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.تق 2:المستـــوى

  .جبر :التعلم ميدان

  .المعادالت والمتراجحات والجمل:الوحـــدة

 .2التحكم الجید في دراسة دالة ك ح من الدرجة:الحصة موضوع

.دراسة الدوال كثیرات الحدود من الدرجة الثانیة :القبلية المكتسبات

cbxaxxتمثیل دالة من الشكل :القاعدية الكفاءات 2 :0معa استعمال التمثیل البیاني لثالثي الحدود الستنتاج .                ّ    وإنشاء جدول تغیر اتھا

.            ّ    ، وجدول تغیر اتھا2السرعة في إنشاء التمثیل لدالة من الدرجة:الكفـاءة مؤشرات.الدرجة الثانیة المرفقة وجود حلول المعادلة أو المتراجحة من






:1نشاط
في المستوي المنسوب إلى 

  .معلم
أدرس ثم أنشئ التمثیل  /1

المعرفة على   fالبیاني للدالة 
R حیث  :

22)( 2  xxxf

أوجد القیم الحدیة،  /2
  .وإحداثي الذروة

I /دراسة الدوال كثیرات الحدود من الدرجة الثانیة:تمھید.

/II العرض:  

  :نتائج
فرعا القطع المكافئ السابق یكونا دائما في محاذاة محور التراتیب، ویكونا إلى األعلى )أ

.0a، وإلى األسفل عندما تكون 0aعندما تكون 

cbxaxxfفإن الدالة  0aإذا كان)ب 2:  متناقصة ثم متزایدة، وإذا كان

0a فإنھا متزایدة ثم متناقصة، وجدول تغیراتھا ھو:  

 في حالة
0a

 في حالة
0a

: ھذا القطع ھي) ذروة(رأس )جـ
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.أمثلة لثالثیات الحدود الخاصة ومظاھر تمثیالتھا البیانیةتعطى ) د

/III 2:  أنشئ القطوع المكافئة المعرفة بالدوال التالیة:تطبیقxx  ،

xxx 22       ،122  xx     ،142 2  xx ثم استنتج حل المعادلة ،
.Rالموافقة في كل مرة، في 

cbxaxxالتمثیل البیاني للدالة:تسمیة 20حیثa یسم ى   ّ "قطعا مكافئا"  
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 2008/2009تعدیل 
مجموعة تعریف "

  دالة
نكتفي بدراسة دوال 

مجموعة تعریفھا 
"معطاة
ّ   نسم ي  " قطعا مكافئا"  

التمثیل البیاني للدالة 

f :x ax² bx c 
      ّ          حیث نبی ن المظھر  
، اتجاه )الشكل(

    ّ         التغی ر وكذلك 

.Sإحداثیي الرأس 
تعطى أمثلة لثالثیات 

الحدود الخاصة 
ومظاھر تمثیالتھا 

  .البیانیة
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أعداد  a ،b ،c:1نشاط
  .حقیقیة

المستوى منسوب إلى معلم، 
ولتكن الدالة 

cbxaxxf 2: .

أنشئ  /1 fC وحل بیانیا ،

المعادلة   0xf ثم حدد ،

acbإشارة العدد  42 
، 2a ،1b:  من أجل

1c.
نفس السؤال السابق من أجل/2
1a ،3b ،2c.
نفس السؤال السابق من أجل/3

2

1
a ،2b ،2c.

نفس السؤال السابق من أجل/4
1a ،2b ،2c.
في كل مرة مما سبق أحسب /5

العددین 
a

b
x

2
1


 ،

a

b
x

2
2


  وتحقق أنھما

 حالن للمعادلة  0xf.

I /دراسة الدوال كثيرات الحدود من الدرجة الثانية :تمھید.

II /العرض:
a ،b ،c  0أعداد حقیقیة حیثa  ولتكن المعادلة ، Icbxax ...02 .

:ممیز معادلة من الدرجة الثانیة
العدد حیث acb 42  ةدلعامال ممیز یسمى  I.

  :كل معادلة مما یلي ممیزأحسب : أمثلة

0532/أ 2  xx ،    0672/ب  xx،    0442/جـ  xx ،د/

0322  xx

:الدرجة الثانیةحل معادلة من 

المعادلة أن  نجد 0 كان إذا ـ I  متساویان ھمالھا حالن
a

b
x

2
1


 ،

a

b
x

2
2


 ،ونجد: 21

2 xxacbxax .

المعادلة فإن  0 كان وإذا ـ I  مختلفان ھمالھا حالن
a

b
x

2
1


 ،

a

b
x

2
2


 ،ونجد:  21

2 xxxxacbxax 

cbxaxتحلیل  یمكن ال 0 كان وإذا ـ 2  والمعادلة I  لیس لھا حلول فيR.

                                                              :التالیة المعادالت Rفي  حل :أمثلة 

0532/أ 2  xx ،  0672/ب  xx، 0442/جـ  xx.

II/تطبیقات:
I/في حلRالتالیةالمعادالت:

)1...(0532 2  xx)2...(0972  xx

)3...(0442  xx)4...(0263 2  xx

)5...(022 x)6...(032 2  xx

II/الشكل المقابل وحدة الطول ھي  فيcm وABCD 4طول ضلعھ  مربع،
xABBCCDDA:و  ''''.
.xمجال تغیر  حدد/1
.x بداللة m(x)واحسب مساحتھ  مربع  'A'B'C'Dأن  بین/2
؟mیمكن أن تنعدم  ھل/3
  ؟قیمة ممكنة لھا أصغر m(x)تأخذ  عندما 'A'، B'، C'، Dھي مواضع النقط  ما/4

  "حل متراجحات من الدرجة الثانیة"ثم تدرج 

تعدیل 
2008/2009

مجموعة "
  تعریف دالة

نكتفي بدراسة 
دوال مجموعة 
"تعریفھا معطاة
عند دراسة 

إشارة ثالثي 
الحدود من 

الدرجة الثانیة 
ّ         وحل  معادلة    
أو متراجحة 
من الدرجة 

الثانیة، توضع 
العالقة بین 

التمثیل البیاني 
للدالة 

f :x ax² bx c 

بالنسبة إلى  
محور 

الفواصل 
وإشارة 
.    ّ  الممی ز

AB'B

C'

A'

x

DD'C
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:1نشاط
لتكن المتراجحة 

 1...0422 2  xx.

ـ أحسب ممیز  1.

422ـ حلل 2  xx  إلى جداء
  .عوامل من الدرجة األولى

ـ استنتج ولخص إشارة 

422 2  xx في جدول.  

ـ استخلص حل المتراجحة  1.

I/دراسة الدوال كثیرات الحدود من الدرجة الثانیة:تمھید.

II /العرض:
a ،b ،c  0أعداد حقیقیة حیثa  ولیكن كثیر الحدود ،

 Icbxax ...2  والمتراجحة ، 1...02  cbxax.

  :حل متراجحة من الدرجة الثانیة
:نتائج

 أن إشارة نجد 0 كان إذا ـ I كما یلي:  

 أن إشارة نجد 0 كان وإذا ـ I كما یلي:  

 أن إشارة نجد 0 كان وإذا ـ I كما یلي:  

:التالیة تراجحاتالم Rفي  حل :أمثلة 

0532/أ 2  xx ،  0672/ب  xx، 0442/جـ  xx
.

II/تطبیقات:
:التالیةاتتراجحالمRفي حل

)1...(0532 2  xx)2...(0972  xx

)3...(0442  xx)4...(0263 2  xx

)5...(022 x)6...(032 2  xx

عند دراسة إشارة 
ثالثي الحدود من 

ّ  الدرجة الثانیة وحل                    
معادلة أو متراجحة 
من الدرجة الثانیة، 
توضع العالقة بین 

التمثیل البیاني للدالة 
f : x ax² bx c 

بالنسبة إلى محور  
الفواصل وإشارة 

.    ّ  الممی ز
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:1نشاط
: التالیة الجملة نعتبر

 )()1........(012
)2.........(02 Iyx

yx



).I(الجملة حل /1
  : الشكل على (I( أكتب /2

 cbyax
cybxa


 '''

baab نضع /3 ''، 
:نكتب. (θأحسب 

'' ba

ba
.(

حل الجملةأن  تأكد /4 I

: حیث) x;y(ھو



'' bc

bc

x  ،

;
''



ca

ca

y .

I /وطریقة الجمع والتعویض المعادالت جمل :تمھید.

II /العرض:

 :جملةال تكنل
 ).....()1........(

)2....(''' Icbyax
cybxa




محدد الجملة  I: محدد الجملة I العدد ھو حیث:  

'' ba

ba
) .baab

ba

ba
''

''
.(

حل الجملة  I: الطریقة التالیة اتباع یمكن:  

المحدد  نحسب  ـ
'' ba

ba
  ،تینالتالی لتینالحا إحدى ونمیز:

نفإ0كان إذاأـ Iحل وحید ھو لھا)x;y (حیث:


'' bc

bc

x  ،;
''



ca

ca

y .

 فإن 0كان وإذاـ ب I2لیس لھا حل في  إماR وإال  فلھا )2( تكافئ )1(إذا لم تكن  وذلك ،       ّ     

ھي 2Rومجموعة حلولھا في .2Rمن الحلول في منتھعددغیر  cbyaxRyx  /, 2.

  :جملة مما یلي كل 2R في حل :أمثلة 

/ أ )...(01
022 Iyx

yx

                   ب / )...(

032

1
2

9
3

II
yx

yx





/جـ )...(5

6

5

3
3

025 III
yx

yx





III /تطبیقات:
)مسألة ترییض(/1
 دینارا،وثمانین  بخمسةوثالثة أقالم   كراستین عمرومكتبة الحي، فاشترى  إلى عمروو زید ذھب 

.كراسات وقلمین بتسعین دینارا ثالث زیدواشترى 
  كل من الكراسة والقلم؟ ثمن ما

  .278، 277ص 17إلى 1من رقم/2

ّ  ی ذك ر بحل        ّ   ُ
جمل 

معادلتین 
خطیتین 

ذات 
مجھولین 

ویكون 
التركیز 

على وجاھة 
اختیار 

ّ  طریقة الحل            
تبعا للجملة 

.المعطاة
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ّ                                      حل  جملة ثالث معادالت خطیة ذات ثالثة مجاھیل:القاعدية الكفاءات  .

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






:1نشاط
 الجملة 3Rحل في 

  :التالیة

 














1...

112

93

832

zyx

zyx

zyx

الحل  2,4,1 

I /وطریقة الجمع والتعویض المعادالت جمل :تمھید.

II /العرض:

 :جملةال تكنل
).....(

""""

'''' I

dzcybxa

dzcybxa

dczbyax















 باستخدام الجمع أو التعویض أو المحدد I)(یمكن حل الجملة  :I)(حل الجملة 

كما ھو الشأن تماما في حالة جملة معادلتین بمجھولین، لكن الحلول في ھذه الحالة 

 كما یلي تكون ثالثیات zyx .3Rمن  ,,

  :جملة مما یلي كل 3R في حل :أمثلة 

/ أ














0

2

6

zyx

zyx

zyx

/ ب   














1126

3324

1232

zyx

zyx

zyx

/جـ














12

2234

223

zyx

zyx

zyx

.

/أ: الحلول( 3,2,1 ب. طریقة أخرى+ بطریقة المحدد/







1,2,

2

5
/جـ.









7

1
,0,

7

4
.(

III /تطبیقات:
  .279، 278ص 25إلى 18من رقم 

ّ      ی ذك ر بحل  جمل       ّ معادلتین ُ  
خطیتین ذات مجھولین 

ویكون التركیز على 
ّ  وجاھة اختیار طریقة الحل                         

  .تبعا للجملة المعطاة
ـ تقترح مشكالت من الحیاة 
الیومیة تؤدي إلى حل جملة 

  .معادالت
كما تقترح مشكالت 

  بسیطة" إستمثال"
)Optimisation.(

في العدید من الوضعیات، 
یعود البحث عن أفضل حل 

قدار أعظمیا أو إلى جعل م
أصغریا وفق شروط معینة 

  .،وھو ما نسمیھ استمثاال
تسعى مؤسسة إلى : مثال

جعل تكالیف انتاجھا 
.أصغریة وفوائدھا أعظمیة
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.لھالمعادالت والمتراجحات ذات مجھولین، تمثیل مستقیم اعتمادا على معادلة  :القبلية المكتسبات
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:1نشاط
  :التالیة نعتبر المتراجحة

023  yx.

مثل في المستوي المستقیم / 1
  023:  yx.

أي نصفي المستوي / 2
المعینین في الشكل المحصل 

  .یوافق المتراجحة المعطاة

I /تمثيل مستقيم المتراجحات بمجھول واحد، :تمھید.

II /العرض:
  :المتراجحة الخطیة بمجھولین من الدرجة األولى

المتراجحةحل 1:  إن الثنائیات yx,  2منRالتي تحقق المتراجحة 1  تسمى

ولحل . حلولھا 1 نبحث عن جمیع الثنائیات السابقة التي تحققھا.  

  :لیةوسنتبع الخطوات التا. سنكتفي بالحل البیاني للمتراجحة السابقة: مالحظة
0ـ نرسم في المستوي المنسوب إلى معلم المستقیم المعرف بالمعادلة  cbyax.

ـ حسب جھة المتراجحة فإن إحداثیات نقط أحد نصفي المستوي المحددین بالمستقیم 

السابق ھي حلول المتراجحة  1.

  :المتراجحات التالیةبیانیا  2R في حل :أمثلة 
012/  أ  yx                                 0/  ب yx

0223/جـ  yx                              .325/ د  yx.

III /تطبیقات:
   .279ص 30إلى  26من رقم  

كل متراجحة من الشكل  1...0 cbyax ،)0أو cbyax أو

0 cbyax 0أو cbyax(  حیثa ،b ،c  ،أعداد حقیقیة معلومة

.تسمى متراجحة خطیة بمجھولین من الدرجة األولى

ـ تقترح مشكالت من 
الیومیة تؤدي  الحیاة

إلى حل جملة 
  .معادالت

كما تقترح مشكالت 
  بسیطة" إستمثال"
)Optimisation.(

في العدید من 
الوضعیات، یعود 
البحث عن أفضل 

حل إلى جعل مقدار 
أعظمیا أو أصغریا 
وفق شروط معینة 

،وھو ما نسمیھ 
  .استمثاال

تسعى مؤسسة : مثال
إلى جعل تكالیف 
انتاجھا أصغریة 

.أعظمیة وفوائدھا



األستاذ دهيمي ن                                                                                                                                        07/08 :الرقم

.سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .جبر :التعلم ميدان

  .المعادالت والمتراجحات والجمل :الوحـــدة

ّ                                           الحل  البیاني لجمل متراجحتین خطیتین ذات مجھولین:الحصة موضوع    .

.مجھولین بتجزئة المستويترجمة متراجحة خطیة ذات :القبلية المكتسبات

ّ                                           حل  جملة متراجحتین خطیتین  ذات مجھولین بیانیا:القاعدية الكفاءات  .

.:الكفـاءة مؤشرات



:1نشاط
  :التالیة نعتبر الجملة

 
   1......01
...022
yxأ

yxب



حل بیانیا كل من 

المتراجحتین  أ ، ثم ب ،

استنتج حلول الجملة 1.

I /ترجمة متراجحة خطية ذات مجهولين بتجزئة المستوي:تمھید.

II /العرض:
  :جملة متراجحتین خطیین بمجھولین من الدرجة األولى

كل جملة من الشكل 
 
 

 







I

cybxa

cbyax
...

2...0'''

1...0
a ،b ،c ،'a،  حیث 

 ،'b ،'c  أعداد حقیقیة معلومة، تسمى جملة متراجحتین خطیین بمجھولین من
.الدرجة األولى

:متراجحتین خطیین بمجھولین من الدرجة األولىجملة حل
جملة متراجحتین خطیین بمجھولین من الدرجة األولى بیانیا، نحل كل من  حلل

  .المتراجحتین في نفس المستوي، ثم نستنتج حلول الجملة

  :بیانیا الجمل التالیة 2R في حل :أمثلة 

/ أ 02
02



yx

yx...یمكن اقتراح أمثلة أخرى ،.

III /تطبیقات:
  .279ص 34إلى  31من رقم  

ـ تقترح مشكالت من الحیاة 
الیومیة تؤدي إلى حل جملة 

  .معادالت
كما تقترح مشكالت 

  بسیطة" إستمثال"
)Optimisation.(

في العدید من الوضعیات، 
یعود البحث عن أفضل حل 
إلى جعل مقدار أعظمیا أو 

وفق شروط معینة أصغریا 
  .،وھو ما نسمیھ استمثاال

تسعى مؤسسة إلى : مثال
جعل تكالیف انتاجھا 

.أصغریة وفوائدھا أعظمیة



األستاذ دهيمي ن               واألخيرة                                                                                                                      08 :الرقم

.سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .جبر :التعلم ميدان

  .المعادالت والمتراجحات والجمل :الوحـــدة

.øحل  مسائل:الحصة موضوع

.المعادالت والمتراجحات والجمل :القبلية المكتسبات

ّ                          حل  مشكالت تتدخل فیھا ثالثیات :القاعدية الكفاءات   .الحدود أو معادالت أو متراجحات من الدرجة الثانیة 

:الكفـاءة مؤشرات



كل 
الحصة 
عبارة 
عن 
  أنشطة

I /حل المعادالت والجمل :تمھید.

II /العرض:
كل الحصة عبارة عن أنشطة

III /تطبیقات:
   .280، 279ص 43إلى  35من رقم  

  .148، وفرقھما 298أوجد عددین طبیعیین مجموعھما  /35رقم/1

، وقد رسمت داخلھ أنصاف الدوائر التي 8cmالمربع المقابل طول ضلعھ  /40رقم/2
  . أضالعھ أقطار لھ

  . أحسب مساحة الوردة
.yوالجزء األصفر مساحتھ ،xمساحة الجزء األخضر: حل(

44...و  yx ،...2  yx.(

أكمل حل الجملة التالیة / أ /3
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53
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zy

yx

x

.

من  xحیث من أجل كل a ،b ،cعین األعداد الحقیقیة  /ب 3R نجد :

33

252 2








x

c
bax

x

xx
.

  .المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس /4
التي  من أجلھا یشمل القطع المكافئ المعرف  a ،b ،cعین األعداد الحقیقیة  

cbxaxyبالمعادلة   ، النقط 2 6,1A ، 3,0B ، 2,1C.

تقترح مشكالت من 
الحیاة الیومیة تؤدي 

إلى حل جملة 
كما تقترح .معادالت

" إستمثال"مشكالت 
( بسیطة 

Optimisation.(
في العدید من 

الوضعیات، یعود 
البحث عن أفضل حل 

إلى جعل مقدار 
أعظمیا أو أصغریا 
وفق شروط معینة 

،وھو ما نسمیھ 
  .استمثاال

تسعى مؤسسة : مثال
إلى جعل تكالیف 
إنتاجھا أصغریھ 
.وفوائدھا أعظمیھ


