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:نشاط
A ،B  نقطتان من

المستوي، ولتكن 
حیث  Gالنقطة 

0


 GBGA 

.
إن أمكن في  Gأنشئ 

  :كل حالة مما یلي
1(1 ،1.

2(2،1.

3(6،3.

4(3،3.

5(1،1.

I /تمھید:
II /العرض:
:مرجح نقطتین/ 1

0:عددان حقیقیان حیث،.نقطتان من المستوي A ،B:تعریف مرجح ،A ،B

0: حیث Gعلى الترتیب ھو النقطة ،مرفقتین بالمعاملین


 GBGA .

:مالحظات/ 2
),(في التعریف نسمي الثنائیتین * A،),( B نقطتین مثقلتین.  

ونسمي الجملة * ),(),,(  AB والنقطة. جملة نقطتین مثقلتینG ھي مرجح ھذه الجملة. 

.G=A=B: فإن A=Bإذا كانت  *

إذا كان *  0نحصل على


 GBGA ) أيG منتصف AB ( نسميG مركز

.A ،Bالمسافتین المتساویتین للنقطتین 
  . یمكن تعریف مرجح ثالث نقط بطریقة مشابھة *

الجملة مرجح:مبرھنة/ 3 ),(),,(  AB وجوده حال وحید.

ሬሬሬሬሬ⃗ܩܣ:بین أن(: برھان =
ఉ

ఈାఉ
).یتضح المطلوب ሬሬሬሬሬ⃗ܤܣ

  :خواص/ 4
 :مرجح الجملة /أ ),(),,(  AB ھو مرجح الجملة: ),(),,( kAkB  حیث ،k  عدد

  .حقیقي غیر معدوم
.على استقامة واحدة A ،B ،Gالنقط  /ب

III /تطبیقات:
من رقم    إلى رقم     ص)1ت

:مرجح الجملة G )2ت ),(),,(  AB .وM نقطة كیفیة من المستوي.

MGMBMA:بین أنأـ  )(  .

.A ،Bوإحداثیتي ،بداللة Gيتنطبق عن مبدأ المعلم أحسب إحداثیت Mبجعل ب ـ

:من المستوي، أنشئ مرجح الجملة A ،Bنعتبر)3ت )5,(),2,( BA.

:مرجح الجملة Gنقط من المستوي،  A ،B ،C)ھذا التطبیق ال یھم شعبة ع تج()4ت
 )1,(),1,(),2,( CBAو ،'G مرجح الجملة: )1,(),2,( BA.

.G ،'Gأكتب العالقتین الشعاعیتین اللتین تحققھما أ ـ
ھي مرجح الجملة  Gبین أن  ب ـ )1,(),12,'(  CG.

.Gثم G'أنشئ  جـ ـ

BCAD :نقطة حیث Dمثلث،  ABC)5ت 3 ،E  نقطة تقاطع(BD)  مع(AC).

.Cو Eبالنسبة لـ Aماذا تمثل )استعمل طالس(.ACمعAEجد عالقة  *

توظیف نظریة 
طالیس في إنشاء 

 .مرجح نقطتین
یمكن استعمال 

خاصیة التجمیع في 
إنشاء مرجح ثالث 

.نقط أو أكثر
ھذه المظللة ومكتوبة 
باألزرق ال تھم شعبة 

  ع تج

تتم دراسة المرجح 
.في المستوي

http://elbassair.net/
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التعلیمات 
والتوجیھات

كل 
الحصة 
عبارة 
عن 
  أنشطة

I /تمھید:
II /العرض:

III /تطبیقات:
),,(ینسب المستوي إلى المعلم)1ت jiO


)1,2(، ولتكن النقطتین A،)1,3(B . جد إحداثیتي

G  مرجح الجملة )2,(),1,( BA.

:مرجحاتB،C ،Aمثلث، ABC:194ص  29 )2ت )1,(),2,( CA  ،

 )1,(),3,( CB، )2,(),3,( AB .

  .أنشئ شكال مناسبا /1

02:من المستوي Mبین أنھ مھما كانت  /2


 CMBMAM.
  .في استقامة واحدة A،B،C :استنتج أن النقط /3

.Aىإلبالنسبة  Iنظیرة  Gو] BC[منتصف  A ،Iمثلث قائم في  ABC:200ص  73)3ت
),1(، A),4(:مرجح G: بین أن /1 B،)1,( C.

),(، G),2(:مرجح الجملة Aحیث  ،جد العددین /2 B،),( C.

+ሬሬሬሬሬሬ⃗ܩܯฮ2:التي تحقق Mما ھي مجموعة النقط /3 +ሬሬሬሬሬሬ⃗ܤܯ =ሬሬሬሬሬሬ⃗ฮܥܯ 2ฮܥܤሬሬሬሬሬ⃗ฮ؟     

تقترح أمثلة 
یوظف فیھا 

 لدراسة  المرجح 
 مجموعات نقطیة

وتعیینھا و 
  .إنشائھا
تعدیل 
2008/2009:

تحدید وضبط 
المجموعات النقطیة 

التي تدرس وھي 
الدائرة، المستقیم، 

المستقیم، قطعة 
مجموعة تضم عدد 

.منتھ من النقط
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:1نشاط
ABCD

  .مربع

ما ھو قیس كل زاویة مما /1
: یلي

]AC,AB[،]AB,AC[ ،
]AD,AB[؟  
نفس السؤال مع الزوایا /2

),(:الموجھة التالیة ABAC،

),( ACAB،),( DADC؟  

:2نشاط
v


،u


شعاعان غیر معدومین  
:حیث. )أنظر الشكل(:في المستوي

),( uv


.

مثل كل زاویة مما یلي ثم اذكر 
:قیسا لھا بداللة

),( uv


،),( uv


،),( uv


  ،

),( uv


،)3,2( uv


،

)3,2( uv


.

I /تمھید:
II /العرض:

  :الزوایا الموجھة
:مفاھیم عامة/ 1
  ).عقارب الساعة عادة عكس اتجاه(ھي دائرة قد اختیر علیھا اتجاه موجب للحركة :الدائرة الموجھة* 

.ھو المستوي الذي وجھت كل دوائره :المستوي الموجھ* 
، والدائرة المثلثیة المرفقة بمعلم ھي 1ھي دائرة موجھة نصف قطرھا :الدائرة المثلثیة* 

  .دائرة مثلثیة مركزھا مبدأ المعلم المتعامد والمتجانس
  :ھافي كل ما یأتي نعتبر المستوي موج:قیاس الزوایا الموجھة/ 2
:الزاویة الموجھة* 
uكل شعاعین -


،v


),(:غیر معدومین في المستوي یعینان زاویة موجھة نرمز لھا بـ  uv


 ،

),(ونرمز لقیسھا بـ uv


.

),(قیسا للزاویة إذا كان - uv


فإن العدد  k2 ،)حیثZk  (كذلك قیس لھا.  

.................:مثال.  نعبر تجاوزا فیما یلي عن زاویة بقیسھا فقط:اصطالح
كل زاویة موجھة لھا قیس من المجال :الرئیسالقیس *      .یدعى قیسھا الرئیس ,

.قیس الزاویة الموجھة یمكن أن یكون سالبا، وقیس الزاویة الھندسیة دوما موجب:مالحظة

:نتائج/ 3
  ):تقبل دون برھان(: عالقة شال* 

uمن أجل ثالث أشعة كیفیة


،v


،w


),(),(),(:غیر معدومة نجد  wuwvvu


.

uأي شعاعین من أجل* 


،v


),(),(: دومین نجدغیر مع uvvu


 ،

 ),(),( vuvu


  ،),(),( vuvu


، ),(),( vuvu


.

:قیسین لزاویتین موجھتین متقایستین فإن ،:إذا كان * k2حیث ،:Zk.

kuv:إذا كانت * ),(


v:فإن 


،u


.مرتبطان خطیا 

III /228ص  18رقم )1ت:تطبیقات.

),,(الدائرة المثلثیة المرفقة بالمعلم (C))2ت jiO


.

:حیث (C)من A ،B ،C ،D ،E ،F: علم النقط /1
4

),(


OAOI ،
4

337
),( OBOI ،

3
),(


OCOI،

3

23
),( ODOI،

2

3
),(


OEOI،

3

4
),(


OFOI.

2/M  نقطة من(C) حیث:
4

2011
),( OMOI .أوجد القیس الرئیس لـ: ),( OMOI . ثم

.Mأنشئ 
.)أنظر الشكل(. الزاویة المحیطیة والزاویة المركزیة )مبرھنة()3ت

),(),(),(:بین أن /1 BOBMAMAOMBMA .)استعمل المثلثینMOA،MOB  واتجاه

)الزوایا

2),(),(:بین أن /2 OBOAMBMA .)2),(),(),(:حل MBMAMBMAMBMA  أي: 

),(),(),(),(2 BOBMAMAOMBMAMBMA  أي :

),(),(),(),(2 BOBMMBMAAMAOMBMA  أي :

),(),(),(),(2 OBMBMBMAMAOAMBMA  2),(),(:أي OBOAMBMA (

نبرھن نظریة 
  .الزاویة المحیطیة

نتطرق في ھذه 
الفقرة إلى الزاویة 
الموجھة لشعاعین 

غیر معدومین وإلى 
خواصھا دون أي 

  . توسع نظري
ّ            ثم  نتطرق إلى   
أقیاس زاویة 

موجھة، خاصة 
القیس الرئیسي 

الذي یكون 
محصورا ضمن 

المجال  ; 
.

الوحدة التي 
نستعملھا لقیاس 

الزوایا ھي 
  . الرادیان

ونلفت انتباه التالمیذ 
إلى قبول التعبیر 

المجازي الذي نعبر 
بھ على الزاویة 
وقیسھا في نفس 

الوقت كقولنا 
... الزاویة " 

3تساوي  



"

A B

D C

B
A

o

M

u

v
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:نشاط
صورة  Mمثل النقطة 

على الدائرة  xالعدد 
المثلثیة في كل حالة مما 

یلي، وعین فاصلة 
، sinx، وM وترتیبة

xcos.

1/
4


x.

2/
2


x.

3/


19
4
x.

4/
4

3
x.

5/


62
4

3
x.

6/
3


x.

7/
6


 x.

I /تمھید:
II /العرض:

  :جیب وجیب تمام عدد حقیقي
)أنظر الشكل(المعلم المتعامد والمتجانس المباشر وغیر المباشر

:وجیب تمام عدد حقیقي جیب
x عدد حقیقي، وM صورتھ على الدائرة المثلثیة المرفقة بمعلم.  

x، وترتیبھا تسمى جیبxcosونرمز لھ بـ xتسمى جیب تمام Mفاصلة 
.sinxونرمز لھ بـ

:جیب وجیب تمام زاویة موجھة
.، وجیب تمامھا ھو جیب تمام ھو جیب جیب زاویة موجھة أحد أقیاسھا بالرادیان

  :أكمل الجدول التالي :أمثلة


6

5

4

3

3

2

2



3


4



6


0

6




2


x

xcos

xsin

:نجد kعددا حقیقیا فإنھ من أجل كل عدد صحیح xإذا كان : نتائج 
)2kcos(xcos(x) 2(وsin(sin kxx .)2 ݏܿ ،݊݅ݏیسمى دورا للدالتین(

1sin1  x ،1cos1  x.1cossin 22  xx ،)cos(cos xx  ،

)sin(sin xx  ،xx cos)cos(  ،xx sin)sin(  ،

xx cos)cos(  ،xx sin)sin( .

III /ص             رقم    إلى رقممن)1ت:تطبیقات.
  :عدد حقیقي، باالستعانة بالدائرة المثلثیة جد عالقة بین األعداد x)2ت

xsin   ،)
2

sin( x


   ،)
2

cos( x


   ،xcos.

مثل األعداد ـ1)3ت
6

7
 ،

6

5
 ،

6

127
 ،

6


  على الدائرة المثلثیة، ثم استنتج جیوبھا

التي تحقق xما ھي كل األعداد الحقیقیةـ2.              وجیوب تمامھا
2

1
sin x؟  

5.0cosنفس السؤال السابق مع ـ3 x5.0؟  ثمsin x ؟

العالقات  توظف
المدروسة في السنة 

األولى الخاصة 
واألعداد  xبالعدد

الحقیقیة المرفقة لھ 
،x: وھي 

x ،x 

ّ             ثم  نمددھا إلى   

:األعداد 
2

x

 و

2
x


.

j


i


O
i


j


O
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كل 
الحصة 
عبارة 
عن 
أنشطة

I /تمھید:
II /العرض:

III /تطبیقات:

:حیث xأوجد  /1
2

3
sin xو ،

22


 x.

:حل كال مما یلي/2

)1...(
2

1
sin x فيR.)2...(1)

3
cos( 


x  فيR.

)3...(
2

3
)2sin( x  فيR.)4...(5)

42
3cos( 

x
.Rفي 

)5...(
2

1
cos x في  ,.)6...(

2

3
)

6
2sin( 


x    في 2,0.

)7...(0)
4

3cos()
2

2cos( 


xx  فيR.

)8...(0)
2

2sin(sin 


xx فيR.)9...(0)
3

cos()
4

sin(  xx


في  2,0.

وأخــــــــــــرى إن شــــــــــــئت.                   مثل حلول المتراجحتین على الدائرة المثلثیة /3

عند استعمال الدائرة  نتحقق
المثلثیة من تحكم التلمیذ في 
تحدید أرباعھا وصور القیم 

, ,
6 3 4

  
ومن تمثیل  

1األعداد  2 3
, ,

2 2 2
، ثم 

ربط ذلك بالجیب وجیب 
 كما نوجھ التلمیذ، .التمام

كلما كان ذلك ممكنا 
الستخدام التناظرات التي 
توفرھا الدائرة المثلثیة في 
حساب جیب وجیب تمام 
الزوایا الشھیرة في بقیة 

  . األرباع

 نقصد ھنا المتراجحات
  :من النوع

ax cos ،

bx sin،...  
 فیما یخص المتراجحات،
نكتفي بحلھا على مجال 

على األكثر 2طولھ 
   ّ                     ونمث ل مجموعة الحلول على 

.مثلثیةالدائرة ال
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)الجداء السلمي(:نشاط

ABC مثلث كیفي .H  المسقط
، (AB)على  Cالعمودي لـ 

BC-AC(AB(نعتبر
2

1
W 222 .

  . أنشئ الشكل /1
222بین أن /2 CHAHAC 

222:و BHCHBC .
: استنتج أن/3

)(
2

1 222 BHAHABW 

AHو ABبداللة BHأكتب  /4

AB.AHW:ثم بین أن .
AACABW:بین أن/5 ˆcos...

I /تمھید:
II /العرض:
  :الجداء السلمي/ 1

u:تعریف


،v


uشعاعان من المستوي، الجداء السلمي للشعاعین 


،v


ھو العدد  

vuالحقیقي


.1/0:   حیث . vu


0:إذا كان 


u 0أو


v.

2/).cos(.. vuvuvu


إذا كانv،u


.غیر معدومین 

  :حاالت خاصة/ 2
*u


vمرتبط مع 


vuvuولھما نفس االتجاه نجد 


.. .

*u


،v


vuvuمرتبطان خطیا ولھما اتجاھان متعاكسان نجد


.. .

*uuuu


.22
 أي:

22 2.A B A B AB A B AB  
   

.

uمن أجل الشعاعین :1مبرھنة/ 3


،v


)(:نجد
2

1
.

222
vuvuvu


.

.لإلثبات الحظ النشاط

x)(المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس، ونعتبر:2مبرھنة/ 4
yu


،)(x

yv 



: نجد 

yyxxvu 


..

:التعامد والجداء السلمي /5

u:تعریف


،v


BAu:حیثشعاعان  


،CAv


.u


،v


متعامدان معناه 
)()( ACAB .

  .نصطلح على أن الشعاع المعدوم یعامد أي شعاع: اصطالح

uالشعاع :3مبرھنة/ 6


vیعامد الشعاع 


.0:معناه  vu


.البرھان سھل، 

:خواص الجداء السلمي/ 7

1/uvvu


.. .2/wuvuwvu  )(


.3/).().( vuvu  


.

.)x،x،y،yاإلحداثیاتللبرھان استعمل(

III /301إلى  298ص   60إلى رقم   01من رقم  )1ت:تطبیقات.

u)2ت


،v


  :شعاعان، بین باستخدام اإلحداثیات أن 

1/vuvuvu 2)(
22

2 


.2/
22

2).( vuvu 


.3/
22

))(( vuvuvu 


.

.(CB)على Aالمسقط العمودي لـ  H، وضلعھ مثلث متقایس األضالع طولABC)3ت

..BHAH.،CBCA.،AHAC.،HAAC:كال من أحسب بداللة

تعاریف القدم ت
ُ     مختلفة للج داء ال          

على برھن یالسلمي 
  .تكافؤھا

  :برز المساویاتت
2

. ABABAB 
2

2 ABAB 

" الترمیز 
2

AB


  :یقرأ "
المربع السلمي " 

".ABللشعاع 

A

CHB

C

BA



ن دهيمي األستاذ07/28: الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.تانساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .ھندسة :التعلم ميدان

ُ    الج داء :الوحـــدة السلمي في المستوي   

)التعامد(تطبیقات الجداء السلمي  :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

.                                 ّ   لھ ونقطة منھ، باستعمال الجداء السل مي ناظميمعادلة مستقیم علم شعاع  كتابة ـ تتعلق بالتعامد عالقاتخواص الجداء السلمي إلثبات  استعمال:القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات



في الشكل  :1نشاط
  التالي قارن بین العددین

ACAB.،  

'.ACAB.

:2نشاط
مزود بمعلم  المستوي

ومتعامد ومتجانس 
)( یشمل  مستقیم

A(2,-1)، 2)(و
1n



علىي عمود شعاع
)(، وy)N(x,

.)(من نقطة

nوANیحقق ماذا/1


  ؟
معادلة لـ استنتج/2
)(.

I /تمھید:
II /العرض:

  :الجداء السلمي واإلسقاط العمودي

ABC ،و مثلث'C العمودي لـ المسقطC على)(AB، نجد'.. ACABACAB .

  في المستطیل المقابل  :مثال

..BDABأحسب

  :الناظم الشعاع

nمستقیم، )(:تعریف


nإذا كان. غیر معدوم شعاع 


.)(شعاعا ناظمیا للمستقیم نسمیھ )( على عمودیا 

vABمعناهB)(:"لھ، فإنشعاعا ناظمیا  vو)(المستقیم، نقطة من Aإذا كانت:مالحظة "

III /302ص   67إلى   61من رقم  )1ت :تطبیقات.

.A(2,0)، B(-1,1)، C(0,3): حیث ABCالمستوي السابق نعتبر المثلث  في)2ت
المتعلق بالضلع االرتفاع )لـ معادلة أكتب AC.

.I، J:الترتیب ھما على] AD[ ،]DC[منتصفا مربع،ABCD)3ت
)()(أن بین BIAJ )باالعتماد على المعلم)A,B,D (والعبارات التحلیلیة(.

C

B'CA

C

BA 'C

C

BA'C

C6D
4

BA

C

B'CA



ن دهيمي األستاذع تج     2ال تھم 08/28: الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.تانساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .ھندسة :التعلم ميدان

ُ    الج داء :الوحـــدة السلمي في المستوي   

نقط مجموعةدراسة  :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

  .نقط مجموعةخواص الجداء السلمي لدراسة  استعمال :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات



  :إرشادات للحل
Aبین Cأدخل :84ت
.بعالقة شال Mو

Gأدخل :85ت
منتصف AB بینA و

M وبینB وM

طریقة  أو. بعالقة شال
و Bبین Aأدخلأخرى 

M بعالقة شال.
Gأدخل) أ:86ت

و A),2(مرجح

)3,( B بینA وM

بعالقة  Mو Bوبین
Gأدخل)ب. شال

و A),2(مرجح

)3,( B بینA وM

بعالقة  Mو Bوبین
شال في القوس األیسر، 

والحظ أن ما داخل 
القوس األیمن یساوي

BA.

I /تمھید:II /العرض:
III /تطبیقات:
ACABAMABالمستوي حیث من Mما ھي مجموعة النقط. مثلث ABC:304ص 84رقم .. ؟
من  Mما ھي مجموعة النقط. 4AB:نقطتان من المستوي حیث A ،B:304ص85رقم

1622المستوي حیث  MBMA؟
المستوي  من Mھي مجموعة النقط ما.نقطتان متمایزتان من المستوي A ،B:304ص86رقم

)32.(0)  أ:   حیث  ABMBMA2).((0)ب       ؟(  MBMAMBMA؟

منتصف القطعة I)بتصرف بسیط( :304ص87رقم AB.

ABIMMBMA:من المستوي یكون Mبین أن من أجل كل نقطة )1 .222 . )اعتمد على جداء شھیر(

222من المستوي حیث Mالنقطعین مجموعة  . 1ABنفرض أن )2  MBMA) اعتمد على

..)B(2,0)حیث Aاإلحداثیات وعلى معلم م م مبدؤه
حیث B),2(و A),3(مرجح Gنقطتین متمایزتین من المستوي و A ،Bلتكن :304ص88رقم

5AB.1/أكتب )أAG بداللةAB.(لتكن )ب(Eالنقط مجموعةM المستوي حیث من

10. ABAM.- بین أن)(EG .)(برھن أن-)سھل(E ھي المستقیم العمودي على)(AB في

G.)أدخلG بینA وM(2/ حدد)(Fالنقط مجموعةM 722المستوي حیث من  MBMA

.)تجد. B(5,0)حیث Aاستعن باإلحداثیات وعلى معلم م م مبدؤه(.

في البحث  أو
 مجموعاتعن 
.نقط



ن دهيمي األستاذ09/28: الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.تانساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .ھندسة :التعلم ميدان

ُ    الج داء :الوحـــدة المستويالسلمي في    

دائرةلمعادلة إیجاد  :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

  .الجداء السلمي لتعیین معادلة دائرة خواص استعمال :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات



لتكن القطعة  :نشاط
المستقیمة  AB  حیث

4ABوN  نقطة
متغیرة من المستوي 

.0: حیث BNAN.
ما نوع المثلث /1

ABN؟  
منتصف  Iلتكن /2

 AB . قدر المسافة

IN.
استنتج المجموعة  /3

التي یمكن أن تنتمي 
.Nإلیھا

، A)1,1(نفرض/4

)1,5(B ،),( yxN.

أكتب الشرط 

0. BNAN
.باستخدام اإلحداثیات

I /تمھید:
II /العرض:

  :والجداء السلمي الدائرة
  : نجد. نقطة متغیرة منھ Nنقطتان متمایزتان من المستوي،  A ،B:1نتیجة

"0. BNAN "یكافئ"N من الدائرة التي AB قطر لھا."  

:من الشكل معادلةلھا دائرة من المستوي المزود بمعلم متعامد ومتجانس  كل :2نتیجة

022  cbyaxyx . ھذا الشكل ھي معادلة لدائرة منكل معادلة بالضرورة ولیس.  

1:0122مثال  yx معادلة للدائرة المثلثیة.  

2:022222مثال  yxyx 222تكافئ 2)1()1(  yx  وھي معادلة...  

032222:تعرف على المجموعة ذات المعادلة :3مثال  yxyx على المجموعة  ، ثم

ଶݔͶ: المعادلةذات   Ͷݕଶ  Ͷݔെ ͅݕ ͷൌ Ͳ.

III /303ص  76، 75، 74رقم) 1ت :تطبیقات.

))1,2,(3( :معادلة للدائرة عین/1:السابق المستوي في )2ت  wC.2/للدائرة ثم)(C  التي 

]AB [ھا حیثلقطر :A(-2,-1) B(-3,2).3/أن مجموعة النقط بینy)M(x, المستوي  من 

xy:حیث 2--x  :المجموعة أدرس /4 .الممیزة عناصرھاھي دائرة، وحدد   22

 yxy 2x kأدرس حسب قیم العدد الحقیقي) ھذا السؤال ال یھم ع تج(/22.5

 :مجموعة النقط المعرفة بالمعادلة kyxy 2x 22.



A
bc

C'B
a

ن دهيمي األستاذ10/28: الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.تانساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .ھندسة :التعلم ميدان

ُ    الج داء :الوحـــدة السلمي في المستوي   

وأقیاس زوایا ،مسافات حساب :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

  .التحلیلیة لحساب مسافات وأقیاس زوایا عبارتھأو /خواص الجداء السلمي و استعمال :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات



][ منتصفI:1نشاط

.كیفیة Mو
أن  بین /1

 22 MBMA

 2)( IAMI
2)( IBMI .

أن استنتج /2

 22 MBMA

22

2

1
2 ABMI .

المستقیم  نعتبر:2نشاط
03:)(  yx

نرید . A)2,1(والنقطة

.)(عن Aحساب بعد

),(لیكن yxH المسقط 

.)(على Aالعمودي لـ

لـ vتوجیھشعاع  ھات /1
)(.

..AHvجد /2
الجملة  حل /3









0.

03

AHv

yx
.Rفي 

 ،Hإحداثیتي استنتج /4
.AHواحسب المسافة

 باعتبار /5
0:)(  cbyax

العدد  أحسب

22

||

ba

cbyax AA



.

I /تمھید:

II /منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس المستويكامل الحصة  في :العرض),,( jiO.

  :المتریة في مثلثالعالقات 
:نجد كیفیة Mو. ][منتصف Iالمستوي، و من A، Bأجل نقطتین من:1مبرھنة

2222

2

1
2 ABMIMBMA .

.بالشكل كما a، b، cأطوال أضالعھ مثلثABC)الكاشيمبرھنة (:2مبرھنة

Abccba ˆcos2222  Baccab ˆcos2222  Cabbac ˆcos2222 

)cos(2)ˆ(لإلثبات الحظ أن( 2222 AcbbcACBAa  (

:نجد ، مساحتھ Sو). كما سبق( مثلثABC:3مبرھنة

CabBacAbcS ˆsin
2

1ˆsin
2

1ˆsin
2

1
.

BacAAaSلإلثبات الحظ أن( ˆsin
2

1
)(

2

1
(.

:أن نجد السابقة المبرھنة من:4مبرھنة
C

c

B

b

A

a
ˆsinˆsinˆsin

.

  .مساحتھ Sو Âsinواستنتج Âcosأحسب ،6BC، 4AB، 5ACحیث مثلثABC:مثال

  :نقطة ومستقیم بین المسافة
  .علیھ العمودي مسقطھا وبین بینھا المسافة ھي ومستقیم نقطة بین المسافة :تعریف 

  : 5مبرھنة

),(النقطة بین المسافة  AA yxA 0والمستقیم:)(  cbyax ھي:
22

||

ba

cbyax AA



.

III /306ص 106إلى 96رقممن ) 1ت :تطبیقات.
.5AB، 8AC،7BC: حیث مثلثABC)2ت

3822:المستوي حیث من Nالنقط مجموعة )Lعین /1  C.

.)Cعن B مسافة أحسب /3.)استعمل آلة حاسبة(.Ĉو B̂و Âأحسب/2

BCBI: كما یلي معرفتان J و I. 3طول ضلعھ  مربعABCD)3ت
3

1
،CDCJ

3

1
.

),(:قیسا لكل من حدد /1 BIBC،),( ABCJ.2/أحسبBJAI تستنتج؟ ماذا.  .

تدرج العالقات 
المتریة المألوفة 

مبرھنة الكاشي،(
2 2MA MB،
2 2MA MB(

التي نستعملھا 
لحساب المسافات 

أو الزوایا



A
Ba

b

األستاذ دهيمي ن11/28 :الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.تانساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .ھندسة :التعلم ميدان

ُ           الج داء السلمي :الوحـــدة في المستوي   

دساتیر الجمع :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

  أو عبارتھ التحلیلیة إلثبات دساتیر الجمع/الجداء السلمي واستعمال خواص  :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات



:نشاط
على الدائرة المثلثیة في الشكل 

  :الموالي

باعتماد ، .OAOB:أحسب/1
التعریف ثم باستخدام اإلحداثیات 

:واستنتج أن )cos( ba

baba sin.sincos.cos 
:  بین أن /2 )cos( ba

baba sin.sincos.cos 
  :باالعتماد على /3

xx sin)
2

cos( 
،  

xx cos)
2

sin( 
بین أن ،:  

 )sin( ba

abba cossincossin 
 )sin( ba

abba cossincossin 
  :أحسب /4

64


 و

12
cos

 و
12

sin
.

I /تمھید:
II /العرض:

  :دساتیر الجمع
  : نجد x ،yحقیقین عددینمن أجل أي 

yxyxyx sinsincoscos)cos( 

yxyxyx sinsincoscos)cos( 

xyyxyx cossincossin)sin( 

xyyxyx cossincossin)sin( 

xxx: نتائج أخرى 22 sincos2cos   ،xxx cossin22sin  ،

2

2cos1
cos2 x

x


  ،
2

2cos1
sin 2 x

x


.

:أحسب  :أمثلة
8

cos


، 
8

sin


.

III /307ص  119إلى رقم  108من رقم ) 1ت:تطبیقات.  

أحسب/1 )2ت
43


ثم استنتج ،

12

7
cos


، 

12

7
sin


.

أحسب /2
12

5
cos


ّ ٌ حل   (.، أحسب أوال: 

12

5
cos2 

(

أحسب /3
12

11
cos


، 

12

11
sin


ٌ إرشاد (. أحسب :    

12


  في النشاط/ 4والحظ السؤال(

yx:عددان حقیقیان، نضع x ،y)ال یھم ع تج()3ت  ،y-x.

:أحسب وبسط
2

 ،
2

  .ثم بین أن:
2

cos
2

cos2coscos





،  

2
sin

2
sin2sinsin





.

الجداء  توظیف
السلمي إلثبات 
دساتیر الجمع 

المتعلقة بجیب تمام 
و جیب وعبارة 

sin 2a وcos 2a

.التي تستنتج منھا



ن دهيمي األستاذع تج 2ال تھم 12/28: الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.تانساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .ھندسة :التعلم ميدان

     المثلثاتالموجھة وحساب  الزوایا:الوحـــدة

cos: المعادلة :الحصة موضوع sina x b x c 

:القبلية المكتسبات

ّ حل  :القاعدية الكفاءات cos: المعادلة   sina x b x c 

:الكفـاءة مؤشرات



حل المعادلة  نرید :نشاط
c...(1)sin xxacos  b

.حاالت بسیطة في 
تكافئ) 1( أن الحظ

2222
sin

ba

c
x

ba

b






 ،1a، 3bنعتبر/ 1

2c .تكافئ) 1(بین أن 

2

1
)cos(  x مع 

.تحدید
).1(حل استنتج/ 2

I /تمھید:
II /العرض:
ّ حل  cosالمعادلة   sina x b x c :

cosالمعادلة sina x b x c تكافئ.

cosبوضع
22


 ba

a وsin
22


 ba

b على المعادلة المكافئة التالیة نحصل:  

22
)cos(

ba

c
x


.

III /في  حل )1ت:تطبیقاتR التالیة المعادالت:  

1...(1)sin xxcos 4...(2)sin xxcos3 ...(3)2sin xxcos .

: المعادلة kوناقش حسب قیم العدد الحقیقي حل )خاص بالریاضي( )2ت
k...(*)sin xxcos .

: لمعادلةوجود حلول ل kناقش حسب قیم العدد الحقیقي )خاص بالتقني ریاضي( )3ت
k...(*)sin xxcos .

األستاذ دهيمي ن13/28 :الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعتان :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .ھندسة :التعلم ميدان

  .التحویالت النقطیة :الوحـــدة

 .التناظر واالنسحاب والدوران :الحصة موضوع

  .التحویالت النقطیة المدروسة سابقا :القبلية المكتسبات

)غیر موجودة في المنھاج(توظیف خواص التحویالت المدروسة سابقا لحل مسائل  :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات



كل 
الحصة 
عبارة 
عن 
  أنشطة

I /تمھید:
II /العرض:

III /تطبیقات:
),,(نعتبر في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس jiO 03: المستقیم-y-x:)( 

)1,2(، A)2,4(:والنقط B.1/بین أن النقطA،B،o أنشئعلى استقامة واحدة ثمA ،B،)(.

.)(التناظر بالنسبة إلىبواسطة  A ،B ،oصور A ،'B ،'o'أنشئ /2

.oإلىالتناظر بالنسبة بواسطة  A ،B ،oصور A ،"B ،"o"أنشئ /3
.A،"B ،"o"ثم وضعیة، A،'B،'o'استنتج وضعیة /4

.OAاالنسحاب الذي شعاعھصورتھا بواسطة  )'(و )(أنشئ. A),2(نعتبر الدائرة /5

6/T الدوران الذي مركزهA وزاویتھ
4


.T بواسطة )(صورة )"(أنشئ. 

 خصص دروس تال
للتحویالت التي درست سابقا 

التناظر المركزي، التناظر (
المحوري، االنسحاب، 

ھا من تعالجبل تتم م، )الدوران
ّ             خالل حل  بعض المسائل      
  :بتوظیف الخواص التالیة

 ،الحفاظ على االستقامیة
.المرجح، الزوایا الموجھة

على األطوال وعلى  الحفاظ
.المساحات

 الخواص المتعلقة بصور
بعض األشكال الھندسیة 

).مستقیم، قطعة مستقیم، دائرة(




x
ba

a
cos

22

222222
sincos

ba

c
x

ba

b
x

ba

a
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سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.تانساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .ھندسة :التعلم ميدان

التحویالت النقطیة:دةـالوحـــ

التحاكي :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

  .استعمال خواص التحاكي إلثبات استقامیة نقط :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات



)التحاكي(:1نشاط

A،W  نقطتان معلومتان في
.المستوي

  :حیثA، ثمA ،Wأنشئ  /1

WAWA 3' .
نفرض أن المستوي منسوب /2

، A(2,-1): إلى معلم وأن
W(0,3) .أوجد إحداثیتيA.

)الخاصیة الممیزة(:2نشاط

h التحاكي الذي مركزهO ،
A،Bولتكن kونسبتھ 

.hعلى التوالي بـ  A،Bصورتي

ABkBA:بین أن '' وقارن ،
BA:بین الطولین ،AB.

،A،B، وتحاك l)3ت
G  صورA ،B ،G.

مرجح  Gبین أنھ إذا كان 
     ,,, BA ،فإنG

مرجح      ,,, BA .

ሬሬሬሬሬ⃗ܩܤ، وԢሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ܩᇱܣ݇بـሬሬሬሬሬ⃗ܩܣاستبدل: للحل(

...).ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗′ܩᇱܤ݇بـ

I /تمھید:
II /العرض:

  :التحاكي
التحویل النقطي الذي یرفق . عدد حقیقي غیر معدوم kنقطة من المستوي،  O:تعریف

Nمن المستوي النقطة ܰ بكل نقطة حیث:ONkON ' یدعى تحاكیا، ویسمى ،O
  .نسبتھ kمركز ھذا التحاكي و

Nإذا كانت :ترمیز  صورةN بالتحاكيhنكتب ،:NNh )( أوNN
h

.

.kةنسبذي ال hي تحاكبالԢܥ، A ،'B'صورھا نقط من المستويܥ ،A ،B:نتائج

1/)'A ،'B صورتيA ،B بـh(معناه)ABkBA ''.(

2/)\(\)( ABBA .3/ABkBA .

4/)A ،B ،(معناه ) على استقامة واحدة ܥ'A ،'B ،ܥԢ على استقامة واحدة.(  

: مرجح الجملة Gإذا كان  /5 ),(),,(  BAفإن ،G مرجح الجملة: ),'(),,'(  BA.

III /تطبیقات:
  :كذلك، حیث BEFGمربع و ABCD)1ت
3AB  ،2BE .)أنظر الشكل(.
.)التماثل للزوایا((AC)\(BF)\:بین أن/1

.)طالس(.IAبداللة IBعبر عن /2

ونسبتھ Iالذي مركزه  Tبالتحاكي  Gبین أن صورة  /3
2

3
.)عالقة شال(.Dھي 

  .على استقامة واحدة I ،G ،Dاستنتج أن النقط  /4
مرجح الجملة G)2ت    1,,2, BA.h  التحاكي ذو المركزG  والنسبةk علما أن ،B

(1) :لدینا من جھة:الحل(.kجد   hبـ  Aصورة  =ሬሬሬሬሬ⃗ܤܩ…   :من جھة أخرىو. ሬሬሬሬሬ⃗ܣܩ݇

2 +ሬሬሬሬሬ⃗ܣܩ =ሬሬሬሬሬ⃗ܤܩ 0ሬ⃗(2) :، أي ሬሬሬሬሬ⃗ܤܩ… = k: نجد) 2(و) 1(من .      ሬሬሬሬሬ⃗ܣܩ2− = -2.(

D C
G F

A B E I
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.تانساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .ھندسة :التعلم ميدان

التحویالت النقطیة:دةـالوحـــ

)حل مسائل( التحاكي :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

  .توظیف التحویالت النقطیة في حل مسائل ھندسیة :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات



كل 
الحصة 
عبارة 
عن 
  أنشطة

I /تمھید:
II /العرض:

III /تطبیقات:
wتحاك مركزه h،2ونسبتھ wتحاك مركزه lنقطة خارجھ، و wمثلث و ABC)1ت

000أنشئ. 3ونسبتھ CBA صورةABC بـlو ،''' CBA 000صورة CBA بـh. )نسمي

''' CBA صورةABC بـlh]lتركیبh[(

.wالتناظر بالمركز h،2ونسبتھ wتحاك مركزه lنقطة خارجھ، و wمثلث و ABC)2ت

000أنشئ )1 CBA صورةABC بـlو ،''' CBA 000صورة CBA بـh.

  استنتاجك؟ما . -2ونسبتھ wبالتحاكي الذي مركزه ABCأنشئ صورة )2
))1,2,(2(نعتبر التحاكي) 3ت wlولتكن ،:NNl )( حیث:),( yxN،),( yxN .

.x،y:بداللة x،yعبر عن *

نقترح أنشطة حول 
 أشكال صورإنشاء 

بتركیب ھندسیة 
لھما نفس  تحاكیین
  .المركز

تجدر المالحظة إلى 
أن كل تحاك نسبتھ 

سالبة ھو مركب 
تحاك نسبتھ موجبة 

.وتناظر مركزي



E

BA
C

F
D

األستاذ دهيمي ن16/28 :الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.تانساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .ھندسة :التعلم ميدان

  التحویالت النقطیة :الوحـــدة

حل مسائل ھندسیة :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

  .التحویالت النقطیة في حل مسائل ھندسیةتوظیف  :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات





كل 
الحصة 
عبارة 
عن 
أنشطة

I /تمھید:
II /العرض:

III /تطبیقات:
  :في الشكل الموالي :بتصرف 330ص32) 1ت
.Dإلى Cو Bإلى Aجد مركز ونسبة التحاكي الذي یحول أـ

.Fإلى Eو Bإلى Aنفس الشيء مع التحاكي الذي یحول ب ـ

(ننسب المستوي السابق إلى المعلم المتعامد والمتجانس
3

,
8

,(
AEAB

C.

  .ونعتبر فیما یأتي التحاكي المذكور في السؤال أـ
  .كل النقط السابقة تأذكر إحداثیاـ جـ

')','(لتكند ـ  yxN صورة),( yxN . عنعبرx،y بداللة:x،y.

  .بھذا التحاكي Dصورةجد  ھـ ـ
. ومعادلة لصورتھ بواسطة التحاكي السابق AF)(أكتب معادلة للمستقیم وـ

تعدیل 
2008/2009:

وحل مسائل ... 
ھندسیة نكتفي بحل 
مسائل في الھندسة 

التحلیلیة ویمتد 
العمل علیھا إلى 

.السنة الثالثة

األستاذ دهيمي نع تج 2ال تھم 17/28 :الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.تانساع :الحصـة توقيت

.ع تج2ریاضي، تق 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .ھندسة :التعلم ميدان

  التحویالت النقطیة :الوحـــدة

لنقطة ھندسيالمحل ال :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

  .تعیین محل ھندسي  :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات





كل 
الحصة 
عبارة 
عن 
أنشطة

I /تمھید:
II /العرض:

III /(:333ص 53)1ت:تطبیقات( دائرة ثابتة مركزھاM ،A وB  نقطتان متمایزتان ثابتتان

.ABCDنرسم متوازي األضالع )(من Cمن أجل كل نقطة. خارجھا

BACDاستعمل كون( ؟)(على الدائرة Cلما تتغیر Dما ھو المحل الھندسي للنقطة  وBAثابت(

من أجل كل نقطة .نقطتان متمایزتان ثابتتان لیستا منھ Cو Aمستقیم ثابت،  )(:333ص 54)2ت

B من)( نرسم متوازي األضالعABCD.

استعمل تناصف القطرین و(؟ )(على المستقیم Bلما تتغیر Dما ھو المحل الھندسي للنقطة AB ثابت(

 نذكر بأن  البحث عن           ّ        
محل ھندسي یجرنا في 

أغلب األحیان إلى 
إثبات االحتواء في 
ّ  المرحلة األولى ثم                  

إثبات االحتواء 
العكسي في المرحلة 
الثانیة، بینما یمكننا 

استعمال تحویل نقطي 
من تجاوز ذلك 
بالوصول إلى 

.مباشرة تاستنتاجا
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سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.تانساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .ھندسة :التعلم ميدان

  التحویالت النقطیة :الوحـــدة

اإلنشاءات الھندسیة :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

  .حل مسائل حول اإلنشاءات الھندسیة :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات





كل 
الحصة 
عبارة 
عن 
أنشطة

I /تمھید:
II /العرض:

III /في كل حالة من الحالتین التالیتین أنشئ  :333ص 51)1ت:تطبیقات  
  على الترتیب، حتى یكون  D)'(و D)(على المستقیمین Dو Cالنقطتین

  افرض وجود حل وأنشئ  :الحالة أ:الحل[. متوازي أضالع ABCDالرباعي
  شكال، انسب الشكل إلى معلم محوراه المستقیمان المذكوران، ومثل ھندسیا إحداثیات كل 

  بین أن AB ،DCومن جھة أخرى وباستعمال مركبات الشعاعین Bو Aمن

cAB xxx  و
cAB yyy  .فبین أن أما في اإلثبات. فسر ذلك ھندسیا تجد الحل  

ABDC، واستنتج أن )أنظر الشكل المرفق مع الحل(متقایسان ODC،HABالمثلثین   و)//()( ABDC ومنھ

ABCD بطریقة مشابھة :الحالة ب. م أ[

على Nأنشئ نقطة. نقطة ال تنتمي إلیھما Mمستقیمان متقاطعان،  D)'(و D)(:333ص 52)2ت

)(D ونقطةp على)'(D في كل من الحالتین :  

.NP][منتصف Mـ MP        .2][منتصف Nـ 1
pالمناسب إلنشاء D)'(حدد أوال نصف المستقیم من: 1الحالة:الحل[

  المناسب إلنشائھا D)(وحدد أیضا نصف المستقیم من Nحتى یمكن وجود

:اإلنشاء الدقیق واإلثبات. سیتشكل مثلثان متقایسان. D)'(والموازي لـ M)(المار من L)(ثم أنشئ شكال، أنشئ المستقیم 

]...لوحدك: 2الحالة... واصل...  L)(أنشئ D)'(و D)(بعد إنشاء المستقیمین

 نقترح مسائل یبرز
فیھا التفكیر المنطقي 

في اختیار وإیجاد عدة 
ھندسیة (طرق للحل 

شعاعیة، ھندسة 
تحلیلیة، توظیف 

التحویالت 
عند ...). النقطیة،

البحث في ھذه المسائل 
ّ  نثم ن نستغل و مراحل    

التجریب والتخمین 
قوم بھا التلمیذ، یالتي 

. بل ونشجعھ على ذلك
كما یمكن االستعانة 

یات الھندسة برمج
  .الدینامیكیة

 في أغلب الحاالت
یكون من األنجع 

استعمال دساتیر تربط 
النسب المثلثیة للزوایا 

واألضالع ومساحة 
.المثلث

M

)D(
)D`(

D)'()أ(

A

B

)(D

D)'()أالحل (

A

.HD

B

)(DxBxACO

YB

YA

D)'()ب(

B

A

)(D
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.............................................................:التاريـــــخ

.عة أو أقلسا :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .ھندسة :التعلم ميدان

  الھندسة الفضائیة :الوحـــدة

مقطع مكعب بمستو :الحصة موضوع

..............................................:القبلية المكتسبات

  .إنشاء مقطع مكعب بمستو :القاعدية الكفاءات

...............................................:الكفـاءة مؤشرات



  :نشاط
أنشئ مكعبا  

ومستویا متقاطعین 
.)ناقش كل الوضعیات(

I /تمھید:
II /العرض:

  :المقاطع المستویة لمكعب
  :ھو (p)مقطع مكعب بمستو

  .موازیا ألحد أوجھ المكعب(p)مربع إذا كان
  .موازیا ألحد أحرف المكعب(p)قطعة مستقیمة أو مستطیل إذا كان

  .نقطة، مثلث، متوازي أضالع، شبھ منحرف، خماسي أو سداسي في الحاالت األخرى

: أذكر في كل شكل مما یلي الحالة المناسبة مما مضى :أمثلة

III /256ص   27، 26رقم ) 1ت:تطبیقات  

نقطة من الحرف  Iمكعب،  ABCDEFGH)2ت AB.

من : حل مختصر() ناقش الحاالت الخاصة(.ICH)(بالمستوي  ABCDEFGHأنشئ مقطع المكعب

یقطعھما وفق مستقیمین متوازیین، إذا أنشئ  ICH)(ینتج أن المستوي CDHG ،ABFEتوازي الوجھین

من Jالنقطة AE حیث)//()( IJCH(.

نستعمل بدیھیات 
الوقوع والترتیب 

المدروسة في السنة 
األولى ثانوي 

لتبریر ھذه 
.اإلنشاءات
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.............................................................:التاريـــــخ

.عة أو أقلسا :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .ھندسة :التعلم ميدان

  الھندسة الفضائیة :الوحـــدة

مقطع رباعي وجوه بمستو :الحصة موضوع

.:القبلية المكتسبات

  .إنشاء مقطع رباعي وجوه بمستو :القاعدية الكفاءات

...............................................:الكفـاءة مؤشرات



  :نشاط
أنشئ مقطع مستو  

ناقش (. برباعي وجوه

.)كل الحاالت

I /تمھید:
II /العرض:

  :المقاطع المستویة لرباعي وجوه
  :ھو (p)مقطع رباعي وجوه بمستو

  .موازیا ألحد أوجھ رباعي الوجوه(p)نقطة أو مثلث إذا كان
  .نقطة، قطعة مستقیمة، مثلث أو رباعي في الحاالت األخرى

  :أذكر في كل شكل مما یلي الحالة المناسبة مما مضى :أمثلة

III /256ص   30، 29، 28رقم ) 1ت:تطبیقات.

نستعمل 
بدیھیات 
الوقوع 

والترتیب 
المدروسة في 
السنة األولى 
ثانوي لتبریر 
.ھذه اإلنشاءات

األستاذ دهيمي ن21/28 :الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.تانساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .ھندسة :التعلم ميدان

  الھندسة الفضائیة :الوحـــدة

الحساب الشعاعي في الفضاء :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

  .واستقامیة ثالث نقط استعمال األشعة إلثبات توازي شعاعینـ  .ممارسة الحساب الشعاعي في الفضاء :القاعدية الكفاءات

...............................................:الكفـاءة مؤشرات



، I ،H، ورباعي وجوهABCD)3ت
K  منتصفات]BC[،][GG' ،[DI]  على

مركز المسافات المساویة Gحیث . الترتیب
  ،A ،B ،Cللنقط 

ADAGتحققG'و
3

2
' .

)G  مركز ثقل المثلثABC(.

  .  أرسم الشكل /1

GH، ثم عنAIبداللة AGعبر عن/2

.IKبداللة

أن  ، واستنتجAH،AKاذكر العالقة بین /3
  . في استقامیة Kو A ،Hالنقط 

I /تمھید:
II /العرض:

  :تمھید
یتم تمدید كل تعاریف وخواص األشعة والعملیات علیھا في الھندسة المستویة إلى 

.الفضاء

III /أنظر ھامش المذكرة الموالیة( :تطبیقات(

  .أشعة من الفضاء v ،u ،i) 1ت

)2(2)43(3)65(: بسط الشعاع التالي viiuuvA 

  ،]FG[منتصف  I: نقط حیث Kو I ،Jمكعب، لتكن  ABCDEFGH)2ت

FEFJ:و  34  ،DCDK 32 .

.FE، FG:بداللة IJ،AK:عبر عن كل من /1
؟AK)(،IJ)(ما ھو الوضع النسبي للمستقیمین. مرتبطان خطیا AKو IJبین أن /2



األستاذ دهيمي نع تج 2ال تھم 22/28:الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.تانساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .ھندسة :التعلم ميدان

  الھندسة الفضائیة :الوحـــدة

شعة من نفس المستوياأل :الحصة موضوع

.المستویة صحیحة في الفضاءكل قواعد الحساب على األشعة والعملیات علیھا في الھندسة  :القبلية المكتسبات

ّ                     البرھان على أن  أشعة من نفس المستوي :القاعدية الكفاءات              .

...............................................:الكفـاءة مؤشرات



:نشاط
ABCDEFGH

   .مكعب
حدد ثالثة أشعة من  /1

  . نفس المستوي
حدد ثالث أشعة  /2

لیست من نفس 
.المستوي

  ): 2س) 2حل ت

I /تمھید:
II /العرض:

  :األشعة من نفس المستوي

v:تعریف


،u


،w


vOA:نقط من الفضاء حیث O ،A ،B ،Cأشعة من الفضاء،  


 ،

uOB


،wOC


 . إذا كانت النقطO ،A ،B ،Cمن نفس المستوي، نقول إن األشعةv


،u


،w


  . من نفس المستوي 

  في المكعب المقابل، ھل األشعة :مثال

CB،CG،CD من نفس المستوي؟  
  ـ نفس السؤال بالنسبة لألشعة 

CB،CG،FG ؟  ـ ثم  لألشعة  

CB،CG،DE   ؟  

v:نتیجة


،u


،w


vأشعة من الفضاء، حیث 


،u


  .غیر مرتبطین خطیا 
vتكون األشعة


،u


،w


: حیث x ،yمن نفس المستوي إذا وفقط إذا وجد عددان حقیقیان 

uyvxw 


III /275، 274ص  43إلى  29من رقم  )1ت: تطبیقات.

EHEM: نقطتان حیث M ،N. مكعب ABCDEFGH)2ت
3

1
و ،ABAN

3

1
.

  مرتبطان خطیا؟ EA ،HBھل الشعاعان )1

.HBو EA، ثم بداللة DBو EAبداللة  MNعبر عن )2

  من نفس المستوي؟ HBو MN ،EAھل األشعة )3

نمدد العملیات 
وفة على ألالم

األشعة في 
المستوي إلى 

، بتوظیف الفضاء
خواص الجمع 

الشعاعي وضرب 
شعاع بعدد حقیقي 

دراسة كل   ونتجنب
لبنیة الفضاء  نظریة

.الشعاعي

بعض التطبیقات حل
21/28من المذكرة  3تمن ھذه المذكرة 2من ت 2س

ANDAHDMHMN:نجد  أي:

ABDAEAEHMN
3

1

3

2
 أي  :

ABDAEADAMN
3

1

3

2
أي:  

EAABDAMN 
3

1

3

1
: أي 

EADBMN 
3

1
: أن ونالحظ.  

EAHBDB  ومنھ :

EAEAHBMN  )(
3

1
: أي 

EAHBMN
3

2

3

1
.

1/

2/AIAG
3

2
 . باالعتماد  

ADAGوعلى ھذا على
3

2
' ،  

  .طالس نجد م وحسب

3/
:نجد:1طریقة

IKAIGHAGAH
3

2

3

2
ومنھ:  

AKAH
3

2
، والنقطA، H وK استقامیة في.

)یستنتج المطلوب باالععتماد على م طالس(: 2طریقة

IKGH
3

2


u


w


v


A B

E F
D C

H
G

A

D 'G
H

KG

CIB
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.............................................................:التاريـــــخ

.تانساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .ھندسة :التعلم ميدان

  الھندسة الفضائیة :الوحـــدة

المعلم الدیكارتي للفضاء :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

ّ                                  إثبات أن  أشعة معطاة تنتمي إلى نفس المستوي   .إحداثیاتھا أعطیتنقط  علیمت :القاعدية الكفاءات        .

:الكفـاءة مؤشرات



:نشاط
ینسب الفضاء إلى 
المعلم الدیكارتي 

),,,( kjiO


 ،

: ونعتبر النقط
A(-2,1,3)،

 ،

C(2,2,-1) ،  

E(-10,3,7).

عین إحداثیات /1
بحیث  Dالنقطة 

یكون الرباعي 
ABCD  متوازي

   .أضالع
، A ،Bھل النقط  /2
E  على استقامة

  واحدة؟
Iأحسب إحداثیات  /3

منتصف القطعة
][ D.

ھل تنتمي النقط  /4
A ،B ،C ،

F(3,-1,-1)  إلى

.)ال(نفس المستوي؟ 

I /تمھید:
II /العرض:

  :المعلم الدیكارتي
O،نقطة من الفضاءi


،j


،k


),,,(لیست من نفس المستوي، نسمي الرباعیة  أشعة  kjiO


.معلما للفضاء 

  :مالحظات
.(O,I,J,K): نرمز أیضا للمعلم السابق بـ *
*(OI)حامل محور الفواصل، (OJ)  ،حامل محور التراتیب(OK) حامل محور الرواقم.  

  .نقتصر في دراستنا غالبا على المعلم المتعامد والمتجانس *

),,(:بالرمز (OIJ)نرمز للمستوي  * jiOP


  ، و للمستوي 

(OIK) بالرمز:),,( kiOP


),,(:بالرمز (OJK)، و للمستوي  kjOP.

  : خواص اإلحداثیات في الفضاء

),,,(:نتائج/ 1 kjiO


،معلم للفضاء
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v
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x

u


.عدد حقیقي شعاعان، 

*0


v 0تعني zyx*uv


 تعني)'''( xxوyyوzz .

*
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zz
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vu
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z

y

x

v
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AB

AB

AB

zz

yy

xx

AB.

*M  منتصف][معناه:)
2

,
2

,
2

( BABABA zzyyxx
M


.

  :األشعة من نفس المستوي/ 2

















c

b

a

v


،
















'

'

'

c

b

a

u


 ،
















"

"

"

c

b

a

wأشعة من الفضاء.  

)v


،u


،w


uyvxw:حیث x ،yیوجد عددان حقیقیان ( معناه) من نفس المستوي 


( ومعناه أیضا

:الجملة(














"'.

"'.

"'.

cycxc

bybyb

ayaxa

ھل األشعة :مثال).R2تقبل حال في  

















1

1

1

v
،

















2

1

0

u
 ،

















0

0

1

w  ال(من نفس المستوي؟(

III /275،276ص  72إلى  44من رقم  )1ت:تطبیقات.

),,,(الفضاء منسوب إلى المعلم م م(في الشكل المقابل  )2ت kjiO


، B(2,-2,2) ، حیثBو Aنعتبر النقطتین. )

.ABأحسب مركبات  ـ2.   في الشكل B، ومثل ][منتصف Cو Aعین إحداثیات  -1.     في الشكل Aو

ھدف ھذه ت
 إلىالفقرة 
 تمكین

 التالمیذ من 
التعلیم في 

.الفضاء

K

k


Jj


O

I
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2012/2013:الدراسية السنة

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

.تانساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .ھندسة :التعلم ميدان

  الھندسة الفضائیة :الوحـــدة

ي في الفضاء لمستولمعادلة  :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

  .معادلة لمستو مواز ألحد مستویات اإلحداثیات تعیین :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات



),,(:نشاط zyxN  نقطة من

الفضاء المنسوب إلى المعلم

),,,( kjiO


.

x ،y ،zماذا تحقق  ـ1

),,(عندما تكون jiopN ؟  

نفس السؤال عندما  ـ2

),,( kiopN  ثم ،

),,( kjopN ؟  

یوازي  L)(نفرض مستویا  ـ3

),,(المستوي jiop  ویشمل

)1,3,2(النقطة  A . أنشئ

شكال لذلك، واستنتج معادلة لـ
)(L.

I /تمھید:
II /العرض:

  :مستویات اإلحداثیاتمعادلة لمستو مواز ألحد
),,,(الفضاء المنسوب إلى المعلم kjiO


.

  : نتائج

),,(المستوي  jiop 0معرف بالمعادلةz.

),,(المستوي  kiop 0معرف بالمعادلةy.

),,(المستوي  kjop 0معرف بالمعادلةx.

),,(الموازي لـ المستوي jiop معرف بمعادلة من الشكلaz .

),,(المستوي الموازي لـ kiop معرف بمعادلة من الشكلay .

),,(المستوي الموازي لـ kjop معرف بمعادلة من الشكلax .

:الحالة العامة
0:كل مستو في الفضاء السابق لھ معادلة من الشكل :نتیجة dczbyax ،

شكل السابق والعكس، فكل معادلة بال. أعداد حقیقیة غیر معدومة معا a ،b ،cحیث
  .تعرف مستویا من الفضاء المذكور

.A(-2,1,3) ،B(2,0,1) ،C(2,2,-1):حیث ABC)(أكتب معادلة للمستوي :1مثال

ویوازي الشعاعین  A(-2,1,3)الذي یشمل )(نفس السؤال للمستوي: 2مثال
















1

1

1

v
،

















2

1

0

u
.)ابحث عن نقطتین: حلB ،CحیثABv وACu…(

III /أكتب معادلة للمستوي :تطبیقات)( p الذي یشمل النقطةA  في كل حالة مما

)3,2,1()1:یذكر A و)( p یوازي),,( jiop.2()2,2,0( A و)( p یوازي

),,( kiop.3()1,
4

3
,2(A و)( p یوازي),,( kjop.

یتعلق األمر ھنا بمعلم 
  .متعامد ومتجانس

في معالجة  یحبذ البدء
یكون  خاصة حاالت

 یافیھا المستوي مواز
مستویات  ألحد

ّ ، ثم حداثیاتاإل    
  .بعد ذلكتوسع ال

 ترمیزال ستعملن

( ); ,P o i j
r r

مثال  

على مستوي  اللةللد
المنسوب اإلحداثیات 
إلى المعلم 

( ); ,o i j
r r

   ّ   ونعی ن  

معادلتھ، مما یساعد 
على استخراج 

معادالت المستویات 
.المطلوبة
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.............................................................:التاريـــــخ

.تانساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .ھندسة :التعلم ميدان

  الھندسة الفضائیة :الوحـــدة

معادالت مستقیم :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

ّ   تعیین معادالت مستقیم معر ف  :القاعدية الكفاءات   .لھ نقطة و شعاع توجیھب                      

:الكفـاءة مؤشرات



  :نشاط
ینسب الفضاء إلى المعلم 

),,,(الدیكارتي kjiO


 ،

: ونعتبر النقط
A(-2,1,3) ،

B(2,0,1) ،

C(2,2,-1)،  

E(-10,3,7).

عین معادالت للمستقیم  /5
(AB)ثم للمستقیم ،

)(CE.

I /تمھید:
II /ینسب الفضاء إلى المعلم     :العرض),,,( kjiO


.

  :معادالت مستقیم معرف بنقطة وشعاع توجیھ لھ

(D)  مستقیم یشمل)z,y,A(x AAAوالشعاع ،
















c

b

a

v


),,(و. شعاع توجیھ لھ  zyxM

  :نجد. (D)نقطة كیفیة من

vAM


vAMأي //


.)وR (وھذا معناه :  

axxbوyy AA cz-z.و.. A  

..0إذا كان :مالحظة cba نجد :





c

yyxx AA Az-z

ba

  :حاالت خاصة
.)اقترح مثاال(المستقیم یوازي أحد مستویات اإلحداثیات ): واحد فقط(cأو  bأو  aعند انعدام / أ

.)اقترح مثاال(المستقیم یوازي أحد محاور اإلحداثیاتa ،b ،cعند انعدام عددین معا من  /ب
:(oz)ثم  (oy)ثم  (ox)المحور / جـ

III /277، 276ص 82إلى  73من رقم )1ت:تطبیقات.
، (AC)، (AB): في الفضاء السابق، أكتب معادالت لكل مستقیم من المستقیمات التالیة )2ت

(CC)  حیثA ،B ،C المعطاة في النشاط أعاله.  
معرف بالتمثیل الوسیطي التالي، المطلوب إیجاد نقطة منھ وشعاع توجیھ  )(المستقیم )3ت

2)()أ: لھ في كل من الحالتین التالیتین

21

Rt

tz

ty

tx
















)()ب

3

1

22
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tx
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AzB

C
B

yAyBj
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A1xA
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.............................................................:التاريـــــخ

.تانساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .ھندسة :التعلم ميدان

  الھندسة الفضائیة :الوحـــدة

المسافة بین نقطتین :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

  .استعمال مبرھنة فیثاغورس إلیجاد المسافة بین نقطتین :القاعدية الكفاءات

...............................................:الكفـاءة مؤشرات



:نشاط
الفضاء  في الشكل المقابل

منسوب إلى المعلم المتعامد 

),,,( والمتجانس kjiO


 ،

1A،1Bنقطتان منھ، A ،Bو

مسقطاھما العمودیان على 

),,(المستوي jiO


.)أنظر الشكل(.

1B،1Aقدر المسافة بین/1

.Ax،Bx،Ay،Byبداللة

Bو Cاستنتج المسافة بین /2
.Bو Aثم بین 

I /تمھید:
II /العرض:

  : المسافة بین نقطتین في الفضاء
),,,(ینسب الفضاء إلى المعلم المتعامد والمتجانس kjiO


.A ،Bولتكن النقطتان ،

  :لدینا
222 )()()( ABABAB xxyyxxAB .

طویلة الشعاع  :نتیجة
















c

b

a

v  222ھي العدد cba .

III /في الفضاء السابق لیكن :تطبیقاتcm ونعتبر النقط. وحدة للطول :A(-2,1,3)

 ،B(2,0,1) ،C(2,2,-1)،E(-10,3,7).

   .قدر المسافة بین كل اثنین منھا 

ستعمل ت
مبرھنة 

فیثاغورس 
إلیجاد ھذا 

الدستور



دهيمي ناألستاذ 27/28 :الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.تانساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .ھندسة :التعلم ميدان

  .ئیةالھندسة الفضا :الوحـــدة

معادلة لكرة في الفضاء :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

  .استعمال دستور المسافة بین نقطتین لتعیین معادلة مجموعة نقط تحقق خاصیة ما :القاعدية الكفاءات

...............................................:الكفـاءة مؤشرات



  : نشاط
نقطة من الفضاء، ماھي  Aـ 1

من الفضاء  Nمجموعة النقط

  ؟2ANالتي تحقق

الفضاء منسوب إلى المعلم ـ 2
 المتعامد والمتجانس

),,,( kjiO
 . ما ھي الخاصیة

حتى  Nالتي تحققھا إحداثیات
تنتمي إلى الكرة التي مركزھا

o؟  

I /تمھید:
II /العرض:

  :الفضاءالكرة في 
ھي  r، ونصف قطرھا العدد الموجبAفي الفضاء، الكرة التي مركزھا النقطة :تعریف

rANمن الفضاء التي تحقق Nمجموعة النقط .

),,,( الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس :معادلة الكرة kjiO
.

2222: تعرف بالمعادلة r، ونصف قطرھاoالكرة التي مركزھا المبدأ rzyx .

III /277ص 87إلى  83من رقم  )1ت:تطبیقات.

.3أكتب معادلة للكرة التي مركزھا المبدأ، ونصف قطرھا) 2ت

.A(1,1,1)والنقطة .                                     ً       في الفضاء السابق نعتبر السنتیمتر وحدة  للطول )3ت

أكتب  ثم )(تعرف على. 2بالمسافة  Aمجموعة نقط الفضاء التي تبعد عن  )(لتكن

  .معادلة دیكارتیة لھا

ّ  ثم   وظف في ی 
للحصول التطبیقات 

على معادالت كل 
  :من

الكرة التي *  
مركزھا مبدأ 

.المعلم



ن دهيمي األستاذع تج 2ال تھم واألخیرة28: الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.تانساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .ھندسة :التعلم ميدان

  الفضائیة الھندسة :الوحـــدة

األسطوانة والمخروط :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

  .معادلة مجموعة نقط تحقق خاصیة ما لتعییندستور المسافة بین نقطتین  استعمال :القاعدية الكفاءات

...............................................:الكفـاءة مؤشرات



منسوب إلى  الفضاء  :نشاط
المعلم المتعامد والمتجانس 

),,,( kjiO


.
تمثیال للمخروط  أنشئ ـ1

 ،الدوراني الذي رأسھ المبدأ
وقاعدتھ الدائرة  oz)(ومحوره

)0,0,(التي مركزھا  aA ،

.rونصف قطرھا
),,(ـ 2 zyxM نقطة منھ و

H مسقطھا العمودي على
)(ozولیكن ،  قیس نصف

  .زاویة رأسھ
بین أن 

0tan222  OHMH ،
zOH  ،
22 yxMH  ،

a

r
tan.

ـ استنتج أن 3

02

2

2
22  z

a

r
yx.

I /تمھید:
II /منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  الفضاء :العرض

),,,( kjiO


.

  :ـ األسطوانة الدورانیة1
ھي مجموعة نقط الفضاء المتساویة  D)(األسطوانة الدورانیة التي محورھا المستقیم

  . البعد عنھ

:نتیجة

222معرفة بالمعادلة rونصف قطرھا oz)(األسطوانة التي محورھا ryx 

.كیفي zو

  :ـ المخروط الدوراني2

02:نتیجة

2

2
22  z

a

r
yx للمخروط الدوراني الذي رأسھ  ھي معادلة

)0,0,(وقاعدتھ الدائرة التي مركزھا  oz)(ومحوره ،المبدأ aA ونصف ،

.rقطرھا

III /278، 277ص 104إلى  88من رقم  )1ت:تطبیقات.
(OJ) المستقیم التي تبعد عن الفضاء من Nالنقط  مجموعة ھي )()2ت

  .  واكتب معادلة لھا )(علىتعرف 5بالمسافة

OI)(ومحوره ،oللمخروط الدوراني الذي رأسھ المبدأ أكتب معادلة )3ت

.2، ونصف قطرھاA)0,0,5(وقاعدتھ الدائرة التي مركزھا 

ّ ثم   علىیوظف في التطبیقات للحصول   
:معادالت كل من

التي  الدورانیةاألسطوانة * 
  .محورھا أحد محاور اإلحداثیات

الذي رأسھ  الدورانيالمخروط *  
مبدأ المعلم و محوره أحد محاور 

  .اإلحداثیات
یمكن اعتبار  األسطوانة،حالة  في

Oأوال مقطع الكرة التي مركزھا 
مستویات  بأحد  rنصف قطرھا  و

اإلحداثیات، مثال مقطع الكرة 
 ھو z=0الذي معادلتھ  بالمستوي

معادلتھا في  و Oدائرة مركزھا 

 المستوي ; ,P O i j
 

 ھي

222 ryx  نتساءل عن  وثم

.zالمعادلة عندما یتغیر ھذهمعنى 
االسطوانة : 2008/2009تعدیل  

لوالمخروط وحل مسائل ھندسیة 
یكتفي بحل مسائل في الھندسة 

التحلیلیة ویمتد العمل علیھا إلى 
  .السنة الثالثة

ولكن لألسف ھذه الالم 
" ھندسیة"الموجودة بین 

ال ندري أھي " یكتفي"و
؟!للنفي، أم للتأكید

o

o



األستاذ دهيمي ن01/08 :الرقم

سیدي عیسى -الحنیة ثانویة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعة :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاصي،  2ریاضي،  2 :المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  .المتتالیات :الوحـــدة

.تولید متتالیة عددیة :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

ّ                          التعر ف على اتجاه تغیر متتالیة ـ   وصف ظاھرة بواسطة متتالیة :القاعدية الكفاءات      nuابتداء   من رتبة معینة                ً      .

 :الكفـاءة مؤشرات



:1نشاط
  :كما یليfنعرف1/

nnn

RNU

2

1

:







، U)0(أحسب/ أ

)1(U ،)2(U ،

)3(U ،)4(U.

ما ھي األعداد /ب
الطبیعیة التي صورھا 

طبیعیة؟ كذلك

:2نشاط
  :بـ uنعتبر المتتالیة

721  nuu nn

00و u.

احسب الحدود 1/
  .التسعة األولى لھا

مثل بیانیا ھذه  2/
  .الحدود

I /تمھید:
II /العرض:

)1نشاط(:مفھوم المتتالیة/ 1

  .عددیة متتالیة تسمى Rفي قیمھا وتأخذ Nالمجموعة من دالة كل :تعریف

)(، أوU،T:نرمز للمتتالیات برموز مثل :ترمیز nU ،...  ونعتبر)(nUU n  واألعداد ،

0U ،1U ،2U، ...تسمى حدود المتتالیةUبینما الحد ،nU ونعتبر حدھا . یسمى حدھا العام

فحدھا األول 0n، أما إذا كانت معرفة ابتداء من0إذا كانت معرفة ابتداء من 0Uاألول
0nU.

  :أذكر الحدود األربعة األولى لكل من المتتالیات المعرفة فیما یلي: أمثلة

1/32  nun2/nvn  23/23 10   nn ttوt

  :طریقتان لتولید متتالیة
  .ذكر كل الحدود في حالة وجود عدد منھ منھا* 

32:مثلعبارة الحد العام، *   nun

23:مثلعالقة تراجعیة، *  10   nn ttوt

  :اتجاه تغیر متتالیة

.متتالیة U:تعریف

N:01من nإذا كان من أجل كل  nn UU نقول إنU متناقصة تماما.  

N:01من nإذا كان من أجل كل  nn UU نقول إنU متناقصة         .  

N:01من nإذا كان من أجل كل  nn UU نقول إنU متزایدة تماما .  

N:01من nإذا كان من أجل كل  nn UU نقول إنU متزایدة .  

N:01من nإذا كان من أجل كل  nn UU نقول إنU ثابتة .  

.متزایدة أو متناقصة نقول إنھا رتیبة Uإذا كانت

III /13:لتكن)1ت:تطبیقات 2  nU n./10:أحسبU،1U،2U،3U،200U.

كال من nأحسب بداللة 2/
1nU،

13 nU.3/ قدر وبسط الفرق
nn UU 1

  .واستنتج اتجاه التغیر 

 ندرج الترمیز

ّ  ونسجل أن   nuبالدلیل        

اإلشارة إلى الترمیز 

الدالي  nu
المستخدم في (

) الحاسبات البیانیة
وتوظیفھ في بعض 

األحیان یساعد التلمیذ 
على استخدام ھذه 

الحاسبات، حیث تظھر 
عندئذ المتتالیة كدالة 

Rنحو  Nمن 
ونوضح الفرق بین 

nuوالحد uالمتتالیة 

.nالذي دلیلھ 

 نقترح أنشطة حول
              ِِِ    ظواھر متقطعة ت   ؤدي 
إلى عالقات من النوع 

 nfun   أو

 nn ufu 1.

 نقترح توضیحات
بواسطة  ،بیانیة مختلفة

النقط  nn unM ;

أو بواسطة النقط 

 1; nnn uuM

في حالة متتالیة 
بالید أو  ،تراجعیة

بالحاسبة البیانیة أو 
.باستعمال البرمجیات



األستاذ دهيمي ن02/80 :الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعة :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاصي،  2ریاضي،  2 :المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  .المتتالیات :الوحـــدة

اتجاه تغیر متتالیة - :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

ّ                          التعر ف على اتجاه تغیر متتالیة  .:القاعدية الكفاءات      nuابتداء   من رتبة معینة                ً      .

 :الكفـاءة مؤشرات



كل 
الحصة 
عبارة 
عن 
  أنشطة

I /تمھید:
II /العرض:

III /1ت:تطبیقات(U،T،W من أجل كل: متتالیات معرفة بما یليn منN نجد:  
121  nUU nn     ،)cos(2 nT n

n     ،322 11   nnn WWW   و

4

1
0 W

)(ادرس اتجاه تغیر1/ nU./2الحدود الخمسة األولى لـ مثل في معلم)( nT.

)(حد من حدود بین أنھ إذا كان3/ nW موجبا فإن كل الحدود التي بعده موجبة.  

)(استنتج أن4/ nW وادرس اتجاه تغیرھا. حدودھا موجبة.

n:حیث h ،kنعتبر المتتالیتین )2ت
nk 2 ، n

nh 2.

بسط النسبتین/ 2أیھما حدودھا موجبة؟  / 1
n

n

k

k 1 ،
n

n

h

h 1.

  ھل یمكن استنتاج اتجاھي تغیرھما؟/ 3
  ؟h؟ إذا ما ھو اتجاه تغیر)1الواردة في التمرین Tھذه و hماذا تالحظ فیما یخص/ 4

 نحسب حدود متتالیة بواسطة مجدول أو
.حاسبة بیانیة

أمثلة لمتتالیة غیر رتیبة جدرت.

 نعتمد في دراسة اتجاه تغیر متتالیة على:

nnاشارة الفرق  -  uu 1.

  حیث fأو اتجاه تغیر الدالة  - 

 nfun .

المقارنة بین على  أو - 
n

n

u

u 1
حالة  في( 1و 

).ما إذا كانت المتتالیة ذات إشارة ثابتة



األستاذ دهيمي ن03/08 :الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعة :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاصي،  2ریاضي،  2 :المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  .المتتالیات :الوحـــدة

المتتالیات الحسابیة :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

ّ                     التعر ف على متتالیة حسابیة .:القاعدية الكفاءات .nحساب الحد العام لمتتالیة حسابیة بداللة ـ  .    

:الكفـاءة مؤشرات



:متتالیة تحقق V:1نشاط

50 Vومن أجل كل ،n

:Nمن

843 11   nnn VVV.

nVبداللة 1nVعبر عن1/

.Nمن nمن أجل كل

من: أحسب الحدود2/
1V إلى

5V

بداللة  أكتب الحدود السابقة3/

0V

استنتاج ھل یمكن4/
nV بداللة

n و
0V؟  

I /تمھید:
II /العرض:

:المتتالیات الحسابیة
N:rUUمن nمن أجل كل Uإذا حققت. متتالیة عددیة Uعدد حقیقي، r:تعریف nn 1

.أساسھا r، نقول إنھا حسابیة ونسمي

:عبارة الحد العام
T 0متتالیة حسابیة معرفة بالحدTواألساس ،a .نجد أنھ من أجل كلn منN:

 110  naTanTTnومن أجل ،m منN نجد: mnaTT mn .

III /1ت:تطبیقات(u 21: متتالیة حسابیة تحقق u ،114 u.

41أكتب كال من /1 ,uu  بداللة األساسr 0والحدu.2/  استنتجr 0وu.

  .أدرس اتجاه التغیر /u.4أكتب عبارة الحد العام لـ /3
حد من حدودھا؟ 2010ھل العدد  /6.                                    أحسب الحد السابع /5

.rھات قاعدة عامة حول اتجاه تغیر متتالیة حسابیة أساسھا )2ت
nU :نعتبر المتتالیة المعرقة بالعبارة)3ت n 32 

  .احسب الحدود التسعة األولى لھا/2.حسابیة وحدد أساسھا وحدھا األول بین أنھا1/
  .مثل ھذه الحدود بیانیا /3

 نعرف متتالیة
حسابیة بواسطة 

ّ               حد ھا األول و عدد   
یسمى  rحقیقي

  .أساس المتتالیة
یمكن اقتراح 

تطبیقات من الحیاة 
العملیة لتنمیة قدرة 
 التلمیذ على نمذجة

وضعیاتال



ن دهيمي األستاذ04/08: الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعة :الحصـة توقيت

.تجع 2تق ریاضي،  2ریاضي،  2 :المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  .المتتالیات :الوحـــدة

حسابیة المتتالیات متتالیةمتعاقبا من    ً حد ا p مجموع :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

  .حسابیة متتالیةمتعاقبا من    ً حد ا p مجموع حساب .:القاعدية الكفاءات

: الكفـاءة مؤشرات



:نشاط
أجل متتالیة  من

النشاط في الحصة 
  :السابقة

  :العددین أحسب ـ

710 .... VVV 

 70
2

)17(
VV 


.

تعلیقك؟ما 

I /تمھید:
II /العرض:

)حلھ عندالسابق، ولكن ال داعي لكتابتھا إذا كتبت / 2من ت(:نتیجة

  :متعاقبة لمتتالیة حسابیة حدا nمجموع

:نجد...  ،0u،1u،2u:حسابیة حدودھا متتالیةU:نتیجة  nn uu
n

uuu 


 010
2

)1(
.....

:أي

III /1ت:تطبیقات(u 3210:حسابیة تحقق متتالیة  uuu .21432و  uuu.

.uاتجاه تغیر استنتج /r.2 واألساس 0uكال من أحسب /1

.....  المجموع أحسب /3 10010 uuul .

vالمتتالیة لتكن )2ت

11:بـ المعرفة v،  ومن

:Nمن nأجل كل

nnnn vvvv 222 11  

.أنھا حسابیة بین /1
 المجموع nبداللة أحسب /2

nvvv  ...1110

المجموع  واستنتج

1001110 ... vvv .



األستاذ دهيمي ن05/08 :الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعة :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاصي،  2ریاضي،  2 :المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  .المتتالیات :الوحـــدة

المتتالیات الھندسیة :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

ّ                         التعر ف على المتتالیة الھندسیة :القاعدية الكفاءات .nحساب الحد العام لمتتالیة ھندسیة بداللة ـ   .    

 :الكفـاءة مؤشرات



: متتالیة تحقق V:نشاط

16

1
0 Vومن أجل كل ،n من

N:

11 43   nnn VVV.

nVبداللة 1nVعبر عن1/

.Nمن nمن أجل أي

، 1V، 2V،3V،4Vأحسب2/

7V.

  ،1V، 2Vأكتب كال من3/

3V،4V،5V 0بداللةV.

Nكیفي من nنفرض أن4/

.0Vو nبداللة nVعبر عن

  :حدد إشارة الفرق5/

nn VV 1  واستنتج اتجاه

.Vتغیر

I /تمھید:
II /العرض:

:المتتالیات الھندسیة
:Nمن nمن أجل كل Uإذا حققت. متتالیة عددیة Uعدد حقیقي، q:تعریف

nn UqU .1 
.أساسھا q، نقول إنھا ھندسیة ونسمي

  :اتجاه التغیر
nnn: في التعریف السابق نجد :نتیجة UqUU )1(1  ومنھ النتیجة التالیة:

.1إذا وفقط إذا كان أساسھا أكبر من متزایدةتكون متتالیة ھندسیة حدودھا موجبة * 
.0و 1إذا وفقط إذا كان أساسھا محصورا بین  متناقصةوتكون * 
.1إذاا كان أساسھا ھو ثابتةوتكون * 

:عبارة الحد العام
T 0متتالیة ھندسیة معرفة بالحدTواألساس ،q .أنھ من أجل كل نجدn منN:

1
10 ..  nn

n qTqTTومن أجل  ،m كیفي منN نجد:mn
mn qTT  ..

III /1ت:تطبیقات(V متتالیة ھندسیة أساسھاq ،وn عدد طبیعي كیفي .  

:، ثم بین أنqو nVبداللة 1nV،2nVعبر عن
2

12   nnn VVV.

: المعرفة بـ sنعتبر المتتالیة )2ت
2

1
0 s  كل ومن أجلn منN:

11 22   nnn sss.

  .استنتج اتجاه تغیرھا ـ2.                   بین أنھا ھندسیة وحدد أساسھاـ 1
.ଶܵଵଶأكتب عبارة الحد العام، واستنتج الحدـ 3

نعرف متتالیة 
ّ    ھندسیة بواسطة حد ھا                 

 األول و عدد حقیقي
q  یسمى أساس

  .المتتالیة
یمكن اقتراح تطبیقات 

من الحیاة العملیة 
لتنمیة قدرة التلمیذ على 

وضعیاتال نمذجة



األستاذ دهيمي ن06/08 :الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعة :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاصي،  2ریاضي،  2 :المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  .المتتالیات :الوحـــدة

.  ً                           حد ا متعاقبا من متتالیة ھندسیة pمجموع  :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

.  ً                           حد ا متعاقبا من متتالیة ھندسیة pحساب مجموع  :القاعدية الكفاءات

 :الكفـاءة مؤشرات



متتالیة نشاط  V:نشاط
(: الحصة السابقة

16

1
0 V

Nمن n، ومن أجل كل
:

11 43   nnn VVV(

  أحسب العددین

710 ... VVV  ،

21

21
.

17

0


 

V.

I /تمھید:
II /العرض:

:حدا متعاقبة nمجموع
 :نجد... ،  0u ،1u ،2u: ، وحدودھا األولىqمتتالیة ھندسیة أساسھا U:نتیجة

q

q
uuuu

n

n







1

1
....

1

.1q:من أجل 010

:فإن 1qوإذا كان:  أي

010 )1(.... unuuu n .

III /1ت:تطبیقات( شخصانx،y یضعان مالین )في بنك) 100000000.  

7: بنسبة )أي كل عام یستفید من الفائدة بالنسبة للمبلغ االبتدائي(من فوائد بسیطة  xیستفید ویستفید. %
y 5: بـ )الفائدة بالنسبة لمبلغ العام السابقأي كل عام یستفید من (من فوائد مركبة %.

.3، 2، 1خالل السنة  yو xحدد مبلغ كل من 1/

  ھو حدود متتالیة ھندسیة yخالل السنوات ھو حدود متتالیة حسابیة، ومبلغ xبین أن مبلغ 2/

  !أي الشخصین یستفید أكثر؟ 3/

متتالیة  u)2ت
ھندسیة حدودھا 

موجبة تماما 
: وتحقق

7210  uuu

و. 
14321  uuu

.
أحسب كال من /1

0u واألساسq.

استنتج اتجاه  /2
.                 التغیر

أحسب  /3
المجموع  

..... 1010 uuu 



ن دهيمي األستاذ07/08:الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعة :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاصي،  2ریاضي،  2 :المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  .المتتالیات :الوحـــدة

.لمتتالیة منتھیةال غیر نھایةمتتالیة، ال نھایة :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

  .نھایة متتالیة عددیة حساب :القاعدية الكفاءات

: الكفـاءة مؤشرات



:نعتبر المتتالیات:نشاط
t وحدھا 2حسابیة أساسھا ،

.4األول
h3حسابیة أساسھا ،

.2وحدھا األول

k 2ھندسیة أساسھا ،
  .1وحدھا األول

s 2ھندسیة أساسھا ،

.3وحدھا األول

v ھندسیة أساسھا
2

1
 ،

.1وحدھا األول
أكتب عبارة الحد :المطلوب

العام، ثم خمن نھایة كل 
nواحدة منھا عندما یؤول

.إلى

I /تمھید:
II /العرض:

n: تذكر أن. 0uوحدھا األول ،qھندسیة أساسھا متتالیة U:1نتیجة
n qUU .0، ومنھ:  

 فإن 1qكان إذا


n
n

Ulim 0أجل منu و. موجب


n
n

Ulim أجل من
0u سالب.  

10كان وإذا  q 0 فإنlim 


n
n

U.

إذا كان  إذا كان أساسھا موجبا تماما، وھي نھایة متتالیة حسابیة ھي :2نتیجة
.أساسھا سالبا تماما، وھي الحد األول إذا كان أساسھا معدوما

III /أحسب نھایة كل من المتتالیات الھندسیة المعرفة فیما یلي:تطبیقات:  

t أساسھا
7

8
.2األول، وحدھا3أساسھا1         ،h، وحدھا األول

k أساسھا
11

10
.3، وحدھا األول2أساسھا s،              1، وحدھا األول

v أساسھا
32

11
.1، وحدھا األول

نھایة متتالیة  تخمین
عددیة حدھا العام 

 .نھایةیؤول إلى ما ال 
 أن نختار كمثال یمكن
نھایة متتالیة  ذلك على

أكبر  أساسھا ھندسیة
.1من 



األستاذ دهيمي نھذه المذكرة خاصة بشعبة الریاضیاتواألخيرة                                         08:الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

.....................:التاريـــــخ

.ساعة :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاصي،  2ریاضي،  2 :المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  .المتتالیات :الوحـــدة

المتتالیات المتقاربة :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

  (*).األدنى والحصر، في حساب النھایات داألعلى، الح دحساب نھایة متتالیة باستعمال نظریات الح :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات



vنعرف المتتالیة :نشاط
:كما یلي

2n

)cos(n
3


nv

أحسب الحدود الخمسة ـ 
  .األولى ثم مثلھا بیانیا

نعتبر المجالـ  4,2.

الحظ أن 4,23 . ثم

خمن كل الحدود التي 
  .تنتمي إلیھ

علما أن  ـ
1)cos(1  n

  .بین متتالیتین nvأحصر 

.nvاستنتج نھایة ـ

I /تمھید:
II /العرض:

.متتالیات عددیة hو u ،v:نتائج

0nnمن أجل كل إذا كان )الحد من األسفل(:1مبرھنة :nn vu   وكانت


x

nulim  فإن
x

nvlim.

0nnمن أجل كل إذا كان )الحد من األعلى(:2مبرھنة :nn vu   وكانت


x

nvlim  فإن
x

nulim.

0nnمن أجل كل إذا كان )الحصر(:3مبرھنة :nnn vuh   وكانت

lvh
x

n
x

n 


limlim  فإنlu
x

n 


lim.

  :تقارب متتالیة
lإذا وفقط إذا كان كل مجال مفتوح یشمل   lھا متقاربة نحو  ّن إنقول عن متتالیة :تعریف

  .یشمل أیضا كل حدود المتتالیة ابتداء من رتبة معینة

lمعناه نھایتھا ھي lتقارب متتالیة نحو :مالحظة

المعرفة بـ vالمتتالیة :1مثال
2n

)cos(n
3


nv 3متقاربة نحو.

2nunالمعرفة بـ uالمتتالیة :2مثال  متباعدة.

III /أدرس تقارب المتتالیة :تطبیقاتu في كل مما یلي:  

أـ 
1

1






n

n
unب ـnun 1(1جـ ـ(  n

nu

 نختار أمثلة بسیطة
یقود حساب الحدود 

المتتابعة لھا إلى ھذا 
  (*).التخمین

 نستعمل التعریف
نقول عن متتالیة : التالي

إذا  lھا متقاربة نحو  ّن إ
وفقط إذا كان كل مجال 

یشمل  lمفتوح یشمل  
أیضا كل حدود المتتالیة 

 .ابتداء من رتبة معینة 
(*)
 نضع حیز التطبیق ھذا

التعریف في الحاالت 
البسیطة ونعطي على 
األقل مثاال على عدم 

نطبق على .تقارب متتالیة
المتتالیات النھایات 

 المشابھة المتعلقة بنھایات
(*) الدوال



  األستاذ دهيمي ن01/23 :الرقم

سیدي عیسى -الحنیة ثانویة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

  .تانساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

عملیات على الدوال عمومیات :دةـالوحـــ

، ود تناظریة باستعمال دوال مرجعیة2ح من د دراسة د ك:الحصة موضوع

.الدالة مربع، والدالة مقلوب :القبلية المكتسبات

ّ             تفكیك دال ة باستعمال الد وال المرجعیة :القاعدية الكفاءات               ّ        .

.على الدالة مقلوب اعتمادا على الدالة مربع، واتجاه تغیر دالة تناظریة اعتمادا 2استنتاج اتجاه تغیر دالة ك ح من د :الكفـاءة مؤشرات



:1تطبیق
.تذكر اتجاه تغیر الدالة مربع /1
:  حیث fنعتبر الدالة *

12)( 2  xxxf

من  xبین أنھ من أجل كل /2

R 1(2: نجد()( 2 xxf

.Rعلى fاستنتج اتجاه تغیر  /3

: حیث fلتكن الدالة  :2تطبیق

14)( 2  xxxf

، aجد العددین الحقیقیین  /1
bحیث من أجل كل ،x  من

R یكون :baxxf  2)()(

.ܴعلى fأستنتج اتجاه تغیر  /2

(ݔ)g:المعرفة بـ gنعتبر الدالة :3تطبیق =
௫ାହ

௫ିଶ
.

.gDأوجد /2.        تذكر اتجاه تغیر الدالة مقلوب/1

1 :نجد  gDمن xبین أنھ من أجل كل/3
2

7
)( 




x
xg.

:استنتج اتجاه تغیرھا على كل من المجالین /4 ,2، 2,.

 :المعرفة بـ gنعتبر الدالة :4تطبیق
1

1
)(






x

x
xg.

.gDأوجد 1/

b :نجد  gDمن xبین أنھ من أجل كل 2/
x

a
xg 




1
عددان  a ،b، حیث)(

  .حقیقیان یطلب تعیینھما
:استنتج اتجاه تغیرھا على كل من المجالین 3/ ,2، 2,.

ننطلق من الدوال 
السنة المدروسة في

  .األولى

قترح أنشطة ت
تتطلب كتابة الدالة 
التناظریة أو دالة 

كثیر حدود من 
الدرجة الثانیة على 

أشكال مختلفة 
.حسب الھدف

 2008/2009تعدیل 
نكتفي بدراسة دوال 

مجموعة تعریفھا 
معطاة



ن دهيمي األستاذ02/23: الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعة :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  عملیات على الدوال عمومیات :الوحـــدة

.الحدود كثیرات الدوال :الحصة موضوع

.ترتیب مجموع جبري :القبلية المكتسبات

ّ  التعر ف: القاعدية الكفاءات .حدود وعلى درجتھا كثیر      ّ   على دال ة      

.تحدید درجة كثیر حدود ومعامالتھ :الكفـاءة مؤشرات



:2نشاط
وبسط المجموع  رتب/1

:  التالي

 xxxx 352

 423

2

3
52 xxx

xxxx
2

1
32 542 

ھو الحد األعلى درجة  ما /2
فیھ؟

I /تمھید:
II /العرض:

  :الحدود كثیرات
0a، 1a، 2a،...،na حقیقیة، و أعدادn طبیعي،  عددx حقیقي متغیر.  

...0122العدد axaxaxa n
n  0حیثna، یسمى كثیر الحدود من الدرجةn.

  :كثیر الحدود الدالة
  .حدود، ودرجتھا ھي درجتھ بكثیر xالحدود ھي التي ترفق كل عدد حقیقي كثیر الدالة
: لكل كثیر حدود فیمل یلي والدرجةالمعامالت  حدد :أمثلة

xxxxxf  267 32)(، 13)( 23  xxxxg، 1)( 2  xxh.

.0، ثم1، ثم2، ثم3العامة لكثیرات الحدود من الدرجة الصیغة أذكر :آخر مثال

III /تطبیقات:
   .19 ،18 ،17 صفحات 9 ،8 ،7 :)1ت

:)2ت

تعدیل 
2008/2009

نكتفي بدراسة دوال 
مجموعة تعریفھا 

معطاة



ن دهيمي األستاذ03/23: الرقم

.سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعة :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  عملیات على الدوال :عمومیات :الوحـــدة

fالتغیر والتمثیل البیاني للدوال من الشكل اتجاه :الحصة موضوع k وf

....)الكسور والتربیع، (الحساب العددي +  المرجعیة الدوال :القبلية المكتسبات

.باستعمال الدوال المرجعیة دالةاتجاه تغیر  دراسة: القاعدية الكفاءات

.قصد دراستھا التعرف على مجموع، جداء، وحاصل قسمة دالتین :الكفـاءة مؤشرات



:1نشاط
  :حیث f، g نعتبر

1)(  xxf،

32)(  xxg

عبارة ومجموعة  جد*
 :من الدوال كلتعریف 
ͷ ݂  ،݂ �، 

(−2) ൈ ݂، ݂ൈ �، 



.

I /تمھید:
II /العرض:

  :على الدوال عملیات
f، g دالتان مجموعتا تعریفیھما ھما Df، Dg و. التوالي على k ثابت حقیقي عدد.  
f  ھو kو f مجموع * + k، حیث:kxfxkf  .Dfومجموعة تعریفھا  ، ))(()(

gf ھو gو f مجموع * ، حیث:)()())(( xgxfxgf ، ومجموعة تعریفھا gf DD .

kfھو k بالعدد f جداء * kxfxkf:حیث ،. ).())(.( ، ومجموعة تعریفھا fD.

gfھو g بـ f جداء * ).)(().()(:حیث ،. xgxfxgf ، ومجموعة تعریفھا gf DD .

ھو g على fقسمة  حاصل *
g

f
:حیث ،

)(

)(
))((

xg

xf
x

g

f
، ھي معرفة علىوgf DD  حیث

0)( xg.

)(|)(|ھي الدالة المعرفة بـ fالدالة * xfxf ومجموعة تعریفھا fD.

III /تطبیقات:
)(1:2تطبیق  xxf،xxxg 2)( 2 .

f: كل دالة مما یلي عرف * + g، f - 2g، g×f،
g

f
.

2xxالتمثیل البیاني للدالة تذكر:2تطبیق )استنتج التمثیل البیاني لكل من ثم)مربع:

3: 2 xxf ،2

2

1
: xxg .

)(12:  حیث f ،gنعتبر الدالتین :3تطبیق 2  xxxf ،2)( xxg .

)()1(2: نجد Rمن  xبین أنھ من أجل كل /1 2 xxf.

.Rعلى  f ،gأنشئ جدولي تغیرات  /2

gfأدرس تغیرات الدالة /3  ینعلى كل من المجال : 0, ، ,1.

g ،f ،gfمثل بیانیا كل دالة من الدوال /4  ،f.2 ،f.

)(12حیث hنعتبر الدالة /5 2  xxxh .بین أنھ من أجل كلx منR یكون: 

)2()(  xfxh .واستنتج تمثیلh دون دراستھا.

 نتطر ّ ق إلى    
دراسة أمثلة مضادة 

: لدوال من الشكل
gf ،gf 

ال یمكن إعطاء 
قواعد حول اتجاه 

. تغیرھا
 بیانیا الدوال   ّ   نمث ل
gf  ،f. ،

ونوسع ذلك إلى 

، fالدوال 

 bxfx  ،

  kbxfx 
ّ           علما أن   التمثیل         

fالبیاني للدالة 
.لوممع

 2008/2009تعدیل 
نكتفي بدراسة دوال 

مجموعة تعریفھا 
معطاة



األستاذ دهيمي ن04/23 :الرقم

.سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعة :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2:المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  على الدوال عملیات :عمومیات :الوحـــدة

gالتغیر والتمثیل البیاني للدوال من الشكل  اتجاه:الحصة موضوع f

:القبلية المكتسبات

.الدوال المرجعیة عندما یكون ذلك ممكنا باستعمالدالة بیانیا  تمثیل: القاعدية الكفاءات

.التعرف على الدالة مركب دالتین قصد دراستھا :الكفـاءة مؤشرات

التعلیمات والتوجیھات

: 1نشاط
xf)(المجال الذي ینتمي إلیھ جد

  :كل مما یلي في

1(2)( xxf ،  2,1x.

2(32)(  xxf، .  

3(xxf 2)( ،  1,2x.

العبارةبسط  :2نشاط )(xfg

  :من أجل

)(2أ ـ  xxf  ،3)(  xxg.

)(3ب ـ  xxf،2)( xxg .

I /تمھید:
II /العرض:

.fبواسطة Iعناصر كل صور لمجموعة If)(بـ نرمز :تمھید

  :تركیب دالتین
fg:ھو g بالدالة fمركب: تعریف  حیث: )())(( xfgxfg  وھي 

gDxfحیثfDمن xمعرفة من أجل كل )(.

fgعبارة ومجموعة تعریف الدالة أوجد :1مثال ، 2: إذا كان)(  xxf، 
2)( xxg .

)(42:السؤال السابق من أجل نفس :2مثال  xxf، xxg )(.

:اتجاه تغیر الدالة المركبة
f، g المجالین  علىمعرفتان  دالتانI، f(I).
fgتكون التغیر اتجاه نفس للدالتین كان إذا  على متزایدة I، تكون وإال

fg  على متناقصة I.

III /تطبیقات:
xxxfبالعبارتین Rالمعرفتین على f،gنعتبر الدالتین) 1ت 4)( 2  ،

2)(  xxg .ولیكن)( fC،)( gC  تمثیلیھما البیانیین في المستوي المنسوب

  .إلى معلم متعامد ومتجانس
)(إلنشاء xاستعن ببعض قیم ـ1 fC،)( gCواستنتج جدولي تغیراتھما ،.  

gfعرف الدالة ـ2  وأنشئ جدول تغیراتھا.

 تعالج بعض األمثلة
قصد توضیح أھمیة 

Iتعریف المجال 
الذي تكون فیھ الدالة

g f معرفة.
        ّ       ّ    فیما یتعل ق بالد الة 

g f  نكتفي بالحالة
التي یكون فیھا كل 

gو  fمن 

  .رتیبتین
 یمكن استعمال

لنشیر  If)(الترمیز

إلى مجموعة صور 
fبالدالة  Iعناصر

 2008/2009تعدیل 
نكتفي بدراسة دوال 

مجموعة تعریفھا معطاة

 2,0x



)Cf(
)Cg(

ن دهيمي األستاذ05/23: الرقم

.سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعة :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2:المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  على الدوال عملیات عمومیات :الوحـــدة

التغیر والتمثیل البیاني لدوال  اتجاه:الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

.الدوال المرجعیة عندما یكون ذلك ممكنا باستعمالدالة بیانیا  تمثیل: القاعدية الكفاءات

.......................................................:الكفـاءة مؤشرات

 التعلیمات
والتوجیھات

:نشاط
f، g معرفتان  دالتان

  :فیما یلي بتمثیلیھما

)(تالحظ عن ماذا ـ1 fC

)'(لـ بالنسبة yy؟  

 ،f)2(بین قارن ـ2

)2(f .ثم بین)3(f، 

)3(f.

)(تالحظ عن ماذا ـ3 gC

  ؟oللمبدأ بالنسبة
 ،g)2(بین قارن ـ4

)2(g .ثم بین)4(g، 

)4(g.

I /تمھید:
II /العرض:

  :دالة شفعیة
.Rمن  Dدالة معرفة على جزء  f:تعریف

  :زوجیة إذا كان fنقول إن  /1

D ومن أجل كل . الصفرمتناظرا بالنسبة إلىx  منD فإن :   xfxf .

:دالة فردیة إذا كان fنقول إن  /2

D ومن أجل كل . الصفرمتناظرا بالنسبة إلىx  منD فإن :   xfxf .

في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس، التمثیل البیاني لدالة زوجیة  :نتیجة
بینما التمثیل البیاني لدالة فردیة فیكون متناظرا . یكون متناظرا بالنسبة لمحور التراتیب

  .بالنسبة للمبدأ

III /المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس:تطبیقات),,( jiO.

)(2:الدوال بالعبارات التالیة Rنعرف على 2  xxf ،2)1|(|)(  xxg ،

3

3

1
)( xxh  ،

x

x
xk

1
)(


.

  .فردیتان kو hزوجیتان، وأن  f ،gبین أن )1

)(ض القیم إلنشاءعبب استعن )2 fC المجال على ,0، ثم استنتجھ على كلR.

.بالنسبة لبقیة الدوال) 2نفس السؤال  )3

توظف شفعیة دالة 
أو دوریتھا قصد 

استعمالھما 
القتصار الدراسة 
أو لتبریر تناظر 

.يمنحن
تعدیل 
2008/2009

نكتفي بدراسة دوال 
مجموعة تعریفھا 

.معطاة



األستاذ دهيمي ن06/23 :الرقم

.سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعتان :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  الدوالعملیات على  عمومیات :الوحـــدة

ّ       حل  مسائل :الحصة موضوع  

:القبلية المكتسبات

ّ        حل  مسائل  :القاعدية الكفاءات .أو متراجحات من الدرجة الثانیة/ستخدم فیھا معادالت وت 

.......................................................:الكفـاءة مؤشرات

 

:تطبیق
 نعتبر الدوال المعرفة  فیما

  :یلي
2)32()(  xxg،  

x

x
xf




1
)( ،

2)( xxk،2)( xxh.

  .حدد مجموعات تعریفھا /1
ھي مجموع  fبین أن  /2

الدالة مقلوب مع دالة ثابتة 
  .وحدده kثابتھا 

.fاستنتج التمثیل البیاني لـ  /3
مركب دالتین  gبین أن /4

  بسیطتین وحددھما 
.h×kادرس اتجاه تغیر /5

I /تمھید:
II /العرض:

III /مسألة :تطبیقات:  
f ،g ،hإلى معلم متعامد ومتجانس، ونعتبر الدوالینسب بالمستوي 

)(32:المعرفة بـ  xxf ،xxg )( ،
2

1

2

1
)( 2  xxxh.

.(Ch)مع  (Cf)جد حسابیا نقط تقاطع  /1
.(Ch)، (Cf)استنتج الوضع النسبي لـ  /2
.(Cf)أنشئ  /3
.(Ch)أكمل الجدول التالي ثم أنشئ  /4
/.2ھل الدراسة البیانیة توافق جواب السؤال  /5
plusTI(استعمل الحاسبة البیانیة /6 83 ( لتمثیل الدوال

الثالثة في نفس المستوي، واقرأ نقط تقاطع التمثیالت الثالثة 

كتابة عبارات الدوال  جواب(. مع بعضھا
، ثم ثم. ثم1ثم 1ثم 4ثم -4ثم 1ثم 4ثم -4أكتب

).استعمل أسھم التنقل

xh(x)
-3
-2
-1

4

1


1
2
3

صبحی نعمل على أن 
إشارة ثالثي  تحدید

 حدود من الدرجة الثانیةال
ّ  حل   أثناءالتلمیذ  عند آلیا  

.ھذا النوع من المسائل
مثل ھذا النوع من ی

 تدریبالمسائل فرصة ل
التالمیذ على استعمال 

الحاسبة البیانیة لحل 
معادلة من الدرجة 

.الثانیة
  نكتفي  2008/2009تعدیل

بدراسة دوال مجموعة تعریفھا 
معطاة



األستاذ دهيمي ن07/23 :الرقم

.سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعتان :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

االشتقاقیة:الوحـــدة

التعریف:المشتقالعدد :الحصة موضوع

.العدد المشتق :القبلية المكتسبات

.0xحساب العدد المشتق لدالة عند عدد حقیقي :القاعدية الكفاءات

.......................................................:الكفـاءة مؤشرات

 

:نشاط
  تسقط كریة من 
  الرصاص من 

  عن  Eارتفاع 
  سطح األرض 

  ابتداء من النقطة
F  إلى النقطةk)بدون ) الشكل

  .سرعة ابتدائیة
الدراسة الفیزیائیة تثبت بأن المسافة 

بالنسبة  Fالمقطوعة ابتداء من 
  :تحقق tللزمن 

25)( ttd ،)t  ،بالثانیةd  بالمتر

  ).وفي شروط معینة
نرید معرفة سرعة المتحرك في * 

st.5اللحظة 
  ما ھي المسافة المقطوعة خالل  /أ

t = t؟ ثم 5 = 5 – 1 ،

2

1
5 t،

10

1
5 t ،

100

1
5 t.

أحسب السرعة المتوسطة بین  /ب

و 5ثم  1-5و 5
2

1
5   و 5ثم

10

1
5  و 5، ثم 

100

1
5.

ما ھي السرعة مما مضى التي  /جـ
  ھي أقرب للمطلوب؟

الة ما إذا اعتبرنا في الح /د
5و 5اللحظتین  + h أحسب ،

.hالسرعة المتوسطة بینھما بداللة
، ما 0قریبا جدا منhإذا كان /ھـ

ھي قیمة السرعة السابقة؟ وماذا 
  .تمثل؟

I /تمھید:
II /العرض:

  :العدد المشتق 
":0"نھایة دالة عند / 1
f دالة معرفة على المجالD  عندما یقترب : "، إذا تحقق0یشملx

نقول إن ". بالقدر الذي نري lیقترب من f(x)بالقدر الكافي فإن  0من 
:ونكتب.  0إلى xعندما یؤول fھو نھایة الدالة lالعدد الحقیقي 

0

)(lim





x

lxf
.

:x0قابلیة االشتقاق لدالة عند / 2
f دالة معرفة على المجالD  منR 0یشمل العددx .إذا كانت

0

)()(
lim 00






h

l
h

xfhxf
، 0xتقبل االشتقاق عند fنقول إن 

lxf:ونكتب.  0xعند fالعدد المشتق لـ lونسمي   )( ونسمي . 0

النسبة
h

xfhxf )()( 00   نسبة تزایدf 0بین العددینx وhx 0.

  :أمثلة
f(x)حیث  fنعتبر /1 = 2x f)0(أحسب. 1+ ،)1(f ،)1(f.

g(x)حیث  gنعتبر /2 = x2 .1(أحسب(g ،)2(g .

III /تطبیقات:
f(x): كما یلي fالدالة  Rنعرف على  )1ت = 3x2 +1.
f)0(أحسب /1 ،)1(f .

)(العددx0أحسب بداللة . Rكیفي من  x0نعتبر  /2 0xf .

نعتبر الدالة ) ھذا خاص بشعبة الریاضیات فقط()2ت
x

x
xf

32
:


.

  .1،0 ،2عند كل من fأدرس قابلیة اشتقاق

  من رقم    إلى رقم    ص )3ت

 یمكن مقاربة العدد المشتق
                ،   بیانیا بعدة طرق

ذلك المرور على نقترح كمثالو
من السرعة المتوسطة إلى 

السرعة اللحظیة في الحركات 
المستقیمة حیث نبدأ بتلك التي 

من معادالتھا الزمنیة للحركة 
.الدرجة الثانیة

نعرف العدد المشتق للدالةf

0xعند 
  ّ                    بأن ھ النھایة المنتھیة  

: دالةلل

( ) ( )0 0f x h f x

h

+ -

h    لم ا یؤول        ّ  h 0إلى
ّ  نقول عندئذ إن               f  قابلة

0xدلالشتقاق عن

رمز للعدد المشتق للد الةون   ّ                    

fبالرمز)(' 0xf.

. ر مسألة وجود العدد المشتقاثت
( *)
ھذا خاص بشعبة (*) 

.الریاضیات فقط
نكتفي  2008/2009تعدیل 

بدراسة دوال مجموعة تعریفھا 
معطاة

F
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k
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.............................................................:التاريـــــخ

.ساعتان :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

االشتقاقیة:الوحـــدة

.ھندسيال التفسير: العدد المشتق :الحصة موضوع

.العدد المشتق :القبلية المكتسبات

َ للم تعیین معادلة  :القاعدية الكفاءات ّ اس  َم     .

.......................................................:الكفـاءة مؤشرات

 

:1نشاط
  ینسب المستوي إلى المعلم

),,( jiO


(Cf)، ونعتبر

  :حیث fالتمثیل البیاني للدالة 

54x-xf(x) 2 

].1,5[المعرفة على المجال
.(Cf)أرسم بعنایة  /1

f)3(أحسب /2  ،f(3).

أكتب معادلة للمستقیم /3
)( الذي یشمل النقطة

f(3))A(3,  ومعامل

f)3(توجیھھ أرسمھ ،.  

I /تمھید:
II /العرض:

:معادلة مماس منحنى دالة/ 1
),,(المستوي منسوب إلى المعلم:تعریف jiO


عنصر من 0xدالة،  fو. 

fDو)(C f التمثیل البیاني لـf في المستوي.  

f(x,A(x((الذي یشمل النقطة T)(المستقیم ومعامل توجیھھ ھو العدد00

)( 0xf  یسمى مماس)(Cf  في النقطةA ،وھو معرف بالمعادلة:  

)())(( 000 xfxxxfy .

ال یقبل  0xوالتي ال تقبل االشتقاق عند 0xالدالة المعرفة عند :مالحظة

f(x,A(x((     ُ                   تمثیلـ ھا مماسا في النقطة 00.

:التقريب التآلفي لدالة عند قيمة/ 2
  : في التعریف السابق لدینا

      000 .': xfxxxfyT .

إذن T ھو التمثیل البیاني للدالة التآلفیة  

g حیث :  

    000 .')( xfxxxfxg .

:تعریف
نسمیھا تقریبا تآلفیا  gالدالة التآلفیة 

ونقبل أنھا ھي . 0xعند  fمماسیا للدالة

:أفضل تقریب تآلفي لھا، ونكتب      000 .' xfxxxfxf .

2xxجد أحسن تقریب تآلفي للدالة  :مثال   1عند.

III /تطبیقات:
32x²f(x):المعرفة بالعبارة fنعتبر الدالة)1ت .

C)(مماس )(أكتب معادلة لـ أ ـ f عند  منسوب إلى معلمفي المستوي ال

.1: النقطة ذات الفاصلة
  ؟1بجوار fما ھو أحسن تقریب تآلفي لـب ـ 
C)(و )(أنشئ ) plusTI83(باستخدام الحاسبة البیانیة  جـ ـ f.

  من رقم    إلى رقم    ص )2ت

تفس ر  ّ االشتقاق للدالة  قابلیة   
f ھاتمثیلل مماسُ  بوجود 

  توجیھھ ھو معامل البیاني،

)( 0xf .  ثم ّ یتم إجراء   

                      ّ    التقریب الخطي لھذه الد الة 

 بواسطة  0xالقیمةبجوار 

:الدالة التآلفیة

 ))((' 0xxxfx

)( 0xf

:  أي 

 ))((')( 0xxxfxf

)( 0xf

  :الحاسبة البیانیة في
Zoomباللمسة  نستعین 

.ذلك لتوضیح
نكتفي  2008/2009تعدیل 

بدراسة دوال مجموعة تعریفھا 
معطاة

)( fC

)3(f

54321
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.ساعتان :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

االشتقاقیة:الوحـــدة

الدالة المشتقة:الحصة موضوع

.العدد المشتق :القبلية المكتسبات

nxx؛  xxالمألوفةحساب مشتقات الدوال  :القاعدية الكفاءات ؛
x

x
1

؛xx sin ؛xx cos.

.......................................................:الكفـاءة مؤشرات

 

:نشاط
fنعتبر الدالة  /1

Rالمعرفة على

xxfبالعبارة )(.

xf)(أحسب  من أجل

x كیفي منR.
  نفس السؤال باعتبار /2
2)( xxf وx  منR

)(3ثم /3 xxf ثم 
1)( xxf  . ماذا

تستنتج بخصوص 
nxxf ؟  

من  نفس السؤال/4

أجل 
x

xf
1

)(  وx

.*Rمن 

I /تمھید:
II /العرض:
من  xتقبل االشتقاق عند كل قیمة fإذا كانت الدالة :قابلیة االشتقاق على مجال/ 1

.I، نقول إنھا تقبل االشتقاق علىIالمجال
.Rالحدود تقبل االشتقاق على كلكل الدوال كثیرات : مثال

.Iدالة تقبل االشتقاق على المجال f:تعریف الدالة المشتقة/ 2

)(بالعدد Iمن xالدالة التي ترفق كل 0xf تسمى الدالة المشتقة للدالة ،f .ونرمز لھا بـf .

':')(أي( xfxf .(

  :مشتقات بعض الدوال/ 3
kxf:الدالة/1 :تقبل االشتقاق علىR 0:ودالتھا المشتقة ھي: xf .k ثابت

xxf:الدالة /2 : تقبل االشتقاق على*R ودالتھا المشتقة ھي:
x

xf
2

1
: .

nxxg:الدالة /3 :تقبل االشتقاق علىR 1:ودالتھا المشتقة ھي:  nnxxg .

:الدالة /4
x

xh
1

: تقبل االشتقاق على*R ودالتھا المشتقة ھي:
2

1
:

x
xh


 .

xxk:الدالة /5 sin: تقبل االشتقاق علىR ودالتھا المشتقة ھي:xxk cos:' .
xxs:الدالة /6 cos: تقبل االشتقاق علىR ودالتھا المشتقة ھي:xxs sin:' .

III /من رقم      على رقم     ص :1ت :تطبیقات

  :في كل مما یلي fجد الدالة المشتقة للدالة :2ت

/1f(x) = 2x²./2f(x) = 3x² + 1./3xxf 2)( .

/462)( xxf ./5
x

xf
2

)(


.6/1
2

1
3)( 23  xxxxf.

 نجعل التلمیذ
f'ینالرمزستعمل ی

،)(' xf  یمی ز  و   ّ  

.بینھما

 نالحظ أن ّ       
 یةبلامجموعة ق

االشتقاق مطابقة 
لمجموعة التعریف 

في كل أنواع الدوال 
ة في ھذا قررالم

المستوى ماعدا دالة 
.الجذر التربیعي

 2008/2009تعدیل 
نكتفي بدراسة دوال 

مجموعة تعریفھا 
معطاة



األستاذ دهيمي ن10/23 :الرقم

.سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعتان :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

االشتقاقیة:الوحـــدة

عملیات على المشتقات :الحصة موضوع

.العدد المشتق :القبلية المكتسبات

gf:حساب مشتقات الدوال  :القاعدية الكفاءات  ،gf ،
1

g
،

f

g
. x f ax b

.......................................................:الكفـاءة مؤشرات

 

  :نشاط
)(2نعتبر  xxf ،

1)(  xxg.

أحسب وبسط كال مما  أ ـ
)()(: یلي xgxf  ،

)()( xgxf  ،
)(

)(

xg

xf

.
أحسب  ب ـ

)(')(' xgxf  ،

)()'( xgf  ،

)(').()().(' xgxfxgxf  ،

)()'( xgf .

بین أنجـ ـ

1

3
1

)(

)(




xxg

xf
، ثم 

)'()(أحسب x
g

f
 ،

2)]([

)(').()().('

xg

xgxfxgxf 
.

I /تمھید:
II /العرض:

  :عملیات على الدوال المشتقة
:عددین حقیقیین ثابتین فإن a ،b ، وIدالتین تقبالن االشتقاق على المجال f ،gإذا كانت 

1/gf  تقبل االشتقاق علىIحیث ،)()()()( xgxfxgf .

2/fa. تقبل االشتقاق علىIحیث ،)(.)().( xfaxfa .

3/gf  تقبل االشتقاق علىIحیث ،)(').()().()()( xgxfxgxfxgf .

xf)(احسب :مثال 12)(3( :بطریقتین حیث()(  xxxf.

4/
g

1
، حیثIتقبل االشتقاق على 

2)]([

)('
)()

1
(

xg

xg
x

g


.)0)(( xg

5/
g

f
،حیثIتقبل االشتقاق على

2)]([

)(').()().('
)()(

xg

xgxfxgxf
x

g

f 
.)0)(( xg

6/)( baxfx  تقبل االشتقاق علىIومشتقتھا ،)('. baxfax 

:احسب مشتقة كل دالة مما یلي بعد تحدید المجموعة التي تقبل علیھا االشتقاق:مثال

13: xxf  ،
12

1
:

x
xg .

III /من رقم      على رقم     ص :1ت :تطبیقات

xxxf:في كل مما یلي fأحسب الدالة المشتقة للدالة :2ت )( ،
1

1
)(






x

x
xf.

نجد في 
استخراج قواعد 
حساب مشتقات 

ھذه الدوال 
فرصة یمارس 

فیھا التلمیذ 
  .البرھان

تعدیل 
2008/2009

نكتفي بدراسة دوال 
مجموعة تعریفھا 

معطاة



األستاذ دهيمي ن11/23 :الرقم

.سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعتان :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

االشتقاقیة:الوحـــدة

.                                  ّ  الربط بین إشارة المشتق واتجاه التغی ر :الحصة موضوع

.العدد المشتق :القبلية المكتسبات

تعیین اتجاه تغیر دالة :القاعدية الكفاءات

.......................................................:الكفـاءة مؤشرات

 

نعتبر في : نشاط
المستوي المنسوب إلى 

C)(معلم، f  التمثیل

 :حیث fالبیاني للدالة 
(ݔ݂) ൌ .ଶݔ

C)(أنشئ 1/ f) استعن

xببعض القیم لـ (.

fجد 2/ .

xf)(أدرس إشارة3/ .

C)(استنتج من4/ f

دون في (جدول التغیرات 

fھذا الجدول إشارة  أیضا(

I /تمھید:
II /العرض:

  :اتجاه التغیر وإشارة المشتقة

.Iدالة تقبل االشتقاق على مجال f): تقبل(: مبرھنة

fإذا كانت موجبة علىI تكونf وإذا كانت.  متزایدة علیھf  سالبة علیھ تكونf

fوإذا كانت. متناقصة علیھ معدومة علیھ تكونf ثابتة علیھ.  

  :مالحظة
')(تبقى المبرھنة السابقة صحیحة من أجل انعدام1/ xf عند قیمة معزولة منI.

.نقول إنھا رتیبة علیھ Iال تغیر اتجاه تغیرھا على  fإذا كانت2/

III /من رقم      على رقم     ص :1ت:تطبیقات  

xxxxf:نعتبر الدالة )2ت 662)( 23 .

.(Cf)أنشئ  f./3ادرس اتجاه تغیر  f./2حدد مجموعة تعریف  1/

:نفس األسئلة مع الدالة )3ت
1

12
)(






x

x
xf.

ختار أمثلة ندرس ت
فیھا اتجاه تغیر دالة 
كثیر حدود أو دالة 

  ناطقة
نكتفي  2008/2009تعدیل 

بدراسة دوال مجموعة 
تعریفھا معطاة



األستاذ دهيمي ن12/23 :الرقم

.سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعتان:الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2:المستـــوى

.تحلیل:التعلم ميدان

االشتقاقیة:الوحـــدة

القیم الحدیة لدالة على مجال:الحصة موضوع

.العدد المشتق :القبلية المكتسبات

.استعمال المشتق لتعیین القیم الحدیة لدالة :القاعدية الكفاءات

.......................................................:الكفـاءة مؤشرات

 

:نشاط
نعتبر في المستوي 
C)(المنسوب إلى معلم f

fالتمثیل البیاني للدالة 
  :حیث

xxxxf 6
2

3
)( 23 .

اعتمادا على تمثیلھا البیاني 
ادرس )في النشاط السابق(

.fالقیم الحدیة لـ 

I /تمھید:
II /العرض:

  :القیم الحدیة والدالة المشتقة
.x0یشمل  Iدالة تقبل االشتقاق على مجال f): تقبل(: مبرھنة

fإذا انعدمت الدالة    عندx0  وغیرت إشارتھا، فإن الدالةf  أي على (تقبل قیمة حدیة محلیة

Iمجال آخر   یشملx0 وII (.

),)((النقطة: تسمیة 00 xfxA من)(C f تسمى ذروة.

III /من رقم      على رقم     ص :1ت :تطبیقات  

xxxx:أدرس القیم الحدیة المحلیة للدالة )2ت 662 23  .ثم للدالة
12

2





x

x
x .

تعدیل 
2008/2009

نكتفي بدراسة 
دوال مجموعة 

معطاة تعریفھا



األستاذ دهيمي ن13/23 :الرقم

.سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعتان :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  دراسة الدوال العددیة :الوحـــدة

.حصر دالة، مسائل االستمثال :الحصة موضوع

.لعدد المشتقا :القبلية المكتسبات

  حل مسائل تستخدم فیھا دوال ناطقة :القاعدية الكفاءات

.......................................................:الكفـاءة مؤشرات

 




  :نشاط

على المجال





5,

2

3

نعرف الدالة 

1

2
:





x

x
xf و ،

)(C  تمثیلھا البیاني في

المستوي المنسوب إلى 
  .معلم

.fـ أدرس اتجاه تغیر1

.C)(ـ أنشئ2

من xـ لیكن3





5,

2

3
 ،

أجب  C)(اعتمادا على

  :عن األسئلة التالیة
ھل یمكن إعطاء حصر لـ

)(xf ؟  

ما ھو ترتیب األعداد

)(xf ،)
2

3
(f ،

)5(f؟  

ھل تقبل المعادلة 

0)( xf  حلوال في

المجال





5,

2

3
؟

I /تمھید:
II /العرض:

:حصر دالة
دالة تقبل االشتقاق على المجال f):تقبل(:مبرھنة ba,و ،x عدد كیفي منھ.

kxfl:یحققانk ،lیوجد عددان حقیقیان /أ  fیسمیان حادان من األعلى ومن األسفل على الترتیب لـ .)(

على ba,.

متزایدة على  fإذا كانت  /ب ba, فإن:)()()( bfxfaf   .وإذا كانت متناقصة فإن:

)()()( afxfbf .

)()(0وإضافة إلى ذلك فإنھ إذا كان /جـ  bfaf  0یكون للمعادلة)( xf حل وحید في ba,.

III /من رقم      على رقم     ص :1ت:تطبیقات

  )الحصر(:2ت

/Iنعرف الدالة:tgxxf :. على المجال










2
,

2

.

fعین الدالة المشتقة1/ ./2 أنشئ جدول التغیرات لـf.

C)(أنشئ التمثیل البیاني3/ f.

/II نعتبر اآلنf السابقة لكن على المجال








4
,

4

.

C)(منلون الجزء 1/ f السابق الموافق لھذا المجال  .  

(أحسب 2/
4

(


f ،)
4

(


f.

كیفیا من xلیكن 3/








4
,

4

 .رتب:)
4

(


f،)
4

(


f،)(xf.

)(0حلول المعادلة(:3ت xf(

fدالة معرفة على المجال ba,  بالتمثیل البیاني، في كل حالة مما یلي ادرس رتابةf على ba, ،

)(0وحلول المعادلة xf.

  .نعتبر وحدة كیفیة للطول )االستمثال( :3ت
، وأحطھ بجزء مستطیل الشكل من أرضي الفالحیة 4قال أحد المحسنین لفقیر، خذ سیاجا بطول 

نبحث عن الطول والعرض  باختیارك، لنساعد الفقیر ألجل الحصول على أكبر مساحة، لذلك
  .المالئمین

  ؟x ،yما ھي العالقة التي یحققھا الطول والعرض 1/
),(عبر عن المساحة2/ yxf  لھذه القطعة بداللةxفقط.  

  .وحدد المطلوبfادرس تغیرات 3/

تقترح 
أنشطة 

تھدف إلى 
استنتاج 

حصر دالة 
على مجال 
بثوابت أو 

دوال 
  .بسیطة

عالج ت
مسائل 

االستمثال"
التي " 

نبحث فیھا 
عن القیم 

ُ           الم ثلى  التي    
تحقق 

.المطلوب
تعدیل 
2008/
نكتفي  2009

بدراسة دوال 
مجموعة 
تعریفھا 

  معطاة

b
a

a ba b



دهيمي ناألستاذ ھذه المذكرة ال تعني ع تج 14/23 :الرقم

.سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعتان :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  العددیة دراسة الدوال :الوحـــدة

حل مسائل :الحصة موضوع

.العدد المشتق :القبلية المكتسبات

.   دوال صماءحل مسائل تستخدم فیھا  :القاعدية الكفاءات

.......................................................:الكفـاءة مؤشرات

 التعلیمات 
والتوجیھات

كل الحصة عبارة 
  عن أنشطة

  :لتكن الدالة:2تطبیق

2

12
:





x

x
xf 

.fDحدد 1/

أدرس اتجاه تغیره،  2/
  .جدول تغیراتھاوأنشئ 

حیث   ،جد العددین /3

یكون 






2

)(
x

xf

xf)(أعط قیما مقربة لـ /4.

یكبر بقدر كاف، ثم  xعندما
  .یصغر بقدر كاف

نفس السؤال من أجل قیم  /5
  .2قریبة جدا من xلـ
C)(أنشئ /6 f.

I /تمھید:
II /العرض:

III /تطبیقات:
  .ینسب المستوي إلى معلم م م )التقریب(:1ت

/I نعتبر الدالتینh ،g حیث :xxg 2)(  ،2)1()(  xxh

معرفتین على المجال ,0.

.Ch)(، Cg)(أنشئ 2/             .أكمل الجدول1/

)x2 ،2)1ستنتج بیانیا ترتیب العددین ا 3/ x  من أجل

.+Rمن xكل 

/IIنعتبر الدالةf حیث:
1

1
)(




x
xxf.

.f وحدد مجموعة قابلیة االشتقاق لـfDحدد1/

xf)(جد/2  وادرس إشارةf ./3 أعط جدول تغیراتf.

C)(أكمل الجدول التالي وأنشئ4/ f.

C)(مماس(T)أكتب معادلة لـ 5/ fعند النقطةA 1:حیثx A .

.1بجوارfھات أحسن تقریب تآلفي للدالة 6/
.f(1.04)أحسب قیمة مقربة للعدد7/

)(xg)(xhx

0
1

1.5
2
3

)(xfx
0
1
2
3
4
5

تعدیل 
2008/2009

نكتفي بدراسة 
دوال مجموعة 
تعریفھا معطاة

األستاذ دهيمي ن15/23 :الرقم



سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعتان :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

النھایات:الوحـــدة

حساب نھایة :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

.0xأو إلى   أو إلى xحساب نھایة دالة عندما یؤول:القاعدية الكفاءات

...................................................................................................................................................:الكفـاءة مؤشرات



: 1نشاط
، f ،g ،hنعتبر الدوال 

  :حیث

13)( 2  xxxf،  

3)( 2  xxg،  

2

3
)(




x
xh.

.Df ،Dg ،Dhأوجد  1/
قریبة xاختر قیما لـ 2/

  .بالقدر الكافي 1من 
 كبیرةxاختر قیما لـ 3/

بالقدر الكافي واحسب 
 صورھا بواسطة كل من

f،  
g ،h.
من 3/نفس السؤال 4/

أجل قیم صغیرة بالقدر 
  .الكافي

.)استعمل جداول(

  :2نشاط
قریبة xاختر قیما لـ  ـ1

ولكنھا أكبر  2جدا من
واحسب صورھا  ،2من

المذكورة في hبواسطة 
  .النشاط السابق

السابق نفس السؤال  ـ2
  .2ولكن القیم أصغر من

I /تمھید:
II /النھایات:العرض:

نھایة دالة عند
0x ،،:

أقرب من أي  xf)(یمكن جعلأنھ یعني  lھي 0xعند fن نھایة الدالةإالقول :1تعریف

lxfونكتب. 0xقریبا بالقدر الكافي من xإذا كان lعدد حقیقي إلى
xx


 0

)(lim.

أكبر من أي  xf)(یعني یمكن جعل ھيعند fالقول أن نھایة الدالة :2تعريف

كبیرا بالقدر الكافي ونكتب xعدد حقیقي إذا كان
x

xf )(lim.

lقریبا من xf)(یعني یمكن جعل lھيعند fالقول أن نھایة الدالة :3تعريف

lxfونكتب. الكافيبالقدر  ارصغی xإذا كان ذي نریدبالقدر ال
x




)(lim.

.نھایة أكثر من أو أو0xأن تقبل عند دالةال یمكن لأـ : اتمالحظ

.بنفس الطریقة لنھایات أخرى یمكن الحصول على تعاریف  ب ـ

:مثل



x

lxf )(lim
 ،



x

xf )(lim
   ،



x

xf )(lim
،



x

xf )(lim

:النھایة من الیمین والنھایة من الیسار
یعني أنھ  ھي) 0xأو على یمین(بقیم أكبر 0xعند fالقول أن نھایة الدالة:4تعریف

0xxو 0xقریبا بالقدر الكافي من xكانأكبر من أي عدد حقیقي إذا  xf)(یمكن جعل 

ونكتب) 


 0

)(lim
xx

xf.

یعني أنھ  ھي) 0xأو على یسار(بقیم أصغر 0xعند fالقول أن نھایة الدالة:5تعریف

و0xقریبا بالقدر الكافي من xكانر من أي عدد حقیقي إذا صغأ xf)(یمكن جعل

0xx  (ونكتب


 0

)(lim
xx

xf.

lxf(:مالحظة ھامة
xx




 0

)(lim وlxf
xx




 0

)(limتكافئlxf
xx


 0

)(lim.(

III /من رقم       إلى رقم      ص )1ت :تطبیق

:أحسب ما یلي )2ت

2
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)13lim( 3

x

xx 
      ،
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lim

x

x

x





     ،





x

xx )13lim( 3

 ،




x

xx )12lim( 3

   ،




x

xxx )5lim( 23

.

نقترح في البدایة 
أمثلة حول 

حساب النھایات 
xعندما 

ّ        ثم  عندما   

0xx     ثم  ّ  

عندما 

0xx .
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: نعتبر الدوال :نشاط
32: xxf  ،

2: xxg  ،

2: xxh  ،
x

xk
1

: 

 ،xxs :.
أحسب نھایات ھذه الدوال 

.  ، ،0عند كل من

I /تمھید:
II /العرض:

:نتائج
baxxنھایة الدالة التآلفیة ـ1 )0إذا كانa( عند ھيوعند ، ھي

.)0وإذا كانa( عند ھيوعند ،ھي.

2xxنھایة الدالة مربع ـ2  عند ھيوعند ، ھي.

نھایة الدالة مقلوب ـ3
x

x
1

 عند وعند0ھي ، بقیم أصغر منھ ھي 0، وعند0ھي

بقیم أكبر منھ ھي 0، وعند.

xxنھایة دالة الجذر التربیعي ـ 4  عند ھي0بقیم أكبر منھ ھي  0، وعند.

III /من رقم       إلى رقم      ص )1ت :تطبیق

lim)42(:أحسب النھایات التالیة  )2ت 
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 ،x
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2lim


 ،

)(lim x
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 ،x
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lim.

x ax b،
2x x،
1

x
x

،

x x.  تعدیل

نكتفي  2008/2009
بدراسة دوال مجموعة 

تعریفھا معطاة
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: الدوال نعتبر :نشاط
32: xxf ،  

2: xxh ، 
x

xk
1

: 

، xxs :.

 یحقق xشرطا على جد ـ1
1010)( xf،  ثم شرطا

  .یجعل

یمكن ذلك مع الدالتین  ھل ـ2
  األخریین؟

 الذي xھو الشرط على ما ـ3
0)(001.0یحقق   xf.

I /تمھید:
II /العرض:

  :أخرى نتائج
ـ1


)(lim xf

x
، Bعدد حقیقي، یوجد Aكل عدد حقیقي من أجل معناه 

Bxإذا كان: بحیث  فإنAxf )(.

ـ2
 0

)(lim
xx

xf معناه أنھ من أجل كل عدد حقیقيA یوجد عدد حقیقي موجب ،

Bxxإذا كان: ، بحیثBتماما  || Axfفإن 0 )(.

lxfـ3
x




)(lim كل عدد حقیقي موجب تماما من أجل معناهAیوجد عدد حقیقي ،

Bإذا كان: ، بحیثBx  فإنAlxf  |)(|.

III /صرقم       إلىرقم        من :تطبیق

تطبیق  یقتصر
تعریف النھایة، 

 باستعمال
المجاالت، على 

أمثلة للدوال 
المرجعیة كتفسیر 
للمقاربة التجریبیة 

للمفھوم والحدسیة
 2008/2009تعدیل 
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32: 2  xxxg ، 
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xx

xx
xs ، 

32: 23  xxxxh .
  .مجموعات تعریف ھذه الدوال حدد )1
2(g، )0(h، )(lim( ،f)1(أحسب )2

1
xf

x
، 

)(lim
2

xg
x

، )(lim
0

xh
x

.

نھایات كل ھذه الدوال عند أطراف  أحسب )3
)نھایة 12(. مجاالت تعریفھا

I /تمھید:
II /العرض:

  :أخرى نتائج
cbxaxxfالدالة  نھایة/1 2: ، 0عندx ھي)( 0xf.إذا كان(و

0a( فعند ھي، وعندھي .)0وإذا كانa( عند
 ھي، وعندھي.
نھایة حدھا  ھي أو نھایة دالة كثیر حدود عند: عامة بصفة/2

  .األعلى درجة

الدالة الناطقة نھایة/3
)(

)(
:

xl

xk
xf  عند أو نھایة  ھي

حدھا األعلى درجة في البسط على حدھا األعلى درجة في حاصل قسمة 
.المقام

III /صرقم        إلىرقم        من :تطبیق

تعدیل 
2008/
نكتفي  2009

بدراسة دوال 
مجموعة 
تعریفھا 

معطاة

األستاذ دهيمي ن19/23 :الرقم
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: ةالدال نعتبر :نشاط

2

1
:





x

x
xf .

  ما ھي مجموعة تعریفھا؟ )1
أحسب نھایاتھا عند  )2

  .أطراف مجموعة تعریفھا
كیف تفسر بیانیا ھذه  )3

  النھایات؟

I /تمھید:
II /العرض:

  :المستقیمات المقاربة الموازیة ألحد المحورین
f  دالة معرفة علىR .و fC تمثیلھا البیاني في المستوي.

  .عدد حقیقي a: 1تعریف

إذا كان   


xf
ax

limأو ،  


xf
ax

lim فإن المستقیم المعرف بالمعادلةax 

یسمى مستقیما مقاربا لـ fC.

  .عدد حقیقي a:2تعریف

إذا كان   axf
x




limأو ،  axf
x




lim فإن المستقیم المعرف بالمعادلةay 

یسمى مستقیما مقاربا لـ fC.

المستقیم الوارد في التعریف األول مواز لمحور التراتیب، وفي التعریف الثاني  :مالحظة
.مواز لمحور الفواصل

الدالة : (مثال
x

x
1

(

III /تطبیق:
  صرقم        إلىرقم        من )1ت

  جد كل المستقیمات المقاربة لتمثیل الدالة ) 2ت
.الواردة في نشاط الحصة

حدد مجموعة تعریف الدالة) 3ت
2

1





x

x
x  ،ثم  

  .فسر ذلك بیانیا. احسب نھایاتھا 

تعدیل 
2008/2009

نكتفي بدراسة دوال 
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معطاة
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  :نشاط
  .ینسب المستوي إلى معلم

  :ولیكن المستقیم
12:)(  xy.

  :حیثfوالدالة

x

xx
xf

12
)(

2 
.

  :على الشكلxf)(أكتب1/

  x
x

xf .
1

)(.

))()12((أحسب2/  xxf.

استنتج الوضع النسبي لـ 3/
)(،)( fC.

  :احسب4/
 





x

xxf )12()(lim
 ،  

 





x

xxf )12()(lim
.

  بم تفسر ذلك؟5/

I /تمھید:
II /العرض:

:المستقیم المقارب المائل
)(و .المستوي منسوب إلى معلم fC التمثیل البیاني للدالةf.

lim])()[(0إذا كان: تعریف 


xxf
x

lim])()[(0أو 


xxf
x

 :فإن المستقیم  xy:)( یسمى مقاربا مائال لـ)( fC.

III /صرقم        إلىرقم        من )1ت: تطبیق  

  :، حیثf،g،hالمستوي منسوب إلى معلم، ونعتبر الدوال) 2ت

1

32
)(

2






x

xx
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2

32
)(






x

x
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12

13
)(
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x

xx
xh.

.fD،gD،hDحدد1/

)(باالستعانة بالنشاط السابق ابحث عن كل المستقیمات المقاربة لـ2/ fC،)( gC،)( hC.

plusTI(الحاسبة البیانیة باستخدام )1)3ت 83 (مثل الدالة
1

322





x

xx
x .

77اعرض الشكل وفق المجالین(  x ،77  y .( ما تعلیقك فیما یخص

  المستقیمات المقاربة؟
baxyاقترح معادلة من الشكل )2   للمستقیم المقارب المائل، ومثلھ في المعلم

  .إذا كان االقتراح غیر صحیح فأعد المحاولة. السابق

 یمكن استعمال
بیانیة لتخمین  حاسبة

ود مستقیم مقارب وج
             ِّ     بالبحث المتكر ر عن 

التي تكون (معادلتھ 
من الشكل

baxy   ّ  ثم   )

تبریرھا فیما بعد 
.بالحساب

  تعدیل
نكتفي  2008/2009

بدراسة دوال مجموعة 
تعریفھا معطاة
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  : نشاط
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a ،bـ أحسب العددین1

: حیث
x

xf
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x
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lim


 ،

))((lim axxfb
x




.

أحسبـ 2
 )()(lim baxxf

x



.

I /تمھید:
II /العرض:

  :البحث عن المستقیم المقارب المائل
)(و .معلمالمستوي منسوب إلى  fC التمثیل البیاني للدالةf.

aإذا كان :نتیجة
x

xf
x
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lim 0وa وbaxxf
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xf
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lim 0وa وbaxxf
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))((lim فإن المستقیم المعرف  ،

baxyبالمعادلة  مقارب لـ)( fC.

  :مالحظة
baxyالمستقیم  )(لـ مقارب )(: fCمعناه  0)()(lim 


baxxf

x

III /صرقم        إلىرقم        من)1ت: تطبیق

ابحث عن كل المستقیمات المقاربة لتمثیل الدالة )2ت
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  :المجموعنھایة  -أ

lim)(إذا كانت
0

xf
xx

lim)(وكانت:ھي 
0

xg
xx

lim))((فإن:ھي 
0

xgf
xx




:ھي 

l'l'll 
l
l


حالة عدم تعیین

:نھایة الجداء -ب

lim)(إذا كانت
0

xf
xx

lim)(وكانت:ھي 
0

xg
xx

lim))((فإن:ھي 
0

xgf
xx




:ھي 

l'l'll
)0l(l) أو−∞() أو−∞(
)݈< 0(l) أو−∞() أو+∞(

 ) أو−∞( ) أو−∞(

0أوحالة عدم تعیین
),(الحالتان :مالحظة  ،),(  تستنتجان من الحالة),( .

  :نھایة المقلوب -ـج

lim)(إذا كانت
0

xf
xx

)((فإن:ھي 
1

(lim
0

x
fxx

:ھي 

)0l(; l
l

1

0

0

)0)( xf(;0
)0)( xf(;0

  .لحساب نھایة حاصل قسمة دالتین نعتمد على المقلوب والجداء :نھایة حاصل القسمة - د
  )موجبا lنعتبر اآلن( :الجذر التربیعي لدالةنھایة  -ھـ

lim)(إذا كانت
0

xf
xx

lim)(فإن:ھي 
0

xf
xx

:ھي 

ll


.xأو xالسابقة صحیحة من أجل نتائجتبقى ال:1مالحظة
)مع حاصل القسمة فقط قدم ملخصا لحاالت عدم التعیین(:2مالحظة

III /137ص  48إلى  133ص  42من  )1ت :تطبیق.

تبریر قواعد  یطلب
عند حساب النھایات 

النظریات استعمال 
مع  ،األولیة

حرص على ال
التطبیق السلیم لھا 

من قبل التلمیذ،

 2008/2009تعدیل 
نكتفي بدراسة دوال 

مجموعة تعریفھا معطاة
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سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعتان :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاضي، 2ریاضي، 2 :المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

النھایات:الوحـــدة
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األستاذ دهيمي ن01/12:الرقم

.سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.ةساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاصي،  2ریاضي،  2 :المستـــوى

  .إحصاء :التعلم ميدان

  لتشتتلمؤشرات  :الوحـــدة

ةمخطط بالعلبال :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

.ةتلخیص سلسلة إحصائیة بواسطة مخطط بالعلب :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

توجیھات وتعالیق

:نشاط
  تعتبر السلسلة التالیة

أكتبھا على شكل  /1
  ).دون جدول(منثور

حدد التكرار  /2
.Nالكلي 

عین أصغر قیمة  /3
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nعین أصغر قیمة التي رتبتھا  /7

:حیث
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  .للتواترات المجمعة الصاعدة
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I /تمھید:
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  :الربعي األول والربعي الثالث
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فاصلتي النقطتین التین ترتیباھما
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N
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:d9، والتاسع d1العشریان األول 
  .لتكن السلسلة السابقة :تعریف
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.Min،1Q،Med،3Q،Maxنمثل على مستقیم القیم ـ

  .نرسم علبة مستطیلة الشكل طولھا ھو االنحراف الربعي وعرضھا كیفيـ 
  .بخطین بالعلبة Min،Maxنصل القیمتین ـ
 .×بـ  xیمكن تعیین ـ.     نعین الوسیط بخط ـ

III/ تعتبر السلسلة) 1ت:تطبیق :  
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األستاذ دهيمي ن02/12:الرقم

 .سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.ةساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاصي،  2ریاضي،  2 :المستـــوى

  .إحصاء :التعلم ميدان

  لتشتتلمؤشرات  :الوحـــدة

مقارنة مخططات بالعلبة :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

.تفسیر مخطط بالعلبة :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

توجیھات وتعالیق

I /تمھید:
II /العرض:

III/ 1ت:تطبیق(  
.83plus-TIثم أعد ذلك باستخدام الحاسبة البیانیة. للسلسلة التالیةأنشئ المخطط بالعلبة /1

  .قارن بین ھذا المخطط والمخطط بالعلبة لسلسلة تطبیق الحصة الماضیة /2

بـ Onثم نؤكد على أو ثم نكتب القیم مكررة،  :حل( 

ثم  ثم بأسھم التنقل ونؤكد بـ ونختار النوع الخامس من التمثیالت ثم 

ثم نستعمل أسھم  المؤشراتولقراءة . نضبط النافذة كما یبدو في الشكل على الیمین، ثم
)التنقل
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 نستعمل حاسبة
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 یمكن مقارنة عدة
سالسل إحصائیة 

بواسطة مخططات 
بالعلب، حیث نعین 

3Qو 1Qن یالربعی

Meوالوسیط 
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. والصغرى لكل سلسلة



األستاذ دهيمي ن03/12:الرقم

 .سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.ةساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاصي،  2ریاضي،  2 :المستـــوى

  .إحصاء :التعلم ميدان

  لتشتتلمؤشرات  :الوحـــدة

لتشتتلمؤشرات  :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

.المعیاري، االنحراف الربعي الوسط الحسابي لالنحرافات المطلقة، االنحرافحساب  :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات
وتعالیق
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.عند توزیع قیم سلسلة على فئات قد تتغیر مؤشرات تشتتھا :مالحظة
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  :نعتبر السلسلة )2ت
.التكرار الكلي Nأكمل الجدول واذكر1/
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   .واالنحراف المعیاري

  :نعتبر السلسلتین التالیتین )3ت
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  إذا كان لسلسلتین إحصائیتین نفس مؤشرات الموقع، فھل بالضرورة ھما متساویتان؟ /2
.2س، 1أحسب التباین واالنحراف المعیاري لكل من س/3
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األستاذ دهيمي ن04/12:لرقما

 .سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.ةساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاصي،  2ریاضي،  2 :المستـــوى

  .إحصاء :التعلم ميدان

  لتشتتلمؤشرات  :الوحـــدة

تلخیص سلسلة إحصائیة :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

.)االنحراف المعیاري ،الوسط الحسابي(تلخیص سلسلة إحصائیة بواسطة الثنائیة  :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات
وتعالیق

كل 
الحصة 
عبارة 

عن نشاط

I /تمھید:
II /العرض:

III/ 10، 9، 9، 8 :1س.نعتبر السالسل األربع الواردة في تطبیقات الحصة السابقة ونشاطھا) 1ت:تطبیق ،

عبر عن كل .19، 18، 17، 15، 10، 10، 5، 3، 2، 1 :2س. 12، 11، 11، 10، 10، 10
.)االنحراف المعیاري ،الوسط الحسابي(منھا بالثنائیة 

 20,15 15,10 10,5 5,0الفئات
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األستاذ دهيمي نھذه المذكرة خاصة بشعبة الریاضیات05/12:الرقم

 .سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.ةساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاصي،  2ریاضي،  2 :المستـــوى

  .إحصاء :التعلم ميدان

  لتشتتلمؤشرات  :الوحـــدة

تلخیص سلسلة إحصائیة :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

).اتالنحرافل الوسیط، الوسط الحسابي(تلخیص سلسلة إحصائیة بواسطة الثنائیة  :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

توجیھات وتعالیق

كل 
الحصة 
عبارة 
عن 
نشاط

I /تمھید:
II /العرض:

III/ 10، 10، 10، 9، 9، 8 :1س.األربع الواردة في تطبیق الحصة السابقة نعتبر السالسل) 1ت:تطبیق ،

عبر عن كل .19، 18، 17، 15، 10، 10، 5، 3، 2، 1 :2س. 12، 11، 11، 10
.)اتالنحرافل ، الوسط الحسابي الوسیط(منھا بالثنائیة 
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  ما تعلیقك؟/2
ثا، 00د30سا76: (B، )ثا32د22سا28ثا، 12د55سا69(،)ثا30د22سا22ثا، 00د00ساA) :60:نجد على الترتیب: حل((

أكبر، فھو یقضي وقتا أكبر في ممارسة ھوایتھ، ولكن  Bمعدل: التعلیق) ثا52د32سا17ثا، 00د30سا71(، )ثا00د15سا15

.))، وذلك حسب االنحراف المعیاريAبطریقة أقل انتظاما من
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األستاذ دهيمي ن06/12:الرقم

 .سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.ةساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاصي،  2ریاضي،  2 :المستـــوى

  .إحصاء :التعلم ميدان

  لتشتتلمؤشرات  :الوحـــدة

حل مسائل :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

.واالنحراف الربعي في حل مسائلتوظیف خواص االنحراف المعیاري  :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

توجیھات وتعالیق

:نعتبر السلسلة التالیة:نشاط

9753xi

3142ki

I/ حسب أmin ،max ،t
، Q1، Q3،)المدى(

Vq)االنحراف الربعي( ،Med و

x ،me)االنحراف المتوسط( ،

v ،s.

II/Rb و*Raتعتبر ،

baxy ii  أحسب ،

المقاییس السابقة باعتبار السلسلة 

.iyالمحصل علیھا من

III/Rb، و*Ra ،

.نفس السؤال السابق
IV/ أوجد (ما ھو التغییر التآلفي

a وb ( حتى نحصل على سلسلةyi

'2وسطھا الحسابي x
 ؟S'1وانحرافھا المعیاري

.ودون السلسلة المحصل علیھا

I /تمھید:
II /العرض:

، xوالوسط .1k ،2k،...،nkبالتكرارات 1x ،2x،...،nx:نعتبر السلسلة: خواص

  . ربعیاھا 1Q،3Q، وsانحرافھا المعیاري، وvوتباینھا

iiإن السلسلة المحصل علیھا بالتغیر التآلفي yx  حیثbaxy ii  .یكونbxa 

baQھو انحرافھا المعیاري و as، وva2وسطھا الحسابي، و 1،baQ 3 ھما

ھو انحرافھا المعیاري و saفإن 0aأما في حالة). 0aفي حالة(ربعیاھا 

baQ 3 ،ربعیھا األولbaQ 1 ربعیھا الثالث  . 

III/ نتائج خمسة وعشرین تلمیذا في اختبار في  :تطبیق
:الجدول التالي

.vوانحرافھا المعیاري xأحسب معدل النتائج ـ

12أجرینا التغییر التآلفي التالي للسلسلةـ  ii xx .

  الناتجان؟ما ھو المعدل واالنحراف المعیاري 
  .5، واالنحراف المعیاري10حدد التغییر التآلفي الذي یعطینا المعدل ـ

09060502xi
10050703ki

 نبین بصفة خاصة
كیف یمكن استنتاج 

مؤشرات التشتت 
للمتغیر اإلحصائي 

x  ومؤشرات
حیث  yالمتغیر 

y ax b حیث

a وb  عددان
  .حقیقیان



األستاذ دهيمي ن07/12:الرقم

 .سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.ةساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاصي،  2ریاضي،  2 :المستـــوى

  االحتماالت :التعلم ميدان

  قانون االحتمال :الوحـــدة

عشوائیةالتجربة ال :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

.منتھ فیھا عدد النتائج الممكنة وصف تجربة عشوائیة بسیطة، :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

توجیھات وتعالیق

:نشاط
زھرة نرد  ھأوج نرقم

 6إلى  1غیر مزیف من 
، ونرمیھا، ونسجل 

الرقم الظاھر في الوجھ 
  .العلوي

ما ھي النتائج  /1
  المتوقعة؟

إذا أردنا ظھور رقم  /2
زوجي، ما ھي النتائج 

  المرجوة؟

I /تمھید:
II /العرض:

  :مصطلحات االحتمال
نسمي تجربة عشوائیة كل تجربة نعرف النتائج الممكنة لھا دون الجزم :التجربة العشوائیة

.:ومجموعة النتائج الممكنة تسمى مجموعة اإلمكانیات ونرمز لھا بـ. بإحداھا
.ھي كل جزء من :الحادثة

الحادثة البسیطة ھي الحادثة المشكلة من عنصر واحد  :الحادثة البسیطة والحادثة المركبة
.، والحادثة المركبة ھي الحادثة المشكلة من أكثر من عنصر)إمكانیة واحدة(

.تسمى الحادثة المستحیلة تسمى الحادثة األكیدة و :الحادثة األكیدة والحادثة المستحیلة

المشكلة من كل اإلمكانیات التي ھي الحادثة  Aالحادثة العكسیة لحادثة:الحادثة العكسیة

.A، ونرمز لھا بـAلیست في
ھو الحادثة المشكلة من كل اإلمكانیات المشتركة بینھما  Bو Aتقاطع الحادثتین :التقاطع واالتحاد

.BAونرمز لھا بـ Bأو Aواتحادھما ھو الحادثة المشكلة من كل إمكانیات. BAونرمز لھا بـ

.ھما الحادثتان اللتان تقاطعھما خال :الحادثتان غیر المتالئمتین

III /نسحب منھ بصفة . 5إلى  1مرقمة من  كریات 5یحتوي صندوق على :تطبیق
  .عشوائیة كریة واحدة ونسجل رقمھا

  .عین المجموعة الكلیة /1
الحصول على رقم ( Bوالحادثة ). 3: الحصول على رقم مضاعف لـ( Aعین الحادثة  /2

BA ،A،B،BA:الحوادث عین /3).          أولي ،BA.

 نقصد بوصف تجربة* 
تعیین مجموعة  عشوائیة

حیث  النتائج الممكنة 

 1 2, ,..., n    

ّ                ، ثم  إرفاق كل نتیجة     i

 حیثب ipبعدد حقیقي

1ipیكون   مع

0ip  أي تعیین

 الثنائیات ;i ip

ھو احتمال  ipحیث 

الحادثة البسیطة i.

 أمثلة،من خالل  ندرج،* 
حادثة : المصطلحات

عكسیة، إتحاد أو تقاطع 
حوادث، الحادثة األكیدة، 

 المستحیلة،الحادثة 
.حادثتان منفصلتان



ن دهيمي األستاذ08/12:الرقم

. سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعة :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاصي،  2ریاضي،  2 :المستـــوى

  االحتماالت :التعلم ميدان

  االحتمال قانون :الوحـــدة

االحتمال قانون :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

  .حادثة بسیطة وحادثة مركبة احتمالحساب . بعض الوضعیات البسیطة نمذجة :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

وتعالیق توجیھات

:نشاط
نقد  قطعة نرمي

متوازنة، ونسجل 
  .الوجھ الظاھر

ھي  ما /1
  اإلمكانیات؟

 بالتجربة قم /2
مرة،  20السابقة

واحسب تواتر كل 
  .نتیجة

 بالتجربة قم /3
 2000السابقة 

مرة، واحسب 
ماذا . التواترین
  تالحظ؟

استبدلنا  لو /4
قطعة النقد بزھرة 

نرد غیر مزیفة 
خمن التواترات 

.الناتجة

I /تمھید:
II /العرض :  
  :االحتمال قانون /1

:حیث iPموجب بعدد من ixعشوائیة ھو إرفاق كل عنصر لتجربة Pاحتمال  قانون :تعریف

1...21  nPPP.

.على Pاحتمال  وقانون إرفاقھا بمجموعة إمكانیات یعني :تجربة عشوائیة نمذجة

10/ب.ixتحقق اإلمكانیة احتمال iPنسمي /أ: مالحظات  iP.

  :االحتمال تساوي /2
األولیة نفس  حوادثمتساویة االحتمال عندما یكون لكل ال نھاإعن تجربة  نقول :تعریف

  . إن قانون االحتمال متساوي التوزیع عندئذاالحتمال، ونقول 

  .بال اختیار نسحب مثلإلى تساوي التوزیع بعدة عبارات،  نشیر :1مالحظة
الشاملة في الحكم على تساوي  المجموعةالمثال التالي تتضح ضرورة تعیین  في :2مالحظة
فإذا اعتبرنا اللونین فلیس ھناك . بیضاوان، نسحب منھ بصفة عشوائیة كریة 2 حمراء،كریات  3بھ  كیس: االحتمال

.االحتمالفالسحب متساوي  5إلى 1في االحتمال، وإذا اعتبرنا الكریات مرقمة من  تساوي

:حادثةإمكانیة واحتمال  احتمال /3

تساوي االحتمال، وباعتبار حالة في nxx ,...,1، كل حادثة بسیطة : ix احتمالھا
n

1
، 

وكل حادثة myyyA ,...,, 21 احتمالھا
n

m
:أي ، 

......

......
AP.

:مالحظة  1P  0P

III/ في تطبیق الحصة الماضیة/ 3السؤال  فياحتمال كل حادثة من الحوادث المذكورة  أحسب :تطبیق.

إلى أن   نشیر  ّ  المدخل     
إلى مفھوم االحتمال یمر 

عبر نمذجة وضعیات من 
خالل المقاربة التواتریة، 

تجربة إلقاء قطعة  ففي
نقدیة عددا كبیرا من 

ّ        المر ات، نالحظ أن  تواتر            ّ    
 الوجھینظھور أحد 

یقترب من تواتر ظھور 
الوجھ اآلخر، مما یسمح 

ّ             لنا بالقول أن  تواتر ظھور              
نحو  یؤولمنھما   كل

 القیمةاالستقرار حول 

1

2
وبھذا نكون قد . 

( نمذجنا ھذه التجربة 
رمي قطعة نقدیة مرة 

ّ ، ثم )واحدة ّ         أن  القیمة       
1

2
 بعدالتي نسمیھا فیما  ھي

احتمال ظھور أحد 
.الوجھین



ن دهيمي األستاذ09/12:الرقم

. سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعة :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاصي،  2ریاضي،  2 :المستـــوى

  االحتماالت :التعلم ميدان

  االحتمال قانون :الوحـــدة

)والتباین(الریاضي، االنحراف المعیاري  األمل :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

  .لقانون احتمال) والتباین( المعیارياألمل الریاضي، االنحراف  حساب :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

وتعالیق توجیھات

:نشاط
زھرة نرد غیر  رمي بعد

مرة امأل الجدول  200مزیفة 

ipالتالي حیث تمثل

  .النظریة االحتماالت
654321ie

ik

ip

الوسط الحسابي  احسب /1
ثم احسب . المحصلةللسلسلة 

.العدد

التباین للسلسلة  احسب /2
ثم احسب العدد. المحصلة





n

i
ii expv

1

2)(.

I /تمھید:
II /العرض:

  :والتباین واالنحراف المعیاري لقانون احتمال الریاضي األمل
p مجموعةاحتمال على  قانون  ذاتn إمكانیة.  

بـ المعرفeالعدد ھو Pاالحتمال لقانونالریاضي  األمل: الریاضي األمل

: حیث vالعدد ھوالعدد  ھو Pالقانون تباین :التباین
22

22
2

11 )(...)()( exkexpexpv nn .)أي



n

i
ii expv

1

2)((

.الجذر التربیعي لتباینھ ھو Pلقانون االحتمال المعیاري االنحراف :المعیاري االنحراف

2:أن نجد: نتیجة

1

2
)( expv

n

i
ii  



.

III/ ونسجل الرقم الظاھرزھرة نرد غیر مزیفة  رمين :تطبیق.  
.لقانون االحتمال الناتج المعیاري االنحرافو التباینو الریاضي األملأحسب 

نكتفي بإعطاء  ال
العالقة الریاضیاتیة 

التي یحسب بھا 
الریاضي وال  األمل

بحسابھ فقط، بل 
نحرص على إعطاء 

معنى لھ من خالل 
ربطھ بالوسط 

أو بعالقتھ  الحسابي
بالوسط الحسابي 

المتزن





n

i
ii xpe

1





n

i
ii xpe

1



األستاذ دهيمي ن10/12:الرقم

 .سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.ةساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاصي،  2ریاضي،  2 :المستـــوى

  االحتماالت :التعلم ميدان

  قانون االحتمال :الوحـــدة

محاكاة تجارب عشوائیة :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

.المركبة حوادثاستعمال خواص االحتمال في حساب احتماالت بعض الـ   .عشوائیة بسیطةمحاكاة تجارب  :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

توجیھات وتعالیق

كل 
الحصة 
عبارة 
عن 
أنشطة

I /تمھید:
II /العرض:

III/ 6، 5، 4، 3، 2، 1: نرمي زھرة نرد غیر مزیف تحمل أوجھھ األرقام التالیة )1ت:تطبیق.
  .صف محاكاة لھذه التجربة. علما أنك تفتقد لمكعب زھرة النرد ـ
"4ظھور رقم أكبر من"C".ظھور رقم أولي"B".ظھور رقم زوجي"A:احسب احتماالت الحوادث التالیة  ـ

BA ،A،B،BA:ثم الحوادث ،BA ،BA.
  .ة عشوائیةنسحب منھ دفعة واحدة كریتین بصف. سوداء 3بیضاء، و 1كیس بھ كریتان حمراوان، و )2ت
  سوداء؟ 1حمراء و 1ما احتمال سحب ـ 

.R، واألحمر بـB، واألبیض بـNنرمز لألسود بـ:الحل
 ),,(),,(),,(),,(),,(),,(),,(),,(),,(),,( 23132212211121323121 RNRNRNRNRNRNRRNNNNNN

االحتمال ھو
15

6
أي 

5

2
.),(),,(),,(),,(),,( 21321 BRBRBNBNBN

.أذكر كل المخارج الممكنة /1.    نرمي زھرة نرد مرتین ونحسب مجموع الرقمین الظاھرین)3ت
  .10ما احتمال الحصول على عدد أكبر من أویساوي /3.              5أحسب احتمال الحصول على العدد /2

 بعد اختیار نموذج
للتجربة العشوائیة، 

 .یمكن محاكاتھا
ویتعلق األمر بتجارب 

إلقاء قطعة : (من النوع
نقدیة، إلقاء النرد، 

السحب مع 
...)اإلرجاع،

 في حالة تساوي
االحتماالت، نحسب 

 Aاحتمال حادثة 
  : بالعالقة 

عدد الحاالت المالئمة (
) )لتحقق الحادثة(

تقسیم
عدد الحاالت الممكنة (
))لنتائج التجربة(

األستاذ دهيمي ن11/12:الرقم

 .سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.ةساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاصي،  2ریاضي،  2 :المستـــوى

  االحتماالت :التعلم ميدان

  عشوائياللمتغیر ا :الوحـــدة

لمتغیر عشوائيا :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

.لمتغیر عشوائيتعیین قانون االحتمال  :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

توجیھات وتعالیق

:نشاط
نرمي قطعة نقود متوازنة ثالث 

مرات متوالیة ونسجل النتیجة 
الظاھرة، ونعتبر لعبة الحظ 

  :ھذه
یربح الالعب نقطة عند 

، ویخسر نقطة عند Fظھور
.Pظھور

.سجل المجموعة /1
سجل النتائج الممكنة للعب  /2
  ).النقط(
یربح  أحسب احتمال أن /3

أكبر عدد ممكن من النقاط 
.  واحتمال أال یربح وال یخسر

I /تمھید:
II /العرض:

  :المتغیر العشوائي
  . متغیرا عشوائیا f، نسمي دالة عددیة معرفة على fمجموعة شاملة، و :1تعریف

  .... ، X،F:كـ. موز متعددةنرمز للمتغیرات العشوائیة بر :ترمیز

  :قانون االحتمال لمتغیر عشوائي
:متغیر عشوائي، یمكن تعریف قانون االحتمال بـ x: 2تعریف ii xxPP ، )العدد

iP ھو احتمال أن یأخذ المتغیرx القیمةix ( یدعى قانون احتمال المتغیرx.

نسحب منھ كریتین . -1تحمل الرقم 2و، 1كریات تحمل الرقم 3كیس یحتوي على : مثال
الذي یرفق بكل سحبة مجموع الرقمین  Xونعتبر المتغیر العشوائي. بصفة عشوائیة

  .الظاھرین
ثم احسب. أذكر كل قیم ھذا المتغیر 2XP، 0XP.

III/ والبقیة.393ص  46، 45، 44، 43، 42، 41، 39رقم :تطبیق.

 یمكن اقتراح
مثال للمتغیر  كأول

" الربح": العشوائي 
علیھ  نتحصل  الذي

الربح و "في لعبة  
حیث " الخسارة

نعبر عن الربح 
عن بعدد موجب و
الخسارة بعدد 

.سالب



دهيمي ناألستاذ          واألخيرة                                                                                                                      12:الرقم

 .سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.ةساع :الحصـة توقيت

.ع تج2تق ریاصي،  2ریاضي،  2 :المستـــوى

  االحتماالت :التعلم ميدان

  عشوائياللمتغیر ا :الوحـــدة

لم عشوائي و التباین واالنحراف المعیاري اتيالریاضی األمل :الحصة موضوع

:القبلية المكتسبات

.لمتغیر عشوائي و التباین واالنحراف المعیاري اتيحساب األمل الریاضی :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

توجیھات وتعالیق

 أحسب:نشاط
األمل الریاضي 

والتباین واالنحراف 
المعیاري للمتغیر 

العشوائي الناتج في 
.نشاط الحصة السابقة

I /تمھید:
II /العرض:

:لمتغیر عشوائي و التباین واالنحراف المعیاري اتياألمل الریاضی

واحتماالتھ ھي على  1x ،2x ، ...،nxالذي قیمھ xمتغیر العشوائياألمل الریاضي لل: تعریف

ھو 1p ،2p ، ... ،npالتوالي  xEحیث ،:
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:، حیثxV)(ھو xوالتباین للمتغیر العشوائي  2))(()( xExPxV ii.

)()(:، حیثx)(ھو xواالنحراف المعیاري لـ xVx .

:یمكن إثبات أن: نتیجة  22
))(()( xExPxV ii.

III/ من رقم    إلى رقم   ص       :تطبیق.  

ال نكتفي بإعطاء 
 الریاضیاتیة العالقة

حسب بھا األمل ی التي
وال بحسابھ  الریاضي

فقط، بل نحرص على 
إعطاء معنى لھ من 
خالل ربطھ بالوسط 

 تھالحسابي أو بعالق
وسط الحسابي الب

المتزن
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