
األستاذ دهيمي ن01/18:الرقم

سیدي عیسى -الحنیة ثانویة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.أو أكثر ساعتان :الحصـة توقيت

ع م ج1 :المستـــوى

  الحساب :التعلم ميدان

  األعداد مجموعات :الوحدة

.الجزئیة ومجموعاتھا R المجموعة :الحصة موضوع

. فیتاغورس نظریة طالس نظریة :القبلية المكتسبات

  .بین مختلف أنواع األعداد، التحكم في الحساب على الكسور التمییز :القاعدية الكفاءات

.التحويل من و إلى الكتابة العشرية¡المجموعة التي ینتمي إلیھا عدد معطى، إنجاز عملیات حسابیة تحدید :الكفـاءة مؤشرات

 توجيهات و
تعاليق و أنشطة

:نشاط
 مزود بالمعلم) L(مستقیم  على
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على شكل كسر غیر  أكتب /ب
: حیث xقابل لالختزال 

2317.23x 

قطعة مستقیمة، ] AB[/جـ
أجزاء متقایسة  7 إلىقسمھا 

  . مبررا عملك

كتابة  أوجد :2ت
b

a
  :للعدد 

݀ ൌ ʹ ǤͲ͵  حیث ،a ،b
  .عددان صحیحان
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I /طالس، فیثاغورث:تمھید.

II /العرض:
  :مجموعة األعداد الحقیقیة

،)o,i(    مجموعة فواصل نقط مستقیم مزود بالمعلم ھي R الحقیقیةاألعداد  مجموعة : تعریف
.OI=i: بـ المعرفة Iھو فاصلة النقطة  1والعدد  ، Oھو فاصلة المبدأ  0حیث العدد 

  )إنشاء شكل مناسب (

,O] نقط نصف المستقیمالحقیقیة الموجبة ھي فواصل  األعداد:مالحظة I) ،غیر المعدومة  والسالبة
ିܴ:السالبة بـو ،ାܴ:و نرمز لألعداد الحقیقیة الموجبة بـ .نقط النصف اآلخر للمستقیمفواصل  ھي

ାܴ:بـ غیر المعدومة لموجبةول
ିܴ:بـ غیر المعدومة بةساللول ∗

.∗ܴ:بـلحقیقیة غیر المعدومة و ل ∗

  :الجزئیة  المجموعات
لمجموعة األعداد الطبیعیة  و نرمز..... ، 2، 1، 0ھي األعداد  :الطبیعیةالصحیحة  األعداد

.ℕ:بـ

لمجموعة  نرمزو .....،3، 2، 1، 0ـ، 1ـ، 2ـ، 3... ھي األعداد :النسبیة الصحیحة األعداد

.ℤ:بـ األعداد الصحیحة النسبیة

Z7،N3 ،N:أمثلة 2،Z3- .

.NZ:مالحظة

  :الناطقة األعداد

على الشكل  كتابتھالناطق ھو العدد الذي یمكن  العدد
b

a
صحیحان نسبیان،  ܾو ܽ حیث ، 

്ܾو Ͳبـالناطقة  لمجموعة األعدادنرمز ، و :Q.

:العشریة األعداد
 كل عدد یمكن كتابتھ على الشكل



ଵ
، نسمیھ طبیعي عدد nصحیح نسبي، و  عدد a حیث 

.D: بـ األعداد العشریة لمجموعةنرمز  و عشریا،

  : الصماء األعداد
  .ةناطقالغیر  ةحقیقیالد اعداأل يھ اءصملا ألعدادا

Q:أمثلة
3

2
، D752 ،D

300

1
، 2، أصمان عددان.  

Գ:السابقة تحقق المجموعات :خاصیة ؿ Ժ ؿ ܦ ؿ Է ؿ Թ.

.وحیدة على شكل كسر غیر قابل لالختزال كتابةعدد ناطق  لكل /أ: نتائج

  .كل عدد ناطق بكتابة عشریة تتضمن دورا یتمیز/ ب       

  .العشریة دورھا معدوم األعداد/جـ       

قابل لالختزال، و تحلیل مقامھ، فإن  غیرالعشري عند كتابتھ على شكل كسر  العدد/د        
  . 2،5مقامھ ال یشمل عوامل أولیة غیر 

III /كل عدد من األعداد التالیة كتابة عشریة أكتب/ أ:1ت  :تطبیق:  

21,414213562 ،       
ଵ

ଵଵ
= 1, )البقیة أنظر داخل عمود األنشطة( ،54

نقبل أن 
مجموعة األعداد 

هي  الحقيقية
مجموعة فواصل 

نقط مستقيم 
.مزود بمعلم

 في إمكانيةنجد 
التطرق إلى 

األعداد القابلة 
لإلنشاء فرصة 
لتوظيف بعض 
المكتسبات في 

الهندسة 
تي كنظري

 و ثفيتاغور
.طاليس

تعطى خاصة 
مميزة للعدد 

  .العشري
نبرهن مثال أن

7

ليس عددا  1

.عشريا



األستاذ دهيمي ن                                                                                                                                           02/18:الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

واحدة ساعة :الحصـة توقيت

ع م ج1 :المستـــوى

  الحساب :التعلم ميدان

  العملیات علیھا و األعداد :الوحدة

. وخواصھا الصحیحة القوى :الحصة موضوع

.  الكتابة العشریة القوى،:القبلية المكتسبات

  . العدد العشري توظیف ـ في الحساب على القوى والكسور التحكم :القاعدية الكفاءات

.إنجاز حسابات على القوى :الكفـاءة مؤشرات

 توجيهات و تعاليق و
أنشطة

)نتائج -  القوى(:1نشاط

 ،15 ،33 ،32 ،23: أحسب -
03، (−2)ଶ ،(−2)ଷ.
، 2ଷାଶ ،22: أحسب -

2ଷ × 2ଶ، (3ଶ)ଵ ،

3ଶൈଵ،  
3

2

2

2
، 2-23.

ଶܽ :أحسب - ൈ ܽିଶ، 
ܽିଷ ൈ ܽଷ، (−1)ଵ ، 

(−1)ଶ ، (−1)ଷ ، 
(−1)ସ ، (−1)ହ ، 
(−1) ،
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)إشارة قوة( :2نشاط
 : .........عین إشارة كل من

تقترح أمثلة متنوعة وشاملة

I/ التذكیر بالقوى :تمھید.

II /العرض:
  : و خواصھا القوى
  : بـ المعرف anالعدد . طبیعي غیر معدوم عدد nحقیقي كیفي، و  عدد a: تعریف

Ǥܽ  ൌ ܽൈ ܽൈ ǥ ൈ ܽ

݊�عامال
   ،a للعدد nسمى القوة ذات الرتبة ی

 :نكتب و
n

n

a
a

1
، حیث :a≠0.  

.a0=1: نجد n=0، a≠0: أجل من :اصطالح

تقترح أمثلة متنوعة ....................................:أمثلة

  ):خواص( :نتائج
a، b حقیقیان غیر معدومین عددان .m وn لدیناصحیحان نسبیان،  عددان:  

am x a n
=am+n، ܽ ൈ = (ܽ )،   

 nn bab na،
m

n

a

a
m-na ، 

n

n

n

b

a

b
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.

nمن أجل كل عدد صحیح  و ،aأجل كل عدد حقیقي غیر معدوم  من  :إشارة قوة
  :نجد

1 nn aa(1−)، و = (1−)وزوجیا،  nكان  إذا 1 = ، فردیا nكان  إذا 1−

.سالبا aو یافرد n كان إذا فقط سالبا یكون naو

  .19، 18صفحتا   15، 7، 6، 3، 2، 1:أرقام تمارین:تطبیق

).-ହ ،(−5)଼، −3ହ ، 10ିଷ، 2)33(3−):ما إشارة كل من :26رقم

2:أكتب على الشكل :30رقم × 2 یليمما  كال:
5

4

10

2
a= ،

3

5

25

5

b=،
 32

66

10

52 
c=.

تدعيم المكتسبات 
 القوىبالمتعلقة 

في  الصحيحة
تبسيط عبارة أو 

كسر  تنطيق مقام
أو االنتقال من 
الكتابة العشرية 
لعدد ناطق إلى 

الكتابة الكسرية له 
و العكس و في 
.الحساب الحرفي
يبرهن مثال أن 

ليس  2العدد 
.عددا ناطقا



األستاذ دهيمي ن                                                                                                                                            03/18:الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

واحدة ساعة :الحصـة توقيت

ع م ج1 :المستـــوى

  حساب :التعلم ميدان

  .علیھا والعملیات األعداد :الوحدة

. وخواصھا التربیعیة، الجذور :الحصة موضوع

).  السنة الماضیة ( التربیعیة  الجذور:القبلية المكتسبات

.Rفي الحساب على الجذور التربیعیة في  التحكم :القاعدية الكفاءات

.إنجاز حسابات على الجذور التربیعیة :الكفـاءة مؤشرات

 توجيهات و تعاليق و
أنشطة

:نشاط
 إن bعن عدد حقیقي  إبحث

ଶܾ:أمكن حیث ൌ كل  في ܽ
  :مرة مما یلي

1/ܽ ൌ ͻ.2/ܽ ൌ ͳ.
3/ܽ ൌ ͺ.4/ܽ ൌ ͷ.
5/ܽ ൌ െʹ ͷ.6/ܽൌ െͲǡͶͻ.

I /الجذور التربیعیة في السنة الماضیة(  :تمھید.(

II /العرض:
  :الجذور التربیعیة

  :الجذر التربیعي لعدد حقیقي موجب
العدد الحقیقي             ،aموجب؛ نسمي الجذر التربیعي للعدد  حقیقيعددa :تعریف

ab: و نكتب. b2=a: یحقق الذي b الموجب =.

و a≤0:موجب a: أجل من :خواص  aa 
2.

abba:موجبان b و a: أجل من                  .

:b<0 وa≤0: أجل من                 
b

a

b

a


169 ،16+9: أحسب :أمثلة  ،ماذا تستنتج؟.

.44ثم . 41ثم . 39 خاصة.        21، 20ص  45إلى رقم  33رقم  من:1تطبیق

3232:نضع :2تطبیق a

2قارن بین  /1 − 2و 3√ + .aكتابة  بسط /ଶ.3ܽ بأحس /a.2إشارة حددثم  3√

تدعيم المكتسبات 
 رالجذوب المتعلقة

في تبسيط  التربيعية
عبارة أو تنطيق 

مقام كسر أو 
االنتقال من الكتابة 
العشرية لعدد ناطق 
إلى الكتابة الكسرية 
له و العكس و في 

.الحساب الحرفي
يبرهن مثال أن 

ليس  2العدد 
.عددا ناطقا



  األستاذ دهيمي ن                                                                                                                                           04/18:الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.ةساع :الحصـة توقيت

ع م ج1 :المستـــوى

  الحساب :التعلم ميدان

  . والحاسبة األعداد :الوحدة

. العلمیة الحاسبة :الحصة موضوع

.  العلمیة الحاسبة:القبلية المكتسبات

  .اسبة العلمیة لتنظیم وإجراء حسابالح استخدام: القاعدية الكفاءات

.إنجاز حساب بالحاسبة :الكفـاءة مؤشرات

توجيهات و تعاليق و أنشطة

:نشاط
 أحسب ثم بالید باستخدام حاسبة علمیة ـ 

: حیث x، y كال من

5.03
2

8
1

23



x

14)2232( 2 y

  : جواب
1((-2+3
3(÷)2÷8+

=))5.0-

2×2+3×2(
=41-x2)

. الحاسبة استعمال:تمھید

II /العرض:
:واألعداد الحاسبة

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

  .ترتیبھا

  :و الحاسبة األعداد :تطبیق

الحاسبة على  في 2:نتیجة أكتب /2.بالحاسبة 2أحسب /1

؟تالحظ ماذا .تي كتبتھاالقیمة ال و 2بینالفرق  أجر /3.ورقة

، القیمة المخزنة .....القیمة الظاھرة ،2المضبوطة القیمة :اصطالح(
.)بینھما ھي الفرق

يتم فيها الحساب تقترح أنشطة
 باليد أحيانا وتستعمل فيها

الحاسبة العلمية في أحيان 
التعود على ألجل  أخرى

  .الحاسبة
. حاسبةالمزايا وحدود حتوض

و ال يكتفى في استخدام 
الحاسبة بإجراء حساب، بل 
نمدد ذلك إلى اختيار أنشطة 
يقوم فيها التلميذ بالتجريب و 

التخمين و التصديق على 
...نتيجة



  األستاذ دهيمي ن                                                                                                                                           05/18:الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.ةساع :الحصـة توقيت

ع م ج1 :المستـــوى

  الحساب :التعلم ميدان

  . األعداد األولیة :الوحدة

. األعداد األولیة :الحصة موضوع

.  أولیة عوامل، التحلیل إلى جداء .....، 5، 3، 2األعداد األولیة :القبلية المكتسبات

  .عوامل أولیة، واستعمال ھذا التحلیل جداءـ تحلیل عدد طبیعي إلى : القاعدية الكفاءات

.حساب الم م أ والق م أ، اختزال كسور، توحید مقامات :الكفـاءة مؤشرات

 توجيهات و تعاليق و
أنشطة

:1نشاط
مجموعة قواسم كل عدد مما  جد 

، 3، 2، 1، 21، 15، 6، 8: یلي
5 ،0.  

:2نشاط
على  5418، 156: كال من أكتب 

  .شكل جداء عوامل أولیة

. األعداد األولیة وتطبیقاتھا :تمھید

II /العرض:
:األولیة األعداد
  .فقط یسمى عددا أولیا) 2(اثنان  قواسمھعدد طبیعي عدد  كل: تعریف
، 1، 0: أعداد أولیة، بینما... ، 19، 17، 13، 11، 7، 5، 3، 2 :ونماذجأمثلة 

.فلیست أولیة 147، 4

:عدد إلى جداء عوامل أولیة تحلیل
یمكن كتابتھ  2عدد طبیعي غیر أولي أكبر من  كل ):إثباتھا یمكن(:مبرھنة

  .أولیةعلى شكل جداء عوامل 
a،bنرمز للقاسم المشترك األكبر للعددین الطبیعیین :ترمیـــــز

ሺܽܦܥܩܲبالرمز ǡܾ ሻوللمضاعف المشترك األصغر لھما ، 
ܯܥܲܲبالرمز ሺܽ ǡܾ ሻ.

ǡܾܽ)ܦܥܩܲفي حالة  :مالحظة ) = أولیان فیما بینھما،  bو aنقول إن  1
ܯܥܲܲویكون عندئذ  (ܽǡܾ ) ൌ ܽൈ ܾ.

  .369، 700و 35، 18و 24، 7:أمثلة

، 66، 65 خاصة؛ 23، 22، 21صفحات  75إلى  56رقم  من :1تطبیق
67 ،69 ،72 ،73 ،74.

من دراسة األعداد الهدف
 تدعيم مكتسباتهو  األولية
قصد حول الحساب  التلميذ

 مع القوى هتعاملتوسيع 
و  والكسورالصحيحة 

الجذور التربيعية، لذا تدرج 
أنشطة إدماجية في اختزال 

لى وإجراء العمليات ع
الكسور تتضمن قوى 

صحيحة أو جذورا تربيعية 
تسمح للتلميذ بتوظيف 

القاسم المشترك األكبر و 
المضاعفات المشتركة 

لعددين طبيعيين أو أكثر و 
قواعد قابلية القسمة على 

2¡3¡4¡5¡9.



األستاذ دهيمي ن06/18:الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

تانساع :الحصـة توقيت

ع مج 1 :المستـــوى

  الحساب :التعلم ميدان

  . المقربة القیم :الوحدة

. التقریبیة الحسابات :الحصة موضوع

.  العشریة لعدد ناطق الكتابة:القبلية المكتسبات

تدوير عدد عشري إلى . 10الصحيحة للعدد الكتابة باستعمال القوىالكتابة العلمية،  :القاعدية الكفاءات
n-

تحديد رتبة مقدار Nn حيث 10

.كتابة إلى أخرى من االنتقال :الكفـاءة مؤشراتالتمييز بين عدد وإحدى قيمه المقربة.عدد

توجيهات و تعاليق وأنشطة

)المدور( :1نشاط

مدور كل من  ما ھو
   ،12.051236: العددین

3.141592653)(
 ،10ି إلى مث. 10ିସإلى
؟10ି଼إلى ثم

)الكتابة العلمیة(:2نشاط

األعداد التالیة على  أكتب

  أو( n10×aالشكل 
a x10n

  حیث) –

10<a≤1:
x =……; y =..….;

z =……; f = ……;
l =……; h =…….

)رتبة مقدار( :3نشاط

بعد  األعداد السابقة  في
aكتابتھا السابقة دور العدد

  .العدد الصحیح األقرب إلى

. لعدد، الكتابة الدوریة لعدد ناطق العشریة الكتابة:تمھید

:عدد حقیقي مدور
الرقم العشري فیھ  ھو ߙ و لیكن العشري،حقیقي مكتوب في شكلھ  عدد x :تعریف

.p+1 الرتبة وذ

  :یلي كما x العددالعدد الذي یشكل من  ھو p10إلى xالعدد  مدور

α :كان إذا * ≥    العشریة إلى الرقم العشري الذي رتبتھ بأرقامھ xالعدد  نأخذ 5
p،  إلى ھذا الرقم 1و نضیف.  

α كان إذا * < .pالعشري الذي رتبتھ  الرقمالعشریة إلى  بأرقامھ xالعدد  نأخذ 5

:العلمیة لعدد الكتابة
10nالشكل العلمي تعني التعبیر عنھ على الشكل  علىعدد عشري  كتابة :تعریف

×a  )  10أوn
×a- .(10:حیث<a≤1،  وn صحیح نسبي عدد.  

:مقدار عدد رتبة
nkر عدد عشري مكتوب في شكله العلمي اقدمرتبة :تعريف 10 هي العدد

nk 10'  ،حيث'k  هو المدور إلى الوحدة للعددk.
  .271300 × 0.000271 ،1210× 9.2: رتبة مقدار كل من جد:أمثلة

  . 21، ص 55 إلى 46 رقممن  :1تطبیق

                         إن التعامل مع م دو ر عدد و 
الكتابة العلمية و رتبة مقدار عدد 

يتم في إطار معالجة القيم 
المقربة لعدد، و يكون من بين 
أهدافها تزويد التلميذ بأدوات 

تسمح له بتقدير نتيجة حساب و 
غير أن هذه . التأكد من معقوليته

القيم  ال يجب أن توظف في  
. اضياتيةبناء براهين ري

في مفهوم رتبة مقدار نعتمد 
:التعريف

ر عدد عشري مكتوب اقدمرتبة 

في شكله العلمي 
nk 10

هي العدد
nk 10' حيث'k

هو المدور إلى الوحدة للعدد 

k.
يتم فيها الحساب  تقترح أنشطة

 باليد أحيانا وتستعمل فيها
الحاسبة العلمية في أحيان أخرى 

:تعالج العناصر التالية
الكتابة  التعود على الحاسبة،

، رتحديد رتبة مقدا ،العلمية
القيمة المخزنة في ذاكرة 

  الحاسبة،
يمكن اقتراح أنشطة من النوع 

البحث عن القيمة المقربة للعدد"
π ذاكرة الحاسبةالمخزنة في".
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سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.تانساع :الحصـة توقيت

ع م ج1:المستـــوى

  الحساب :التعلم ميدان

.Rفي  والترتیب المقارنة: الوحدة

. علیھ والعملیات  Rفي الترتیب :الحصة موضوع

).  مقرر السنة الماضیة(إشارة فرق  ،Rوالترتیب في  المقارنة:القبلية المكتسبات

  .مقیاس لمقارنة عددین حقیقیین اختیار: القاعدية الكفاءات

.ترتیب عددین حقیقیین :الكفـاءة مؤشرات

 توجيهات و تعاليق و
أنشطة

)الترتیب( :1نشاط
 وحدد a-bالفرق  أحسب 

في كل  a ،bثم رتب  إشارتھ
  :مما یلي

1/a = +3، b = +1
2/a = -3، b = -7
3/a =13، b = 27
4/a = 77، b = -2

)1مبرھنة(:2نشاط
a، b، c،  أعداد حقیقیة

.b≤a، c≤b: حیث
: إشارة كل من حدد /1

(ܽെ )ܾ، (ܾെ )ܿ ،  
)]c-b)+(b-a[(
െܽ) إشارة استنتج/2 )ܿ.

)والجمعالترتیب (:3نشاط

a، b، c، d، أعداد حقیقیة .
  : كان إذابین أنھ 

1/b ≤aفإن b+c ≤a+c
2/b ≤aو d ≤cفإن :  

b+d ≤a+c

I /تمھید:
II  /العرض:

:Rفي  الترتیب
  :حقیقیان عددان a ،b:تعریف

baإذاا bمن أو یساوي أكبرaإننقول  -  ،ونكتب موجباba  معناه: Rba.
baسالبا، ونكتب baإذاا bمن أو یساوي رصغأaإننقول  -  معناه: Rba.
baإذاا bمنتماما  أكبرaإننقول  -  ونكتب ،تماما موجباba معناه:*

 Rba.

baإذاا bمنتماما  صغرأaإننقول  -  ونكتب ،سالبا تماماba معناه:*
 Rba.

ܽإذا كان  :1مالحظة  و إذا كان  .bیمثل في المستقیم العددي على یمین aفإن ܾ
ܽ    .فإنھ یمثل على یساره ܾ
ba الكتابات كل من: 2مالحظة  ،ba  ،ba  ،ba  تسمى متباینة.

:Rالمقارنة في 
  :التصریح بإحدى الحاالت الثالث التالیة معناه a، b حقیقیینعددین  مقارنة:تعریف

b<a، b>a، a=b.
)2نشاط (:1مبرھنة

  : نجد ،a، b، cأجل أي أعداد حقیقیة  من   
"c≤a یستلزمc≤bو b≤a:"نقول "c≤a: فإنc≤bو b≤a:كان إذا"             

)3نشاط (:و العملیات الحسابیة الترتیب

  :الترتیب والجمع
)3نشاط (:2مبرھنة

.b-3≤a :المتباینة تكافئ b+3≤a+6: أن المتباینة بین حقیقیان، عددان a، b:أمثلة
".a+b≥1: "تستلزم". 3bو 2a:أن و            

III /44، 43، ص 24إلى  1: من :تطبیقات                     .

تعالج أمثلة عددية
من خاللها نالحظ 

 وجود عدة
لمقارنة  اختيارات

 عددين ناتجة من
 تالؤمخواص 
 +مع   العالقة

و أخرى  R في
تكون حقال لتوظيف 

بعض البراهين 
كفصل الحاالت 

.مثال
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سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

واحدة ساعة :الحصـة توقيت

ع م ج1 :المستـــوى

  حساب :التعلم ميدان

.R في الترتیب: الوحدة

.وتطبیقاتھ R في الترتیب :الحصة موضوع

.Rفي  المتباینات:القبلية المكتسبات

.إيجاد حصر لعدد حقيقي .مقیاس لمقارنة عددین حقیقیین اختیار :القاعدية الكفاءات

.ترتیب عددین حقیقیین، حصر عدد حقیقي :الكفـاءة مؤشرات

 توجيهات و تعاليق و
أنشطة

: 1نشاط
  :كان إذابین أنھ 

)b≤a 0و<c(فإن:  b.c  ≥a.c.
b.c  ≤a.c :فإن)c<0و b≤a: (كان إذاو

:2نشاط
a، b، c، d تحققو أعداد موجبة تماما :
b≤aو c≤d .أن بین    :bc  ≤ad.

:الحل
  :نجد ،b ≤a من: لدینا

)1(b.d…   ≤a.d
  :نجد ،c ≤dمن   و      

)2(b.c…≤b.d
  :نجد) 2(و ) 1( من

bc≤ad

I /العرض:
:و الضرب الترتیب
).   1نتیجة النشاط(:1مبرھنة

  ).2نتیجة النشاط(:2مبرھنة

:الحصر
: حیث a ،b، ھو إیجاد عددین حقیقیین xحصر العدد الحقیقي :تعریف

bxa  .ونسمي الثنائیة ba,  أیضا حصرا لـx . وكذلك نسمي

bxaالمتباینة المضاعفة .

............................................:أمثلة
طول الحصر:مالحظة ba, ھو الفرق:ab  . ویحبذ أن یكون أصغر

 .ما یمكن

II /32خاصة .44، ص 32إلى  25رقم  من :تطبیق             .

نالحظ تعالج أمثلة عددية
 وجود عدةمن خاللها 

لمقارنة عددين  اختيارات
 خواص تالؤم ناتجة من

في   مع  العالقة
*R  و أخرى تكون ،

حقال لتوظيف بعض 
البراهين كفصل الحاالت 

  .مثال
لحصر لالدراسة النظرية 

 غير واردة في البرنامج
من برهان  عوهذا ال يمن

بعض الخواص المتعلقة 
.قواعدهب
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سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.تانساع :الحصـة توقيت

ع م ج1 :المستـــوى

  الحساب :التعلم ميدان

  المقارنة قواعد الحصور، :الوحدة

. وجداء ومقلوب مجموع حصر :الحصة موضوع

.  علیھ والعملیات Rفي  الترتیب:القبلية المكتسبات

.حقيقيينحصر مجموع وجداء عددين . حصر عبارة تتضمن مقلوبا. حصر عبارة جبرية:القاعدية الكفاءات

.حصر جدا أو حاصل قسمة أو مقلوب :الكفـاءة مؤشرات

توجيهات و تعاليق و أنشطة

)حصر مجموع(:1نشاط

0,5نعتبر ≤ ≥ݔ 1

͵و    ݕ  ͵ ǡͷ . استنتج
ݔحصرا للعدد  .ݕ

) حصر جداء(:2نشاط

نفس سؤال النشاط السابق ، 
.ݕǤݔلكن للجداء  

حصر مقلوب، أنظر (:3نشاط
).مبرھنة

  :بمعطیات النشاط األول 
رتب مقلوبات األعداد / 1
1 ،x ،0,5 . ثم جد حصرا

لـ 
ଵ

௫
.

).تعریف( حقیقيحصر عدد . الحسابیة و الترتیب العملیات :تمھید

:العرض
  :مجموع حصر

  :فإن bحصرا لـ  (ݖǡ݀)و  aحصرا لـ  (ݕǡݔ)إذا كان :1ةجینت
ݔ) ݀ǡݕ .a+bحصر لـ  (ݖ

ͳ:نعتبر:أمثلة ܽ  ʹ ، െͳ ܾ Ͳ. من كالحصر أ :a+b ،)b -(  ،)a-b(. 
  :فإن bحصرا لـ  (ݖǡ݀)و  aحصرا لـ  (ݕǡݔ)إذا كان  :2نتیجة

െݔ) െݕǡݖ .a-bحصر لـ  (݀

.أعداد حقیقیة موجبة zو x ،y ،d:جداء حصر
  :فإن bحصرا لـ  (ݖǡ݀)و  aحصرا لـ  (ݕǡݔ)إذا كان :3یجةنت

Ǥ݀ݔ) ǡݕǤحصر لـ (ݖ b.a.
ͳ:نعتبر:أمثلة ܽ  ʹ،  െͳ ܾ െͲǡͷ. من كالحصر أ:)b-( ،)b.a-( ،)b.a(.

  :مقلوب حصر
  .من نفس اإلشارة معدومینحقیقیان غیر  عددان a، b:مبرھنة

( تكافئ )b  ≤a(: لدینا
ab

11
(.

 :الحظ أن:إثبات
ଵ


−

ଵ


=

ି


...واستنتج اشارتھ  

109:مثال  تكافئ 
9

1

10

1
 111111111.01.0:    أي .

:و كان. حقیقیة غیر معدومة من نفس اإلشارة أعدادا a،b،c: كانت إذا: 4نتیجة

)b,c(  حصرا لـa، فإن:)
b

1 ،
c

لـ  حصر)1
a

1.

.)السابقةالمبرھنة استعمل (إن شئت اإلثبات إرشاد
. -0.5جد حصرا لـ  ، -2للعدد ) -1،- 3(على الحصر  اعتمادا:مثال

:تطبیقات
a،b،c،a،b،cنعتبر /1  حیث. حقیقیة موجبة تماما أعدادا:  

)b,c( ،)c ،b ( حصران لـa، à التوالي على.  
حصرا لـ جد     

a 

1
ثم استنتج حصرا لـ . 

a

a

.

2/x، y بین أنھ إذا كان. حقیقیان عددان:  

yx: فإن موجبین x،  y/أ   22تكافئ yx .

yx:فإن سالبین x،  y/ب 22 تكافئ yx .

yx: فإن موجبین x،  y/جـ  تكافئyx .

 للعددحصرا  جد /3
152

53




24.2523.2: اعتمادا على الحصر  .

10: كان إذاأنھ  بین /4  a فإن :aaa  23.

aaa: فــــــــإن 1a: إذا كــــــــان و       .استنتج .23

هذه الفقرة لالدراسة النظرية 
وهذا  غير واردة في البرنامج

من برهان بعض  عال يمن
 قواعدالخواص المتعلقة ب

.الحصر
يمكن أن تستغل الحالة التي 

bو   aيكون فيها العددان 
موجبان تماما في معالجة 

برهان تكافؤ معياري الفرق 

0b─a   والنسبة

1
b

a

2aعددين تمتد المقارنة إلى ال

b و a ثم 2b و
)0a¡0b(حيث

 ثم إلى
a

1
و  

b

1
)

0a¡0b(
 انطالقا من مقارنة العددين 

a وb.
تختار أنشطة إدماجية تريض 

فيها الوضعيات بواسطة 
معادالت أو متراجحات من 

الدرجة األولى ويتطلب حلها 
  . توظيف هذه المقارنات

الخاصة نشاطات ال تمدد
بحصر مجموع أو جداء 

الفرق  حصر إلى عددين
المقلوب والجذر  النسبة وو

باعتبارها تطبيقات  التربيعي
لمقارنة عددين و تمثل فرصة 

يبرهن فيها التلميذ الخواص 
.المحصل عليها



األستاذ دهيمي ن                                                                                                                                        10/18:الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

واحدة ساعة :الحصـة توقيت

ع م ج1 :المستـــوى

  حساب :التعلم ميدان

.Rفي  المجاالت :الوحدة

.علیھاوالعملیات  وتمثیلھا R في المجاالت :الحصة موضوع

.  علیھ العملیات و Rفي  الترتیب:القبلية المكتسبات

  .حصر أو بمجال Rعن جزء متصل من  التعبیر :القاعدية الكفاءات

.التعبیر عن مجال بالصیغة المناسبة للمسألة، إیجاد تقاطع واتحاد مجالین :الكفـاءة مؤشرات

 توجيهات و
تعاليق و أنشطة

المجالین   نعتبر :1نشاط

.J]=3؛5[ ،I=]2-؛7[ 
I من xكان  إذا /1

إن  حصرا لھ فأعط
  .أمكن

I، Jكال من  مثل /2
المستقیم العددي،  على

.I∩J،IUJواستنتج 
عن كل منھما  عبر /3

  .بواسطة متباینة

  نضع: 2نشاط
a = -2، b=1  نعتبرو 

.]a؛b[ المجال
c ،l ،rاألعداد  أحسب

ൌܿ  :حیث
ା

ଶ
،  

݈ൌ ܾെ ܽ  ،

2

l
r .

I /العرض:
:Rالمجاالت في 

)1نشاط(:تعریف
a، b، حقیقیان حیث عددانba .
bxa: حیث xاألعداد الحقیقیة  مجموعة a، bالمجال المغلق الذي حداه  نسمي  ، لھ ونرمز 

: فنكتب ]a;b[ بـ bxaRx  /] =a;b[

:مثال   03/0;3  xRx

:Rیلخص كل أنواع المجاالت في  الجدول التالي: المجاالت أنواع

:الذي رمزه ھو المجال
مجموعة األعداد  ھو

:حیث xالحقیقیة 
على المستقیم  ویمثل

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

 ;a

 ;a

 a;

 a;

  ,

.bعند  القولوالمفتوح من جھتھا ال یشملھا، وكذلك  یشملھا، aمن جھة  المغلق المجال:مالحظة

)1نشاط( :وتقاطع مجالین إتحاد

   مجاالن، I، J: تعریف

.I∩Jونرمز للتقاطع بـ. معاJو Iمجموعة األعداد الحقیقیة التي تنتمي إلى ھوJو Iتقاطع
.IUJبـ  تحادونرمز ال. Jأو Iالتي تنتمي إلى  الحقیقیةمجموعة األعداد  ھو Jو Iإتحاد 

  )2نشاط(:المجال عناصر

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

ଶ
  :حیث lوطولھ ھو العدد  ، 

݈ൌ ܾെ  حیث rقطره ھو العدد  ونصف،   ܽ
2

l
r .

  : ......................أمثلة

II /تطبیقات:
.43 ،37وخاصة . 45صفحة  47إلى رقم 44صفحة  33رقم  من

نوضح في 
و  طوله: مجالال

 نصفه و مركز
  .قطره

تعالج أنشطة 
إدماجية توظف 
تقاطع و اتحاد 

المجاالت و 
إشارة دراسة 

ثنائي حد من 
.الدرجة األولى
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.......................................:التاريـــــخ

واحدة ساعة :الحصـة توقيت

ع م ج1 :المستـــوى

  حساب :التعلم ميدان

.Rالمطلقة في  القیمة :الوحدة

.المطلقة والمسافات القیمة :الحصة موضوع

).  الماضیةمقرر السنة (المطلقة لعدد حقیقي  القیمة: القبلية المكتسبات

.أو بقیمة مطلقة  بمسافة Rعن جزء متصل من  التعبیر :القاعدية الكفاءات

.التعبیر عن مجال بالصیغة المناسبة للمسألة :الكفـاءة مؤشرات

 توجيهات و تعاليق
و أنشطة

.)المطلقة والقیمةالمسافة (:1نشاط
  :التاليالشكل  إلیك
  كل نقطة من فاصلة اقرأ

   ثم a، b، c، d: قطنال 
  .عن المبدأ مسافتھا حدد

  :كال مما یلي أحسب  :2نشاط

|3| ،|3-| ، 2
3، |3×2 -| ،

|3|×|2 -| ،
6

3


، 

6

3


،   

|3-|+|7| ،|)3-+(7|           .  

  )مبرھنة(  :3نشاط 
)o;i(مستقیم مزود بمعلم  على

على  فاصلتاھما A، B ّ          عل م نقطتین 
اختر وضعیة من . (a، bالترتیب 

، |AB، |a-bثم قارن بین ). عندك

|b-a|.

I /في  المجاالت:تمھیدR.

II /العرض:
)1نشاط( :المطلقة لعدد حقیقي القیمة

.x فاصلتھا) o;i(من مستقیم مزود بمعلم  نقطة Mو حقیقي،  عدد x:تعریف
.=x|OM|: أي| x|: لھا بالرمز ونرمز xالقیمة المطلقة لـ  تسمى OM المسافة

  :كل مما یلي في  – xو | x| أوجد:أمثلة

1/x =3 ،       2 /14x،       3 /x=-3،       4 /x = 0،       5 /x = -1.

.موجب دوما| x|:نجد R من xأجل كل  من:نتیجة

x=|x |إذا كان  ;0x

x-=|x |إذا كان 0;x

)خواص5()2نشاط(:خواص

െݔ|:فإن x ،yمھما كان العددان الحقیقیان )3نشاط (:مبرھنة |ݕ = െݕ| .|ݔ

  :نیبین عددین حقیقی المسافة
 لھا ونرمز، |x-y|العدد ھي x،yنیبین عددین حقیقی المسافة:تعریف
.(ݕǡݔ)݀بالرمز

d(-2;3): أمثلة d(
ଵଵ


;-3) d(5;4) d(4;5).

III /تطبیق:
(معناه ) |x-3|≥2: (حقیقي، بین أن عددx/ أ 5;1x(

  : بین أن. r<0حقیقیان، حیث  عددانc، r/بـ
−ݔ|) |ܿ ≤ א) تكافئ (ݎ െ] ǡ (ǡ)) تكافئ   ([   تكافئ (

−) ≤ ≤ + ).
ّ  دو ن /جـ .نتیجة  

تعرف المسافة بين 

على bوaعددين
أنها المسافة بين 
النقطتين اللتين 

bو aفاصلتاهما 
بحيث ال تثار أية 
تعقيدات حول هذا 
المفهوم و نترك 

الفهم الحدسي يأخذ 
مجراه هنا بشكل 

  .طبيعي

a|ترجم ت -b | على
 بينأنها المسافة

.bو  aالعددين 

a

b

c

d

0



األستاذ دهيمي ن12/18:الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

واحدة ساعة :الحصـة توقيت

ع م ج1 :المستـــوى

  حساب :التعلم ميدان

  . القیمة المطلقة والمسافات :الوحدة

.تطبیقات القیمة المطلقة :الحصة موضوع

.  القیمة المطلقة: القبلية المكتسبات

  .على شكل عبارة مكافئة لھا بدون رمز القیمة المطلقةالمطلقة كتابة عبارة تشتمل رمز القیمة:القاعدية الكفاءات

.بدونھكتابة عبارة تشتمل رمز القیمة المطلقة :الكفـاءة مؤشرات

 توجيهات و تعاليق
و أنشطة

:نشاط

كل الحصة 
عبارة عن 

أنشطة

I/أجل كل  من :تذكیر:تمھیدx من R نجد:

|x |موجب دوما.

إذا كان| x=|xو  ;0x و  x-=|x |إذا كان 0;x

II /العرض:
III /تطبیق:

:كل عبارة مما یلي بدون رمز القیمة المطلقة أكتبحقیقي، عدد x : 1ت

2;
2

3
;1;3;1 222  xaxbxcxdxe

       :المعادالت التالیة Rحل في : 2ت
+ݔ| 2| + −ݔ| 4| = 0 … +ݔ|(1) 2| − −ݔ| 4| = 0 … (2)

−ݔ| 2| − 4 = 0 … −ݔ|(3) 1| + −ݔ 1 = 0 … (4).

يمكن التعبير عن 

dقيمة عشرية 
لعدد حقيقي مقربة

a  بتقريب قدره
n10   بالعبارة

-n10|d-a|  .

األستاذ دهيمي ن13/18:الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

واحدة ساعة :الحصـة توقيت

ع م ج1 :المستـــوى

  حساب :التعلم ميدان

  . القیمة المطلقة والمسافات:الوحدة

.القیم المقربة: تطبیقات القیمة المطلقة :الحصة موضوع

.  القیم المقربة، القیمة المطلقة والمسافات: القبلية المكتسبات

.n10بتقریب قدره aلعدد حقیقي مقربة dالتعبیر عن قیمة عشریة :القاعدية الكفاءات

.إیجاد القیمة المقربة لعدد حقیقي :الكفـاءة مؤشرات

 توجيهات و تعاليق و
أنشطة

 نضع )القیمة المقربة(:1نشاط

 1.414L 2وx، 
  .قارن بینھما /1
؟xلـ  بالنسبة Lنسمي  ماذا /2

:2نشاط
قیمة  لحسابالحاسبة  استعمل/ 1

410إلى  5لـ بالنصان lمقربة 

  .بالزیادة l'قیمة مقربة  لحساب مث

|5|قارن/ 2 l 410مع ثم ،

|5'| l 410مع.

.l،'l،5 :رتب األعداد/ 3

I /تمھید :
II /العرض:  

:لعدد حقيقي n10القيمة المقربة إلى 
  .عدد طبیعي nعدد عشري، و lعدد حقیقي،  x:تعریف

n10قيمة مقربة إلى  lنقول إن n10أصغر من  lو  xإذا كانت المسافة بین 
.xللعدد

lxفإذا كان    القيمة مقربة بالزيادة، وإذا كانlx  فالقيمة مقربة بالنقصان.  

.πللعدد...... ھو قیمة مقربة إلى ................. العدد  :أمثلة
.πللعدد...... ھو قیمة مقربة إلى ................. العدد 
.πللعدد...... ھو قیمة مقربة إلى ................. العدد 

.5لـ  مقربةاستنتج قیما  ثم 5 لحسابالحاسبة  استعمل :أخرى أمثلة

III /2قیمة مقربة بالنقصان للعدد  1.41أثبت أن  /1:تطبیق.

  .48، صفحة 82 رقم/2

.47، 45، 44: صفحات 81، 72، 67، 47، 45، 36، 31، 29: أرقام /3

يمكن التعبير عن 

dقيمة عشرية 
لعدد حقيقي مقربة

a  بتقريب قدره
n10   بالعبارة

-n10|d-a|  .



األستاذ دهيمي ن14/18:الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعتان :الحصـة توقيت

ع م ج1 :المستـــوى

  حساب :التعلم ميدان

  . الجبري الحساب: الوحدة

.وحل المعادالت والتحلیل النشر :الحصة موضوع

. والتحلیل والمعادالت النشر: القبلية المكتسبات

نشرھا، ( تحویل كتابة عبارة .....). صیغة مختصرة، صیغة محللة، ( التعرف على مختلف الصیغ لنفس العبارة الجبریة  :القاعدية الكفاءات

.نشر وتحلیل عبارة حسب الحاجة :الكفـاءة مؤشرات              .و اختیار الصیغة المناسبة تبعا للھدف المنشود) تحلیلھا، اختصارھا






):الصیغ المختلفة( :1نشاط
:یلي بما Rعلى  المعرفة fالدالة  نعتبر

16)1(: 2 xxf 

.f(x) وبسط  أنشر /1
من  عاملینجداء  إلى f(x) حلل /2

  .الدرجة األولى
.f(0)، f(5)، f(1):كال من أحسب /3
: یلي ممامعادلة  كل R في حل /4
0)( xf،16)( xf، 
2)( xxf .

  ):الجداءات الشھیرة( :2نشاط
x، y حقیقیان، أنشر وبسط كل  عددان

  :عبارة مما یلي

   yxyx  ، 2
yx ، 

 2
yx ، 

  yxyxyx  22،  3yx 

، 3yx ،

  yxyxyx  22.

  ):1المعادالت د( :3نشاط
:معادلةال R في حل

2:نشر وتبسیط: یمكن: إرشاد)(x-1)-x(.

I /والتحلیل والمعادالت النشر:تمھید.

II /العرض:
:المختلفة لعبارة جبریة) الصیغ( األشكال

...).منشور، محلل، مبسط(نفس العبارة الجبریة على عدة أشكال مختلفة  كتابة یمكن

:مثال     15235161 22
 xxxxx.

  .قد نحصل على قیمة عددیة للعبارة الجبریة بعدداستبدال الحروف  عند :1نتیجة

:حیث e(x)و السابقة f(x)ھي قیم كل من ما :مثال
2

1
)(






x

x
xe أجل من:x=-2؟

:مالحظة
.الصیغة المناسبة للعبارة الجبریة نختارالمسألة المطروحة  حسبـ 
)الجداءات الشھیرة(:نجد A، B حقیقیینأجل كل عددین  منـ 

ܣ)  ଶ(ܤ ൌ ଶܣ  ଶܤ  ʹ ܣ)ܤܣ െ ଶ(ܤ ൌ ଶܣ  ଶܤ െ ʹ ܤܣ
ܣ)  A)(ܤ − B) = Aଶ− BଶAଷ− Bଷ = (A − B)(Aଶ + AB + Bଶ)

Aଷ + Bଷ = (A + B)(Aଶ− AB + Bଶ)
(A − B)ଷ = Aଷ− 3AଶB + 3ABଶ− Bଷ

(A + B)ଷ = Aଷ + 3AଶB + 3ABଶ + Bଷ.

:المتكافئة المعادالت
  .الحلول مجموعةالمتكافئتان ھما معادلتان لھما نفس  المعادلتان

  :معادلة نحدد لحل :معادلة حل
  .المرجعیة لھا المجموعة :أوال
  .عن معادالت مكافئة لھا وأسھل منھا نبحث :ثانیا

III /44، 41، 39: خاصة. (137ص  49إلى  134ص  1 من :تطبیقات.(

تتم معالجة عبارات 
جبریة ذات متغیر 

واحد عموما و ذات 
متغیرین أحیانا، 
على أن یھدف 

النشاط فیھا إلى 
تنمیة إستراتیجیات 
تعتمد المالحظة و 

الذكاء في الحساب، 
للمبالغة في تجنبا 

استعمال اآللیات 
.الحسابیة

تعتبر األنشطة 
المتعلقة بالعبارات 

الجبریة حقال 
خصبا لممارسة 

الحساب الحرفي و 
لربط الدوال 

بالعبارات الجبریة 
حیث یتعرف التلمیذ 
من خالل أمثلة على 

الدالة الموجودة 
ضمنیا وراء كل 

.عبارة جبریة



األستاذ دهيمي ن15/18:الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعتان :الحصـة توقيت

ع م ج1 :المستـــوى

  حساب :التعلم ميدان

  . الجبري الحساب: الوحدة

.حل معادالت :والتحلیل النشر :الحصة موضوع

. والتحلیل والمعادالت النشر: القبلية المكتسبات

    .و اختیار الصیغة المناسبة تبعا للھدف المنشود) نشرھا، تحلیلھا، اختصارھا( تحویل كتابة عبارة  :القاعدية الكفاءات

.نشر وتحلیل عبارة حسب الحاجة :الكفـاءة مؤشرات



:نشاط
معادلة مما  كل R في حل
:یلي

ଷݔ െ ൌݔ Ͳǥ ሺͳሻ
ݔ) ʹ )(x − 4) ≤

0 … (2)
௫ାଶ

୶ି ସ
= 0 … (3)

௫ାଶ

୶ି ସ
> 0 … (4).

I /والتحلیل والمعادالت النشر:تمھید.

II /نتائج       :العرض:
(ݔ)݃(ݔ݂)لحل المعادلة  :جداء معادلة =   :         یمكن أن نعتمد على التكافؤ التالي 0

(ݔ)݃(ݔ݂) = (ݔ݂)تكافئ          0 = (ݔ)݃أو  0 = 0.

]المعادلة:حالة خاصة [(ݔ݂) = (ݔ݂) المعادلة     تكافئ    0 = 0.
(ݔ)݃(ݔ݂)لحل المتراجحة   :متراجحة جداء ≤ (ݔ)݃(ݔ݂)ندرس إشارة الجداء  0

  .ثم نختار المجاالت المناسبة

(௫)لحل المعادلة  :حاصل قسمة معادلة

(௫)
= :التاليیمكن أن نعتمد على التكافؤ  0

(௫)

(௫)
= (ݔ݂)تكافئ          0 = (ݔ)݃و   0 ≠ 0.

(௫)لحل المتراجحة  :حاصل قسمة تراجحةم

(௫)
≤ :التاليیمكن أن نعتمد على التكافؤ  0

(௫)

(௫)
≤ (ݔ)݃(ݔ݂)تكافئ          0 ≤ (ݔ)݃و     0 ≠ 0.

III /1/0:تطبیقات
12

14 2






x

x
.1من د متراجحات /2

  .حاصل قسمة متراجحات /2.4من د بسیطة متراجحات/3

تتم معالجة عبارات جبریة 
ذات متغیر واحد عموما و 
ذات متغیرین أحیانا، على 
أن یھدف النشاط فیھا إلى 
تنمیة إستراتیجیات تعتمد 

المالحظة و الذكاء في 
للمبالغة في الحساب، تجنبا 

.استعمال اآللیات الحسابیة
تعتبر األنشطة المتعلقة 

بالعبارات الجبریة حقال 
خصبا لممارسة الحساب 
الحرفي و لربط الدوال 

بالعبارات الجبریة حیث 
یتعرف التلمیذ من خالل 

أمثلة على الدالة الموجودة 
ضمنیا وراء كل عبارة 

.جبریة



األستاذ دهيمي ن16/18:الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعتان :الحصـة توقيت

ع م ج1 :المستـــوى

  حساب :التعلم ميدان

  . من الدرجة الثانیة والمتراجحات المعادالت: الوحدة

cbxaxوتحلیل العبارة النموذجي الشكل :الحصة موضوع 2 0 حیثa.

. والتحلیل والمعادالت النشر: القبلية المكتسبات

cbxaxكتابة العبارة  :القاعدية الكفاءات 2 على الشكل النموذجي 0a*  تحلیل العبارةcbxax 2 0a.

.تحلیل كثیر حدود من الدرجة الثانیة :الكفـاءة مؤشرات






):الشكل النموذجي( :1نشاط
a،b،c ثابتة و  حقیقیة أعداد
0a
x حقیقي متغیر.  
وبسط  أنشر ـ











 











2

22

4

4

2 a

acb

a

b
xa

  تستخلص؟ ماذا

:2نشاط
cbxaxتحلیل العبارة( 2:(

cbxaxأكتب العبارة / 1 2

  .شكلھا النموذجي على

acbبوضع / 2 42 
ھل یمكن تحلیل عبارة  الحظ

عاملین  جداءالشكل النموذجي إلى 
.من الدرجة األولى؟

I /العرض:

cbxax للعبارة النموذجي الشكل 2
:

   .حقیقي متغیر xو ،0aثابتة حیث  حقیقیة أعداد a،b،c لیكن

acb حیث  العددـ  42  العبارة  ممیز یسمىcbxax 2.

الشكلـ 










 











2

22

4

4

2 a

acb

a

b
xa شكلھا النموذجي یسمى.  

  :شكلھا النموذجي بعد حساب ممیزھا علىكل عبارة مما یلي  أكتب: أمثلة

532/أ 2  xx ، 672/ب  xx، 442/جـ  xx ،0322/د  xx.

cbxaxالعبارة تحلیل 2: الشكل النموذجي نستنتج من :   

ଶݔܽ  ܾݔ ܿൌ ܽቀݔ


ଶ
ቁ
ଶ

−
∆

ସమ
൨        التالیةالمناقشة  ومنھ :  

ଶݔܽأن  نجد 0 كان إذاـ   ܾݔ ܿൌ ܽቀݔ


ଶ
ቁ
ଶ

  :أي  

ଶݔܽ  ܾݔ ܿൌ ܽቀݔ


ଶ
ቁቀݔ



ଶ
ቁ

<∆ كان وإذاـ  ଶݔܽ� كتابة یمكن  0  ܾݔ ܿൌ ܽቀݔ


ଶ
ቁ
ଶ

െ ቀ
√∆

ଶ
ቁ
ଶ

൨

ଶݔܽ           منھو  ܾݔ ܿൌ ܽቀݔെ
ିି√∆

ଶ
ቁቀݔെ

ିା√∆

ଶ
ቁ

>∆ كان وإذاـ  cbxaxتحلیل  یمكن ال       0 2   فيR.
  :التالیة راتابعلا Rفي  لحل :أمثلة 

532/أ 2  xx ،             672/ب  xx،          442/جـ  xx

II/تطبیقات:
I/في لحلRالتالیةراتابعلا:

)1.....(532 2  xx)2......(972  xx

)3......(442  xx)4......(263 2  xx

)5......(22 x)6.......(32 2 xx 

ال تثار أیة دراسة 
نظریة حول ثالثي 
الحدود من الدرجة 

الثانیة بل نكتفي 
بالتركیز على 

تقنیات توظیف  
المتطابقات 

الشھیرة لكتابة 
 يالشكل النموذج
أو تحلیلھا لحل 

معادالت من 
.الدرجة ثانیة



ناألستاذ دهيمي 17/18:الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعتان :الحصـة توقيت

ع م ج1 :المستـــوى

  حساب :التعلم ميدان

  . من الدرجة الثانیة والمتراجحات المعادالت: الوحدة

.الدرجة الثانیةحل معادالت من  :الحصة موضوع

. والتحلیل والمعادالت النشر: القبلية المكتسبات

0,02:حل المعادلةلاستعمال الممیز :القاعدية الكفاءات  acbxax*  توظیف المعادالت و المتراجحات من الدرجة األولى و المعادالت

.حل معادلة من الدرجة الثانیة:الكفـاءة مؤشرات                                     من الدرجة الثانیة لحل مشكالت



:نشاط
من خالل الحصة 

السابقة، وفي الحالة 
العامة ھل تقبل 

  المعادلة
ଶݔܽ  ܾݔ ܿൌ Ͳ

؟Rحلوال في 

I /العرض:
  .حقیقي متغیر xو ،0aثابتة حیث  حقیقیة أعداد a،b،c لیكن 

ଶݔܽنعتبر المعادلة :نتائج  ܾݔ ܿൌ Ͳǥ ሺͳሻ.  وacb 42 .

−: حل مضاعف ھو(1)لـ  0 كان إذاـ 


ଶ
.

<∆ كان وإذاـ  : مختلفان ھمالھا حالن  (1)المعادلة   0
ିି√∆

ଶ
  ،

ିା√∆

ଶ
.

>∆ كان وإذاـ  .Rلیس لھا حلول في  (1)المعادلة  0
                                                                :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...(0322  xx

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

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

II/αالتالیةالمعادلةحقیقي، حل وناقش حسب قیم الوسیط الحقیقي وسیط:

).........(01.. 2 Ixx .

ال تثار أیة دراسة نظریة 
حول ثالثي الحدود من 

الدرجة الثانیة بل نكتفي 
بالتركیز على تقنیات 
توظیف  المتطابقات 

الشھیرة لكتابة الشكل 
أو تحلیلھا لحل  يالنموذج

.  معادالت من الدرجة ثانیة



األستاذ دهيمي نواألخیرة18:الرقم

سیدي عیسى -الحنیة ثانویة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعتان :الحصـة توقيت

ع م ج1 :المستـــوى

  حساب :التعلم ميدان

  . من الدرجة الثانیة والمتراجحات المعادالت: الوحدة

.حل متراجحات من الدرجة الثانیة :الحصة موضوع

. والتحلیل والمعادالت النشر: القبلية المكتسبات

استعمال إشارة ثنائي حد  * توظیف المعادالت و المتراجحات من الدرجة األولى و المعادالت من الدرجة الثانیة لحل مشكالت *:القاعدية الكفاءات

.حل معادلة من الدرجة الثانیة:الكفـاءة مؤشرات.لتعیین اشارة دالة أو لحل متراجحة



كل الحصة 
عبارة عن 

أنشطة

I /العرض:
II /تطبیقات:

I/في حلRالتالیةتراجحاتالم:

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

)3...(0532 2  xx)4...(0532 2  xx

)5...(0322  xx)6...(0322  xx

)7...(0322  xx)8...(0322  xx

)9...(0442  xx)10...(0442  xx

)11...(0442  xx)12...(0442  xx.

II/الشكل المقابل وحدة الطول ھي فيcmوABCD4طول 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  أصغر m(x)تأخذ  عندما 'A'، B'، C'، Dھي مواضع النقط  ما/4

؟لھا

المقصود بترییض 
المشكالت التعبیر عنھا 

بمعادالت أو متراجحات 
بحیث                                                                                    

تعالج أنشطة لھا صلة 
بالدوال و المعادالت و 

المتراجحات تساعد على 
إبراز أھمیة العبارات 
الجبریة و تحث على 

ن الكتابات البحث ع
المالئمة لھا تستعمل فیھا 

المتطابقات الشھیرة 
ویمكن التطرق إلى 

مشكالت توظف فیھا 
متراجحات من الدرجة 
الثانیة یؤول حلھا إلى 

متراجحات من الدرجة 
  .األولى

نستعمل حل معادلة لتعیین 
.سابقة عدد بدالة

AB'B

C'

A'

x

DD'C


