
دهيمي ن: األستاذ01/07:الرقم

  .سیدي عیسى -الحنیة ثانویة : المؤسســــة

2012/2013: السنة الدراسية

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

  .ساعتان :توقيت الحصـة

  .ألغ2أ ف، 2 :المستـــوى

  .تحلیل :ميدان التعلم

  .الدوال ـ االشتقاقیة: الوحـــدة

  .العدد المشتق :موضوع الحصة

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

ـ ) من البرنامج( تعیین العدد المشتق لدالة مرجعیة. 0xعند  fتعیین العدد المشتق لدالة  .0xعند  fالتعرف على قابلیة اشتقاق دالة - ـ :الكفاءات القاعدية

. ومعادلة لمماس منحني دالة مرجعیة  0xعند fحساب العدد المشتق لدالة :مؤشرات الكفـاءة. تعیین معادلة لمماس منحني دالة مرجعیة

   مالحظات وتعاليق وأمثلة
ألنشطة 

:نشاط
  :المعرفة بـ fنعتبر الدالة

3)( 2  xxf.

00نعتبر 1/ x بوضع قیمة ،

، أحسبxلـ 0xقریبة من

)(xf.

  :نعتبر المقدار 2/

h

fhf )3()3( 
، احسبھ 

، h:0.5من أجل القیم التالیة لـ
0.4 ،0.3 ،0.2 ،0.1 ،-0.1،  

.0ثم قیم أخرى لـ . 0.2-، 0.3-
ونھایتھا ... النسبة السابقة تسمى 

  .6ھي  0إلى  hعندما یؤول 

:2نشاط
معادالت مماسات لمنحنى الدالة 

  .مقلوب مثال

:تمھید
:العرض

:العدد المشتق
  :بین عددین مختلفین الةنسبة التزاید لد

...النسبة  ، تسمى...و... دالة معرفة على f:تعریف
h

afhaf )()( 

الصیغة ( :مالحظة
yx

yfxf



 )()(
)یمكن االستغناء عنھا(.)

  :العدد المشتق

:تعریف
  .فقط )(،)(عدم قابلیة االشتقاق :مالحظة

  ..... عند" مربع"الدالة  :مثال

:المماسالتفسیر الھندسي ومعادلة 
)2xx (

  : معادلة المماس
: ... طى النتیجة مباشرةعت      000': xfxxxfy 

:تطبیق
ثم اكتب معادلة لمماس منحناھا عند النقطة  0xعند fأحسب العدد المشتق لـ

  :في كل مما یلي  0xالتي فاصلتھا

/1 12)(  xxf.30 x.

/2 2)( xxf .20 x.

/3 2)( xxf .00 x.

/4 xxf 23)( .1x.

/5
x

xf
1

)( .2x.

بحاسبة (تستعمل جداول قیم  
لمقاربة نھایة دالة ) أو بمجدول

عند قیمة، عند حساب العدد 
  .المشتق

" مربع"قاطع منحني الدالة  -

0xفي نقطة فاصلتھا
.

.الوضع النھائي-

تشرح العالقة بین المماس  -
  .والعدد المشتق

تقدم مالحظات حول حاالت  -
عدم قابلیة االشتقاق وتفسیر 

  . ذلك  ھندسیا

یمكن االستعانة بمبرمج یعطى 
معامل توجیھ المماس عند كل 

من منحنى  xنقطة فاصلتھا
دالة من مقرر السنة األولى 

  .ثانوي
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2012/2013: السنة الدراسية

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

  .ساعة واحدة :توقيت الحصـة

  .ألغ2أ ف، 2 :المستـــوى

  .تحلیل :ميدان التعلم

  .االشتقاقیة :الوحـــدة

  .الدوال المشتقة :موضوع الحصة

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

2xx:ـ تعیین الدوال المشتقة للدوال :الكفاءات القاعدية ،baxx ،kx ،
x

x
1

.

  .إیجاد الدالة المشتقة لدالة مرجعیة :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق
وأمثلة ألنشطة 

:1نشاط
  ، ولیكن"مربع"ھي الدالة  fنعتبر

x عددا كیفیا منR ثابتا:  
.xعندfأحسب العدد المشتق لــ 

fھل یمكن تعریف الدالة ـ ؟!

:2نشاط
  :نعتبر الدوال التالیة

2: xxf ،32: xxg ،  

3: xh،
x

xl
1

: .

.حدد مجموعات تعریف كل منھا 1/
، xf)((أذكر عبارة كل منھا 2/

)(xg،)(xh،)(xl.(

أحسب العدد المشتق لكل منھا  3/
  .من مجموعات تعریفھا tعند قیمة

:تمھید
:العرض

:الدالة المشتقة لدالة على مجال
.Iمن مجال xدالة تقبل االشتقاق عند كل قیمةf:تعریف

:)(نسمي الدالة xfxf   الدالة المشتقة للدالةfعلى المجالI.

:أمثلة ونتائج

  ":مربع"الدالة المشتقة للدالة 1/
2xxالدالة المشتقة للدالة  ھي الدالةxx 2.

baxxالدالة المشتقة للدالة 2/ :
........الدالة المشتقة للدالة 

32:مثال  xx .

:kxالدالة المشتقة للدالة 3/
........الدالة المشتقة للدالة 

.3x:مثال

الدالة المشتقة للدالة 4/
x

x
1

:

:تطبیق
:12:نعتبر الدالة 2 xxf .

.fDحدد1/

)(استعن ببعض القیم إلنشاء2/ fC.

.fأنشئ جدول تغیرات 3/

xf)(أحسب 4/  وحدد إشارتھا علىR.

تقبل النتائج المتعلقة 
بحساب الدالة 

  :المشتقة لكل من
مجموع دالتین  

،جداء دالتین، 
...مقلوب دالة،
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.سیدي عیسى -ثانویة الحنیة : المؤسســــة

2012/2013: السنة الدراسية

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

  .ساعة واحدة :توقيت الحصـة

  .ألغ2أ ف، 2 :المستـــوى

  .تحلیل :ميدان التعلم

  .االشتقاقیة :الوحـــدة

  .تعیین الدوال المشتقة للدوال المرجعیة :موضوع الحصة

  ).بالنھایة(حساب العدد المشتق  :القبليةالمكتسبات 

.استعمال إشارة المشتقة لتحدید اتجاه تغیر دالة على مجال - معرفة  مشتقة مجموع دالتین، مشتقة جداء دالتین، مشتقة مقلوب دالة:الكفاءات القاعدية

  .یشتق دالة :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق
وأمثلة ألنشطة 

:1نشاط
:نعتبر الدوال التالیة

baxxg : ،kxh :،

x
xt

1
: .)0( x.

، g :جد مشتقة كل من الدوال التالیة

h،t،gt  ،gt   ،
g

t
.

  :2نشاط
نعتبر الدالة 

12: 2  xxxf .

أكمل الجدول التالي، وأنشئ  fC.

.fأنشئ جدول التغیرات لـ 

.f'أحسب عبارة الدالة 

واتجاه  f'ھل من عالقة بین إشارة 

  ؟fتغیر

:تمھید
:العرض

  :الدالة المشتقة لمجموع، جداء وحاصل قسمة
f،g دالتان تقبالن االشتقاق على المجالI.

)(نجد الدوال gf ،)( gf ،)(
g

f
،...........  

gfgf  )(،gfgfgf  )'(،0/)( 



 g

g

gfgf

g

f
.

  :نتائج أخرى
  ).  المشتقة واتجاه التغیر(

:تطبیق
  :بما یلي Rنعتبر الدوال المعرفة في

122)( 23  xxxxf،)32)(13()(  xxxg،
23

12
)(






x

x
xh.

  . جد مجموعات التعریف لھا1/
  .جد عبارة الدالة المشتقة لكل واحدة منھا على مجاالت تعریفھا2/

.194إلى  193ص  40إلى رقم  31تطبیقات من رقم 

تقبل النتائج المتعلقة 
بحساب الدالة 

  :المشتقة لكل من
مجموع دالتین  

،جداء دالتین، 
  .مقلوب دالة

یعطى نص النظریة 
التي ) بدون برھان(

تسمح باستنتاج تغیر 
دالة على مجال 

اعتمادا على إشارة 
.مشتقتھا
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.سیدي عیسى -ثانویة الحنیة : المؤسســــة

2012/2013: السنة الدراسية

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

  .ساعة واحدة :توقيت الحصـة

  .ألغ2أ ف، 2 :المستـــوى

  .تحلیل :ميدان التعلم

  .االشتقاقیة :الوحـــدة

  .، وتمثیلھا2دراسة دوال ك ح من د :موضوع الحصة

  .حساب الدالة المشتقة، واتجاه التغیر :المكتسبات القبلية

cbxaxxإنشاء التمثیل البیاني للدالة:القاعديةالكفاءات  2 -  تحدید جذور ثالثي الحدود وإشارتھ اعتمادا على التمثیل البیاني للدالةcbxaxx 2.

.، وتمثیلھا2دراسة دوال ك ح من د:مؤشرات الكفـاءة

  وتعاليق  مالحظات
وأمثلة ألنشطة 

:تمھید  :نشاط
:العرض

   :، وتمثیلھا2دراسة دوال ك ح من د
:تطبیق

یمكن استغالل اآللة 
الحاسبة البیانیة 

إلظھار نقط تقاطع 
المنحنى ومحور 

  .الفواصل

دهيمي ن: األستاذ05/07:الرقم

.سیدي عیسى -ثانویة الحنیة : المؤسســــة

2012/2013: السنة الدراسية

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

  .ساعة واحدة :توقيت الحصـة

  .ألغ2أ ف، 2 :المستـــوى

  .تحلیل :ميدان التعلم

  .االشتقاق :الوحـــدة

".قوة"الدالة المشتقة للدالة  :موضوع الحصة

.مشتقة جداء د التين:المكتسبات القبلية

".قوة"الدالة معرفة مشتقة :الكفاءات القاعدية

.يشتق الدالة قوة:مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق
وأمثلة ألنشطة 

:1نشاط
:نعتبر الدوال

13: 2  xxxf  ،

  2: xfxg  ،

  3: xfxh  ،

  4: xfxl .

  .كل دالة منھاأحسب مشتقة 

  .مشتقة جداء د التین:تمھید

:العرض

  :مشتقة الدالة قوة
:نتیجة

f دالة معرفة وقابلة لالشتقاق على المجالIو ،n عدد طبیعي غیر معدوم.  

الدالة  nxfx  تقبل االشتقاق علىI ودالتھا المشتقة ھي ،

     1
.'.

n
xfxfnx 

:تطبیق
f   ھي الدالة المعرفة علىR بما یلي :  xxxf  23.

: أحسب مشتقة كل دالة مما یلي  2: xfxt  ،  3: xfxs  ،

  4: xfxw .

تقبل النتائج المتعلقة 
بحساب الدالة 
  ".قوة"المشتقة للدالة 

بالنسبة لمشتقة  
یعتمد " قوة"الدالة 

في تفسیرھا على 
.مشتقة جداء دالتین



دهيمي ن: األستاذ06/07:الرقم

.سیدي عیسى -ثانویة الحنیة : المؤسســــة

2012/2013: السنة الدراسية

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

  .ساعة واحدة :توقيت الحصـة

  .ألغ2أ ف، 2 :المستـــوى

  .تحلیل :ميدان التعلم

  .دراسة الدوال العددیة :الوحـــدة

  التمثیل البیاني لثالثي الحدود من الدرجة الثانیة:موضوع الحصة

:المكتسبات القبلية

cbxaxx:للدالةإنشاء التمثیل البیاني :الكفاءات القاعدية 2-  تحدید جذور ثالثي الحدود وإشارتھ وحل معادلة من الدرجة الثانیة

cbxaxx:اعتمادا على التمثیل البیاني للدالة 2.حل معادلة أو متراجحة من الدرجة الثانیة بیانیا :مؤشرات الكفـاءة.  

   مالحظات وتعاليق
وأمثلة ألنشطة 

:1نشاط
:نعتبر الدالة

32: 2  xxxf  ،  

  .حدد مجموعة تعریفھا /1
أحسب مشتقتھا، وأدرس اتجاه  /2

.تغیرھا
  .أنشئ جدول تغیراتھا /3
أنشئ /4 fC.

: حل بیانیا المعادلة /5

 1...0132  xx ،

:والمتراجحة

 2...0132  xx.

لخص إشارة  /6 xf في جدول.  

:تمھید
:العرض

  :حل معادلة من الدرجة الثانیة بیانیا
لحل المعدلة  1...02  cbxax  بیانیا، ننشئ التمثیل البیاني للدالة

cbxaxx 2  في مستو منسوب إلى معلم، ثم نحدد فواصل نقط تقاطعھ
  .مع حامل محور الفواصل

:مالحظة
حال المعادلة 1  إن وجدا نسمیھما جذري كثیر الحدودcbxax 2.

  :حل متراجحة من الدرجة الثانیة بیانیا
لحل المتراجحة  2...02  cbxax  بیانیا، ننشئ التمثیل البیاني للدالة

cbxaxx 2  في مستو منسوب إلى معلم، ثم نحدد فواصل النقط منھ
  .التي تقع تحت حامل محور الفواصل

:تطبیق
  :كال مما یلي Rحل بیانیا، في 

 1...012 2  xx 2...0252 2  xx

 3...0122  xx 4...0122  xx

 5...012  xx 6...0322  xx

 7...012 2  xx 8...0252 2  xx

 9...0122  xx 10...0122  xx

 11...012  xx 12...0322  xx

یمكن استغالل اآللة 
الحاسبة البیانیة 

إلظھار نقط تقاطع 
المنحنى ومحور 

  .الفواصل
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2012/2013: السنة الدراسية

................:التاريـــــخ

  .ساعة واحدة :توقيت الحصـة

  .ألغ2أ ف، 2 :المستـــوى

  .تحلیل :ميدان التعلم

.:الوحـــدة

.المعادالت من الدرجة الثانية:موضوع الحصة

:المكتسبات القبلية

حل معادلة من . الممیز .الشكل النموذجي. العبارة المحللة. الشكل المختصر:تحدید جذور ثالثي الحدود وإشارتھ اعتمادا على:الكفاءات القاعدية

.الدرجة الثانیة جبریا

  .حل معادلة أو متراجحة من الدرجة الثانیة جبریا :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعاليق
وأمثلة ألنشطة 

:1نشاط
.2a ،3b ،1c: نعتبر

.متغیرا حقیقیا xولیكن 
  بین أن العبارات التالیة متساویة/1

cbxax 2
 ،
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acb: حیث 42 .
استنتج حلول المعادلة /2

0132 2  xx.
اعتمادا على ما مضى لخص إشارة /3

132 2  xx في جدول.

:تمھید
:العرض

:األشكال المختلفة لثالثي حدود من الدرجة الثانیة

نعتب كثیر الحدود xf من الدرجة الثانیة.  

cbxaxـ یمكن أن یكتب على الشكل  2
  .ونسمیھ الشكل المختصر لھ 

ـ یمكن أن یكتب على الشكل 
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ونسمیھ الشكل  
  .النموذجي لھ

ـ یمكن أن یكتب على الشكل 
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.ونسمیھ الشكل المحلل لھ

:ممیز ثالثي حدود من الدرجة الثانیة
acbالعدد 42  نسمیھ ممیز كثیر الحدودcbxax 2

.ونرمز لھ بـ، 

:حل معادلة من الدرجة الثانیة
  :نتائج

نعتبر المعادلة/1
:حل متراجحة من الدرجة الثانیة/ 2

:تطبیق

یمكن استثمار كل 
شكل واالنتقال من 
شكل إلى آخر في 

حل معادلة من 
الدرجة الثانیة 
  .بمجھول واحد

و في حل متراجحة 
من الدرجة الثانیة 

  . بمجھول واحد

تقترح مسائل من 
الحیاة العملیة تتعلق 
بتعیین قیمة تحد من 

) أو األدنى(األعلى 
مقدارا معینا عبر 

دراسة تغیرات دالة 
وتحدید نھایاتھا 

  الحدیة 
مسائل اإلستمثال (

optimisation.(
تحدید أكبر : مثل

مساحة لمستطیالت 
  .لمحیطلھا نفس ا


