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هـ ١٤٤٢جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل ، ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل 
الرياضيات البحتة وتطبيقات اقتصادية وإدارية ومالية.  / جامعة 

هـ ١٤٤٢االمام عبد الرحمن بن فيصل .-  الدمام ، 

..ص ؛ ..سم 

٧-٤-٩١٤٢٤-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

- الرياضيات  أ.العنوان ١

١٤٤٢/١٤٤ ٥١٠ ديوي 

١٤٤٢/١٤٤ رقم اإليداع: 
٧-٤-٩١٤٢٤-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(مالحظة): ال يتم طباعة الجزء األسفل مع بطاقة الفهرسة

تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام اإليداع بشكل 
معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء االعلى باألبعاد 

المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي األيسر 

من الغالف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
االنتهاء من طباعته، باإلضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 
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 اقتصادية وإدارية ومالية
 
 إعداد

 د حممد تركي 
 أستاذ الرياضيات واإلحصاء المساعد 

 الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمعكلية 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 قال تعالي:                         

 

بِّ ِزْدِني ِعْلًما(())  َوُقل رَّ

 

َن اْلِعْلِم ِإَّلَّ َقِليًًل(())      َوَما ُأوِتيُتم مِّ

 

ْمَتَنا )) َك  ۖ  َقاُلوا ُسْبَحاَنَك ََّل ِعْلَم َلَنا ِإَّلَّ َما َعلَّ  (اْلَحِكيُم( اْلَعِليُم  َأنَت  ِإنَّ

                                                                          

 صدق هللا العظيم                                                         

 

 

 

 

 



 إهداء 

رمز الحب  ؛التي َّل تقدر بثمن ؛أهدي هذا الكتاب إلى أمي الحبيبة

وإلى  ،والتي كان ومازال دعاؤها سر نجاحي وأغلى الحبايب ،والعطاء

 أبي العزيز الذي َّل يكرره الزمن السند والقلب الكبير. 

 ؛أهدي هذا الكتاب إلى أسرتي الصغيرة زوجتي العزيزة رفيقة دربي
وإلى أوَّلدي وقرة عيني أحمد ورؤى  ،حملت معي الرسالة بكل شجاعة

 وأنس. 

والتي غمرتي  ،أهدي هذا الكتاب إلى روح جدتي الغالية على قلبي

وروح جدي العزيز القيمة  ،بحبها وحنانها من لحظة وجوي في هذه الدنيا

 والقامة وقدوتي التي تعلمت منه الكثير.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة

 ؛جمعينأوالصًلة والسًلم على أشرف الخلق  ،رب العالمين الحمد هلل
 أجمعين. وصحبه آلةسيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وعلى 

الحمد هلل رب العالمين الذي وفقني في إعداد هذ الكتاب )الرياضيات 

ن أني عدويسوتأليفه البحتة وتطبيقات اقتصادية وإدارية ومالية( 

 معاهد العليا.طًلب الجامعات وال ىلإأقدمه 

وعند تأليف هذا الكتاب روعي أن يكون مرجعا شامًل ليغطي 

الجامعات والمعاهد  بموضوعات الرياضيات البحتة التي تدرس في أغل

كما تم تدعيم الكتاب بعدد وافر من التطبيقات المختلفة  ،العليا

 استعرضمة منها تطبيقات اقتصادية وإدارية ومالية، حيث مهوال

عداد ودراسة مجموعات األ ،دراسة المجموعات والعمليات عليها

 عداد الحقيقية والعمليات عليها.فترات على األالو

تناول الحدود والمقادير الجبرية والعمليات الجبرية  ىلإكما تطرق الكتاب 

كما تم  ،تطبيقات عليهابعض الوأيضا تحليل المقادير الجبرية و ،عليها

 .تطبيق كل منهاوقواعد اللوغاريتمات عرض قوانين األسس و

منها معادَّلت ، والمعادَّلت وطرق حلهادراسة كما استعرض الكتاب 

في مجهول واحد ومعادلة الدرجة الثانية في مجهول  ىولالدرجة األ

وحل  ،في مجهولين ىولمعادلة الدرجة األ ىلإباإلضافة  ،واحد

 ت الدرجة األوليفي مجهول وحل متباينا ىولمعادلتين من الدرجة األ



وقدم  ،كما تناول الكتاب دراسة المتتابعات الحسابية والهندسية

تطبيقات حياتية متنوعة عليها، وتناول أيضا المحددات منها محددات 

وكيفية استخدامها في حل نظام من المعادَّلت  ،الدرجة الثانية والثالثة

 والعمليات عليها. ،أنواعهاو ،دراسة المصفوفاتو)طريقة كرامر(، 

من الدوال الحقيقية  اوعدد ،كما قدم الكتاب مفهوم العًلقة والدالة

وإيجاد فترات التزايد  ى،ودراستها من حيث إيجاد المجال والمد

غير ذلك،  أوفردية  أووتحديد نوعها من حيث كونها زوجية  ،والتناقص

   .ومعادَّلت الخط المستقيم المختلفة وتطبيقاتها اَّلقتصادية

قدمنا في الكتاب مفهوم  ؛ فقدوألهمية الرياضيات المالية في الحياة

 موكيفية حساب كل منهما، كما قد ،الفائدة البسيطة والفائدة المركبة

ودراسة اتصال الدوال الحقيقة عند  ،الكتاب أيضا نهايات الدوال الحقيقة

 نقطة.

ناول ت ، فقدهمية القصوى التي يحظى بها التفاضلإلى األونظرا 

الكتاب قواعد التفاضل وتطبيقاته المختلفة اَّلقتصادية واإلدارية منها، 

محدود وتطبيقاته اَّلقتصادية القواعد التكامل المحدود وغير  ودراسة

وإيجاد المساحات باستخدام التكامل، ودراسة المعادَّلت  ،واإلدارية

 ت.التفاضلية العادية من الرتبة األول وطريقة حلها بفصل المتغيرا

وفي الختام َّل يسعني إَّل تقديم الشكر والتقدير لكل من ساعدني 

في إخراج هذا الكتاب، كل أحد باسمه وأخص بالشكر والتقدير والعرفان 

أستاذي ومعلمي األول األستاذ الدكتور حسن أحمد زيدان، وأستاذي 

العزيز ووالدي الثاني الدكتور مجدي أحمد محمد أحمد، واألستاذ الدكتور 



الوهاب عباس رجب الذي تعلمت منه الكثير واألستاذ الدكتور  عبد

محمود عبد العزيز توني لمساندته ودعمه وتشجيعه إياي إلنجاز هذا 

الكتاب، وصديقي العزيز الدكتور عمرو محمود طلبة وأستاذي الذي 

 علمني القراءة الكتابة في صغري األستاذ العزيز والقدير بكري شوشة 

أتمنى أن أكون قد وفقت في إعداد هذا الكتاب وإخراجه وفي النهاية 

بالشكل الًلئق وأن يكون عونا وسندا لكل طالب يستعين بهذا الكتاب، 

وأتمنى من كل من يقرأ هذا الكتاب من طًلب أو زمًلء من أعضاء 

هيئة التدريس أَّل يبخلوا على بالنصح واإلرشاد، وتنبيهي إن وجد 

ع مني كل الشكر والتقدير وهللا الموفق بالكتاب أية أخطاء، وللجمي

 والمستعان.
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زوجين مرتبين تساوي-الزوج المرتب  (9-2)  249 

 251 حاصل الضرب الديكارتي لمجموعتين     (9-3)

 253 المتعامدة  التربيعية شبكةال (9-4)

 254 العالقة والدالة (9-5)

 256 الدوال كثيرات الحدود  (9-6)

 256 الدالة الثابتة (1 

 258 ( الدالة الخطية2 

 261 ( الدالة التربيعية3 

 266 ( الدالة التكعيبية4 

 269 ( دالة القيمة المطلقة )دالة المقياس(5 

 273 ( الدالة الكسرية6 

 277 ( مجال الدالة الكسرية7 

 278 ( الدالة الجذرية8 

 279 سية( الدالة اآل9 

 281 الدالة اللوغاريتمية( 11 

 Inverse function ) 282(الدالة العكسية    ( 11 

 283 الدالة الصريحة والدالة الضمنية ( 12 

 285 العمليات على الدوال وتركيب )تحصيل( الدوال  

 287 الدوال المثلثية ( 13 

 288 مقلوبات الدوال المثلثية( 14 

 289 تزايد وتناقص الدالة على فترة (9-7)

 291 الدالة الفردية والدالة الزوجية )جبريا( (9-8)

 293 ( 9تمارين ) 

 311الفصل العاشر: معادَّلت الخط المستقيم وتطبيقاتها  11



 

VI 

 اَّلقتصادية 

 313 ميل الخط المستقيم (9-1)

 317 الحاالت المختلفة لمعادلة الخط المستقيم (9-2)

 311 على الخط المستقيم  تطبيقات اقتصادية وتجارية (9-3)

 312 (11تمارين ) (9-4)

 314 الفصل الحادي عشر: الرياضيات المالية 11

 317                الفائدة البسيطة  (11-1)

 324 الفائدة المركبة (11-2)

 327 ( 11) تمارين 

 331 الفصل الثاني عشر: النهايات واَّلتصال  12

 333 نهاية الدوال الحقيقية (12-1)

 337  نهاية الدالة عند نقطة  (12-2)

 341 نهاية الدالة باستخدام القانون  (12-3)

 342 نهاية الدالة عند الالنهاية (12-4)

 345 نهاية الدوال المثلثية  (12-5)

 345 ن قاعدةالدالة المعرفة بأكثر م نهاية (12-6)

 348 اَّلتصال )اتصال الدالة( 

 348 اتصال الدالة عند نقطة (12-8)

 352 اتصال الدالة المعرفة بقاعدتين  (12-9)

 354 (12تمارين ) 

 358 الفصل الثالث عشر: الـتـفاضــــل وتطبيقاته 13

 361 قواعد االشتقاق )التفاضل( (13-1)

 364 لحاصل ضرب دالتين  ىولالمشتقة األ (3-2)

 365 لخارج قسمة دالتين  ىولالمشتقة األ (13-3)

 366 سية     مشتقة الدالة اآل (13-4)

 366 مشتقة الدالة اللوغاريتمية      (13-5)



 

VII 

 367 األساسية ومقلوباتها تفاضل الدوال المثلثية (13-6)

 371 مشتقة الدالة الضمنية  (13-7)

 373 (Chain Ruleقاعدة السلسلة ) -مشتقة دالة الدالة  (13-8)

 375 المشتقات من الرتب العليا (13-9)

 376 التفاضل الجزئي (13-11)

 378 تطبيقات التفاضل (13-11)

 378   (m) ( إيجاد ميل المماس1 

 381 إيجاد معادلة المماس لمنحنى الدالة عند نقطة التماس( 2 

 381 و النهاية الصغرى للدالةأ( النهاية العظمي 3 

 382 ( فترات التزايد والتناقص للدالة4 

 انقالب نقط-( فترات التحدب ألعلي والتحدب ألسفل5 

 للدالة

384 

 387 بعض التطبيقات االقتصادية على التفاضل (13-11)

 391 و لدالة الربحأو الصغرى لدالة االيراد أ( القيمة العظمي 1 

 391 ( مرونة الطلب السعرية 2 

 393 (13تمارين ) 

 398 الفصل الرابع عشر: التكامل وتطبيقاته 14

 411 محدود الالتكامل غير  (1 -14)

 411 محدود القواعد التكامل غير  

 417 كامل الدوال المثلثية ت 

 418 ءالتكامل بالتجزي (2 -14)

 411 التكامل المحدود (3 -14)

 413 تطبيقات على التكامل 

 413 إيجاد المساحة أسفل منحني الدالة 

 414 تطبيقات تجارية (14-4)

 416  (14)تمارين  



 

VIII 

 421 الفصل الخامس عشر: المعادَّلت التفاضلية  15

 423 أنواع المعادالت التفاضلية  (15-1)

 424 تصنيف المعادالت التفاضلية  (15-2)

 426 ولي ولي والدرجة األالتفاضلية من الرتبة األحل المعادالت  (15-3)

 427  (15)تمارين  

 431 تمارين عامة  16

 444 المراجع  
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