
دهيمي ن: األستاذ01/22:الرقم

  سیدي عیسى -الحنیة ثانویة :المؤسســــة

2012/2013:السنة الدراسية

....................................................:التاريـــــخ

  ساعة واحدة :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

  األعداد والحساب :ميدان التعلم

  مجموعات األعداد :الوحــــدة

.N ،Z ،Qالمجموعات  :موضوع الحصة

.Rالمجموعات الجزئیة لـ  :المكتسبات القبلية

N،D،Z،Q،Rالترمیز  لاستعمامعرفة مختلف مجموعات األعداد و :الكفاءات القاعدية

  . إلحاق عدد بمجموعتھ المناسبة :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق
وأنشطة 

)المجموعات(:نشاط

، Zبـ... ، وNبـ... نرمز لـ
أذكر انتماء كل . Qبـ... و

عدد مما یلي إلى ھذه 
، 100، - 5، -3: المجموعات
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I /العرض:
:مجموعات األعداد

  ):الطبیعیة(مجموعة األعداد الصحیحة الطبیعیة / 1
لمجموعة كل طبیعیة، ونرمز صحیحة ھي أعداد  ....، 4، 3، 2، 1، 0األعداد  :تعریف 

ℕ: فنكتب ℕ بـاألعداد الصحیحة الطبیعیة  = {0,1,2,3, … }.

  : مالحظات
  .الصفر ھو أصغر عدد طبیعي، وال یوجد أكبر عدد طبیعي ـ

  .كل األعداد الطبیعیة موجبة ـ

  ):الصحیحة(مجموعة األعداد الصحیحة النسبیة / 2
ونرمز  صحیحة نسبیة،ھي أعداد ...، 3، 2، 1، 0، -1، - 2، -3، ...األعداد  :تعریف 

ℤ: فنكتب ℤبـ  لمجموعة ھذه األعداد = {… , −3, −2, −1,0,1,2,3, … }.

  :مالحظات
  .عنصر أصغر وال عنصر أكبرℤ  لیس للمجموعة ـ

ℕـ ⊂ ℤ  كل عدد صحیح طبیعي ھو عدد صحیح نسبي، ولیس العكسأي.  

NZ ـ  من  -2 :مثالℤ  ولیس منℕ.

  :مجموعة األعداد الناطقة/ 3
یمكن كتابتھ على الشكل العدد الناطق ھو كل  :تعریف



ୠ
്ܾو  ℤمن  bو a، حیث  Ͳ.

: ، فنكتبℚبـ  الناطقة األعدادونرمز لمجموعة كل 
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QZN: مالحظة .

: تطبیق
ZN...أكمل  ـ       .

;16: أذكر إن كان كل عدد مما یلي طبیعیا أو صحیحا ـ  
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4
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;5;2 

في األنشطة 
الحسابية المقدمة، 
يتم التركيز على 

التعامل مع األعداد 
أنواعها  بمختلف

أكثر من التركيز 
على التعامل مع 

المجموعات 
.العددية



دهيمي ن: األستاذ02/22:الرقم

  سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:السنة الدراسية

.........................................................:التاريـــــخ

  ساعة واحدة :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

  األعداد والحساب :ميدان التعلم

  مجموعات األعداد :الوحــــدة

.R، الصماء، D :المجموعات :موضوع الحصة

.، مبرھنة فیتاغورث10، قوى العدد Rالمجموعات الجزئیة لـ  :المكتسبات القبلية

N،D،Z،Q،Rمعرفة مختلف مجموعات األعداد واستعمال الترمیز  :الكفاءات القاعدية

  . إلحاق عدد بمجموعتھ المناسبة :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق
وأنشطة 

)العدد العشري( :1نشاط

أكتب كل عدد مما یلي على 
، 10شكل كسر مقامھ قوة للعدد 

:إن أمكن

.
70

21
;

5

3
;01.0;
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;21.0;

21

35

.

QDZ(:2نشاط (

اختر عددا صحیحا واكتبھ  ـ
على شكل كسر مقامھ قوة للعدد 

10.
اختر عددا عشریا وبین أنھ  ـ

.ناطق

)العدد األصم ـ الحقیقي(:3نشاط

أذكر األعداد الناطقة / 1
، 7: واألعداد الصماء فیما یلي

4- ،2.7 -،;3;2;
7

12
.

  .أعط قیما مقربة لصماء/ 2
العددي مثل على المستقیم / 3

  .كال منھا

I /مجموعات األعداد:تمھید.  

II /العرض:
  : مجموعة األعداد العشریة/ 4

nكل عدد یمكن كتابتھ من الشكل : تعریف
10

a
  عدد nعدد صحیح نسبي، و  aحیث 

.D: بـ... و نرمز لـ:طبیعي یسمى عددا عشریا  

QDZ :مالحظة 

  : العدد األصم/ 5
  .أصم عدد ھو ناطق غیر حقیقي عدد كل :تعریف

∋Q:أمثلة
3

2
 ،D∈,752 ،D∉

300

1
 ،2، عددان أصمان.  

  : مجموعة األعداد الحقیقیة/ 6
ونرمز لمجموعة كل األعداد  .حقیقیا عددا أصم أو ناطق عدد كل نسمي :تعریف
.Rالحقیقیة بـ

  .... كل نقطة من المستقیم العددي  :نتیجة

RQDZN:المجموعات العددیة تحقق: مالحظة .

III /تطبیق:
: أرقام بعد الفاصلة 8أكتب كل عدد من األعداد التالیة كتابة عشریة بـ / أ

=1,414213562 2 ،541.54
11

17
 ،1232.
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  ،091.

11

12
  ،

31.6
30

49
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1
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  .46، ص 3إلى  0من رقم  )ب

في األنشطة 
الحسابية 

المقدمة، يتم 
التركيز على 
التعامل مع 

األعداد بمختلف 
أنواعها أكثر من 

التركيز على 
التعامل مع 
المجموعات 

.العددية



دهيمي ن: األستاذ03/22:الرقم

  سیدي عیسى -الحنیة  ثانویة:المؤسســــة

2012/2013:السنة الدراسية

...........:التاريـــــخ ..................................................

  ساعة واحدة :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

  األعداد والحساب :ميدان التعلم

  .األعداد األولیة :الوحــــدة

  .ةاألعداد األولی :موضوع الحصة

  .األعداد األولیة، قواسم عدد طبیعي :المكتسبات القبلية

.ppcm ،pgcdالتعرف على أولیة عدد طبیعي، تحلیل عدد طبیعي إلى جداء عوامل أولیة، حساب  :الكفاءات القاعدية

  . تحلیل عدد طبیعي إلى جداء عوامل أولیة  :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق
وأنشطة 

)العدد األولي( :1نشاط

، 4: أوجد قواسم كال مما یلي
12 ،24 ،27 ،140 ،2 ،3 ،
1 ،0.

)نماذج(:2نشاط

التي  ولیةأوجد كل األعداد األ
  .100ھي أصغر من 

I /األعداد األولیة، قواسم عدد طبیعي:تمھید.  

II /العرض:
)1نشاط( :العدد الطبیعي األولي

.  أولیا یسمى اثنان قواسمھ عدد طبیعي عدد كل :تعریف

)2نشاط(:نماذج

  :تحلیل عدد طبیعي إلى جداء عوامل أولیة
  .إلى جداء عوامل أولیة وحیدیمكن تحلیلھ بشكل  2وأكبر من  غیر أوليكل عدد طبیعي 

  .144، 100 :أمثلة

III /تطبیق:
.ppcm(504;360) ،pgcd(504;360)أوجد )أ

  .47، 46، ص 7إلى  4من رقم  )ب

  .التذكیر بخوارزمیة إقلیدس )جـ

يتم حساب القاسم 
المشترك األكبر 

لعددين، بتوظيف 
خوارزمية إقليدس 

أو التحليل إلى 
.عوامل أولية

يستغل تحليل عدد 
في اختزال 

الكسور وتبسيط 
عبارات تتضمن 

.جذورا

يستغل القاسم 
المشترك األكبر 

والمضاعف 
األصغر المشترك 

في حساب 
.الكسور



دهيمي ن: األستاذ04/22:الرقم

  سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسيةالسنة 

...........:التاريـــــخ ..................................................

  ساعة واحدة :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

  األعداد والحساب :ميدان التعلم

  .الحساب العددي :الوحــــدة

  .القوى الصحیحة :موضوع الحصة

  ).السنة الماضیة(القوى الصحیحة  :المكتسبات القبلية

  .إنجاز حسابات على القوى :الكفاءات القاعدية

  . حساب قوة عدد، تحدید إشارة قوة :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق
وأنشطة 

  )تعریف القوة:(1نشاط

) 3-(×) 3-(، 1×1×1×1أحسب 
×)-3.(

)النتائج(:2نشاط

  :أحسب كال مما یلي ـ

2)1(4، 2×14 ،
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  : ما ھي إشارة األعداد ـ
2)2-( ،3)2-( ،4)2-(،  

5)2-(،32.

I /تذكیر شفھي: القوى:تمھید .  

II /العرض:
)1نشاط(:لعدد حقیقي nالقوة من رتبة 

  .1عدد طبیعي أكبر من nعدد حقیقي، وa:تعریف

:حیث anالعدد  
n

n aaaa  ونعتبر .aللعدد  n، یسمى القوة من المرتبة  ...

=:كحالة خاصة a1aوإذا كان ،:a0  نضع:
n

n

a
a

1
10= وa.

.32، 23، 43، 3(3-)، 0(1-)، 2(1-)، 3(1-)، 3(2-)، 24، 4²:أمثلة

)ab≠baبما فیھا إشارة قوة، و. (نتائج 8) 2نشاط:(نتائج

III /تطبیقات:
: أحسب كال مما یلي.    47ص  11رقم  ـ1ت
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).-2013(1433حدد إشارة العدد  ـ2ت
3 ≥1: یحقق xعلما أن العدد الحقیقي  ـ3ت + x.

  ؟ଶଵଷݔما إشارة العدد) جـ          xجد إشارة ) ب       .  x ≥ -2: بین أن )أ

يتم استعمال 
الحاسبة العلمية في 

مختلف األنشطة 
الحسابية

المتعلقة بميدان 
األعداد و الحساب 

كما تعالج 
وضعيات تدل 
على محدودية 

.أدائها



دهيمي ن: األستاذ05/22:الرقم

  سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:السنة الدراسية

................................:التاريـــــخ

  ساعة واحدة :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

  األعداد والحساب :ميدان التعلم

  .الحساب العددي :الوحــــدة

  .الجذور التربیعیة :موضوع الحصة

  ).السنة الماضیة(الجذور التربیعیة  :المكتسبات القبلية

  .إنجاز حسابات على الجذور التربیعیة :الكفاءات القاعدية

  . حساب الجذر التربیعي لعدد، تبسیط كتابة :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق
وأنشطة 

  )تعریف الجذر التربیعي:(1نشاط

: حتى یتحقق bفي كل مرة أوجد 
b²=a.

*a=9*a=121*a=8
*a=5*a=16.

)الخواص(:2نشاط

:أحسب كال مما یليـ

169;169 ،

4

25
;

4

25
 ،

6436;6436 .

I /تذكیر شفھي بالمكتسبات القبلیة :تمھید .  

II /العرض:
)1نشاط(:الجذر التربیعي

الذي یحقق aعدد حقیقي موجب، العدد الموجب a:تعریف  aa 
2

 یسمى

.aالجذر التربیعي للعدد

:أمثلة
4

1
;81;1;0.

  : ، عددان حقیقیان موجبان تماما، یكونa ،b)2نشاط(:خواص

1/√ܽൈ ܾ= √ܽ× √ܾ2/ට



=

√

√
ܽ√ عموما/ 3    ܾ≠ √ܽ+ √ܾ

III /تطبیقات:
  49و 48، ص 22إلى  16من رقم  ـ1ت

3232:حیثxنعتبر العدد الحقیقي ـ 2ت x.

32;32استعن بمقارنة العددین ( . xحدد إشارة ) أ .(

.x2أحسب وبسط ) ب
.xاستنتج كتابة بسیطة لـ ) ت

يتم استعمال 
الحاسبة العلمية في 

مختلف األنشطة 
الحسابية

المتعلقة بميدان 
األعداد و الحساب 

كما تعالج 
تدل وضعيات 

على محدودية 
.أدائها



دهيمي ن: األستاذ06/22:الرقم

  سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:السنة الدراسية

.......................................................:التاريـــــخ

  ساعة واحدة :توقيت الحصـة

  م أ ج1 :المستـــوى

  األعداد والحساب :ميدان التعلم

  .الحساب العددي :الوحــــدة

  .الحسابات التقریبیة :موضوع الحصة

  .القیمة المقربة والمدور، n10وضرب عدد عشري في  10قوى العدد  :المكتسبات القبلية

.مدوره، و تعیین قیمة مقربة لعدد حقیقي :الكفاءات القاعدية

  . إیجاد قیمة مقربة أو المدور لعدد حقیقي :مؤشرات الكفـاءة

   

)القیم المقربة لعدد حقیقي( :1نشاط

:باستعمال حاسبة علمیة أكمل ما یلي ـ

....2.....;5.....;
3

8


  ھل المساویات صحیحة بالضبط؟ ـ
ماذا تسمي القیم التي أضفتھا؟ ـ

)المدور( :2نشاط

  :الجدول التالي على ضوء األمثلة فیھ أكمل
  المدور

  العدد

المدور 
إلى 

الوحدة 

)100(

المدور 
إلى

10
-2

المدور 
إلى

10
-5

6464.13 14

...141592.3 3 3.14

2.39872 2.399

I /تذكیر شفھي بالمكتسبات القبلیة :تمھید .  

II /العرض:
)1نشاط(: القیم المقربة لعدد حقیقي) 1

 ستخدم قیم تقریبیة ألعداد حقیقیة لتعذر التعامل مع ـُ في كثیر من األحیان ت
  .قیمھا المضبوطة في حسابات لحل مسائل

....................:أمثلة

ّ            م دو ر عدد حقیقي) 2 )2نشاط(:ُ  
  :نتبع ما یلي n-10لتعیین مدور عدد مكتوب كتابة عشریة إلى * 

  .فقط على یمین الفاصلة nنحتفظ باألرقام إلى غایة الرتبة  ـ
، نضیف للرقم الذي رتبتھ 5أكبر أو یساوي  n+1إذا كان الرقم الذي رتبتھ  ـ

n ؛ وإال فال نضیف شیئا1العدد.

III /البقیة. (50، 49ص 27إلى  23من رقم  ـ:تطبیقات(  

تقترح وضعيات 
مناسبة يميز من 

خاللها التلميذ بين عدد 
  .وإحدى قيمه المقربة

حساب هذه المقادير، 
يسمح للتلميذ، بتقدير 

نتائج حساباته ومراقبة 
  .معقوليتها

يتم استعمال الحاسبة 
العلمية في مختلف 

األنشطة الحسابية
المتعلقة بميدان 

األعداد و الحساب كما 
تعالج وضعيات تدل 
.على محدودية أدائها

دهيمي ن: األستاذ07/22:الرقم

  سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:السنة الدراسية

.......................................................:التاريـــــخ

  ساعة واحدة :توقيت الحصـة

  م أ ج1 :المستـــوى

  األعداد والحساب :ميدان التعلم

  .الحساب العددي :الوحــــدة

  .الحسابات التقریبیة :موضوع الحصة

  .، الكتابة العلمیة لعدد عشري من خالل أمثلةn10وضرب عدد عشري في  10قوى العدد  :المكتسبات القبلية

.ورتبة مقداره، لعدد حقیقي  تعیین الكتابة  العلمیة :الكفاءات القاعدية

  . إیجاد رتبة مقدار عدد حقیقي :ةمؤشرات الكفـاء

   

)الكتابة العلمیة(: 1نشاط

  :أكمل الجدول التالي
  الكتابة العلمیة  العدد

43000 103×4.3
530127- 105×5.30127-
0.065

2-10×6.5
0.00039-

4-10×3.9-
100000 105)105×1(
0.00005

5-10×5

)رتبة مقدار(:2نشاط

: أحسب رتبة مقدار كل عدد مما یأتي ـ
x=7105700 ،y=0.02578،  

z=-3757912.

I /تذكیر شفھي بالمكتسبات القبلیة :تمھید .  

II /العرض:
  )3نشاط(:الكتابة العلمیة لعدد حقیقي) 3

naكتابة عدد حقیقي على الشكل :تعریف 10 )أوna 10 ( حیثa
.لھ الكتابة العلمیة، تسمى Zمن  nو a≤1>10: عدد عشري یحقق

........................:أمثلة

)4نشاط(: رتبة مقدار عدد عشري) 4

في ھذه  aكتابة عدد عشري على الشكل العلمي وتدویر العدد  :تعریف
.رتبة مقدارهالكتابة إلى الوحدة ھي 

....................:أمثلة

III /الكتابة العلمیة. (48ص 15، 14رقم  ـ:تطبیقات(  

تقترح وضعيات 
مناسبة يميز من 

خاللها التلميذ بين عدد 
  .وإحدى قيمه المقربة

حساب هذه المقادير، 
يسمح للتلميذ، بتقدير 

نتائج حساباته ومراقبة 
  .معقوليتها

يتم استعمال الحاسبة 
العلمية في مختلف 

األنشطة الحسابية
المتعلقة بميدان 

األعداد و الحساب كما 
تعالج وضعيات تدل 
.على محدودية أدائها



دهيمي ن: األستاذ08/22:الرقم

  سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:السنة الدراسية

..................................................:التاريـــــخ

  ساعة واحدة :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

  األعداد والحساب :ميدان التعلم

  .الحساب العددي :الوحــــدة

  .تنظیم وإجراء حساب :موضوع الحصة

.تنظیم وإجراء حساب بالحاسبة وبالید:المكتسبات القبلية

.حساب على أعداد ناطقة أو حقیقیة بالید و بالحاسبة تنظیم و إجراء:الكفاءات القاعدية

  . إنجاز حسابات بالید أو بالحاسبة :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق
وأنشطة 

)تنظیم حساب(:1نشاط

باستخدام  xـ أكتب برنامجا لحساب  
: حاسبة علمیة حیث

13
2

3
1

23



x

  : جواب
1((-2+3
3(÷)2÷3+

=))1-

I /السنة الماضیة(النشر والتحلیل  :تمھید .(  

II /العرض:
)1نشاط(:تنظیم حساب

  :في الحسابات تعطى األولویات كما یلي :نتائج
  .القوى و الجذور/ 2.           الحسابات داخل األقواس/ 1   
  .الجمع و الطرح حسب ترتیبھا/ 4.  الضرب و القسمة حسب ترتیبھا/ 3   

ൌݕ  :حیث yأحسب بالید ثم بالحاسبة العدد - :أمثلة ൫2 × 3 + 2√2൯
ଶ

− 14.
  :جواب

2×2+3×2(
=41-X

2)

III /نعتبر العدد   :تطبیقاتx 23: حیث
2

)75(
3 


x.

.ثم احسبھ بالحاسبة العلمیة، واكتب برنامج حسابھ. دون استخدام الحاسبة xأحسب 

يتم استعمال 
الحاسبة العلمية 

في مختلف 
األنشطة 
الحسابية

المتعلقة بميدان 
األعداد و 

الحساب كما 
تعالج وضعيات 

تدل على 
.محدودية أدائها



دهيمي ن: األستاذ09/22:الرقم

  سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:السنة الدراسية

........................................................:التاريـــــخ

  ساعة واحدة :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

  األعداد والحساب :ميدان التعلم

.Rالترتیب في  :الوحــــدة

.مقارنة عددین حقیقیین:موضوع الحصة

  )مقرر السنة الماضیة. (Rالترتیب في  :القبلية المكتسبات

.مقارنة عددین حقیقیین :الكفاءات القاعدية

  . ترتیب عددین حقیقیین :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق
وأنشطة 

)مقارنة عددین(:1نشاط

واحسب  a ،bاختر عددین  ـ
)a-b ( وحدد إشارتھ، ثم قارن

.a ،bبین 
ماذا . كرر العمل السابق ـ

  تالحظ؟

I /تذكیر شفھي بالمكتسبات القبلیة :تمھید .  

II /العرض:
:Rالترتیب في 

  :مقارنة عددین حقیقیین
:، عددان حقیقیانa ،b:تعریف

)R+a-b: معناه b≥a(موجبا، ونكتب a-bإذاا  bأكبر من أو یساوي  aنقول إن  -

(ونكتبسالبا  a-bإذاا bأصغر من أو یساوي  aإن نقول  -  െܽ:معناه  אܾ Թି(

  موجبا تماما،  ونكتب a-bإذاا  bأكبر تماما من  aنقول إن -
)b≥a  ܽ�: معناه ܾ െ אܾ Թ

∗
+

(

;2;5;0;2: رتب األعداد التالیة :أمثلة
4

3
;

3

5
;66.1 ) یمكن االستعانة

).بالتمثیل على مستقیم مزود بمعلم خطي

.عددان حقیقیان a ،b:مالحظات
baـ   0معناه ba  ومعناهa-b  سالب ٌ    .
baـ   معناهab .
.سالب aمعناه  0aـ
ܽـ ൏ Ͳ  معناهa سالب تماما.
.مقارنة عددین حقیقیین تعني ترتیبھما أیھما أكبر من اآلخر ـ

III /73، ص01رقم    :تطبیقات.  

يتم استعمال 
الحاسبة العلمية في 

مختلف األنشطة 
الحسابية

المتعلقة بميدان 
األعداد و الحساب 

كما تعالج 
تدل وضعيات 

على محدودية 
.أدائها



دهيمي ن: األستاذ10/22:الرقم

  سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسيةالسنة 

...................................................:التاريـــــخ

  ساعة واحدة :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

  األعداد والحساب :ميدان التعلم

.Rالترتیب في  :الوحــــدة

.Rقواعد ونواتج المقارنة في  :موضوع الحصة

  )مقرر السنة الماضیة. (Rالترتیب في  :المكتسبات القبلية

.مقارنة عددین حقیقیین :الكفاءات القاعدية

   .یقارن بین عددین، یستنتج مقارنة اعتمادا على مقارنة معلومة :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق
وأنشطة 

)الترتیب والجمع(:1نشاط

ܽ≥bحیث  cو b، ܽ اداعدأاختر  ـ
b+c،ܽوقارن بین  ܿ

)ضربالترتیب وال(:2نشاط

ܽ≥bحیث  cو b، ܽ اداعدأاختر  ـ
b×c ،ܽ×cوقارن بین 

)سالبc،موجبc: میز الحالتین(     

)ترتیب عددین ومربعیھما(:3نشاط

ܽ≥bحیث  b، ܽ ینعدد اختر ـ
.b² ،²ܽوقارن بین 

)ان، موجبانسالب :میز الحالتین(     

)ترتیب عددین ومقلوبیھما(:4نشاط

غیر معدومین، b، ܽ ینعدد اختر ـ
:ܽ≥bحیث  ومن نفس اإلشارة

وقارن بین
b

1
 ،

a

1
.

)ترتیب عددین وجذریھما(:5نشاط

موجبین، حیث  b، ܽ ینعدد اختر ـ

b≤ܽ :وقارن بینb، a.

I/تذكیر شفھي بالمكتسبات القبلیة :تمھید .  

II /العرض:
:Rقواعد الترتیب في 

:یكون ܿ ،ܾ ،ܽمن أجل األعداد الحقیقیة       

ܽ  :الترتیب والجمع )أ  ܽ تكافئܾ ܿ ܾ ܿ.
ܽ�:الترتیب والضرب )ب  ൈܽتكافئܾ ܿ ܾൈ .موجباܿذا كان إ ܿ

ܽ  ൈܽتكافئ ܾ ܿ ܾൈ .سالباܿذا كان إ ܿ

.(8-).3-<(8-).1-:وتحقق أن 3->1-لدینا :مثال

.موجبینإذا كانا b2 ≤ܽ2تكافئܽ≥b:ترتیب عددین ومربعیھما )جـ
b≤ܽتكافئb2 ≥ܽ2 سالبینإذا كانا.

: ...................وتحقق أن 3->1-لدینا :مثال

  : ترتیب عددین من نقس اإلشارة ومقلوبیھما )د

تكافئܽ≥ܾ
b

1
 ≥

a

1
.من نفس اإلشارةإذا كانا  

: ...................وتحقق أن 3->1-لدینا :مثال

.موجبانܾ، b ≤aܽتكافئܽ≥b:  ترتیب جذرین )ھـ

: ...................وتحقق أن 3->1-لدینا :مثال

III /73 ، ص7إلى  01رقم من      :تطبیقات.  

مقارنة العددين  

و  
مقارنة انطالقا من 

  . و العددين
مقارنة العددين  

و

انطالقا من مقارنة 
  . و العددين

مقارنة العددين 

a وb
انطالقا من مقارنة 

و العددين

2a2b

ab

a

1

b

1

ab

ab



دهيمي ن: األستاذ11/22:الرقم

  سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:السنة الدراسية

................................................:التاريـــــخ

  تانساع :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

  األعداد والحساب :ميدان التعلم

.Rالحصر والمجاالت في  :الوحــــدة

  .التعبیر عن مجال. حصر عدد حقیقي :موضوع الحصة

  )الماضیة مقرر السنة. (Rالترتیب والمتباینات في  :المكتسبات القبلية

  .حصر عدد حقیقي، التعبیر عن مجال بحصر والعكس:الكفاءات القاعدية

   .بصیغ مختلفة Rإیجاد حصر لعدد حقیقي، التعبیر عن مجال من  :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق
وأنشطة 

)حصورال(:1نشاط

العلمیة ستعمل الحاسبة ا ـ
.الستخراج قیمة لـ

أكتب العدد  ـ
7

22
كتابة 

.عشریة

، رتب األعداد  ـ
7

22
 ،

3.140.

)مجاالتال(:2نشاط

أعط أمثلة عن مجاالت،  ـ
ومثلھا على المستقیم 

  .العددي
عین طول ومركز كل  ـ

.منھا

III /تطبیقات:
:نعتبر المجموعتین

 31/  xRxI

 131/  xRxJ

على شكل  I ،Jـ أكتب 
  .مجالین

ـ مثل كال منھما على 
  .المستقیم العددي

JIJIـ استنتج   ;.

I/تذكیر شفھي بالمكتسبات القبلیة :تمھید .  

II /العرض:
  :الحصور) أ

  :حصر عدد حقیقي
  .عدد حقیقي a:تعریف

.aحصرنانقول إننا  c≤a≤b: یحققان b ،cإذا وجد عددان حقیقیان 
بین  محصورaونقول إن  .c≤a≤b، وأیضا المتباینة aلـ حصرا)b;c(ونسمي الثنائیة 

b ،c.

:أمثلة
  . وحدد طول كل منھا أوجد حصورا مختلفة للعدد ـ
)795462643383235897932383.14159265(
  : ..............طولھ ھو 2للعدد  20-≥2≥17الحصرـ 

)2نشاط( :المجاالت)ب

  )2نشاط(:عناصر المجال

ൌܿ: حیث c، مركزه ھو العدد ]a;b[نعتبر المجال 
ା

ଶ
  :حیث l، وطولھ ھو العدد 

)b-a(l= ونصف قطره ھو العددr  حیث
2

l
r وحد اه ھما ،      ّ     a وb.

.........................:أمثلة

عددان  a ،bفي الجدول التالي حیث  Rیمكن تلخیص أنواع المجاالت في  :خالصة

:حقیقیان
ھو مجموعة األعداد   :المجال الذي رمزه ھو

  :حیث xالحقیقیة 
ویمثل على المستقیم 

  :العددي كما یلي
]a;b[
[a;b]
[a;b[
]a;b]

 ;a

 ;a

 a;

 a;

  ,

:مالحظة
.bیشملھا، والمفتوح من جھتھا ال یشملھا، وكذلك القول عند  aالمجال المغلق من جھة 



دهيمي ن: األستاذ12/22:الرقم

  سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:السنة الدراسية

........................:التاريـــــخ .....................................

  ساعتان :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

  األعداد والحساب :ميدان التعلم

.Rالقیمة المطلقة والمسافات في  :الوحــــدة

.Rالقیمة المطلقة والمسافات في  :موضوع الحصة

  .بین نقطتین، المستقیم العددي، المسافة Rالقیمة المطلقة في  :المكتسبات القبلية

.استغالل مفھوم القیمة المطلقة للتعبیر عن مجالحساب المسافة بین عددین حقیقیین، حساب القیمة المطلقة لعدد حقیقي،:الكفاءات القاعدية

   .حساب القیمة المطلقة لعدد،  حساب المسافة بین عددین حقیقیین :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات
وتعاليق وأنشطة 

:1نشاط
A ،B ،O  نقط من

المستقیم العددي حیث 
فواصلھا على الترتیب 

  .0، 3-، 2+: ھي
  .أنشئ شكال مناسبا /1
ما ھي المسافة بین  /2

O ،Bو A: كل من
.Bو O ،Aو
ما ھي مسافة كل  /3

عدد مما یلي إلى 
3-، 2+: الصفر

(+2)-(-3) ،(-3)-
(+2).

:أحسب /4

  22
3;3،

   22
7;7

:أحسب /5
|9 -|+|16|،|)9+(-16|.

  :2نشاط
، 5xـ مثل العددین

3y  على

. المستقیم العددي
واستنتج المسافة بین 

x ،y.

: ـ أحسب العددین

yx  ،xy .

I /المسافة إلى الصفر في  :تمھیدRالمسافة بین نقطتین، المستقیم العددي ،.  

II /العرض:
:المسافات

  ":0"المسافة إلى الصفر ) 1
  . عدد حقیقي x:تعریف

i(في المعلم  xھي النقطة التي فاصلتھا  A، حیث 0إلى  xمسافة ھي Oو  Aبین  AOالمسافة 


o;(

.2;2، -3، 3:أمثلة

  :القیمة المطلقة لعدد حقیقي) 2
  .لھ المطلقة القیمة ھي الصفر إلى حقیقي عدد مسافة :تعریف

|x|بـ  xنرمز للقیمة المطلقة للعدد  :ترمیز

23;12;33، -2، 5:أمثلة .

  :مالحظات
xxفإن0xإذا كان /ب                                          .عدد موجبx/أ .

xxفإن0xإذا كان /جـ .د/xx .

²²/ھـ xx .و/ξ ଶݔ = .|ݔ|

/ي|y||x|=|xy|/ ن
y

x

y

x


  )في الحالة العامة(| y|+|x|≠|x+y|/ك

  :المسافة بین عددین حقیقیین) 3
على الترتیب في المستقیم العددي المزود بالمعلم  A ،Bفاصلتا . عددان حقیقیان x ،y:تعریف iO


;.

  :نجد أن، ف(ݕǡݔ)݀ :ونرمز لھا بـ A ،Bبین  ABھي المسافة  yو xالمسافة بین 
(ݕǡݔ)݀ ൌ ܤܣ ൌ െݔ| |ݕ = െݕ| .|ݔ

.1-، 5-/د.          2، 3/ جـ.           3، 2 /ب.          2، 1-/أ: أوجد المسافة بین كل من :أمثلة

III /74، 73: صفحتا 21إلى  11من  /1:تطبیقات.  

نعتبر  /2 13/  xRxI ولیكن ،t  منI.

.tواقترح تمثیال لـ 3مثل على المستقیم العددي العدد  -أ
  . ثم مثلھ. على شكل مجالIواستنتج كتابة  tـ أحصر ب 

يتم تفسير 
مفهوم 
القيمة 

المطلقة 
لعدد 

حقيقي 
باستعمال 
المسافة 

إلى 
.الصفر



دهيمي ن: األستاذ13/22:الرقم

  سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:السنة الدراسية

........................................................:التاريـــــخ

  ساعة :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

  األعداد والحساب :ميدان التعلم

  .المعادالت والمتراجحات :الوحــــدة

  .النشر والتحلیل :موضوع الحصة

.Rفي  النشر والتحلیل :المكتسبات القبلية

)لذلك یمكن إلغاؤھا إذا كان التالمیذ متمكنین من النشر والتحلیل غیر موجودة في المنھاج(.توظیفھا في حل معادالتنشر وتحلیل عبارة جبریة ل :الكفاءات القاعدية

   .وتوظیف الصیغة المناسبة للمسألةكتابة عبارة جبریة على عدة صیغ،  - :الكفـاءةمؤشرات 

   مالحظات وتعاليق
وأنشطة 

النشر والتحلیل، (:نشاط

)الجداءات الشھیرة

a ،b ،c  ،أعداد حقیقیة
  :أكمل المساویات التالیة

(
(ܽ )ܾଶ = aଶ + bଶ + 2a.

(

I /بالمكتسبات القبلیة تذكیر :تمھید.

II /العرض:
)2نشاط( :النشر والتحلیل*

شكل  ھو كتابتھا على تحلیلھاعبارة جبریة ھو كتابتھا على شكل مجموع جبري، و نشر
  .جداء عوامل

  ) الجداءات الشھیرة(:نتائج
  :نجد x ،yمن أجل كل عددین حقیقین 

xy²+2y²+x)²=x+y( ،        xy2-²y²+x)²=y-x(،        ²y-²x)=x+y)(y-x(.

III /تطبیقات:x متغیر حقیقي.  

x+1)(x=(a،  -(1: أنشر وبسط كال مما یلي)أ xxb 







 3

3

1
 ، +1)x(xc=2.

  :حلل إلى جداء عوامل من الدرجة األولى كال مما یلي )ب

)²1()1²(
4

1
 xxxd،                1

2

1
2









 xf.
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  سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:السنة الدراسية

........................................................:التاريـــــخ

  ساعة :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

  األعداد والحساب :ميدان التعلم

  .المعادالت والمتراجحات :الوحــــدة

  .1المعادالت من د :موضوع الحصة

.Rالمعادالت من الدرجة األولى بمجھول واحد وحلھا في  :المكتسبات القبلية

  .حل معادالت من الدرجة األولى ذات مجھول واحد :القاعديةالكفاءات 

  . حل معادالت من الدرجة األولى ، وأخرى  :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق
وأنشطة 

:نشاط
حل في كل مرة المعادلة 

:xذات المجھول الحقیقي 
)1...(3x-1 = 0
)2...(-2x+3= 0
)3...(x²-3x+1 = x²-x،  
)4...(x²-2x = 0،  
)5...((2x+1)²-4x² = 0،  
)6...(x²-2x+1+x-1 = 0.

I /بالمكتسبات القبلیة تذكیر :تمھید.

II /العرض:
:المعادالت من الدرجة األولى بمجھول واحد*
:مفھومھا 
a ،b عددان حقیقیان وa 0نسمي المعادلة .    غیر معدوم  =ax + b  حیثx  عدد حقیقي

x ة، والقیام بحلھا ھو البحث عن قیمRمجھول معادلة من الدرجة األولى بمجھول واحد في 
  .التي تحققھا

:أمثلة
  .........ـ...........             ـ.......              -:         كل معادلة مما یلي Rحل في 

  :ولىمعادالت یؤول حلھا إلى حل معادلة من الدرجة األ
بعض المعادالت من الدرجة الثانیة لكن بعد استخدام التحلیل أو النشر، بإخراج عامل 

  .مشترك، أو الجداءات الشھیرة یصبح حلھا بسیطا

x3-2x²)أ(       :أمثلة = x²+2x+1-(x+1))ب(،           …0 = 0… ،  
3x+(x+1)(x-1))جـ( = x²-2…

III /تطبیقات:
ʹ: كل معادلة مما یلي Rحل في  /1ت ݔ Ͷൌ Ͳǥ (1)െ͵ ݔ ͷൌ Ͳǥ (2)

ʹ ଶݔ െ Ͷݔ ʹ െ ଶݔ ൌ ଶݔ െ ͵ ǥݔ ଶݔ(3)  ͵ ݔ ൌ Ͳǥ (4)
−ݔ3) 2)ଶ − …ଶݔ9 ଶݔ(5) − +ݔ4 4 + −ݔ 2 = 0 … (6)

  .السابق/ 2معادالت  ت Nحل في/ 3ت

يمكن حل 
معادالت

) متراجحات( 
يؤول حلها إلى 

حل معادالت 
من ) متراجحات(

.الدرجة األولى

يعطى مفهوم 
المعادلة و مفهوم 

المتراجحة اعتمادا 
على وضعيات 

بسيطة ذات داللة 
.بالنسبة للتلميذ
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2012/2013:السنة الدراسية

..............................................:التاريـــــخ

  ساعتان :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

  .الحساب :ميدان التعلم

.Rالمعادالت والمتراجحات في  :الوحــــدة

.Rفي  1المتراجحات من د :موضوع الحصة

  .وحلھا R المتراجحات من الدرجة األولى في :المكتسبات القبلية

.Rفي  1یؤول إلى حل متراجحة من د 2حل متراجحات من د - ، Rحل متراجحات من الدرجة األولى ذات مجھول واحد في  - :القاعديةالكفاءات 

  . 1یحل متراجحة من الدرجة  :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق
وأنشطة 

)1المتراجحات من د( :1نشاط

أوجد ثالث قیم للعدد  /1
  :الذي یحقق xالحقیقي 

01 x.
  :نفس السؤال مع /2

032 x.

  )2متراجحات من د(:2نشاط

x  ،متغیر حقیقي
x²-1+(x+1)l:ونعتبر =.

h = (x+2)²-x²-x.
إلى جداء  lحلل / 1

  .عاملین من الدرجة األولى
  .وبسطھ hأنشر / 2
 - في جدول  - أدرس / 3

.xحسب قیمlإشارة 
  :استنتج حلول المتراجحة/ 4

0)1(12  xx.

: المتراجحة Rحل في / 5
0²)²2(  xxx.

I /بالمكتسبات القبلیة تذكیر :تمھید.

II /العرض:
  :بمجھول واحد Rالمتراجحات من الدرجة األولى في 

ݔܽ كل متراجحة من الشكل :مفھومھا ܾ Ͳ  ݔܽأو ܾ൏ Ͳ أو  
ݔܽ ܾ Ͳ  ݔܽأو ܾ Ͳ ھو المجھول،  ݔأعداد حقیقیة، و  ݔو ܾ، ܽ، حیث

، والقیام بحلھا ھو البحث عن كل Rفي بمجھول واحد متراجحة من الدرجة األولى تسمى
  .التي تحققھا xقیم 

023: (*)...التالیة ةالمتراجح Rحل في  :مثال x.

  :بعض المتراجحات من الدرجة الثانیة
لحل بعض المتراجحات من الدرجة الثانیة، یمكن االعتماد على النشر أو التحلیل و إشارة 

  .   جداء ثنائي حد

III /تطبیقات:
lنضع، واحقیقی امتغیر xنعتبر  /1 = x²-3x+2.

وبسطھا، ماذا تستنتج؟ (x-2)(x-1)أنشر العبارة  /أ        
  .اعتمادا على السؤال السابق l ادرس إشارة /ب        
ଶݔ :المتراجحة Rحل في  /جـ         − +ݔ3 2 > 0.

  .87/88ص  25إلى  12من رقم  /2

يمكن حل 
  معادالت

) متراجحات(
يؤول حلها إلى 

حل معادالت 
من ) متراجحات(

.الدرجة األولى

يعطى مفهوم 
مفهوم المعادلة و 

المتراجحة اعتمادا 
على وضعيات 

بسيطة ذات داللة 
.بالنسبة للتلميذ
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  سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:السنة الدراسية

..............................................:التاريـــــخ

  .ساعة :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

.تحليـــــــــل:ميدان التعلم

  .الدوال العددیة :الوحــــدة

  .عمومیات حول الدوال :موضوع الحصة

  .المعادالت، المتغیرات، حساب مقدار بداللة اآلخر :المكتسبات القبلية

. رتعریف مفھوم دالة ـ تعریف دالة بواسطة دستور ـ تعیین صورة أو سابقة عدد بدالة معرفة بدستور ـ تعیین مجموعة تعریف دالة معرفة بدستو -:الكفاءات القاعدية

  . معرفة وحساب سابقة أو صورة عدد بواسطة دالة :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق
وأنشطة 

  :نشاط
ℎو f  ،gال والد فنعر

:  بعباراتھا التالیة
(ݔ݂) ൌ ʹ െݔ ͵

كال  - إن أمكن -  أحسب/1
، g(−2)،  (2−݂): من

ℎ(−2) ،(݂0)  ،g(0) ،
ℎ(0) ،(݂3)  ،g(3) ،
ℎ(3).

I /بالمكتسبات القبلیة تذكیر :تمھید.

II /العرض:
  :الدوال العددیة

بعدد حقیقي واحد فقط  Rمن  Dمن جزء  xإذا أرفقنا كل عدد حقیقي :مفھوم الدالة
 xf  نقول إننا عرفنا دالةf  علىD .ونسميDمجموعة تعریف الدالةf.

...، fD: ولمجموعات تعریفھا بـ.... ، f: نرمز للدوال برموز مثل:ترمیز

xxf:مثال
x

xg 2)(;
1

)( فنكتب ، :xx
f

2   ،
x

x
g 1
أو ، :

xxf
x

xg 2:;
1

: .

.xصورة  f(x)، و f(x)سابقة لـ xنسمي  f(x)بـ  xدالة وأرفقنا  fوإذا كانت  ـ

=f(x)من أجل  :أمثلة x²-3x تؤخذ أمثلة متنوعة..........(ھي، وسابقة....صورة : فإن(

  )تآلفیة وأخرى ناطقة بسیطة( :عن مجموعات التعریف أمثلة

  :نتائج ھامة
.f(x)ھي  fلھ صورة وحیدة بواسطة  Dfمن xكل عدد حقیقي *) 
.Dfأن تكون لھ أكثر من سابقة في Rولكن یمكن لعدد من *) 
في aبـ x، یمكن أن نعوضfمعطى  بواسطة الدالة aلحساب صورة عدد *)  xf.

  ، یمكن أن نبحث عن حل للمعادلةfمعطى  بواسطة الدالة aإلیجاد سابقة لعدد *) 

  axf .

III /نعتبر الدوال  :تطبیقات:  

32:;1:;
2

1
: 


xxfxxg

x
xh 

.10، 3، 2، 0،1، -1، -2: أحسب صور األعداد التالیة إن أمكن بواسطة الدوال السابقة -1

.h، ثم بواسطة 1سابقة للعدد  f  أوجد بواسطة -2
.Df،Dg،Dhحدد -3

يساعد مفهوم 
التناسب في 

تقريب مفهوم 
.الدالة

تعالج أمثلة 
متنوعة تسمح 

بإبراز العناصر 
الضرورية التي 
يبنى بها مفهوم 

.الدالة
إن العنصر (

األساسي الذي 
يعمل األستاذ على 

إبرازه هو أن 
تغير قيمة مرتبط 

بتغير قيمة 
).أخرى
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...................................................:التاريـــــخ

  .ساعة :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

.تحليـــــــــل:ميدان التعلم

  .الدوال العددیة :الوحــــدة

  .التمثیل البیني لدالة :موضوع الحصة

  .الدالة، السابقة، الصورة :المكتسبات القبلية

. ـ تعیین سابقة أو صورة بدالة معرفة بمنحنى. ـ تعریف دالة بواسطة منحنى بیاني. تعریف التمثیل البیاني - :الكفاءات القاعدية

  . قراءة صورة أو سابقة -. إنشاء التمثیل البیاني - :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق
وأنشطة 

إنشاء التمثیل البیاني ( :1نشاط

)لدالة

ننسب المستوي إلى المعلم 

);;( jiO


f، ونعتبر الدالة 

  :المعرفة كما یلي

34²)(  xxxf

؟fما ھي مجموعة تعریف  /1
  : أكمل الجدول التالي/2

xf(x)
-1
0
1
2
3
4
5

 النقط ،معلم في أنشئ/3
ǡ݂ݔ)ܣ ሺݔሻ)  الناتجة من
  .الجدول السابق

I /بالمكتسبات القبلیة تذكیر :تمھید.

II /العرض:
  :التمثیل البیاني لدالة

مجموعة النقط من المستوي . دالة عددیة، والمستوي منسوب إلى معلمf:تعریف
A(x;f(x)) حیث:fDx تسمى التمثیل البیاني للدالة  f   في المستوي ونرمز لھ

y: وھو معرف بالمعادلة(Cf):بـ = f(x).

)(:34²:في النشاط السابق لدینا :مثال  xxyC f.

III /تطبیقات:
  :1تطبیق

)(34²:حیث gنعتبر في المستوي السابق الدالة   xxxg.

  :أكمل الجدول /1
10-1-2-3-4-5x

g(x)

.(Cg)أنشئ  /2
.(Cg)ھات معادلة لـ /3

  :2تطبیق
  :المعرفة بالتمثیل البیاني التالي hنعتبر الدالة 

.Dhحدد  /1

،0، 3-، 2-، 1-:جد بیانیا صورة كل من /2
2

1
،2-:وسابقة لكل من .2، 1، 

2

3
 ،0 ،1.  

.)5، 4خاصة رقمي (، 106ص  7إلى  4من  :3تطبیق 

يساعد مفهوم 
التناسب في 

تقريب مفهوم 
.الدالة

تعالج أمثلة 
متنوعة تسمح 

بإبراز العناصر 
الضرورية التي 
يبنى بها مفهوم 

.الدالة
إن العنصر (

األساسي الذي 
يعمل األستاذ على 

إبرازه هو أن 
تغير قيمة مرتبط 

بتغير قيمة 
).أخرى

Ch
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..................................:التاريـــــخ

  .ساعة :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

.تحليـــــــــل:ميدان التعلم

  .دراسة الدوال :الوحــــدة

  .اتجاه تغیر دالة :موضوع الحصة

  .التمثیل البیاني لدالة وقراءتھ :المكتسبات القبلية

استنتاج جدول تغيرات دالة إنطالقا من تمثيلها البياني، .بمنحن أو دستور أو جدول قيم، باستعمال تعبير رياضي مناسب وصف سلوك دالة معرفة:الكفاءات القاعدية

  .تحدید اتجاه تغیر دالة :مؤشرات الكفـاءة.إرفاق جدول تغيرات دالة معطى بتمثيل بياني.والعكس

   مالحظات وتعاليق
وأنشطة 

)اتجاه تغیر دالة على مجال(:نشاط

f ،g ،hنعتبر دواال ثالثة
معرفة بتمثیالتھا البیانیة فیما 

:یلي

.Df،   Dg ،Dhھات  /1

b ،aمثل عددین حقیقیین /2
ܽ حیث ൏ : ، ثم قارن بینܾ
f(b) ،f(a).

.hثم  gنفس السؤال مع / 3

I /بالمكتسبات القبلیة تذكیر :تمھید

II /العرض:
  :اتجاه تغیر دالة على مجال

.Iدالة معرفة على مجال f  :تعریف
݂)وفق ترتیب  Iمن a ،bإذا رتب كل عددین *)  )ܽ ،(݂ .Iمتزایدة على  ݂نقول إن  ܾ(
݂)عكس ترتیب  Iمن a ،bإذا رتب كل عددین *)  )ܽ ،(݂ .Iمتناقصة على  ݂نقول إن  ܾ(
݂): ما یلي Iمن a ،bذا كان من أجل كل عددین *)  )ܽ ൌ (݂ .Iثابتة على  ݂نقول إن  ܾ(

المجاالت التي وتكون علیھا الدالة متزایدة تحدید المجاالت التي ھيدراسة اتجاه تغیر دالة 
.تكون علیھا متناقصة، وتلك التي تكون علیھا ثابتة

.تغیر دالةھو جدول یلخص اتجاه    :جدول تغیرات دالة

III /أنشئ جداول تغیرات الدوال الممثلة بیانیا في أنشطة الحصة/ 1ت     :تطبیق.  
  :نعتبر الدوال المعرفة بالعبارات التالیة/ 2ت
xxf 2)(       ،   1)(  xxg        ،ℎ(ݔ) ൌ ଶݔ − 3.

  .حدد مجموعة تعریف كل واحدة منھا /1
  .نشئ تمثیالتھا البیانیةأ /2
  .أنشئ جداول تغیراتھا /3

تختار أنشطة 
تثبت المقارنات 

األولية بين 
األعداد، تمهيدا 
لتوظيفها عند 

دراسة اتجاه تغير 
.دالة على مجال

Cf

Cg

Ch
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  سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:السنة الدراسية

.................................................:التاريـــــخ

  .ساعة :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

.تحليـــــــــل:ميدان التعلم

  .دراسة الدوال العددیة :الوحــــدة

  .القیمة الحدیة لدالة على مجال :موضوع الحصة

  .التمثیالت البیانیة وقراءتھا :المكتسبات القبلية

.التعرف على القیمة الحدیة لدالة على مجال:القاعديةالكفاءات 

  .استنتاج القیمة الحدیة لدالة حال وجودھا :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق
وأنشطة 

:1نشاط
ینسب المستوي إلى المعلم 

، وتعرف ...المتعامدو 
:كما یلي fالدالة 

14²)(  xxxf ،

التمثیل البیاني  )(ولیكن

.fلـ 
.Dfھات  /1

أكمل الجدول التالي /2
:)(وأنشئ

xf(x)
-16
01
1-2
2-3
3-2
41
56

ما  )(باالعتماد على/3

ھو العدد الذي لھ أصغر 
صورة؟ وما ھي صورتھ؟

I /التمثیالت البیانیة وقراءتھا :تمھید.

II /العرض:
:القیم الحدیة لدالة

Ix، وRمن  Iدالة معرفة على مجال  f:تعریف 0.

)()(:Ixمعناه من أجل كل Iعلى  f(x0)لھا قیمة صغرى   f  الدالة - 0xfxf .

(ݔ݂):Ixمعناه من أجل كل Iعلى  f(x0)لھا قیمة عظمى   fالدالة   -  .(ݔ݂)
.إذا قبلت الدالة قیمة عظمى أو قیمة صغرى نقول إنھا تقبل قیمة حدیة: القیمة الحدیة

III /نعتبر الدالة :تطبیقg المعرفة بتمثیلھا كما یلي:  
.Dgأوجد  /1

،2، 1، 0، 1-، 2-، 3-: أحسب صور /2
2

5
.

.1-، 0، 1: عین سوابق /3
  .على مجموعة تعریفھا gحدد القیم الحدیة لـ  /4
  .أنشئ جدول التغیرات /5

تعطى أمثلة تبرز 
القيمة  مفهومي

الصغرى والقيمة 
الكبرى على 

.مجال

(Cg)



دهيمي ن: األستاذ20/22:الرقم

  سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:السنة الدراسية

............................................:التاريـــــخ

  .ساعة :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

.تحليـــــــــل:ميدان التعلم

  .دراسة الدوال العددیة :الوحــــدة

  .دراسة الدوال التآلفیة :موضوع الحصة

  .الدوال العددیة :المكتسبات القبلية

axx: دراسة الدالتین المرجعیتین :الكفاءات القاعدية ،baxx .

  .دراسة دالة تآلفیة :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق
وأنشطة 

 دراسة الدالة(:طنشا

)التآلفیة
إلى المعلم  المستوي ینسب

 jio  المتعامد;;

)Cf(والمتجانس، ونعتبر
fالبیاني للدالة  التمثیل

: بـ Rعلى  المعرفة

32)(  xxf.

  .أدرس اتجاه التغیر /1
  .التغیرات جدول أنشئ /2
ثم ) Cf(لـ  معادلة ھات /3

.أنشئھ

I /القبلیةالتذكیر بالمكتسبات (:تمھید(

II /العرض:
:الدوال التآلفیة

baxxf بـ Rدالة معرفة على  كل :تعریف )( حیث a، b حقیقیان نسمیھا  عددان

.تآلفیة دالة

a  إذا كان :خاصتان حالتان = (ݔ݂)نجد  ،0 ൌ   .والدالة في ھذه الحالة ثابتة  ܾ
b  وإذا كان = (ݔ݂)نجد  ،0 ൌ   .والدالة في ھذه الحالة خطیة  ݔܽ

  ).أمثلة 3( :أمثلة

baxy: البیانیة للدوال التآلفیة معادالتھا من الشكل التمثیالت :مالحظة  إذا  يفھ

  .اتمستقیم

  : نتائج
  .بنقطتین مختلفتین فقط منھ نستعینالتمثیل البیاني لدالة تآلفیة  إلنشاء ـ

ܽومنھ إذا كان . x معامل aتزاید دالة تآلفیة ھي العدد  نسبة ـ  Ͳ متزایدة على  ݂ فإن
R. ܽإذا كان و ൏ Ͳ متناقصة على  ݂ فإنR. ܽإذا كان  و ൌ Ͳ ثابتة على  ݂ فإنR.

  ).التمثیل البیاني في الحالتین الخاصتین أعاله( ـ

III/تطبیقات:
:53نسبة تزاید الدالة أحسب/أ xxf اتجاه تغیرھا على واستنتجR.

: اتجاه تغیر ثم أنشئ جدول التغیرات لكل دالة من الدوال المعرفة فیما یلي أدرس )1/ب

32:;2
2

1
:;32:  xxfxxgxxh 

.التمثیل البیاني لكل منھاأنشئ)2

تتم الدراسة 
النوعية لهذه 

الدوال كل على 
  .حدى

تستغل التمثيالت 
البيانية في حل 

بعض المعادالت 
.والمتراجحات



دهيمي ن: األستاذ21/22:الرقم

  سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسيةالسنة 

...........................................................:التاريـــــخ

  .ساعة :توقيت الحصـة

  ج م أ1 :المستـــوى

.تحليـــــــــل:ميدان التعلم

  .دراسة الدوال العددیة :الوحــــدة

2xx ةالدال :موضوع الحصة .

  .الدوال العددیة :القبليةالمكتسبات 

2xxدراسة الدالة المرجعیة:الكفاءات القاعدية .

  .دراسة الدالة مربع :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق
وأنشطة 

دراسة الدالة(:1نشاط
2xx(

إلى المعلم  المستوي ینسب

 jio  المتعامد;;

)Cf(والمتجانس، ونعتبر
fالبیاني للدالة  التمثیل

: بـ Rعلى  المعرفة
2)( xxf .

 على متزایدة  fأن  بین /1

المجال  ;0 ومتناقصة 

على  0;

  .التغیرات جدول أنشئ/2
ثم ) Cf(لـ  معادلة ھات /3

  .أنشئھ

I /التذكیر بالمكتسبات القبلیة(:تمھید(

II /العرض:
  ":مربع"الدالة 
:الدالة أي x2 بالعدد xحقیقي  عددمربع ھي الدالة التي ترفق كل  الدالة :تعریف

2xx  على  والمعرفةR.

:2: مثال ونكتب xxf  2 أوxx f 2: أو)( xxf .

  :نتائج
الدالة مربع متناقصة نماما على/ 1 0; تماما على ومتزایدة ;0.

  .جدول تغیراتھا/ 2
منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس متناظر بالنسبة  مستوالتمثیل البیاني للدالة مربع في / 3

.O)0؛0(مكافئا لھ ذروة ھي المبدأ  قطعاإلى حامل محور التراتیب ونسمیھ 
     . ھي قیمة حدیة صغرى 0 أي 02 القیمة/ 4

III/أسئلة النشاط السابق من أجل نفس)1:تطبیقاتhحیث:  22xxh .

تتم الدراسة 
لهذه النوعية 

الدوال كل على 
  .حدى

تستغل التمثيالت 
البيانية في حل 

بعض المعادالت 
.والمتراجحات



دهيمي ن: األستاذواألخيرة22:الرقم

 سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

...............................................:التاريـــــخ

واحدة ساعة :الحصـة توقيت

  ج م أ1 :المستـــوى

.تحليـــــــــل:ميدان التعلم

  .دراسة الدوال العددیة :الوحــــدة

 الدالة دراسة :الحصة موضوع
x

x
1

.

. تزاید دالة واتجاه تغیرھا وتمثیلھا البیاني نسبة: القبلية المكتسبات

:ة المرجعیةلدالا دراسة: القاعدية الكفاءات
x

x
1

 وتمثیلھا بیانیا.

.دراسة الدالة مقلوب :الكفـاءة مؤشرات


مالحظات وتعاليق 

وأنشطة

دراسة الدالة(:1نشاط
x

x
1

(

إلى المعلم  المستوي ینسب

 jio  التمثیل) Cf(ولیكن  ،;;

: حیث fللدالة  البیاني
x

xf
1

)( .

  .تعریفھا مجموعة Df حدد /1
  تستنتج؟ ماذا fشفعیة  أدرس /2
   على تماما متناقصة  f أنبین /3
*Rثم استنتج جدول تغیراتھا ؟.  
  :التالي الجدول أكمل /4

1-2-5-10-x

f(x)

1
1

210
−−

1052

).Cf( أنشئ /5
.fجدول تغیرات  استنتج /6

I /التذكیر بالمكتسبات القبلیة(:تمھید(

II /العرض:
  ":مقلوب"الدالة 
:بـ المعرفة fمقلوب ھي الدالة  الدالة :تعریف

x
xf

1
)( .

: مثال ونكتب
x

xf
1

:  أو 
x

x f 1
 أو :

x
xf

1
)( .

  :نتائج
مجموعة تعریف الدالة مقلوب ھي/ 1    ;00; .

  .تغیراتھااتجاه وجدول / 2
التراتیب وال الفواصل وھو متناظر بالنسبة  محورال یقطع حامل (التمثیل البیاني / 3

. ، ونسمیھ قطعا زائدا)للمبدأ

III/دراسة الدالة :تطبیق
x

x
2

مثال.

تتم الدراسة 
النوعية لهذه 

الدوال كل على 
  .حدى

تستغل التمثيالت 
البيانية في حل 

المعادالت بعض 
.والمتراجحات


