
األستاذ دهيمي ن                                                                                                                                            01/14:الرقم

سیدي عیسى -الحنیة ثانویة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

تانساع :الحصـة توقيت

ع م ج1 :المستـــوى

تحلیل:التعلم ميدان

  . العددیة الدوال: الوحدة

.أولیة حول الدوال العددیة مفاھیم :الحصة موضوع

.  التآلفیة المدروسة في السنة السابقة والدالةفي الحیاة العملیة، الدالة الخطیة  الدوال: القبلية المكتسبات

 ىبواسطة منحن معرفة أو سابقة عدد وفق دالة تعيين صورة عدد .متغیرھا، مجموعة تعریفھا، مجموعة قیمھا: دالة تحدید :القاعدية الكفاءات

.التمییز بین الدالة والعدد وصورتھ بواسطة دالة، إیجاد صور أو سابقة عدد بدالة :الكفـاءة مؤشرات. أو دستور

 توجيهات و تعاليق
و أنشطة

:1نشاط
x حقیقي، و تعتبر فیما یلي عدد:  

  2xxf ،   xxg ، 

 
x

xh
1

،  xl الجزء  ھي

.xالصحیح لـ 
  :الجدول التالي أكمل
xf(x)g(x)h(x)l(x)العدد

0

1

2-

2

1.1

1.2

0.5

:2نشاط
الشكل التالي مثلنا السرعة  في tv

على  لمتحرك tالزمن بداللة
  :طریق

) سرعات(ھي صور  ما /1
، s0 ،s1 ،s2: اللحظات التالیة

s2.5، s3 ،s4.
للسرع ) لحظات(سوابق  ھات /2

: التالیة sm1،  sm2، 

 sm3.

I /و . في الحیاة الیومیة) عالقات دالیة(إلى وجود دوال  اإلشارة: تمھید
.لذلك أمثلةضرب 

II /العرض:
)1نشاط(:الدالة مفھوم

حقیقي وحید بعدد D منxأرفقنا كل عدد حقیقي  إذا ،Rمن  جزء D: تعریف

 xfمنR،  نقول إننا عر فنا دالة          ّ            f المجموعة  علىD.

  :اصطالحات
......f، g، hللدوال برموز مثل  نرمز ـ

ّ فإن  R من Dمعرفة على جزء  دالة fكانت إذا ـ   :
Dfلھا بـ  ونرمز. fالدالة  تعریفمجموعة  تسمى D ـ   

.fالدالة  بواسطة x صورة f(x) و ،f(x) العددسابقة  یسمى D من xكل عدد  ـ   

).D∈x وf(x)=y(أیضا ومعناه ) f بـ x صورة y(معناه )  f بـ y سابقة x(  ـ   

: بـ fنعبر عن الدالة  ـ   
RDf
xfx

:
)( أو :

RDf
xfyyx




:
)(/

.xبالمتغیر  یتعلق f(x)و . متغیرا یسمى x: في التعبیر السابق ـ    

   :مثال
المجال  على fالدالة  نعرف   3,3 یلي كما :  222  xxxf.

.f بواسطة -3، 1، 2: صورة كل من أحسب /1

  .6 ،-2: سابقة لكل من عین /2

  : دالة تعریف
D من xإذا أمكن إرفاق كل عنصر  ،Dعرفنا دالة على مجموعة  قد نكون

  .بواسطتھا بصورتھ
تعریف دالة بإعطاء دستور یربط بین السوابق  یمكن :بواسطة دستور دالة تعریف

.كما في المثال السابق. والصور
كما في . نعرف دالة بواسطة تمثیلھا البیاني أن یمكن :بیانيال ھابتمثیل دالة تعریف

.)2النشاط(
:مالحظة

  .واردیمكن لعنصر أن تكون لھ أكثر من سابقة والعكس  ال/ أ 
  .القیم ال یعطي دقة كبیرة عن الدالة جدول /ب 

III /74ص  16ورقم  74ص  15، رقم 72ص  11 رقم :تطبیق.  
  ).ھام 74ص  21، 20، 19رقم (                         
.75إلى  72 منص  34إلى 1: رقم ومن                          

يتم التطرق إلى 
مفهوم الدالة انطالقا 
من مكتسبات التلميذ 

في هذا الميدان 
كالتناسبية مثال و 
من خالل دراسة 

وضعيات ملموسة 
من الواقع و مستمدة 

 من مشكالت
هندسية أو فيزيائية 

من الحياة  أو
العملية، تؤدي إلى 

 توضيح مفهوم الدالة
شيئا فشيئا و يمكن 

ذلك  االستعانة في
باستعمال الحاسبة 

.البيانية
لتبسيط مفهوم الدالة  

يمكن اقتراح أنشطة 
نقارب فيها هذا 

من  انطالقاالمفهوم 
على (جدول قيم 

، ثم )مجموعة منتهية
يتواصل العمل 

بالتركيز على الصيغ 
.األخرى



األستاذ دهيمي ن                                                                                                                                        02/14:الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.واحدة ساعة :الحصـة توقيت

ع م ج1 :المستـــوى

تحلیل:التعلم ميدان

  . العددیة الدوال: الوحدة

.لدالة، الدوال ذات متغیرین البیاني التمثیل :الحصة موضوع

. بیاني، جدول قیم، السابقة والصورة تمثیلدستور، : العددیة، وإمكانیة تعریفھا بـ الدوال: القبلية المكتسبات

إلعطاء  بیانیةحاسبة  استخدام /3التمثیل البیاني لدالة،  إنشاء /2لدالة  البیانيبین دستور وجدول قیم، والتمثیل  الربط /1:القاعدية الكفاءات

.التمثیل البیاني لدالةإنجاز  :الكفـاءة مؤشرات                                     .التمثیل البیاني لدالة

 توجيهات و تعاليق و
أنشطة 

)التمثیل البیاني لدالة(:1نشاط

  : بـ Rالمعرفة على  ݂ الدالة نعتبر

  :مرفقالجدول ال أكمل/ 1
ǡ݂ݔ)ܣ النقط ،معلم في أنشئ /2 ሺݔሻ)

  .الناتجة من الجدول السابق

)یرینالدالة ذات متغ(:2نشاط

x، y حقیقیان عددان .  
ABCD ،نضع  مستطیلAB=x، 
BC=y و AC=f(x;y).

.x، y بداللة f(x;y)عن  عبر /1
أجل قیم معطاة  من f(x;y)قیمة  أوجد /2
.x، yلـ 

f(
x)ض

بع
م 

قی
x

5-

4-

3-

2-

1-

0

1

2

3

5

6

7

I /بالمكتسبات القبلیة التذكیر :تمھید.

II /العرض:
)1نشاط(:البیاني لدالة التمثیل

 والمستوى ،R من D جزءمعرفة على  دالة f: تعریف

),,(منسوب إلى المعلم jiO.

المعلم  في fللدالة ) أو المنحنى الممثل( البیاني التمثیل

),,( jiO مجموعة النقط  ھوM(x;y) حیث Dx و

)(xfy .

للتمثیل البیاني الوارد في التعریف السابق  نرمز: ترمیز

  :، وھو معرف بالمعادلة التالیة൯ܥ൫ برمز

൫ܥ൯ǣݕ ൌ ݂ሺݔሻ.

  )2نشاط( :ذات متغیرین الدالة
دالة  ھيx، y الحقیقیینالمتغیرین  ذات fالعددیة  الدالة 

بعدد حقیقي ) x;y(ترفق كل ثنائیة من األعداد الحقیقیة 
.ሻݕǢݔሺ݂ وحید

III /الدالتین  نعتبر :تطبیقf، g على  المعرفتینR

(ݔ݂)   :یلي بما = −ଶݔ (ݔ)g،       ݔ =
ଷ

ଶ
+ݔ 2.

)(،൯ܥ൫ قیم أنشئ بجدولي باالستعانة gC نفس المعلم في.

أمثلة اإلشارة إلىيمكن 
مثل ( متغيرين ذات دوال ل

مساحة مستطيل بداللة 
  ) بعديه 

الدوال التي يتم التطرق 
إليها هي على العموم، 

دوال عددية لمتغير حقيقي 
  .بمجموعة تعريف معطاة

خالل التقدم في الدراسة، 
نحرص 

على التمييز بين الرمزين

fو xf  باعتبار

 xf  عددا وf دالة ال

العدد xترفق بالعدد التي 

 xf
نشير إلى أن إظهار 

المنحنى على شاشة الحاسبة 
ضمن مجال ال يخلو من 

صعوبات حول ضبط 
متغيراتها حسب مقتضيات 

الوضعية المطروحة لذا 
يحرص األستاذ على إعطاء 
التوجيهات الالزمة في هذا 

الباب و الوقت الكاف 
. لتطبيقها



األستاذ دهيمي ن03/14:الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعتان :الحصـة توقيت

ع م ج1 :المستـــوى

تحلیل:التعلم ميدان

  . العددیة الدوال: الوحدة

.دالة، جدول التغیرات  تغیر اتجاه :الحصة موضوع

. منحنى، أو دستور أوالبیاني لدالة، تعریف دالة بجدول  التمثیل: القبلية المكتسبات

  .استنتاج جدول تغیرات دالة انطالقا من تمثیلھا البیاني -.مناسبوصف سلوك دالة معرفة بمنحنى باستعمال تعبیر ریاضي  - :القاعدية الكفاءات

.وینھ في جدولإیجاد اتجاه تغیر دالة وتد :الكفـاءة مؤشرات                       .تغیرات دالة بتمثیل بیاني ممكن جدولإرفاق  -






:1نشاط
:fالتمثیل البیاني التالي للدالة  إلیك

مختلفین  عددین حقیقیین مثل /1

من المجال ଶݔ، ଵݔ 3;5 

21: حیث xx قارن بین  ،ثم

صورتیھما  1xf، 2xf.

السؤال على كل مجال  نفس /2

:مما یلي 1;3،  4;1، 6;4 

:2نشاط
الجدول التالي الذي  إكمال حاول

 المعطاة f)fیسمى جدول تغیرات 
  ).في النشاط السابق

I /بالمكتسبات القبلیة التذكیر :تمھید.

II /العرض:
  :على مجال دالة تغیرات
.R من I مجالمعرفة على  دالة f: تعریف

1f تماما على  متزایدةI من أجل كل : معناهx1، x2 من I 21كان إذا xx فإن:

   21 xfxf .2/......3/........4/..........5/..........

.....ومتناصة على ..... متزایدة على  الممثلة الدالة :مثال

:مالحظة
التي تكون فیھا ھذه الدالة متزایدة تماما  المجاالتاتجاه تغیر دالة یعني إیجاد  دراسة

  .أو متناقصة تماما أو ثابتة

إذا كانت دالة متزایدة فقط على مجال، أو متناقصة فقط نقول إنھا رتیبة : مالحظة
فقط نقول إنھا  اماتم ، أو متناقصةیھفقط علتماما متزایدة  كانتإذا  و .على ھذا المجال

.ھیعلتماما رتیبة 

:دالة تغیرات جدول
جدول یسمى جدول تغیراتھا كما یوضحھ  فيتلخیص دراسة اتجاه تغیر دالة  مكنی

  :المثال التالي

  )أكمل: (نجد السابقالمثال  في :مثال

III /المعرفةجداول التغیرات التالیة بعد إتمامھا بدوالھا  أرفق :تطبیق 
:بمثیالتھا البیانیة فیما یلي

)3(الجدول)2(الجدول)1(الجدول

التلميذلفت نظري
إلى أن دالة متزايدة 

تحافظ على 
الترتيب، في حين 
أن دالة متناقصة 

تعكس الترتيب، و 
انطالقا من هذه 
المالحظة تعطى 
  .التعاريف المناسبة
عند التطرق إلى 

تغيرات دالة على 
مجال تختار أمثلة 
تعالج الحاالت يتم 

فيها التمييز بين دالة 
رتيبة أو دالة رتيبة 

. تماما على مجال

)Cf(



األستاذ دهيمي ن04/14:الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

واحدة ساعة :الحصـة توقيت

ع م ج1 :المستـــوى

تحلیل:التعلم ميدان

  . العددیة الدوال: الوحدة

.القیم الحدیة لدالة على مجال :الحصة موضوع

. أو دستور منحنى،البیاني لدالة،تعریف دالة بجدول أو  التمثیل: القبلية المكتسبات

.استعمال الحاسبة البيانية إليجاد القيم الحدية لدالة على مجال:القاعدية الكفاءات

.تمثیل دالة بحاسبة وتحدید القیم الحدیة لھا :الكفـاءة مؤشرات






:1نشاط
f، g المعرفتان بتمثیلیھما  الدالتان

  .المقابل الشكلالبیانیین في 
.Df، Dgجد / 1
  ؟fأكبر قیمة تأخذھا ما ھي/ 2
  ؟أصغرھا وما/ 3
؟gمع السابقین نفس السؤالین / 4

I /بالمكتسبات القبلیة التذكیر :تمھید.

II /العرض:
  :لدالة على مجال الحدیة القیم

.0xیشمل R من I مجالمعرفة على  دالة f: تعریف

)()(:I من xتحقق من أجل كل  إذا /1 0xfxf  نسمي )( 0xf حدیة  قیمة

.I على fعظمى لـ 

)()(:I من xتحقق من أجل كل  وإذا /2 0xfxf  نسمي )( 0xf حدیة  قیمة

.I على fصغرى لـ 
.Iتقبل قیمة حدیة على  إنھا fعن  نقول /2و /1كل من  في /3

;3−] المجال على fالتمثیل البیاني لـ  أنشئ :مثال علیھ،  الحدیةقیمھا  وحدد[2
.2x=f(x) -2: حیث

III /تمثیالتھادوال بسیطة بعباراتھا الجبریة ویطلب إنشاء  تعطى :تطبیق 
  .البیانیة، ثم استنتاج قیمھا الحدیة

باستعمال الحاسبة " تمثیل دالة ـ قراءة القیم الحدیة(":عمل تطبیقي
)TI-83Plusالبیانیة

xxx:المثال دراسة  33 

التمثیل/ أ

)Cf(

)Cg(



األستاذ دهيمي ن05/14:الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

واحدة ساعة :الحصـة توقيت

ع م ج1 :المستـــوى

تحلیل:التعلم ميدان

  . العددیة الدوال: الوحدة

.دالة شفعیة :الحصة موضوع

. البیاني لدالة التمثیل: القبلية المكتسبات

  .التعرف على شفعیة دالة انطالقا من تمثیلھا البیاني أو باالعتماد على التعبیر الجبري للخاصیة- :القاعدية الكفاءات

.إثبات أن دالة ما زوجیة أو فردیة :الكفـاءة مؤشرات






):Oإلى  بالنسبة Rتناظر جزء من ( :1نشاط

 :حیث I، J، D األجزاء Rفي  تعتبر 3;3I،

   2;11;2 D،  2;2J.

  ).منفصلة(كال منھا على المستقیم العددي  مثل /1
ّ                         ، أي  منھا متناظر بالنسبة إلىةالسابق تبین التمثیال من /2    

    المبدأ

):شفعیة دالة(:2نشاط

   المعرفتین f، g الدالتین نعتبر
  بتمثیلیھما البیانیین في 

  :التاليالشكل 
Lالمجموعتین حدد/1 . D

.f، gعرفت علیھما  اللتین
  أن المجموعتین تحقق/2

.Oبالنسبة لـ  متناظرتان
D من xعددا  مثل /3
  قارن بین صورتي  ثم

.f بواسطة - x، xكل من
.gالعمل مع  نفس/4

I /بالمكتسبات القبلیة التذكیر :تمھید

II /العرض:
:Oإلى  بالنسبة Rمن  جزء تناظر

بالنسبة إلى الصفر  متناظر R من Dإن الجزء  نقول :تعریف
.D من x-: فإن D من xمن أجل كل : إذا وفقط إذا كان

R،:مثال   2;11;2 ، 2;2 بالنسبة إلى  متناظران

O، كذلك لیس] 44؛2[، [1؛1-[و.

  :دالة شفعیة
.R من Dمعرفة على جزء  دالة f:تعریف

  . الصفربالنسبة إلى  متناظرDزوجیة إذا كان  fإن  نقول/1

: فإن D من xأجل كل  منو       xfxf .

  . الصفربالنسبة إلى  متناظرD فردیة إذا كان fإن  نقول /2

: فإن D من xأجل كل  منو       xfxf .

III/50ثم49رقمو.78ص51رقم:تطبیق��ϢѧΛ48
.78ص52ثم

يعطى تعريف 
كل من 

لتين االد
الفردية 

والزوجية 
انطالقا من 

 تناظر منحني
دالة بالنسبة 

إلى مبدأ 
أو   المعلم

محور 
.التراتيب

)Cf(

)Cg(



األستاذ دهيمي ن06/14:الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

ساعتان :الحصـة توقيت

ع م ج1 :المستـــوى

تحلیل:التعلم ميدان

  . العددیة الدوال: الوحدة

.الدالة التآلفیة+ نسبة التزاید +  دالة إشارة :الحصة موضوع

. معادلة مستقیم في المستوي -. دالة تغیراتجاه  -. الحل البیاني لمعادلة، متراجحة -: القبلية المكتسبات

  . التعرف على الدالة التآلفیة لدراستھا وتمثیلھا بیانیا -تغیرھاحساب نسبة تزاید دالة ودراسة اتجاه  -  :القاعدية الكفاءات

.ید ـ دراسة وتمثیل الدالة التآلفیةدراسة اتجاه تغیر دالة باستخدام نسبة التزا :الكفـاءة مؤشرات






المستوي إلى  ینسب:نشاط

المعلم  jio ونعتبر الدالتین  ،;;

f وg البیانیین  وتمثیلیھما)Cf(، 
)Cg( التوالي، حیث ھما  على

: بـ Rمعرفتان على 

2
2

1
)( 2  xxf،

g(x) = 2x-1.
الجدول  أكمل /1

ْ  التالي ثم  أنشى        ّ         
)Cf(، )Cg.(
بیانیا حلول  استنتج /2

  المعادلة 

02
2

1 2 x

المتراجحةو
ଵ

ଶ
−ଶݔ 2 > 0.

'x، x نعتبر /3
Rمن  مختلفتین

وحلل إلى  أحسب ـ
جداء عاملین العدد 

f(x) – f(x') ثم 
 بسط العدد

(௫)ିሺ௫ᇲ)

௫ି௫ᇱ
.

 بیانیا fاتجاه تغیر الدالة  أدرس /4
  ).أنشئ جدول التغیرات(
).Cg(لـ  معادلة ھات /5
R من x1، x2من أجل  أحسب /6

 العدد مختلفین
(௫)ିሺ௫ᇲ)

௫ି௫ᇱ
.

g
(x

)

f(
x)x

-3
-2

-1
-1/2

0
1/2

1
2

3

I /القبلیةالتذكیر بالمكتسبات ( :تمھید(

II /العرض:
 نسمي.  Iمن  مختلفان 'x، x و. R من Iمعرفة على مجال  دالة f:نسبة تزاید دالة /1

  العدد
(௫భ)ିሺ௫మ)

௫భି௫మ
.'xو  xبین    fالدالة   تزاید نسبة  

.R من Iمعرفة على مجال  دالة f:نتیجة

النسبة  تكون I من ଶݔ ، ଵݔ أجل كل من إذاا Iعلى  متزایدة f تكون ـ
(௫భ)ିሺ௫మ)

௫భି௫మ
.موجبة 

النسبة  تكون I من ଶݔ ، ଵݔ أجل كل من إذاا یھعل متناقصة وتكون ـ
(௫భ)ିሺ௫మ)

௫భି௫మ
  .  بةسال 

(ଵݔ݂) تكون I من ଶݔ ، ଵݔ أجل كل من إذاایھ عل ثابتةـ وتكون  ൌ ݂ሺݔଶ).
:3أن الدالة  بین :مثال xxf  على كل  متزایدةR.

:الدوال التآلفیة /2
baxxf بـ Rدالة معرفة على  كل :تعریف )( حیث a، b حقیقیان نسمیھا  عددان

.تآلفیة دالة

a:خاصتان حالتان = 0، b = 0.
  ).أمثلة 3( :أمثلة

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

  .اتمستقیم

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

ܽومنھ إذا كان . x معامل aتزاید دالة تآلفیة ھي العدد  نسبة ـ  Ͳ ھذه الدالة متزایدة، فإن 
ܽإذا كان و ൏ Ͳ ھا متناقصةفإن .  

  ).التمثیل البیاني في الحالتین الخاصتین أعاله( ـ

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

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

32:;2
2

1
:;32:  xxfxxgxxh 

.التمثیل البیاني لكل منھاأنشئ)2

:أنبین)الممیزة للدوال التآلفیةالخاصة(/جـ
)]f أجل  من[تكافئ]تآلفیة دالةx، x' من R:)'()'()( xxaxfxf  حیث a حقیقي ثابت[(

تميز الدوال 
التآلفية بكون 
نسبة تزايدها 

.ثابتة



األستاذ دهيمي ن07/14:الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

واحدة ساعة :الحصـة توقيت

ع م ج1 :المستـــوى

تحلیل:التعلم ميدان

  . المرجعیةالدوال  دراسة: الوحدة

2axx الدوال :الحصة موضوع .

. تزاید دالة واتجاه تغیرھا وتمثیلھا البیاني نسبة: القبلية المكتسبات

2xx:نسبة التزاید، تحدید اتجاه التغیر ثم التمثیل البیاني للدالةحساب  :القاعدية الكفاءات .

.دراسة وتمثیل الدالة مربع :الكفـاءة مؤشرات






)2xxدراسة الدالة(:1نشاط

إلى المعلم  المستوي ینسب

 jio والمتجانس،  المتعامد;;

fالبیاني للدالة  التمثیل) Cf(ونعتبر
)(2:بـ Rعلى  المعرفة xxf .

  تستنتج؟ ماذا fشفعیة  درسأ /1
عددین  بین fنسبة تزاید  أحسب/2

.Rمن  مختلفین
المجال  على متزایدة  fأن  بین /3

 ;0 على ومتناقصة 0;

  .التغیرات جدول أنشئ /4
  .ثم أنشئھ) Cf(لـ  معادلة ھات /5

:دوال مثل(:2نشاط
2axx (

gالسابقة من أجل  األسئلة نفس

2:حیث

3

1
)( xxg .

I /التذكیر بالمكتسبات القبلیة( :تمھید(

II /العرض:
:"مربع"الدالة /1

:الدالة أي 2x بالعدد xحقیقي  عددمربع ھي الدالة التي ترفق كل  الدالة :تعریف
2xx  على  والمعرفةR.

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

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

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

.O)0؛0(لھ ذروة ھي المبدأ  ا، مكافئ قطعابالنسبة إلى حامل محور التراتیب ونسمیھ 
     . ھي قیمة حدیة صغرى 0 أي 02 القیمة/ 4

III/تطبیقات:
(ݔ)ℎ:حیثhأسئلة النشاط السابق من أجل نفس)1 = .ଶݔ2−
).كلمة أكبر بـ أصغر 15في ت رقم  تصحیح( 106/107ص  19إلى  1رقم  من )2

تقارب، من خالل 
أنشطة، المفاھیم 

المتعلقة بسلوك ھذه 
الدوال و تمثیلھا البیاني 

من أجل قیم كبیرة أو 
قریبة من الصفر 

.للمتغیر و تقبل نتائجھا
یمكن، من خالل 

مسائل، اكتشاف دوال 
:  أخرى من مثل

2axx  ،x

a
x 

xx 

,
bx

a
x




 0a ،

cbxaxx 2



األستاذ دهيمي ن08/14:الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

واحدة ساعة :الحصـة توقيت

ع م ج1 :المستـــوى

تحلیل:التعلم ميدان

  . المرجعیةالدوال  دراسة: الوحدة

 الدالة دراسة :الحصة موضوع
x

x 1.

. تزاید دالة واتجاه تغیرھا وتمثیلھا البیاني نسبة: القبلية المكتسبات

:حساب نسبة التزاید، تحدید اتجاه التغیر ثم التمثیل البیاني للدالة:القاعدية الكفاءات
x

x
1

.

.دراسة وتمثیل الدالة مقلوب  :الكفـاءة مؤشرات



دراسة الدالة(:1نشاط
x

x
1

(

إلى المعلم  المستوي ینسب jio ولیكن  ،;;

)Cf (للدالة  البیاني التمثیلf حیث :
x

xf
1

)( .

  .تعریفھا مجموعة Df حدد /1
  تستنتج؟ ماذا fشفعیة  أدرس /2
R*منx1، x2 بین fتزاید  نسبة أحسب/3

  ؟R*على تماما متزایدة  f أن واستنتج. مختلفین
 أكمل /4

 الجدول
  :التالي

 أنشئ /5
)Cf.(
 استنتج /6

جدول 
.fتغیرات 

:2نشاط

:الدوال(
bx

a
x


(الدالةنعتبر gحیث:

1

2
)(




x
xg.1/Dg.

:أن نسبة التزاید ھي بین/2
)1)(1(

2





xx
.

المجالینكل من  على gاتجاه تغیر  أدرس /3

  ;1،  1;.

).Cg( أنشئ /5.جدول التغیرات أنشئ/4

-1-2-5-10x

f(x)

12

1

10

1

10

1


2

1


1052

I /التذكیر بالمكتسبات القبلیة(:تمھید(

II /العرض:
  ":مقلوب"الدالة 

:بـ المعرفة fمقلوب ھي الدالة  الدالة :تعریف
x

xf
1

)( .

: مثال ونكتب
x

xf
1

:  أو 
x

x f 1
 أو:

x
xf

1
)( .

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

  .اتجاه وجدول تغیراتھا/ 2
التراتیب وال  محورال یقطع حامل (التمثیل البیاني / 3

  . ، ونسمیھ قطعا زائدا)الفواصل وھو متناظر بالنسبة للمبدأ

III/تطبیق:
). 29، 23 خاصة( 109/107ص  33إلى  21 رقم من

من خالل أنشطة، المفاھیم تقارب، 
المتعلقة بسلوك ھذه الدوال و 

تمثیلھا البیاني من أجل قیم كبیرة 
أو قریبة من الصفر للمتغیر و 

  .تقبل نتائجھا
یمكن، من خالل مسائل، اكتشاف 

:  دوال أخرى من مثل

2axx x

a
x 

xx ,
bx

a
x
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األستاذ دهيمي ن09/14:الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

واحدة ساعة :الحصـة توقيت

ع م ج1 :المستـــوى

تحلیل:التعلم ميدان

  . المرجعیةالدوال  دراسة: الوحدة

xx الدالة دراسة :الحصة موضوع .

. دالة واتجاه تغیرھا وتمثیلھا البیاني، السابقة والصورة تزاید نسبة: القبلية المكتسبات

.xx:حساب نسبة التزاید، تحدید اتجاه التغیر ثم التمثیل البیاني للدالة :القاعدية الكفاءات

.دالة الجذر التربیعيدراسة وتمثیل  :الكفـاءة مؤشرات



)xxدراسة الدالة(:1نشاط

إلى المعلم  المستوي ینسب

 jio التمثیل  )(ولیكن ،;;

: حیث  f  البیاني للدالة

xxf :

صورة كل عدد من  أحسب /1
 إن  f  األعداد التالیة بواسطة

- ، 0، 1، 4، 5، 9، 121:أمكن
16، -1 .  
  .تعریفھا مجموعة Df حدد /2
Df على fاتجاه تغیر  أدرس /3

  .جدول تغیراتھا وأنشئ
.)(أنشئ /4

I /التذكیر بالمكتسبات القبلیة(:تمھید(

II /العرض:
  :دالة الجذر التربیعي

xxf:بـ المعرفة fالجذر التربیعي ھي الدالة  دالة :تعریف )(.

xxf: مثال ونكتب : أو xx f أو :xxf )(.

ھي التربیعيالجذر  دالةتعریف  مجموعة /1          :نتائج ;0.

  .وجدول تغیراتھا اتجاه /2
). یقع في الربع األول للمعلم(البیاني  التمثیل /3

III/تطبیقات:
I/ 42، 41، 40 خاصة( 109ص  42إلى  34رقم  من .(

II/ الدالة  نعرفg 2:كما یلي)(  xxg

.Dg حدد) أ
  .تغیراتھا جدولوأنشئ  ،g تغیرات أدرس) ب
في ) Cg( البیانيوأنشئ التمثیل  2، 1، 0 ،-1 ،-2: صورة كل من أحسب) جـ

.معلممستو منسوب إلى 

تقارب، من خالل أنشطة، 
المفاھیم المتعلقة بسلوك 

ھذه الدوال و تمثیلھا 
أجل قیم كبیرة البیاني من 

أو قریبة من الصفر 
  .للمتغیر و تقبل نتائجھا

یمكن، من خالل مسائل، 
اكتشاف دوال أخرى من 

:  مثل
2axx 

x

a
x 

xx 

,
bx

a
x




 0a ،

cbxaxx 2



األستاذ دهيمي ن10/14:الرقم

  .سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:السنة الدراسية

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

  .ساعة :توقيت الحصـة

  ج م ع1 :المستـــوى

).2008/2009أصلھا ھندسة، ونقلت ھنا بموجب تعدیل (تحلیل  :ميدان التعلم

  . الھندسة المستویة :الوحــــدة

  . النسب المثلثیة في مثلث قائم :موضوع الحصة

  ).السنوات السابقة(ثاغورث، النسب المثلثیة في مثلث قائم مبرھنة فی :المكتسبات القبلية

  .التعرف على النسب المثلثیة في مثلث قائم، وتوظیف مبرھنة فیثاغورث إلثبات بعض الخواص :الكفاءات القاعدية

  .إیجاد النسب المثلثیة لزاویة شھیرة :مؤشرات الكفـاءة

  


 

:نشاط

، BC: في الشكل المرافق أحسب
sinα، cosα ،tanα.

I /تذكیر شفھي بالمكتسبات القبلیة :تمھید.  

II /العرض:
  :النسب المثلثیة في مثلث قائم

.Ĉ: حیث. Aمثلث قائم في  ABC: تعاریف
sinα..... ھو  αجیب الزاویة 
cosα..... ھو   αجیب  تمام  

tanα.... .......... ھو  α ظل

  :أمثلة
604530α0

3



4



6


α(rad)

2

3

2

1

2

1
sinα 

2

1

2

1

2

3
cosα 

31
3

1
tanα 

III /تطبیق:
.sin2α + cos2α = 1:للزاویة الحادة فإن αبین أنھ مھما كان القیس * 
  .243، ص 73إلى  68من رقم * 
القائم : ثاتباالعتماد على كل من المثل" أمثلة"برر نتائج الجدول المعطى في * 

.متقایس الضلعین، ومتقایس األضالع

تعدیل : مالحظة
ینقل 2008/2009

كل ما یتعلق بالدائرة 
.المثلثیة إلى التحلیل

B

2
α

A3C



دهيمي ن: األستاذ11/14:الرقم

  .سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:السنة الدراسية

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

  .ساعة :توقيت الحصـة

  ج م ع1 :المستـــوى

).2008/2009أصلھا ھندسة، ونقلت ھنا بموجب تعدیل (تحلیل  :ميدان التعلم

  . الزوایا والدائرة :الوحــــدة

  . وحدات قیاس الزوایا، الدائرة :موضوع الحصة

  .، والتحویل من إحداھا إلى األخرى، الدائرة والرباعي الدائري :المكتسبات القبلية

  .معرفة الرادیان و التحویل من  الدرجة إلى الرادیان و العكس :الكفاءات القاعدية

  .تحویل قیس زاویة من وحدة إلى أخرى :مؤشرات الكفـاءة

   

:نشاط

اعتمادا على الشكل أعاله، أكمل 
  :الجدول التال

  الزاویة  دررادغراد
]OA;OB[

]OA;OC[

]OA;OG[

]OG;OB[

]OF;OC[

]OF;OD[

]OA;OA[

I /بوحدات قیاس الزوایا التذكیر :تمھید.

II /العرض:
  :وحدات قیاس الزوایا

)1800(درجة  180الزاویة المستقیمة قیسھا : حیث بالدرجةتقاس الزوایا : ـ الدرجة
.900: الزاویة القائمة قیسھا :مثال

(رادیان الزاویة المستقیمة قیسھا : حیث بالرادیانتقاس الزوایا  :ـ الرادیان
rad.(

.rad2: الزاویة الكلیة قیسھا :مثال
  غراد 200الزاویة المستقیمة قیسھا : حیث بالغرادتقاس الزوایا  :ـ الغراد

)grad200.(
.grad100:الزاویة القائمة قیسھا :مثال

III /تطبیق:
.وبالغرادات ھو  β، وبالدرجات ھو αزاویة قیسھا بالرادیان ھو 

: أكمل المساویات التالیة ـ1

000 )
180

(1;)
10

9
(1;

9

10
1


 radgradgrad

gradradradgradrad


 200
1;

200
1;

180
1; 0 

: بین أن ـ2
200180






.

تعدیل : مالحظة
ینقل 2008/2009

كل ما یتعلق 
بالدائرة المثلثیة 

  .إلى التحلیل
(یعطى تعریف 

cos(x وsin (x)
كفاصلة و ترتیب 
نقطة من الدائرة 

.المثلثیة
البرنامج ال یتطرق 

إلى الزوایا الموجھة 
لذلك یشار من خالل 
أمثلة إلى العالقة بین 

كل عدد حقیقي و 
نقطة من الدائرة 

لى  إ باالستنادالمثلثیة
المستقیم " لف " 

العددي على الدائرة 
.المثلثیة
یعطى 
tan(x)تعریف

sinكنسبة العدد  (x)
.cos(x)إلى العدد

C

B

A
OD

G

F
E



دهيمي ن: األستاذ12/14الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعتان :الحصـة توقيت

ع م ج1 :المستـــوى

تحلیل:التعلم ميدان

.sin، cos الدالتان: الوحدة

.sin، cos الدالتین دراسة :الحصة موضوع

. دالة وتمثیلھا بیانیا دراسة: القبلية المكتسبات

  . بیانیا على مجال معطى وتمثیلھما sin، cosاتجاه تغیر الدالتین  تحدید :القاعدية الكفاءات

.sin، cosالدالتین التعرف على   .ئرة المثلثیةالدا تمثیل عدد على .ئرة المثلثیةالداالتعرف على  :الكفـاءة مؤشرات






 ،sinالتعرف على (:1نشاط
cos(

إلى المعلم  المستوي ینسب
والمتجانس تعامدالم

 jio )(ولتكن  ،;;

Oالدائرة التي مركزھا 
  . 1قطرھا  ونصف

  .أنشئھا /1
المستقیم الذي ) ∆( أنشئ /2

 ویعامدI(1;0)یشمل النقطة 
)IO.(
 )∆( على xعددا  مثل /3

 )∆(من  النقطة m ولتكن
.x فاصلتھا

 على M النقطة أنشئ /4
التي تنطبق ) ( الدائرة

 المستقیملف  عند mعلى 
).( على)∆(

عدد آخر یحقق  یوجد ھل /5
؟xما حققھ 

 في Mھي فاصلة  ما /6
 قیما تعطى: (الحاالت التالیة

).xمختلفة لـ 
بعض  إثبات(:2نشاط

)الخواص
 من sinx، cosxأحسب / 1

0: أجل القیم

;;2;;
2






6
;

4
;

3
;

2


 اعتمادا x لـ

.المثلثیة الدائرةعلى
2/x حقیقي، بین أن  عدد

1sincos 22  xx.

I /التذكیر بالمكتسبات القبلیة(:تمھید.(

II /العرض:
:sin، cosالدالتان  

  :المستوي الموجھ
عادة ما . المستوي الذي نختار على جمیع دوائره إتجاھا موجبا للحركةالمستوي الموجھ ھو 

)مناسبشكل  إنشاءأمثلة من خالل( .یكون االتجاه المعاكس لحركة عقارب الساعة

  :المثلثیة الدائرة
المستوي إلى المعلم المتعامد والمتجانس ینسب :تعریف jio  التيالموجھة  الدائرة  ،;;

(مثلثیة دائرةتسمى  1 قطرھا ونصف Oمركزھا  )مناسبشكل  إنشاء.

  :والدائرة المثلثیة العددي المستقیم
)C (دائرة مثلثیة و)∆(  مماسھا في النقطةI(1;0)
ویكون الطول ). C( على Mولھ صورة وحیدة ) ∆( من mلنقطة  فاصلة xعدد حقیقي  كل ـ

Im طول القوس  ھوMI


.

MIلكل من القوس الموجھ بالرادیانقیس  ھو x إن نقول ـ


OMOI(الموجھة  والزاویة ;(

: ونكتب  xOMOI ;

)2(تقابلھا النھایة من األعداد الحقیقیة من الشكل ) C( من M نقطة كل ـ kxy  مع k

)راد: (و نسبي، صحیح  xOMOI ;.

في االتجاه الموجب، ) C(على  تتحرك Mفإن ) ∆(األعلى على  نحو I من x تحرك إذا ـ
  .والعكس بالعكس

.عن طول الدائرة المثلثیة ونصفھا وربعھاثم.أعداد وصورھاعن:أمثلة
:وجیب تمام عدد حقیقيجیب

ولیكنمثلثیة،الشكل التالي دائرة نعتبر:تعریف OMOIx ,.

cos بـلھ  ونرمز x العدد تمام جیب تسمى Mالنقطة  فاصلة إن x، و.....  
..........و....التي ترفق بكلالدالة:sin،cosالدالتان

(وأمثلةنتائج /أ )حاالت خاصة:
كل  أجل من/ ب
x من R نجد:

1sin1  x، 
1cos1  x،  

1sincos 22  xx،  
sin(-x)=- sin x،xcoscos(-x)) ).زوجیةcosوالدالةفردیة،sinأي الدالة .

III/56، 52، 55، 49:خاصة(.110ص 56إلى 43من:تطبیقات.(

2
3

2

2



3



4



6


04




2




x

sin x
cos x

تعدیل : مالحظة
2008/2009

ینقل كل ما یتعلق 
بالدائرة المثلثیة 

.إلى التحلیل

(یعطى تعریف  
cos(x وsin (x)

كفاصلة و ترتیب 
نقطة من الدائرة 

.المثلثیة
البرنامج ال 
یتطرق إلى 

الزوایا الموجھة 
لذلك یشار من 

خالل أمثلة إلى 
العالقة بین كل 
عدد حقیقي و 

نقطة من الدائرة 
 باالستنادالمثلثیة

" لف " إلى  
المستقیم العددي 

على الدائرة 
.المثلثیة
یعطى 
tan(x)تعریف

sinكنسبة العدد 
(x) إلى

.cos(x)العدد



M



األستاذ دهيمي ن13/14:الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

.ساعتان :الحصـة توقيت

ع م ج1:المستـــوى

تحلیل:التعلم ميدان

.sin، cos الدالتان: الوحدة

.sin، cosالبیاني للدالتین  التمثیل :الحصة موضوع

.sin، cosبواسطة  صور بعض القیم+ دالة تغیر  اتجاه: القبلية المكتسبات
   .على مجال معطى و تمثیلھما بیانیا" cos" و جیب التمام "  sin"تحدید اتجاه تغیر الدالتین جیب  :القاعدية الكفاءات

.sin، cosالدالتین دراسة وتمثیل  :الكفـاءة مؤشرات






:نشاط
جدولي تغیرات  أنشئ /1

sin،cos على 0;.

  :الجدول التالي أكمل /2
جدوال مماثال من  أنشئ /3

كل  إلى 2أجل إضافة
 ثم .xقیمة من القیم السابقة لـ 

من أجل القیم نظائر تلك القیم 
.xلـ 

I /بالمكتسبات القبلیةالتذكیر (:تمھید.(

II /العرض:
:sin، cos الدالتین دراسة

:على المجالین بدراستھما نكتفي(:sin،cosالدالتین تغیر اتجاه


















;

2
;

2
;0(

  .بالشكل المقابل نستعین
  :التغیرات جدولي

sin:
cos:

:sin، cosللدالتین  البیاني التمثیل
:للتمثیل القیم بعض

III/تطبیقات:
 ونعتبر (ǢଓԦǢଔԦܱ) المستوي إلى المعلم المتعامد والمتجانس ینسب: إدماجیة مسألة 

)(2:الدوال المعرفة فیما یلي  xxf، 34)( 2  xxxh، 
2

1
)(




x
xg.

  .مجموعة تعریف كل منھا أوجد /1
  :نجد R من xمن أجل كل  حیث a، bالعددین الحقیقیین  أوجد /2

baxxh  2)()(.

  ما ھي؟ حدیة، قیمة hللدالة  أن بین /3
  .اتجاه تغیر كل من ھذه الدوال على مجاالت تعریفھا أدرس /4
  .جداول تغیراتھا أنشئ /5
).Cf( ،)Ch( ،)Cg(البیانیة  التمثیالت إلنشاء xببعض قیم  استعن /6

ଶݔ          :كال مما یلي بیانیا حل /7 െ Ͷݔ ͵ ൌ
ଵ

௫ିଶ
… (1)

−ଶݔ ،   +ݔ4 3 −
ଵ

௫ିଶ
≥ 0 … +ݔ√                ، (2) 2 > 1 … (3).

.Rوبیانیا على  جبریا hمن الدرجة األولى ثم أدرس إشارة  عاملینجداء  إلى (ݔ)ℎ حلل /8

6

5

4

3

3

2

2



3



4



6


0x

sin x
cos x

تعدیل : مالحظة
2008/2009

ینقل كل ما 
یتعلق بالدائرة 

المثلثیة إلى 
.التحلیل

عتمد في تحديد ي
اتجاه التغير و 
التمثيل البياني، 

على الدائرة 
المثلثية و 
.البيانيةالحاسبة 

M



األستاذ دهيمي نواألخیرة14:الرقم

سیدي عیسى -ثانویة الحنیة :المؤسســــة

2012/2013:الدراسية السنة

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

واحدة ساعة :الحصـة توقيت

ع م ج1 :المستـــوى

تحلیل:التعلم ميدان

  . العددیة الدوال: الوحدة

.ومتراجحات بیانیا معادالت حل :الحصة موضوع

. عنصرالبیاني لدالة، صورة عنصر، سابقة  التمثیل: القبلية المكتسبات

(ݔ݂) :الحل البیاني لمعادالت ومتراجحات من الشكل :القاعدية الكفاءات = (ݔ݂)، (ݔ)݃ = (ݔ݂) ،݇ < (ݔ݂)، (ݔ)݃ < ݇.

.حل معادالت ومتراجحات بیانیا :الكفـاءة مؤشرات






:نشاط
 كما Rعلى  معرفتان f، g الدالتان

:                   . یلي
2)( xxf 

.32)(  xxg

 1 ،3-صورة كل من  أحسب/1
f، .gبواسطة كل من 

.f،gالتمثیلین البیانیین لـ  أنشئ /2

نعتبر /3 1;3x،  قارن بین

f(x)، g(x).
 نعتبر /4

    ;13;x.

f(x)،g(x)قارن بین
:ھي حلول المعادلة ما/5

.)()( xgxf 

  : ھي حلول المتراجحة ما /6
)()( xgxf .

I /التذكیر بالمكتسبات القبلیة( :تمھید(

II /العرض:
  :تمثیلھا البیانيبشارة دالة إعالقة  /1
f و دالة൫ܥ൯ في المستوى المنسوب إلى المعلم تمثیلھا (ܱǢଓԦǢଔԦ).

  .تماما  موجبة fفیھا  تكونمحور الفواصل  فوق ൯ܥ൫یكون فیھا  التي المجاالت

.........و المجاالت ........ الت واالمج و

  :لمعادلة البیاني الحل/ 2
)()(:المعادلة ولحل :1نتیجة xfxg  ،حیث   بیانیاf، g معرفتان على  دالتان

.f، gفواصل نقط تقاطع التمثیلین البیانیین لـ  ھي Rمن Dجزء 

  :لمتراجحة البیاني الحل/ 3
)()(:المتراجحة ولحل:2نتیجة xfxg  ،حیث بیانیاf، g معرفتان على  دالتان

)(فوق) Cf( حیث) Cf(من  للنقط Dالفواصل من  ھي Rمن Dجزء  gC  أو ینطبق

  .ھعن

III /تطبیق:
  :النشاط السابق حل بیانیا المعادلتین والمتراجحة التالیة في /1

(ݔ݂) = 0 … (1)،    g(x) = 0 … (2)     ،f(x) ≤ 0 … (3).
.79 ص 58 رقمثم     .78 ص 57 رقم /2

نستفید من منحنیات 
الدوال و من 

أوضاعھا النسبیة في 
.الحل البیاني

یمكن إعطاء أمثلة 
لمسائل تتطلب حل 
معادالت ال یعرف 

التلمیذ حلھا جبریا أو 
تتطلب البحث عن 
حلول تقریبیة لھا، 

وتكون فرصة 
الحاسبة  الستخدام

البیانیة أو راسمات 
.المنحنیات


