َظبئر ْبيّ ف ٙانشٚبػٛبد
أيٕس فُٛخ رؤد٘ انٗ رخفٛغ صائذ نهعاليبد
عضٚضر ٙانطبنجخ  ,عضٚض٘ انطبنت :
فْ ٙزِ انمبئًخ سرجذ نك ثعغ األيٕس انفُٛخ ( טכנית ) ٔانز ٙرؤد٘ انٗ رخفٛغ نهعاليبد فٙ
ايزسبٌ انجدشٔد ْ ,زا انزخفٛغ أَذ ف ٙغُٗ عُّ زمب  ,نزا ازشص عهٗ ردُت يثم ْزِ
األخطبء أٔ لهخ االَزجبِ ...
انخطأ

ركبيم

انظسٛر

رخفٛغ

عذو كزبثخ  dxأٔ َغٛبٌ كزبثخ االلٕاط

انًسبفظخ عهٗ كزبثخ dx

5%

نذانخ عذٚذح انسذٔد ف ٙانزكبيم.

ٔااللٕاط ثشكم دائى عُذ ٔخٕد
اشبسح انزكبيم.

رسذٚذ انًشزمخ انثبَٛخ ف ٙانذانخ انكغشٚخ ٚدت ركش أٌ ْزِ انًشزمخ ْٙ
عهٗ أَٓب يشزمخ انجغؾ.

5%

يشزمخ انجغؾ فمؾٔ ,انزعهٛم
انظسٛر نغجت فعم رنك.

رسهٛم

ف ٙثسث انذانخ ٚزى رسذٚذ ٔرُٕٚع انُمبؽ

ٚدت كزبثخ انُمبؽ انمظٕٖ ثشكم 51-55%

انمظٕٖ ف ٙخذٔل فمؾ.

ٔاػر ٔيفظم خبسج اندذٔل.

ف ٙثسث انذانخ ٚزى رسذٚذ يدبالد

ٚدت كزبثخ يدبالد انزظبعذ

انزظبعذ ٔانزُبصل ف ٙاندذٔل فمؾ.

ٔانزُبصل ثشكم ٔاػر ٔيفظم

55-01%

خبسج اندذٔل أٚؼب.
يدبل انزُبصل ْٕ

ردبْم خؾ رمبسة عًٕد٘ عُذ كزبثخ

 2<x<4أٔ x<2

يدبالد انزظبعذ ٔانزُبصل  ,يثال كزبثخ:
يدبل انزُبصل ْٕ  , x<4عهٗ انشغى أٌ
انذانخ غٛش يعشفخ ف. x=2 ٙ
1

5-51%

كزبثخ انُمطخ كضٔج (. )0,5

كزبثخ َ ْٙ x=2مطخ طغشٖ دٌٔ

5%

انزطشق انٗ االزذاث.y ٙ

عُذ انسظٕل عهٗ سعى ثٛبَ ٙر٘ ثالثخ

انشعى انز٘ كبٌ ٚدت أٌ َسظم

اَزجّ!

يدبالد (ألغبو),عبدح ًٚكٍ َغٛبٌ أزذ

عه ّٛيثال:

َظف
انعاليبد

األلغبو.

انًخظظخ
نهشعى
(ٔنٛظ

?

انثهث!)

55-01%

كزبثخ َض خبؽٗء نهفشػٛخ ,يثال :

يثال َ" :فشع أَّ لn=k -

"َفشع أٌ  "n=kأٔ "َفشع أٌ

ؽجٛع ٙيعٚ ٍٛزسمك(...الزجبط

االدعبء طسٛر نكم  nؽجٛع."ٙ

االدعبء انًعطٗ).

كزبثخ خبؽئخ نًشزهخ االَزمبل (שלב

" َثجذ أَّ ل n=k+5 -ؽجٛع55% ٙ

המעבר)  ,يثال َ" :ثجذ أٌ "n=k+5

ٚزسمك (:الزجبط االدعبء

اعزُزبج سٚبػٙ

انًعطٗ ل") k+5 -
عُذيب ٚكٌٕ االدعبء ثبنُغجخ لn -

يثال َ ":فشع أَّ لn=k -

صٔخ ٙفمؾ (أٔ فشد٘ فمؾ) ال ٚزكش رنك

( kصٔخٔ ٙؽجٛعٚ )ٙزسمك"...

5%

ف ٙكزبثخ انفشػٛخ .يثال َ":فشع أَّ
لٚ n=k -زسمك"...
عذو كزبثخ عطش أٔ خًهخ آَبء رهخض

الزشاذ":فسظُب طسخ االدعبء

اندٕاة.

لٔ , n=1 -ثُٛب أٌ طسخ
االدعبء ل n=k -ؽجٛع ٙيعٍٛ
رؤد٘ انٗ طسزّ ل, n=k+5 -
2

5%

نزنك زغت َظشٚخ االعزُزبج
انشٚبػ ٙفبٌ االدعبء طسٛر
نكم  nؽجٛع" ٙ
ارا كبٌ انخطأ غٛش ْبؤٔ ,اػر

خطأ زغبثٙ

51 %

عبو

أَّ َزح ثغجت انؼغؾ فمؾ
ٚخفغ  . 5%ثشكم عبو
انمبٌَٕ ْٕ رخفٛغ .51%

أعضائ ٙانطالة
اَزجٕٓا خٛذا نٓزِ األخطبء نك ٙرٕفشٔا عهٗ أَفغكى انعذٚذ يٍ انعاليبد انمًٛخ..
يع رًُٛبر ٙثبنُدبذ
يشكض انشٚبػٛبد
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