
األستاذ دهيمي ن01/24 :الرقم

.سيدي عيسى -ثانوية الحنية  :ـةـالمؤسســ

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعتان :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  .المتتالیات العددیة :الوحـــدة

 .عمومیات حول المتتالیات :الحصة موضوع

.المتغیر والثابت في عبارة جبریة :القبلية المكتسبات

  .تعریف متتالیة عددیة واستعمال الكتابات والتعابیر المناسبة:القاعدية الكفاءات

.:الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات وتعالیق
وأنشطة

  :نشاط
مجموعة األعداد  Aأكتب1/

  .الطبیعیة الفردیة
الذي Aما ھو العدد من2/

.10، 9 ،8 ،7ثم  3رتبتھ 
  :كما یليfنعرف3/

nnn

RNU

2

1

:







  ،0(U(،U)1(أحسب/ أ

)2(U،)3(U،)4(U.

ما ھي األعداد الطبیعیة / ب
  التي صورھا كذلك طبیعیة؟

I /تمھید:
II /العرض:
:مفھوم المتتالیة/ 1

  .عددیة متتالیة تسمىRالمجموعة في Nالمجموعة من دالة كل :تعریف

)(أو U،T،H:ترمیز nU ،..............

:مثال

 :حیث معرفتان بما یلي U،Tنعتبر المتتالیتین
1

1




n
U n ،nTn  4.

.Uالحد األول والحد الثاني لـأوجد 1/
.Tأذكر كل حدود2/

:  الحد األول لمتتالیة
0nU إذا كانتU  0معرفة ابتداء منn.مثل:nU n  4.

0U إذا كانتU معرفة على كلN.

)(ونسمیھ العام للمتتالیة nUنرمز لھ أیضا بـ nU)(وأما الحد nU.

III /تطبیقات:
1:13تطبیق 2  nU n.

.0U،1U،2U،3U،200U:أحسب1/

1nU،13كال من nأحسب بداللة 2/ nU.

:2تطبیق
  :األول من التمرین السابق مع المتتالیة المعرفة بما یلي إن أمكننفس السؤال 

N:22,1من nمن أجل كل  10   nn ttt

الھدف ھو ترسیخ 
المفاھیم األساسیة 

( الضروریة 
تعریف، الكتابة 

...).بأدلة، 



األستاذ دهيمي ن02/24 :الرقم

.سيدي عيسى - ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  .المتتالیات العددیة :الوحـــدة

 .تولید متتالیة وحساب حدودھا :الحصة موضوع

.المتتالیات العددیة :القبلية المكتسبات

ّ             معرفة طرق تولید متتالیة، حساب الحد  من المرتبة :القاعدية الكفاءات-                                  n لمتتالیة.  

.:الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات وتعالیق
وأنشطة

:نشاط
h،v، بما  انمعرف انمتتالیت

  :یلي
 :نجد Nمن nمن أجل كل 

23 nnhn 

20:و      v  ،

nvv nn 61 

) 5(أحسب لكل منھما خمسة 
  .حدود األولى

I /تمھید:
II /العرض:

  :طریقة تولید متتالیة
  :طریقتان لتولید متتالیة

.....:مثلعبارة الحد العام، *            
.....:مثلعالقة تراجعیة، *            

  : اتجاه تغیر متتالیة
: تكون متتالیة متزایدة إذاكان كل حد من حدودھا أكبر من الحد السابق لھ، أي

nn UU 1) .01أي  nn UU(

: وتكون متناقصة إذاكان كل حد من حدودھا أصغر من الحد السابق لھ، أي

nn UU 1) .01أي  nn UU.(

nn: وتكون ثابتة إذاكان كل حد من حدودھا یساوي الحد السابق لھ، أي UU 1.

01أي(  nn UU.(

III /تطبیقات:
k  ،t، بما یلي انمعرف انمتتالیت:  

nnkn :نجد Nمن nمن أجل كل   22

00:و      t,63 11   nnnn tttt

  .حدود األولى) 6(أحسب لكل منھما ستة 

بمتتالیة یتعلق األمر 
معرفة بقاعدة ضمنیة 

أو بمتتالیة معرفة 
  .بعالقة تراجعیة
یسمح المجدول 
بمقارنة النتائج 
ّ         المحص ل علیھا      

بقاعدة ضمنیة أو 
  .بعالقة تراجعیة

    ُ                إذا أ عطیت المتتالیة 
: بالشكل

 nu f n

ّ  فالحساب یتم             
مباشرة، وإذا أعطیت 

المتتالیة بعالقة 
تراجعیة نحسب 

nuلحدود حتى ا

باستعمال حاسبة 
.مثال



األستاذ دهيمي ن03/24 :الرقم

.سيدي عيسى - الحنية ثانوية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  .المتتالیات العددیة :الوحـــدة

 .المتتالیات الحسابیة :الحصة موضوع

.:القبلية المكتسبات

ّ                                                                            تعریف متتالیة حسابیة والتعر ف علیھا تبعا لطریقة تولیدھا ووصفھا باستعمال التعبیر المناسب، وحساب الحد من :القاعدية الكفاءات                           

  .لھا بمعرفة الحد األول وأساسھا nالمرتبة 

.:الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات وتعالیق
وأنشطة

:1نشاط
V 50:متتالیة تحقق V ،

:Nمن nومن أجل كل

843 11   nnn VVV.

من  nVبداللة 1nVعبر عن1/

.Nمن nأجل كل

1V،2V،3V،4V،5Vأحسب2/

  ،1V، 2Vأكتب كال من3/

3V،4V،5V 0بداللةV.

.Nكیفي من nنفرض أن4/

.0Vو nبداللة nVاستنتج

:2نشاط
  :نعتبر المتتالیة المعرقة بالعبارة

nU n 32 .

حسابیة وحدد أساسھا بین أنھا 1/
.وحدھا األول

احسب الحدود التسعة األولى /2
  .لھا
مثل النقط المحصل علیھا  /3

),(باعتبار إحداثیاتھا nUn.

I /تمھید:
II /العرض:
:المتتالیات الحسابیة/ 1

U:aUUإذا حققت. متتالیة عددیة Uعدد حقیقي، a:تعریف nn 1  من أجل

.أساسھا a، نقول إنھا حسابیة ونسميNمن nكل

  :عبارة الحد العام/ 2
T 0متتالیة حسابیة معرفة بالحدTواألساس ،a .نجد أنھ من أجل كلn منN:

 110  nqTqnTTnومن أجل ،m منN نجد:

 mnqTT mn .

III /تطبیق:
u 11,2: متتالیة حسابیة تحقق 41  uu.

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

  .أدرس اتجاه التغیر/ u      .                            4أكتب عبارة الحد العام لـ/ 3
  حد من حدودھا؟ 2008ھل العدد / 6.                             أحسب الحد السابع/ 5

نجعل التلمیذ 
یالحظ، بھذه 

           ّ      المناسبة، أن ھ في 
التمثیل البیاني 

لمتتالیة حسابیة 

 nu
تكون النقاط  

اتذات اإلحداثی

 nn ; u
واقعة  

على المستقیم الذي 
معامل توجیھھ لھ 

یساوي أساس 
المتتالیة والترتیب 

0uإلى المبدأ 
.



األستاذ دهيمي ن04/24:الرقم

.سيدي عيسى - ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  .المتتالیات العددیة :الوحـــدة

حدا  n        ّ                              اتجاه تغی ر متتالیة حسابیة، وحساب مجموع:الحصة موضوع

.متتابعة لھا

.المتتالیات الحسابیة :القبلية المكتسبات

  .حدا متتابعة لمتتالیة حسابیة n              ّ                             معرفة اتجاه تغی ر متتالیة حسابیة، حساب مجموع:القاعدية الكفاءات

.:الكفـاءة مؤشرات

  توجیھات وتعالیق
وأنشطة

:نشاط
من أجل متتالیة النشاط في 

  :الحصة السابقة
) 6(الحدود الستة ـ رتب 

  .األولى لھا
  :ـ أحسب العددین التالیین

710 .... VVV 

 70
2

)17(
VV 


.

I /تمھید:
II /العرض:

  :اتجاه تغیر متتالیة حسابیة
:1نتیجة

  . إذا وفقط إذا كان أساسھا موجبا متزایدةتكون متتالیة حسابیة *    
  . إذا وفقط إذا كان أساسھا سالبا متناقصةوتكون *    
.0إذاا كان أساسھا ھو ثابتةوتكون *    

  :حدا متعاقبة لمتتالیة حسابیة nمجموع
  :نجد....... ، 0u،1u،2u:، وحدودھامتتالیة حسابیة أساسھا U:2نتیجة

 nn uu
n

uuu 


 010
2

)1(
:أي .....

III /تطبیق:
u 3210: متتالیة تحقق  uuu    .21432و  uuu

.rواألساس  0uأحسب كال من/ 1

.uاستنتج اتجاه تغیر/ 2
.....أحسب المجموع  / 3 10010 uuul .

.ال تنس خاصية الحدود الثالثة المتتابعة لمتتالية حسابية



األستاذ دهيمي ن05/24 :الرقم

.سيدي عيسى - ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  .المتتالیات العددیة :دةـالوحـــ

 .المتتالیات الھندسیة :الحصة موضوع

.المتتالیات العددیة، الھندسیة :القبلية المكتسبات

ّ                                                                            تعریف متتالیة ھندسیة والتعر ف علیھا تبعا لطریقة تولیدھا ووصفھا باستعمال التعبیر المناسب، وحساب الحد من :القاعدية الكفاءات                           

  .لھا بمعرفة الحد األول وأساسھا nالمرتبة 

:الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات وتعالیق
وأنشطة

:نشاط

V متتالیة تحقق:
16

1
0 V ،

:Nمن nومن أجل كل

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 nVاستنتج

I /تمھید:
II /العرض:
:المتتالیات الھندسیة/ 1

U:nnإذا حققت. متتالیة عددیة Uعدد حقیقي، q:تعریف UqU .1  من أجل كلn

.أساسھا q، نقول إنھا ھندسیة ونسميNمن

  :عبارة الحد العام/ 2
T 0متتالیة ھندسیة معرفة بالحدTواألساس ،q .نجد أنھ من أجل كلn منN:

1
10 ..  nn

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

III /تطبیق:

t 4: متتالیة ھندسیة حدودھا غیر معدومة وتحقق,
2

1
41  tt.

41أكتب كال من/ 1 , tt  بداللة األساسq 0والحدt.

  .أحسب الحد السابع/ t     .4أكتب عبارة الحد العام لـ/ 0t    .3و qاستنتج / 2

  حد من حدودھا؟ 64ھل العدد / 5

بالنسبة إلى 
المتتالیات 

الھندسیة، نقتصر 
في الدراسة على 
تناول المتتالیات 

ذات الحدود 
.الموجبة فقط



األستاذ دهيمي ن06/24 :الرقم

.سيدي عيسى - ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  ..تحلیل :التعلم ميدان

  .المتتالیات العددیة :ـدةـالوحــ

حدا متتابعا  n          ّ               اتجاه التغی ر، وحساب مجموع:الحصة موضوع

.لمتتالیة ھندسیة

.المتتالیة الھندسیة:القبلية المكتسبات

  .حدا متتابعة لھا n              ّ                             معرفة اتجاه تغی ر متتالیة ھندسیة، حساب مجموع:القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

توجیھات وتعالیق 
وأنشطة

:نشاط
من أجل متتالیة النشاط في 

  :الحصة السابقة
  :بین أن/1

21

21
....

16

0610







VVVV

  :حدد إشارة الفرق 2/

nn VV 1  واستنتج اتجاه

.Vتغیر

I /تمھید:
II /العرض:

  :اتجاه تغیر متتالیة ھندسیة
:1نتیجة

.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 *    

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

q

q
uuuu

n

n







1

1
....

1

010 :وإال. 1q:من أجل 010 )1(.... unuuu n .

III /تطبیق:
u 27210: متتالیة تحقق  uuu    .19683432و  uuu

4321 :أكتب كال من/ 1 ،u،u،uu 0بداللةu  واألساسr.

63729الحظ أن(، rواألساس  0uأحسب كال من / 2 .(

.uاستنتج اتجاه تغیر /3
.....أحسب المجموع   4/ 1010 uuul .

.ال تنس خاصية الحدود الثالثة المتتابعة لمتتالية هندسية

بالنسبة إلى 
المتتالیات 

الھندسیة، نقتصر 
في الدراسة على 
تناول المتتالیات 

ذات الحدود 
.الموجبة فقط



األستاذ دهيمي ن07/24 :الرقم

.سيدي عيسى - ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  .المتتالیات العددیة :دةـالوحـــ

 .تطبیقات على المتتالیات :الحصة موضوع

.المتتالیات العددیة :القبلية المكتسبات

  . اتجاه التغیر، حساب حدود، ترییض مسائل: التمكن من المتتالیات العددیة:القاعدية الكفاءات

.:الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات وتعالیق
وأنشطة

:1تطبیق
:Nمن  nالتي تحقق من أجل كل  hنعتبر المتتالیة

321  nnn hhh100: ،  و h.

.rبین أنھا حسابیة، وحدد أساسھا / 1
  .مثل بیانیا ھذه المتتالیة في المستوي/ 2

:أنشئ في نفس المعلم المستقیم/ 3  103:  xyL.

  ماذا تستنتج؟/ 4

:2تطبیق
  .في بنك) 100000000( یضعان مالین x،yشخصان

7: من فوائد بسیطة بنسبة xیستفید 5: من فوائد مركبة بـ yویستفید. % %.

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

  .ھو حدود م ھـ yخالل السنوات ھو حدود م ح، ومبلغ xبین أن مبلغ 2/

  !أي الشخصین یستفید أكثر؟ 3/

استثمار النتائج من 
خالل وضعیات 

فوائد (ملموسة 
بسیطة، مركبة، 

.(...



األستاذ دهيمي ن08/24 :الرقم

.سيدي عيسى -ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

.الدوال المرجعية :الوحـــدة

دراسة الدالة  :الحصة موضوع
3x x.

.الدراسة والتمثیل البیاني للدوال المرجعیة :القبلية المكتسبات

.بیانیا" مكعب " تمثیل الدالة  -"مكعب"        ّ            معرفة تغی رات الدالة :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات وتعالیق
وأنشطة

:نشاط
  ، .......المستوي 

لیكن  /أ fC  التمثیل البیاني

:بـ Rللدالة المعرفة على
3: xxf .

أكمل  /1
الجدول 

صور (.التالي

)وسوابق

أدرس  /2
.fتغیرات

مجموعة التعریف، (
اتجاه التغیر، جدول 

).التغیرات

أنشئ التمثیل  /3
. (البیاني

ji


4.(

استنتج في نفس المعلم السابق  /ب
:التمثیل البیاني للدالة

23 xx .

Xf(x)

2-

1-

0.5-

0

1

8

I /تمھید:
II /العرض:

:دراسة الدالة مكعب
.یمكن تقدیم ملخص

:فائدة

axxgالتمثیل البیاني للدالة 3:   ھو gC  صورة fC  باالنسحاب الذي

jaشعاعھ


.

التمثیل البیاني للدالة 3: axxt   ھو tC  صورة fC باالنسحاب الذي  

iaشعاعھ 


.

III /تطبیقات:
  ، .......المستوي 

لیكن  fC 133:التمثیل البیاني للدالة: 23  xxxxf .

R:من xحیث من أجل كل aأوجد العدد /1   3
axxf .

أذكر كیف یمكن استنتاج /2 fC اعتمادا على التمثیل البیاني للدالة مكعب.  

أنشئ /3 fC.

تكون دراسة الدالة 
مناسبة " مكعب "

للتذكیر بالمفاھیم 
األساسیة المتعلقة 

التعبیر، (بالدوال 
    ّ              التغی رات، التمثیل 

المدروسة ) البیاني
في السنة األولى 

  .ثانوي
ـ : مالحظة

2008/2009تعدیل
ـ نكتفي بدراسة دوال 

مجموعات تعریفھا 
.معطاة



األستاذ دهيمي ن09/24 :الرقم

.سيدي عيسى - ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

.الدوال المرجعية :الوحـــدة

 .مجموع وجداء دالتین :الحصة موضوع

..الدراسة والتمثیل البیاني للدوال المرجعیة :القبلية المكتسبات

.تعريف مجموع، جداء دالتين عدديتين :القاعدية الكفاءات

.:الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات وتعالیق
وأنشطة

  :نشاط
  :حیث f ،gنعتبر 

1)(  xxf،32)(  xxg

ھل یمكن أن نعرف عبارة *
،f+5 ،f+g: كل من الدوال

f×(-2)
g×f؟  

I /تمھید:
II /العرض:

  :عملیات على الدوال
:مجموع وجداء دالتین/1
f ،g........Df ،Dg ،على التواليk عدد حقیقي.  

fھو الدالة  kو fـ مجموع  + kحیث ، :(f + k)(x) ومجموعة تعریفھا ،Df.
))(()()(المعرفة بـ f+gھو الدالة  gو fـ  مجموع  xgxfxgf علىgf DD .

))(()(المعرفة بـ f×kھو الدالة  kبالعدد  fـ جداء  xkfxkf علىfD.

g......gfبـ  fـ جداء  DD .

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

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

2xxتذكر التمثیل البیاني للدالة:2تطبیق )ثم استنتج التمثیل البیاني لكل )مربع

:3:من 2 xxf ،2

2

1
: xxg .

  :حیث h ،gیعطى في الشكل التالي التمثیالن البیانیان للدالتین  /3تطبیق

h  مبالكیلو غرا(بداللة وزن ھذا المنتوج ) وحدة افتراضیة(تمثل ثمن بیع منتوج معین.(  
g  مبالكیلو غرا(بداللة وزنھ ) نفس الوحدة السابقة(تمثل تكلفة المنتوج السابق.(  

  وما ھي فائدتھ؟ ؟ وما ھي تكلفتھ؟1kgما ھو ثمن بیع / 1
ھل یمكن إنشاء / 2 fC حیث ،f  ھي الدالة ترفق كل كمیة من المنتوج السابق

  ؟)بالوحدة السابقة(بالفائدة المحصلة من بیعھ ) kgبـ(

ـ : مالحظة
ـ 2008/2009تعدیل

نكتفي بدراسة دوال 
مجموعات تعریفھا 

.معطاة



األستاذ دهيمي ن10/24 :الرقم

.سيدي عيسى - ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

.الدوال المرجعية:الوحـــدة

 .حاصل قسمة ومركب دالتین :الحصة موضوع

.الدراسة والتمثیل البیاني للدوال المرجعیة :القبلية المكتسبات

.تعريف حاصل قسمة ومركب دالتين عدديتين :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات وتعالیق
وأنشطة

  :نشاط
في النشاط  f ،gنعتبر 
)(1 .(السابق  xxf،

32)(  xxg(

ھل یمكن أن نعرف عبارة *

:كل من الدالتین
g

f
،fg ؟

I /تمھید:
II /العرض:
:حاصل قسمة دالة على أخرى، مركب دالتین/ 2
f ،g........Df ،Dgعلى التوالي:  

gfوھي معرفة على......     حاصل القسمة*  DD  0، بحیث)( xg.

fg:بھذا الترتیب ھو الدالة gبالدالة fمركب الدالة *   حیث :

 )())(( xfgxfg  . ومجموعة تعریفھا ھي كل العناصرx  منDf حیث

gDxf )(.

fgالرمز :1مالحظة   والرمز، ...یقرأ))(( xfg   والرمز ،...یقرأ))(( xfg

  ...یقرأ 

، فإن Iمتناقصتین معا أو متزایدتین معا على المحال  f،gإذا كانت: 2مالحظة

fg   متزایدة علىI تكون، وفي الحالة األخرىfg   متناقصة علىI.

III /تطبیقات:
)(2:بما یلي Rعلى f،gنعرف الدالتین:1تطبیق  xxf،xxxg 2)( 2 .

، gf: عرف كل من الدالتین مما یلي* 
g

f
،fg .

بالنسبة إلى 
مركب دالتين، 
نكتفي بتناول 
  .أمثلة بسيطة

ـ : مالحظة
ـ 2008/2009تعدیل

نكتفي بدراسة دوال 
مجموعات تعریفھا 

.معطاة



األستاذ دهيمي ن11/24 :الرقم

.سيدي عيسى - ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  .الدوال المرجعیة، والتحویالت النقطیة البسیطة :الوحـــدة

 .التمثیل البیاني لدوال مرفقة :الحصة موضوع

.الدراسة والتمثیل البیاني للدالة مكعب :القبلية المكتسبات

.استنتاج منحنيات دوال مرفقة انطالقا من منحنيات دوال معطاة :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات وتعالیق
وأنشطة

  :نشاط
في المستوي المزود بالمعلم 

المتعامد والمتجانس jio


,,

أنشئ/ 1   التمثیل البیاني

:3للدالة xxf .

اعتمادا على/ 2   مثل

  :بیانیا كال من

2: 3 xxg 
3: xxh 

3: xxk 

 3: xxl 

 31: xxt 

I /مكعبالتمثیل البیاني للدالة :تمھید

II /العرض:
في كل الحصة نعتبر التمثیل البیاني للدالةf  في المستوي المزود بالمعلم المتعامد

والمتجانس jio


,,.

التمثیل البیاني للدالة  axfxg ::

التمثیل البیاني للدالة   axfxg :  ھو gC  صورة  باالنسحاب الذي  

jaشعاعھ 


.

التمثیل البیاني للدالة xfxh ::

التمثیل البیاني للدالة   xfxh : ھو hC  صورة  بالتناظر بالنسبة  

.لمحور الفواصل 

التمثیل البیاني للدالة xfxk ::

التمثیل البیاني للدالة  xfxk :ھو hC ینطبق على  ،فوق محور الفواصل  

  .ویناظر الجزء الذي تحت محور الفواصل منھ بالنسبة لھذا المحور 

التمثیل البیاني للدالة xfxl ::

التمثیل البیاني للدالة xfxl :  ھو
 hC

صورة    بالتناظر بالنسبة لمحور  
.التراتیب 

للدالةالتمثیل البیاني  axfxt ::

التمثیل البیاني للدالة  axfxt : ھو tC  صورة  باالنسحاب الذي  

iaشعاعھ 


.

III /تطبیقات:
باالعتماد على  2 التمثیل البیاني للدالة: xxf  .مثل بیانیا كال من:  

  3: xfxg  ، xfxh : ، xfxk : ، 2
: xxl  ،  

 2
2: xxt .

نعني بدوال 
  :مرفقة، الدوال

( )x f x k

º( )x f x

( )x f xº

( )x f xº
( )x f x k

حقيقي  kحيث 
دالة fثابت و
.معطاة
ـ : مالحظة

ـ 2008/2009تعدیل
نكتفي بدراسة دوال 
مجموعات تعریفھا 

.معطاة



األستاذ دهيمي ن12/24 :الرقم

.سيدي عيسى - ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  .البیانیةالتحویالت النقطیة البسیطة والتمثیالت :الوحـــدة

 .مركز التناظر، ومحور التناظر :الحصة موضوع

.البيانية للدوال المألوفةالتمثيالت  :القبلية المكتسبات

.                                                                               ّ       البرهان على أن  نقطة هي مركز تناظر، أو على أن  مستقيم هو محور تناظر المنحني الممث ل لدالة:القاعدية الكفاءات

.:الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات وتعالیق
وأنشطة

:نشاط
باالعتماد على بعض القیم 

للمتغیر أنشئ التمثیلین البیانیین 

:2 :للدالتین 3 xxg 

 2
2: xxf 

:أنشئ المستقیم/ 1
  2: xLوالنقطة ،:

 2,0A .ما ذا تستنتج؟  

، قارن بیانیا 2a:نضع/ 2

ثم حسابیا، بین  haf ،

)( haf .

،0a: نضع اآلن/ 3
2b .  ،قارن بیانیا ثم حسابیا

بین 
   

2

haghag 
،

b.

I /التمثیالت البیانیة للدوال:تمھید

II /العرض:
المعلم المتعامد والمتجانسفي كامل الحصة نعتبر في المستوي المنسوب إلى  jio


,,،

 التمثیل البیاني للدالةf  المعرفة على المجالI.

  :محور تناظر منحن/ 1
  .عدد حقیقي a:نتیجة

یكون المستقیم  ax :Lمحور تناظر لـ إذاا كان من أجل كل عدد حقیقيx  منI

haxحیث  العدد ،ha   أیضا منI و:   )( hafhaf .

بین المستقیم  :مثال  3: xH محور تناظر لـ fC حیث ،f  معرفة علىR بـ:  

46: 2  xxxf 

  :مركز تناظر منحن/ 2
  .عددان حقیقیان a،b:نتیجة

تكون النقطة baA مركز تناظر لـ , إذاا كان من أجل كل عدد حقیقيx  منI

haxحیث  العدد ،ha   أیضا منI و: 
   

b
hafhaf




2
.

مركز تناظر لـ A)1,1(بین النقطة :مثال  fCحیث ،f معرفة على 1R بـ:  

1

2
:





x

x
xf 

III /المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس :تطبیقات jio


,,.

مركز تناظر للمنحني  A)3,1(بین أن /1 fC  للدالة
1

23
:





x

x
xf   المعرفة

على    ,11, .

بین أن المستقیم /2  3: xH  محور تناظر للمنحني fC للدالة  

26: 2  xxxf  المعرفة علىR.

نرتكز على 
التمثيالت 

 البيانية للدوال
في معلم متعامد 

 ومتجانس
لتبرير 

  :نتيجتينال
( )f a h

= ( )f a h

و
( ) ( )

2

f a h f a h
b

  


....
ـ : مالحظة

ـ 2008/2009تعدیل
نكتفي بدراسة دوال 
مجموعات تعریفھا 

.معطاة



األستاذ دهيمي ن13/24:الرقم

.سيدي عيسى - ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

.االشتقاق:الوحـــدة

والكتابة 0xتعريف العدد المشتق عند :الحصة موضوع 0f ' xº

.الترجمة الهندسية للعدد المشتق

.:القبلية المكتسبات

.تعيين معادلة للمماس - ترجمة عدد مشتق بيانيا - مقاربة مفهوم العدد المشتق على مثال :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

توجیھات وتعالیق وأنشطة

:نشاط
  تسقط كریة من 
  الرصاص من 

  عن  Eارتفاع 
  سطح األرض 

  النقطةابتداء من 
F  إلى النقطةk)الشكل (

  .بدون سرعة ابتدائیة
الدراسة الفیزیائیة تثبت بأن 
المسافة المقطوعة ابتداء من 

F  بالنسبة للزمنt تحقق:  
25)( ttd ،)t  ،بالثانیةd

  ).بالمتر وفي شروط معینة
نرید معرفة سرعة * 

st.5المتحرك في اللحظة 
ما ھي المسافة المقطوعة  /أ

tخالل  = t؟ ثم 5 = 5 – 1 ،

2

1
5 t،

10

1
5 t ،

10

1
5 t.

أحسب السرعة المتوسطة  /ب

و 5ثم  1-5و 5بین 
2

1
5 

  .....ثم 
ما ھي السرعة مما  /جـ

مضى التي ھي أقرب 
  للمطلوب؟

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

  .السرعة المتوسطة بینھما
t ،tنعتبر اللحظتین  /ھـ + h

  .نفس السؤال السابق

I /تمھید:
II /العرض:

في كامل الحصة نعتبر المستوي منسوبا إلى معلم  jio


,,.

  :االشتقاق

:العدد المشتقو 0xقابلیة االشتقاق لدالة عند  /1
.x0یشمل العدد  Rمن  Dدالة معرفة على المجال f: تعریف

إذا كانت النسبة
h

xfhxf )()( 00   تقترب من عدد حقیقيl عندما یقترب ،

 :، ونكتب....نقول إن  بالقدر الكافي، 0إلى  hالعدد

0

)()(
lim 00






h

l
h

xfhxf
.0xعند fالعدد المشتق للدالة  lونسمي العدد  

lxf:ونكتب  )( ونسمي النسبة . 0
h

xfhxf )()( 00   نسبة تزایدf  بین

hxالعددین 0
،

0x.

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

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

:ومعادلة المماسالتفسیر الھندسي للعدد المشتق /2
),,(....المستوي منسوب إلى : تعریف jiO


، Dfعنصر من  x0دالة،  fو. 

  .في المستوي fالتمثیل البیاني لـ  (Cf)و

)(ومعامل توجیھھ ھو العددA(x0,f(x0))المستقیم الذي یشمل النقطة 0xf 

 :وھو معرف بالمعادلة، Aفي النقطة  (Cf)یسمى مماس 

)())(( 000 xfxxxfy .

III /تطبیق:
f(x): كما یلي fالدالة  Rنعرف على  = 3x2 +1.

f)0(أحسب /1 ،)1(f  واكتب معادلة ،......  

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

نعتمد المقاربة الحركية *
والمقاربة بواسطة الوضع 

AMقاطع لل ئيالنها
Mعندما تقترب  يلمنحن
.Aمن 

عطى تعريف شكلي    ال ي *
سنكتفي بمقاربة . للنهاية

.حدسية للحسابات المنجزة
                  ي عر ف العدد المشتق *

كنهاية للدالة 
   0 0f x h f x

h
h

 


.0إلى    hعندما يؤول 
العدد المشتق هو معامل 

أو الميل في معلم (التوجيه 
.للمماس) متعامد ومتجانس

يشار إلى دوال غير قابلة *

مثل، 0xلالشتقاق عند 

x x   و

x x  0عند.

                      تقترح أمثلة ي طبق فيها *
السرعة  Ü: العدد المشتق

اللحظية لحركة مستقيمة لها 
  .معادالت زمنية بسيطة

Ü الكلفة الهامشية.

ـ : مالحظة
ـ 2008/2009تعدیل

نكتفي بدراسة دوال 
.مجموعات تعریفھا معطاة

F
E

k



األستاذ دهيمي ن14/24 :الرقم

.سيدي عيسى - الحنية ثانوية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  .االشتقاق :الوحـــدة

.إنشاء المماس :الحصة موضوع

.معادلة المماس:القبلية المكتسبات

.لمنحني ممثل لدالة مرجعية مقررة Aتعيين معادلة للمماس، وإنشاؤه عند نقطة :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات وتعالیق
وأنشطة

كل الحصة عبارة عن 
  أنشطة استثماریة

I /معادلة المماس :تمھید.

II /في كامل الحصة نعتبر المستوي المنسوب إلى معلم  :العرض jio


,,.

III /تطبیقات:
:2:نعتبر الدالتین :1تطبیق xxf   ،xxg :المعرفتین على ،R ،

 ,0 على التوالي.  

.aأوجد میدان قابلیة االشتقاق لكل منھما، وعبارة العدد المشتق لكل ھما من أجل/ 1
استعن ببعض القیم للمتغیر وأنشئ تمثیلیھما البیانیین/ 2 fC  ، gC.

مماس) L(أكتب معادلة لـ / 3 fC ومعادلة لـ 1عند النقطة ذات الفاصلة ،)H(

مماس gC عند النقطة ذات الفاصلة
4

1
.

).L( ،)H(أنشئ / 4

:2تطبیق

:3: نفس أسئلة التطبیق السابق من أجل xxf  ،
x

xg
1

:   علىR ،

    ,00,  1، -1:والفاصلتان ھما على التوالي. على التوالي.   

يشار إلى دوال غير *

0xقابلة لالشتقاق عند 

xمثل، x

xو x  0عند.

                      تقترح أمثلة ي طبق فيها *
  : العدد المشتق

Ü  السرعة اللحظية
لحركة مستقيمة لها 

  .معادالت زمنية بسيطة
Ü الكلفة الهامشية.

ـ : مالحظة
ـ نكتفي 2008/2009تعدیل

بدراسة دوال مجموعات 
تعریفھا معطاة



األستاذ دهيمي ن15/24 :الرقم

.سيدي عيسى - ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

.االشتقاق :الوحـــدة

.العدد المشتق للدوال المرجعية:الحصة موضوع

.:القبلية المكتسبات

تعريف الدالة المشتقة لدالة  .                                                          0x   معرفة العدد المشتق للدوال المرجعية المقررة من أجل قيمة معي نة  :القاعدية الكفاءات

.قابلة لالشتقاق على مجال

.:الكفـاءة مؤشرات
 المقترحة األنشطة

وطبیعتھا
 توجیھات وتعالیق

وأنشطة

:نشاط
fنعتبر الدالة  /1

بالعبارة Rالمعرفة على
  kxf 

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  من

R*.   ثمxxf )(

*على
R.

I /تمھید:
II /العرض:
  :الدالة المشتقة/ 1

  :تعریف
f دالة معرفة على المجالD  منRوتقبل االشتقاق عند كل عدد ،x منھ.  

.Dتقبل االشتقاق على  fإنـ نقول 

xf)(العدد Dمن  xـ ونسمي الدالة التي ترفق بكل عدد  الدالة المشتقة للدالة ،f ونرمز ،

':')(:، فنكتبf'لھا بـ xfxf 

:بعض الدوالمشتقات / 2
kxf:مشتقة الدالة /أ : تقبل االشتقاق علىR 0:ودالتھا المشتقة ھي الدالة: xf .

baxxg:مشتقة الدالة /ب :.............axg :.

:2:مشتقة الدالة/ جـ xxh .............xxh 2: .

:3:مشتقة الدالة /د xxt .............23:' xxt .

nxxe:مشتقة الدالة /ھـ :.............1:' nnxxe .

:مشتقة الدالة /و
x

xr
1

: .............
2

1
:'

x
xr .

:مشتقة الدالة /ي
nx

xm
1

: .............
1

:'



nx

n
xm .

xxs:مشتقة الدالة /ك :  على... تقبل
*
R الدالة... ودالتھا:

x
xs

2

1
:' .

III /تطبیقات:
f(x): المعرفة بالعبارة fنعتبر الدالة :1تطبیق = 2x² + (Cf)، أكتب معادلة لمماس 3

10: عند النقطة ذات الفاصلة......... في المستوي ... التمثیل  x.

  :في كل مما یلي fأوجد میدان قابلیة االشتقاق والدالة المشتقة للدالة :2تطبیق
/1f(x) = 2x²./2f(x) = 3x² + 1.

/3xxf 2)( ./462)( xxf .

/5
x

xf
2

)(


.

xxfھل تقبل الدالة: 3تطبیق :  ؟0االشتقاق عند  

يشار إلى دوال غير 
قابلة لالشتقاق عند 

0x ،مثل

x x

xو  x  عند

0.

            ُ     تقترح أمثلة ی طبق 
  : فیھا العدد المشتق
  ـ السرعة اللحظیة

  لحركة مستقیمة لھا 
معادالت زمنیة  

  .بسیطة
  .ـ الكلفة الھامشیة

  : مالحظة
ـ 

ـ 2008/2009تعدیل
  دوالنكتفي بدراسة 

مجموعات تعریفھا  
.معطاة



األستاذ دهيمي ن16/24 :الرقم

.سيدي عيسى - ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  .االشتقاق:الوحـــدة

.حساب المشتقات:الحصة موضوع

.:القبلية المكتسبات

.حساب مشتق مجموع وجداء وحاصل قسمة دالتين قابلتين لالشتقاق :القاعدية الكفاءات

:الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات وتعالیق
وأنشطة

:1نشاط
: نعتبر الدالتین

1: 4 xxf   ،

1: 2 xxg   المعرفتین

.Rعلى 
ھات عبارة كل من الدوال  /1

  :التالیة وبسطھا

gf  ،gf . ،
g

f
.

  .اشتق الدوال الثالثة السابقة /2
: أحسب وبسط كال مما یلي /3
)()( xgxf ،
)(').()().( xgxfxgxf ،

 2)(

)(').()().(

xg

xgxfxgxf 
.

I /تمھید:
II /العرض:

  :نقبل النتائج التالیة
f ،g  دالتان معرفتان على المجالD  منRوتقبالن االشتقاق علیھ ،.

gfgf  )()()()(:أي(، )( xgxfxgf (.

'..)'.( gfgfgf  ،)أي:)(').()().()()'.( xgxfxgxfxgf (.

2

'.'.
)'(

g

gfgf

g

f 
 ،)أي:

 2)(

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

xg

xgxfxgxf
x

g

f 
(.)g  ال

)Dتنعدم على

III /تطبیقات:

)1(:حیث f ،gأوجد مشتقة كل من  /1
1

: 2  x
x

xf  ،

12

3
:





x

x
xg )gعلى المجال





 ,

2

1
یجب اقتراح دوال كثیرات ().

aحدود، وأخرى إن أمكن تناظریة x b
x

c x d




(

.41، 40خاصة  .194، 193، ص31إلى رقم  21من رقم  /2

تقبل النتائج 
المتعلقة بحساب 
مشتق مجموع و 

جداء وحاصل 
قسمة دالتين 

قابلتين 
  .لالشتقاق

  : مالحظة
ـ 

/2008تعدیل
  ـ 2009

  نكتفي بدراسة دوال
مجموعات  

.تعریفھا معطاة



األستاذ دهيمي ن17/24 :الرقم

.سيدي عيسى - ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  .االشتقاق:الوحـــدة

حساب المشتقات لدوال ك ح، وأخرى :الحصة موضوع

.تناظریة

.:القبلية المكتسبات

ناطقة من الشكل حساب مشتق دالة كثير حدود ودالة  :القاعدية الكفاءات
ax b

x
cx d




.

:الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات وتعالیق
وأنشطة

كل الحصة 
عبارة عن 

أنشطة 
  استثماریة

I /تمھید:
II /العرض:

یجب اقتراح دوال كثیرات حدود، 
:من الشكل(. وأخرى تناظریة

ax b
x

cx d




(

III /تطبیقات:

ـ : مالحظة
ـ 2008/2009تعدیل

نكتفي بدراسة دوال 
مجموعات تعریفھا 

معطاة



األستاذ دهيمي ن18/24 :الرقم

.سيدي عيسى - ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  .االشتقاق :الوحـــدة

.          ّ         المشتق وتغی رات دالة :الحصة موضوع

.الدالة التآلفية، والدالة مربع :القبلية المكتسبات

.                                       الربط بين اتجاه تغي ر دالة وإشارة مشتقها :القاعدية الكفاءات

.:الكفـاءة مؤشرات

توجیھات وتعالیق وأنشطة

:نشاط
: نعتبر الدالتین

1: 2 xxf   ،

12: xxg   المعرفتین

.Rعلى 
، ثم gأذكر اتجاه تغیر /1

وحدد  g'أحسب عبارة الدالة

  .إشارتھا
اعتمادا على الدالة مربع،  /2

.fاستنتج اتجاه تغیر الدالة

f'عبارة الدالة ثم أحسب

  .وحدد إشارتھا

I /اتجاه تغي ر دالة تآلفية :تمھید                      .

II /العرض:
  :وإشارة المشتقةاتجاه تغیر 

:تمھید
  .العالقة بين منحى مستقيم وإشارة معامل توجيهه*

.                                           العالقة بين تغي ر دالة تآلفية و معامل توجيهها* 
): ُ    ت ـقبل( :مبرھنة

f دالة معرفة وقابلة لالشتقاق على مجالI منR.

fإذا كانت  المجال موجبة علىI تكونf إذا كانتمتزایدة علیھ، وf   سالبة

fإذا كانتمتناقصة علیھ، و fتكون Iعلى  معدومة علىI تكونf  ثابتة

  .علیھ

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

.Iنقول إنھا رتیبة على  Iال تغیر اتجاه تغیرھا على fإذا كانت  2/

III /تطبیقات:
  .196، 195، 194، ص50إلى 42رقممن / 1
  .أدرس اتجاه تغیر كل الدوال التي تناولناھا في الحصة السابقة/ 2

                      ي ذكر بالعالقة بين منحى 
مستقيم وإشارة معامل 

                      توجيهه وبين تغي ر دالة 
  .تآلفية و معامل توجيهها

                           العالقة بين التغي رات وإشارة 
  المشتق
بين التقريب المحلييشرح 

  .والمماسالمنحني 
ويسمح بقبول النظرية التي  

                           تعطي اتجاه تغي ر دالة قابلة 
لالشتقاق على مجال تبعا 
إلشارة مشتقها على هذا 

.المجال
ـ 2008/2009ـ تعدیل: مالحظة

نكتفي بدراسة دوال مجموعات 
تعریفھا معطاة



األستاذ دهيمي ن19/24 :الرقم

.سيدي عيسى - ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

......................:التاريـــــخ

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  .االشتقاق :الوحـــدة

.القیم الحدیة لدالة على مجال :الحصة موضوع

.االشتقاق، جدول التغيرات، القيم الحدية :القبلية المكتسبات

.تعيين القيم الحدية لدالة قابلة لالشتقاق على مجال :القاعدية الكفاءات

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

 توجیھات وتعالیق
وأنشطة

:نشاط
: الدالة Rفي  نعرف

xxxf 4: 3 .

أدرس اتجاه تغیرھا،  /1
  .وأنشئ جدول تغیراتھا

fأدرس القیم الحدیة  لـ /2

، ثم على R على 2,2.

التي تنعدم  xما ھي قیم  /3
عندھا، وتغیر  f'المشتقة 

إشارتھا؟ وما ھي صور ھذه 
  القیم؟

I /االشتقاق، جدول التغيرات، القيم الحدية :تمھید.

II /العرض:
  :القیم الحدیة لدالة على مجال

f  دالة معرفة على المجال ba,  منR0، وتقبل االشتقاق علیھ، وxعنصر منھ.  

  :مبرھنة
إذا انعدم  xf  تقبل قیمة حدیة محلیة f، وغیر إشارتھ فإن الدالة 0xعند  ' 0xf

.0xعند 

  :مثال

 0xf  ھي قیمة صغرى لـ

f  على المجال ba,.

 0xf  ھي قیمة كبرى لـ

f  على المجال ba,.

III /تطبیقات:
  :أدرس القیم الحدیة لكل دالة من الدوال المعرفة فیما یلي /1

xxxf 2)( 2  على R،xxxg 3)( 3  على R ،xxh )(على ,0

  .196، ص54إلى  51من رقم  /2

b0xax

+0- xf '

 xf

 0xf

b0xax

+0- xf '

 0xf

 xf

ـ : مالحظة
ـ 2008/2009تعدیل

نكتفي بدراسة دوال 
مجموعات تعریفھا 

معطاة



a

األستاذ دهيمي ن20/24 :الرقم

.سيدي عيسى - ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

.التقريب التآلفي لدالة:الوحـــدة

.التقريب بالتطبيق المتتابع لنسبة مئوية :الحصة موضوع

.المماس:القبلية المكتسبات

.تعيين التقريب التآلفي لدالة عند قيمة انطالقا من أمثلة بسيطة :القاعدية الكفاءات

.:الكفـاءة مؤشرات

توجیھات وتعالیق وأنشطة

:1نشاط
المستوي لمنسوب إلى معلم 

 jio


,,.

ولتكن الدالة 

2: 2 xxf .

استعن ببعض القیم / 1
إلنشاء  fC.

أكتب معادلة لـ/ 2 T

مماس  fC  عند النقطة

  .، ثم أنشئھ1ذات الفاصلة 
مثل الدالة التآلفیة / 3
12: xxg   بیانیا في

  .نفس المستوي
تكون  Rھات مجاال من / 4

فیھ    xgxf .

  :2نشاط
في سوق، سلعة ثمنھا/ 1

500 x 1، تغیر إلىx

، ثم إلى 1%بمقدار 

2x بنفس النسبة.  

  .أحسب الثمن الجدید للسلعة
نفرض أن السلعة السابقة / 2

500ثمنھا x تغیر إلى ،

'x 22%بمقدار .

و 2xوقارن بین . x'أحسب

'x.

I /المماس، والتفسير الهندسي له :تمھید.

II /العرض:
:التقريب التآلفي لدالة عند قيمة

f  دالة معرفة على المجالI  منR ،

.a، وتقبل االشتقاق عندaیشمل 

 C  تمثیلھا البیاني في المعلم jio


,,

 ،A  النقطة من C  التي فاصلتھاa ،

و T  مماس C  عندA.

: لدینا

      afaxafyT  .':.

إذا  T ھو التمثیل البیاني للدالة التآلفیة

g حیث :

      afaxafxg  .'.

:تعریف
.aعند  fنسمیھا أفضل التقریب التآلفي المماسي للدالة  gالدالة التآلفیة 

 :ونقبل أنھا ھي أفضل تقریب تآلفي لھا، ونكتب
      afaxafxf  .'.

  .یمكن اقتراح أمثلة :مثال

:تقريب زيادتين متتاليتين صغيرتين لقيمة
:خاصیة

x مقدار متغیر، وt 1عدد موجب وصغیر بالنسبة لـ.  
قریبتین من زیادة واحدة قدرھا  t%قدر كل منھما  xزیادتان متتابعتان لـتكون 

%2t

III /تطبیقات:
.56خاصة رقم ، 198ص  61، إلى رقم 196ص  55من رقم 

Aالمماس عند نقطة 

من منحن  aفاصلتها

fC  هو التمثيل البياني

لدالة تآلفية، نقبل أن هذه 
الدالة التآلفية هي أفضل 

f ةتقريب تآلفي للدال

.aعند 
بعبارة أخرى، من أجل  
x قريب منa

:يكون
( ) ( ) '( )( )f x f a f a x a  

نجعل التلميذ يالحظ  
                      مثال، أن  تطبيق زيادتين 
متتاليتين صغيرتين قدر 

ø1%كل  منهما مثال 

يكافئ تقريبا زيادة قدرها 
، وهو ما يعود إلى 2%

اعتبار  
2

1 x  مثل

1 2x   وأن    
y 1 2x   هي معادلة

المماس عند  0 ;1

للمنحني الممثل للدالة 

 x 1 x ².
ـ 2008/2009ـ تعدیل: مالحظة

نكتفي بدراسة دوال مجموعات 
تعریفھا معطاة



األستاذ دهيمي ن21/24 :الرقم

.سيدي عيسى - ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  .السلوك التقاربي:الوحـــدة

.السلوك التقاربي للدوال المرجعیة عند ما النھایة وعند الصفر:الحصة موضوع

.:القبلية المكتسبات

)ضمنية في المنهاج(. حساب نهاية دالة مرجعية :القاعدية الكفاءات

.:الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات وتعالیق
وأنشطة

:1نشاط

لتكن الدالة 
x

xf
1

: 

المعرفة على 

    ,00, .

استعن ببعض القیم إلنشاء  /1
 fC.

أحسب  /2 xf  من أجل

.xقیما كبیرة جدا لـ 
نفس السؤال من أجل قیم  /3

صغیرة جدا، ثم قیم موجبة 
وقریبة جدا من الصفر، ثم قیم 

  .سالبة وقریبة جدا من الصفر

I /تمھید:
II /العرض:

:النهايات
f  دالة معرفة علىR.

  :النهاية عند الالنهاية
  :تعريف

عندما نستطيع أن نجعل  xf  أقرب إلى الصفر من أي عدد حقیقي آخر، لما

كبیرا بالقدر الكافي نقول إن نھایة  xیكون  xf  عندما یؤول  0ھيx  على زائد ال

: ونكتب. نھایة  0lim 
x

xf.

:0xالنهاية عند 
:تعريف

عندما نستطيع أن نجعل  xf  أكبر من أي عدد حقیقي آخر، لما یكونx  قریبا

بالقدر الكافي نقول إن نھایة 0xإلى  xf  ھي  زائد ال نھایة عندما یؤولx  0إلىx.

: ونكتب  
 0

lim
xx

xf.

.توجد نھایات أخرى كثیرة، سنتطرق إلیھا من خالل األمثلة التي نتناولھا :مالحظة ھامة

 :اقرأ ثم استنتج النھایات التالیة :أمثلة

x
x

1
lim ،

x
x

1
lim ،

0

1
lim



x

x
 ،

0

1
lim



x

x
 ،

x
x2lim ،

x
x2lim ،

x
x3lim ،

x
x3lim ،

x
xlim ،

0

lim


x

x ، 



x

x 52lim ،

 



x

x 13lim.

III /تطبیقات:
  .228صفحة  12إلى  6من رقم 

 ُ            ت قبل النتائج 
  ُ           وت شرح بأمثلة 

مختارة 
وبحسابات 

      م قر بة 
وباالستعانة 

بالتمثيل البياني 
  .للدوال

تعتمد مقاربة 
حدسية لمفهوم 

  .النهاية
ـ : مالحظة

ـ 2008/2009تعدیل
نكتفي بدراسة دوال 
مجموعات تعریفھا 

معطاة



  األستاذ دهيمي ن22/24 :الرقم

.سيدي عيسى - الحنية ثانوية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  .السلوك التقاربي:الوحـــدة

.العملیات على النھایات:الحصة موضوع

.النهاية :القبلية المكتسبات

)ضمنية في المنهاج( .حساب نهاية دالة :القاعدية الكفاءات

.:الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات وتعالیق
وأنشطة

:1نشاط
  :أحسب كل نھایة مما یلي

/أ 



x

xx2lim ،

9

1
lim













x

x
x

 ،

 



x

xx 23lim.

/ب 



x

xx 1lim 2 ،

 












x

x
x 5

1
1lim 2 ،

 
x

x
x

1
1lim



.

/جـ 32lim 3 


xx
x

 ،  

53

132
lim

2

3




 x

xx
x

.

I /تمھید:
II /العرض:
f ،g  دالتان معرفتان علىRو ،a عدد حقیقي.  

:نقبل النتائج التالیة: العمليات على النهايات

  )حاالت6: (نهاية مجموع دالتين
:1نتيجة

)حاالت9: (نهاية جداء دالتين
:2نتيجة

)حاالت5: (نهاية مقلوب دالة
:3نتيجة

:، أونهاية دالة كثير حدود عند 
..................4نتيجة :

:، أونهاية دالة ناطقة عند 
..................5نتيجة .الدالة التناظرية في حالتها العامة: مثال:

III /تطبیقات:
  .229، 228 صفحة  18إلى  13من رقم 

إذا كانت  
ax

xf


lim ھيlll

وكانت  
ax

xg


lim ھي'l

فإن    
ax

xgxf


limھي'll ¿

إذا كانت 

 
ax

xf


lim ھيl
0l

l
0l

l
0l

l
0l

l0

وكانت  
ax

xg


lim

ھي
'l


أو


فإن

    xgxf
ax




lim

ھي

'll¿

إذا كانت  
ax

xf


lim ھي
 0l
l0

 xfموجب

0
 xfسالب

فإن
 

ax

xf


1
limھي

l

1
00

 ُ            ت قبل النتائج 
  ُ           وت شرح بأمثلة 

مختارة 
وبحسابات 

      م قر بة 

ـ : مالحظة
ـ 2008/2009تعدیل

نكتفي بدراسة دوال 
مجموعات تعریفھا 

معطاة



األستاذ دهيمي ن23/24 :الرقم

.سيدي عيسى - ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

  .السلوك التقاربي:الوحـــدة

.المستقیمات المقاربة الموازیة ألحد المحورین:الحصة موضوع

.:القبلية المكتسبات

.تفسير وجود مستقيم مقارب يوازي أحد المحورين واستعماله في التمثيل البياني لدالة :القاعدية الكفاءات

.:الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات وتعالیق
وأنشطة

:نشاط
لتكن الدالة 

2

1
:





x

x
xf   المعرفة

على     ,22, .

استعن ببعض القیم إلنشاء  /1
 fC.

ماذا تالحظ فیما یخص  /2

المستقیم   2:  x ؟

والمستقیم  1: yL؟  

I /تمھید:
II /العرض:

  :المستقیمات المقاربة الموازیة ألحد المحورین
f  دالة معرفة علىR.

  :1تعریف
a عدد حقیقي.  

إذا كان   


xf
ax

limأو ،  


xf
ax

lim فإن المستقیم المعرف بالمعادلة

ax  یسمى مستقیما مقاربا لـ fC.

:2تعریف
a عدد حقیقي.  

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 /تطبیقات:
  .230، 229 صفحة  23إلى  19من رقم 

 ُ            ت قبل النتائج 
  ُ           وت شرح بأمثلة 

مختارة 
وبحسابات 

      م قر بة 
وباالستعانة 

بالتمثيل البياني 
  .للدوال

ـ : مالحظة
ـ 2008/2009تعدیل

نكتفي بدراسة دوال 
مجموعات تعریفھا 

معطاة



األستاذ دهيمي ن               واألخيرة                                                                                                                      24 :الرقم

.سيدي عيسى - ثانوية الحنية  :المؤسســــة

.2012/2013:الدراسية السنة

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

  .ساعة :الحصـة توقيت

.تق 2:المستـــوى

  .تحلیل :التعلم ميدان

.السلوك التقاربي :الوحـــدة

.المستقيم المقارب المائل :الحصة موضوع

.:القبلية المكتسبات

.تفسير وجود مستقيم مقارب مائل واستعماله في التمثيل البياني لدالة :القاعدية الكفاءات

.:الكفـاءة مؤشرات

 توجیھات وتعالیق
وأنشطة

:نشاط
لتكن الدالة 

2

23
:

2





x

xx
xf 

المعرفة على 

    ,22, .

أكتب  /1 xf على الشكل: 

 
2


x

c
baxxf.

أنشئ المستقیمین   /2
  2: xT ،

  1:  xyD.

أكمل الجدول التالي ثم  /3
أنشئ  fC.

01-2-3-x

 xf

5432

5

4

9

4

7

2

3
1

ماذا تالحظ فیما یخص  /4

المستقیمین  2: xT ،

  1:  xyD و fC؟  

I /تمھید:
II /العرض:

  :المستقيم المقارب المائل
f  دالة معرفة علىR.

:تعريف
لیكن المستقیم   baxyD :.

إذا كان      0lim 


baxxf
x

، أو     0lim 


baxxf
x

فإن 

المستقیم  D مستقیم مقارب مائل لـ fC.

:مبرهنة
f  دالة معرفة علىRأو ، ,hأو ، ,h ،)أو h,، أو h,(.

إذا كانت    xqbaxxf   وكانت   0lim 


xq
x

أو(،    0lim 


xq
x

(.

baxyفإن المستقیم المعرف بالمعادلة   ھو مستقیم مقارب مائل لـ fC.

III /تطبیقات:
  .230 صفحة  26إلى  23من رقم / 1
.35، 32: خاصة. 234إلى 231ص  36إلى 28دراسة دوال ومسائل من رقم / 2
  .232ص 33مسألة إدماجیة رقم/3

 
1

232 2






x

xx
xf.

... عین األعداد  /1 
2


x

c
baxxf2/                         النھایات

دراسة التغیرات وجدول التغیرات               /4معادالت المستقیمات المقاربة            /3
الوضع النسبي لـ /6...              التقاطع مع محوري  /5 fC      مع المقارب المائل

رسم  /7 fC.

              ي وض ح المستقيم 
المقارب المائل 

انطالقا من أمثلة 
لدوال معطاة 

  :على الشكل

 x ax b x 

حيث  x

عند  0يؤول إلى 
.

ـ : مالحظة
ـ 2008/2009تعدیل

نكتفي بدراسة دوال 
مجموعات تعریفھا 

معطاة


