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قدددم تدددم وضدددو جدددمو  ميدددور اددد  لددد  جميدددو التكددداموت التددد  تلددد  بيري دددة التج  دددة وكددد ل  بعددد   
التكاموت الت  تل  باليرق األخرى وه ا الجمو  هو يري دة مختردرف اد  لد  هد ك التكداموت ليد  نلتدا  

 ليرق األخرى ا  إيجام الناتج . ك ل  اان ه ا الجمو  ي ل  نسدبة الخيدف اد  إيجدامالى جهم ووقت اق  من ا
 ك ناتج التكامد  ووقدم تضدمن المبلد  األو  توضديق يري دة التج  دة اال تياميدة وكيديدة إيجدام نداتج التكامد  بهد

يري ة ي  تستخمم الاليري ة وأما المبل  الثان  ا م تناو  توضيق اليري ة الجمولية ا  إيجام ناتج التكام  ل
الجموليددة  نددمما يكددون التكامدد  للاردد  ضددرح مالتددين   إلددماهما متعددممف لددموم وأمددا المبلدد  الثالدد  ا ددم تددم 
تيددوير اليري ددة الجموليددة وتعميمهددا ادد  لدد  جميددو التكدداموت التدد  تلدد  بيري ددة التج  ددة و لدد   ددن يريددق 

بسيية ا  ل  التكاموت وك ل  بفق  نسبة استخمام الجمو  الميور لي  أن ه ا الجمو  هو يري ة سهلة و 
خيا ممكنة .ويلتوي المبل  الرابو  لى اسدتخمام الجدمو  الميدور اد  بعد   لد  تكداموت الدموا  المثلثيدة 

 .اال تيامية فلي  يمكن إيجام ناتج ه ك التكاموت بيري ة اسه  أتسرع نسبيا من اليري ة المباشر 

 

 الكلمات المفتاحية:
 ية و اليري ة الجمول

 .ل  التكاموت الرياضية

  

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة : ـ
إن من إلمى يدرق التكامد  هد  يري دة التج  دة وقدم قمندا اد  هد ا       

البلددد  بتيدددوير اليري دددة الجموليدددة التددد  تتضدددمن اسدددتخمام جدددمو  للددد  

التكامددد  الددد ي هدددو  بدددارف  دددن لارددد  ضدددرح مالتدددين بشدددري أن تكدددون 

 تكون قابلة للتكام . إلماهما متعممف لموم والثانية

ليددد  اسدددتيعنا ال يدددام بتيدددوير هددد ا الجدددمو  إ  يمكدددن اسدددتخمام الجدددمو  

الميور ا  ل  ك  التكاموت الت  تل  بيري دة التج  دة وبدمون الرجدوع 

 إلى يري ة التج  ة اال تيامية .

إن ه ا التيوير ا  اليري ة الجمولية سوف يدوار لليالدح الجهدم والوقدت 

امددد  الددد ي يلددد  بيري دددة التج  دددة وخروردددا  ندددمما الكثيدددر اددد  لددد  التك

يكون ناتج التكام  هو مسفلة ثانوية كما ا  المعامالت التداضلية وك ل  

 ا  بع  التيبي ات الهنمسية وخارة الهنمسة الكهربا ية .

 
 

* Corresponding author at: Department of Mathematics - 

College of Education - University of Anbar, Iraq; 
E-mail address: Firas78_sh@yahoo.com   

 

وقدددددم ا تمدددددمنا اددددد   دددددر  المبلددددد  األو  والثدددددان   لدددددى المتدددددوار مدددددن 

 المرامر المكتبية .

 

 طريقة التجزئة االعتيادية 

كدان  إن ه ك اليري ة تعتمم  لى اشت اق لار  ضدرح مالتدين اد  ا     

 مالة قابلة لوشت اق اان  vو uك  من 

d(uv) = udv + vdu ------------ (1) 

 وب ل  اان 

udv =d(uv) – vdu ------------- (2) 

   d(uv) = uv∫مدو مولةدة أن  (2)وبفخ  التكام  ا  يراد  المعاملدة 

 نلر   لى قانون التكام  باألج اء وهو 

∫udv =uv - ∫vdu  

الد ي   vdu ∫بماللدة التكامد    udv∫ر  دن التكامد  إن هد ا ال دانون يعبد

يدتر  أن يكون ابسي ريغة من التكام  األو  و تستخمم هد ك اليري دة 

بليدد  اندد  لددو   dvوuادد  تكامدد  بعدد  الددموا  باالختيددار المناسددح لدددد 
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ابسدددي مدددن التكامددد   vdu∫كدددان التكامددد   dvوتكامددد    uأخددد ت مشدددت ة

 ألمثلة اآلتية.وسوف نوضق اليري ة با udv∫األرل  

∫x2exdx                    مثا  1 :- جم ناتج التكام 

   -اللدددددددددد  :

u  = x2     → du = 2x dx 

dv = exdx → v = ex 

 

∫ x2exdx = x2ex - 2∫xexdx  

 u  = x      → du = dx 

dv = exdx →  v = ex 

 

∫ xexdx = xex - ∫exdx  

            = xex - ex + c 

∫ x2exdx = x2ex - 2xex +2ex + c 

 ∫ sinx dx xe  جم ناتج التكام   -مثا  :

 -اللدددددددددددددددددد  :

u = sinx   → dx = cosx dx  

dv = exdx → v = ex  

∫exsinx dx = exsinx - ∫excosx dx …...(1) 

u= cosx → du= - sinx dx 

dv= exdx → v = ex 

 ∫excosx dx = excosx + ∫exsinx dx…..(2) 

 ( نلر   لى 1( ا  )2وبتعوي  )

∫exsinx dx = exsinx - excosx - ∫exsinx dx 

ثم نن   التكام  ال ي ا  اليرف األيمن إلى اليرف األيسر ونجمع  مو 

 التكام  ا  اليرف األيسر نلر   لى 

2 ∫exsinx dx =  exsinx - excosx +c 

  ∫exsinx dx   = ½( exsinx - excosx) +c 

لمثددا  أ ددوك ل ددم اسددتخممنا يري ددة التج  ددة مددرتين ادد  لدد  التكامدد  ادد  ا

 أ وك وه ا يلتا  إلى وقت وجهم كبير من قب  اليالح .

 

 

 -الطريقة الجدولية:

هددد  لالدددة خاردددة مدددن يري دددة التج  دددة ليددد  تتضدددمن اسدددتخمام        

والل ددد  الثدددان  يكدددون  uجدددمو  يتكدددون مدددن ل لدددين ألدددمهما يكدددون للمالدددة 

ونستخمم ه ك اليري ة  نمما يكون التكام  يتكدون مدن لارد   dvللمالة 

 dvوالثانيدة نعتبرهدا   uضرح مالتين إلماهما مالة متعممف لموم نعتبرهدا 

 دمف  dvوتكامد  المالدة  uتكون قابلدة للتكامد  ليد  ن دوم باشدت اق المالدة 

تسدداوي ردددر ثددم نسددتخمم  uمددرات ونتوقددف  نددمما ترددبق المشددت ة للمالددة 

وكددد  سددهم يعنددد  لارددد  ضددرح الدددمالتين المرتبيدددة بالسدددهم  اسددهم ما لدددة

 ومجموع ه ك األسهم يكون ناتج التكام  الميلوح.

    ∫dx xe2xام  السح ناتج التك -مثا  :

 الحــــــــــــــــل :
           u                                          dv 

        x2      (+) 
 

        2x    (-) 

 

          2     (+) 

 

0 

ex 

 

ex 

 

ex 

 

ex 

∫ x2exdx = x2ex - 2xex +2ex + c 

 نولة ا  المثا  السابق ان  يمكن لل  باليري ة 

x2     الجمولية الن  يلتوي  لى متعممف لموم وه 

ولكدددن المثدددا  الثدددان  اددد     وهددد  قابلدددة للتكامددد   xeوالمالدددة الثانيدددة هددد   

 ا هدال يمكدن إيجدام نداتج   ∫sinx dx xeي هدو  المبلد  األو  والدددددددددددد 

التدددددددكام  باسدددتخمام الجدددمو  اددد  المثدددا  السدددابق ولكدددن يمكدددن لددد  هددد ا 

دددددها التكامد  باسدتخمام اليري ددة الجموليدة المددددديورف والد ي سددوف يدتم شرلددددد

 ا  المبددل  الثال  .

 -الطريقة الجدولية المطورة :

جددمو  متيددور للدد  جميددو التكدداموت تعتمددم هدد ك اليري ددة  لددى اسددتخمام 

الت  تل  بيري ة التدددج  ة وهدددو مماث  للجددمو  السابق لي  يددتكون مددن 

وهد ا الجدمو    dvواآلخدر يددددكون للدددددمالة  uهما يكدون للمالدة لدمل ددليدددن أ
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مستنبي من يري ة التج  ة اال تيامية لي  ن دوم اد  كد  خيدوف باشدت اق 

و ويلتدددوي هددد ا الجدددمو   لدددى اسدددهم ما لدددة dv  المالدددة نددددكامو   uالمالدددة 

وأا يددة لدددي  أن كددد  سددهم ما ددد  هددو  بدددارف  دددن لاردد  ضددرح الدددمالتين 

التدد  تدددرتبي بددده ا السددهم كمدددا اددد  الجددمو  المبددين ادد  اليري ددة الجموليددة 

والسهم األا د  هدو  بددارف  دن تددكام  لارد  ضدرح المالتددين المت دابلتين 

ترتبي به ا السهم ويكون السهم األا د  ما مدا اد  نهايدة ا  الجمو  والت  

الجددددمو  ونسددددتخمم هدددد ا السددددهم  نددددمما يكددددون لاردددد  ضددددرح الددددمالتين 

المت ابلتين ا  الخيوف الوالمف قابلة للتكام  لي  نتوقف ونكام  لار  

ضرح المالتين المت ابلتين ا  نهاية الجمو  وتكدون إشدارف األسدهم متبايندة 

سهم األو  موجبدة والسدهم الثدان  تكدون سدالبة والسدهم لي  تكون إشارف ال

 الثال  موجبة وهك ا ومجموع ناتج ه ك األسهم هو ناتج التكام .

 ∫x dx1-tan جم ناتج التكام  -مثا  :

 -اللددددددددددد :

dv             u 

1 

 

x 

 

          tan-1x    

(+) 

 

   1/(1+x2)       (-) 

     
∫ tan-1x dx = x tan-1x - ∫ x/(1+x2) dx  

                 =  x tan-1x -  ½ Ln(1+x2) + c 

 

ما ما ا  بماية الجمو  الميور نستخمم السهم الما   ونولة ا  

 و x الجدمو  أ وك إن السهم هو  بارف  ن لار  ضرح المالتين 

x1-tan والسهم األا   هو  بارف  ن تكام  لدددددار  ضرح المالتين x  

)2x+1/(1  ونولة أننا توقدنا  نم اشت اق المالةu   مرف والمف وتكام

 مرف والمف و ل  الن لار  ضرح المالتين المت ابلتين وهما  dv المالة 

x2(وx+1/(1   يكون هو)2x/(1+x    وه  مالة قابدلة للتكام  لد ل

ندتوقف ونستخمم السهم األاد   الد ي يربي هاتين المالتين ثم ن وم بجمو 

ناتج السهمين ا  الجمو  ويكون هو نداتج التكام  مو مدرا اف إشارف ك  

 سهم .

واالن سددوف نددد وم بلددد  المثددا  الثددان  ادد  المبلدد  األو  باسددتخمام هدد ا 

 الجمو .

   ∫sinx dx xe  جم ناتج التكام  -مثا  :

 

 -الحـــــــل:
dv u 

ex 

 

ex 

 

ex 

 

          sinx     (+) 

 

             cosx    

(-) 

 

          - sinx     

(+) 

  

∫exsinx dx = exsinx - excosx - ∫exsinx dx 

 2 ∫exsinx dx =  exsinx - excosx +c 

  ∫exsinx dx   = ½( exsinx - excosx) +c 

  

 dvوتكامدد  الدددمالة  uادد  التكامدد  أ ددوك ا ننددا توقدنددا بددددعم اشددت اق المالددة 

ر نددددل الدددمالتين األردددلية )األولدددى (اددد  مدددرتين و لددد  النددد  سدددوف تدددددةه

الجدددمو  وبغددد  النةدددر إلدددى الشدددارف لكددد  مالدددة ووبددد ل  نسدددتخمم السدددهم 

 األا   ا  ندهاية الجمو  الن  سوف يددةهر نددل التكام  األرل  وهو  

sinx dx xe∫   ثدم نن د  هد ا التددكام  إلدى اليدرف األيسدر ونددجمع  مدو

ويةهدددر النددداتج  2  الموجدددوم اددد  اليدددرف األيسدددر ون سدددم   لدددى التدددددكام

  ∫sinbx  axe.ونتبدو نددل األسدلوح اد  لد  كد  التكداموت مدن الندوع 

dx  أوcosbx dx axe∫   

ليددد  اددد  مثددد  هددد ك التكددداموت ما مدددا ن دددوم بددددخيوتين ا دددي اددد  الجدددمو  

نهدا مدرتين أل dvمدرتين وتكامد  المالدة  uالميور أي ن وم باشت اق المالة 

سدددوف تةهدددر ندددددل الدددددمالتين األرليددددة )األولدددى ( اددد  الجددددمو  وبددددغ  

النةدددر إلدددى معددداموت الدددمالتين األردددلية واددد  هددد ا الندددوع مدددن التكددداموت 
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 u=sinbxأو بددالعكل أي تكددون  dv=sinbxو  axu=e يمكددن اختيددار 

 اد  كو اللالتين يمكن إيجام ناتج التكام .   axdv= eو

نا ا  ك  خيوف من ه ا الجمو  نستييو أن نن   ومن مي ات الجمو  ا ن

غيددر ممكددن أو  dv مددن يددرف إلددى دخددر  نددمما يكددون  تكامدد  المالددة 

يدديمي إلددى تع يددم المسددفلة ونسددتييو ن دد  جدد ء أو كدد   u اشددت اق المالددة 

التددد  اددد  الجاندددح األيسدددر إلدددى المالدددة الم ابلدددة لهدددا اددد  الجاندددح  uالمالددة 

ن الجد ء المن دو  سدوف يضدرح بالمالدة األيمدن وبدالعكل و و ندم الن د  ادف

ا المن و  إليها ثدم تععدام ردياغة الخيدوف بعدم الن د  و و ندم ن د  المالدة كلهد

كاملةً  اسوف يب ى مكانها والم ا  الخيدوف بعدم الن د  ثدم ن دو  باشدت اق 

مددن جميددم لتددى نردد  إلددى ندداتج  dvمددن جميددم ونكامدد  المالددة  uالمالددة 

 أو لتبسديي االشدت اق المالدة dv  المالدة ويستخمم هد ا الن د  لتسدهي  تكامد

u . 

    ∫dx2(Lx) جم  ناتج التكام  -مثا  :

 -اللددددددددددددد :

dv u 

1 

 

x 

 

 

1 

 

x  

 

     (lnx)2       (+) 

 

(2ln)/x 

 

 

            2lnx      

(-) 

 

           2/x        (+) 
∫ (Lx)2dx = x(lnx)2 – 2x lnx +∫2dx 

                = x(lnx)2 – 2x lnx +2x +c 

 (2lnxادد  الخيددوف الثانيددة إلددى المالددة  xنولددة أننددا قمنددا بن دد  المالددة 

/(x))  التدد  ت ابلهددا اددد  الجانددح األيسدددر و لدد  لتبسددديي اشددت اق المالدددةu 

 xادد  هدد ك الخيددوف و نددم الن دد  تضددرح المالددة  dvوكدد ل  تكامدد  المالددة 

والم وتعام كتابة الخيوف بعم الن    xويب ى مكان المالة  2lnx/xبالمالة 

من جميم أما إشدارف األسدهم ا نهدا dvونكام  المالة uون وم باشت اق المالة 

 تكون متناوبة وبغ  النةر  ن الن   أو التلوي  ا  الموا  . 

   sin(ln x) dx∫جم ناتج التكام   -مثا  :

 -اللدددددددد :

dv u 

1 

 

x 

 

 

1 

 

x 

    Sin(lnx)    (+) 

 

Cos(lnx)/x 

 

 

        Cos(lnx)   

(-) 

 

      -sin(lnx)/x  

(+) 

 
∫sin(lnx)dx=xsin(lnx)-xcos(lnx)- ∫sin(ln x) dx 

∫sin(lnx)dx=1/2(xsin(lnx)-xcos(lnx)) +c 

استخمام اليري ة الجمولية الميورف ا  ل  التكاموت الت  تل  باليرق  

 األخرى 

ر ادد  لدد  تكدداموت الددموا  المثلثيددة ليدد  يمكددن اسددتخمام الجددمو  الميددو 

 -ولسح اللاالت التالية :

 ∫x dxnx cosmsin ا كدان التكامد  مددن الندوع       إ-اللالدة األولدى :

 ددممان ارميددان موجبددان أو ألدمهما اددرمي موجددح واآلخددر  m,nليد  ان 

  وج  واألمثلة التالية توضق  ل  .

  ∫x dx2x cos3sin السح قيمة التكام  -مثا :

 -:الل 

dv u 

Cos2x sinx 

 

     - (cos3x)/3 

          Sin2x    (+) 

 

   2sinx cosx     (-) 

 
∫sin3x cos2x dx = -1/3 cos3x sin2x +  

 2/3∫cos4x sinx dx  

∫sin3x cos2x dx = -1/3 cos3x sin2x – 2/15 cos5x + c 

 

 ∫x dx3xcos3sin جم ناتج التكام   -مثا :

   -الل :

الى الطرف االيسر  xننقل 

 االيسر 

 الى الطرف االيسر  xننقل 
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dv u 

Cos3x sinx 

 

     - (cos4x)/4 

           Sin2x    (+) 

 

  2sinx cosx      (-) 

 
∫sin3xcos3x dx= -1/4 sin2x cos4x                    +2/4∫cos5x 

sinx dx 

x +c61/12 cos –x 4x cos21/4 sin-x dx= 3xcos3sin∫  

مراو ة إلى  cosxأو  sinx ا كان التكام  مالة مثلثية إ -اللالة الثانية:

 قوف ارمية موجبة والمثا  التال  يوضق  ل  .

 ∫x dx3sin جم ناتج التكام   -مثا  :

 -الل :

dv u 

Sinx 

 

        -cosx 

 

         Sin2x   (+) 

 

      2sinx cosx  (-) 

∫sin3x dx= -sin2x cosx+2∫cos2x sinx dx   

              = - sin2x cosx – 2/3 cos3x + c 

 -للالة الثالثة:ا

 cosax∫أو مدن الندوع   sinax sinbx dx∫إ ا كان التكامد  مدن الندوع  

cosbxdx      أو التكام  من النوع∫cosax sinbx dx                         

 والمثا  التال  يوضق  ل    

   sinx sin3x dx∫جم ناتج التكام   -مثا  :

  -الل :

dv u 

Sinx 

 

-cosx 

 

-sinx 

        Sin3x    (+) 

 

       3cos3x   (-) 

 

      -9 sin3x   (+) 

 
     

∫sinx sin3x dx = - sin3x cosx + 3cos3x sinx +9 ∫sinx 

sin3x dx  

 -8∫sinx sin3x dx = - sin3x cosx + 3cos3x sinx +c 

∫sinxsin3xdx=1/8sin3xcosx–3/8cos3x sinx +c 

   من النوع إ ا كان التكام -اللالة الرابعة:

 x dxnx secmtan∫ ليد  انm,n  كوهمدا  دممان ارميدان موجبدان أو

 ددمم ل ي دد   ددما  m ددمم  وجدد  موجددح  وnكوهمددا  ددممان  وجيددان أو 

 )األ مام الدرمية السالبة( وأمثلة التالية توضق  ل  .

  ∫x dx4x sec4tan جم ناتج التكام   -مثا :

 -الل  :

dv u 

tan4x sec2x 

 

 

1/5tan5x 

Sec2x 

 

 

2 sec2x tanx   (-) 
∫tan4x sec4x dx =1/5 tan5x sec2x –2/5 ∫tan6x sec2x dx 

∫tan4x sec4x dx  =1/5tan5x sec2x –2/35 tan7x + c  

  ∫x dx3x sec3tan جم ناتج التكام   -مثا :

 -الل :

dv u 
sec2x secx tanx 

 

 

   1/3sec3x 

        tan2x     (+) 

 

 

  2 tanx sec2x    (-) 

 

∫tan3x sec3x dx  =1/3 tan2x sec3x – 2/3 ∫sec4x secx tanx 

dx  

∫tan3x sec3x dx  =1/3 tan2x sec3x – 2/15 sec5x + c  

  ∫x dx4x sec3tan جم ناتج التكام   -مثا  :

  -الل  :

dv u 

tan3x sec2x 

 

 

     1/4tan4x 

       Sec2x   (+) 

 

 

2 sec2x tanx   (-) 

 
∫tan3x sec4x dx =1/2 tan4x sec2x – ½ ∫tan5x sec2xdx  

∫tan3x sec4x dx =1/2 tan4x sec2x – 1/12 tan6x + c 

  -اللالة الخامسة :

 ∫x dxmxcotncscإ ا كان التكام  من النوع 

)+( 
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اان يري ة ل  ه ا النوع من التكاموت  يكون مماث  لللالة الرابعدة كمدا 

 ا  المثا  .

  ∫x dx4x cot4 csc تكام  جم ناتج ال -مثا :

 -الل  :
dv u 

cot4x csc2x 

 

 

     -  1/5cot5x 

csc2x 

 

 

- 2csc2x cotx   (-) 

 

∫csc4x cot4x dx = -1/5cot5x csc2x –2/5 ∫cot6x csc2x dx 

∫csc4x cot4x dx = -1/5cot5x csc2x +2/35 cot7x + c  

 المرامر

و المكتور اران  نةريات ومسا   ا  لساح التداض  والتكام   -1

 . 1988اير  ومار ماكجروهي  للنشر و اليبعة الثانية و

لسبان التداض  والتكام  مو الهنمسة التلليلية و اى . جى .  -2

 .  1983برس  و اليبعة الثانية و 

[3]  calculas by thomas 7th edition. 
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In this search we had made a developed table to solve all integrals which can be solved by parts as 

well as other integrals which solved by anther methoed ,this table is ashort method to solve such integrals 

with less effort and time as well as reduction the percentage of error in the results.the 1st chapter of the 

search contain explain the ordinary method of integration by parts & how to evaluate the integrals. The 
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simple and have a ccurate results. The foarth chapter contain using the developed table to evaluate the 

driangnometric functions integral which easier and faster from the ordinary integration method . 
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