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  مجالربا
  

 
  امج الرياضياتبر

   بالسنة األوىل من سلك البكالوريا

  مسلك العلوم التجريبية

  مسلك العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية

  مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية

  

   اعتبارات عامة
  

بالنسبة ملسلك العلوم التجريبية ومسلك العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية ومسلك العلوم  نامجربلقد مت اعتماد نفس ال

  .والتكنولوجيات الكهربائية يف السنتني األوىل والثانية من سلك البكالوريا
  

ددية وهندسية وتعامل        إذا كان تلميذ هذين املستويني قد مارس يف اجلذع املشترك العلمي والتكنولوجي وما قبله عدة أنشطة ع

مع جمموعة من املفاهيم الرياضية ووظف أدوات وتقنيات وأمناط من الربهان الرياضي يف حل مسائل متنوعة، فإن تدريس الرياضيات 

بالسنتني األوىل والثانية من هذه املسالك ينبغي أن يصون معارف وقدرات التلميذ وينظمها تنظيما يسمح بالسمو ا وتوسيع جماالت 

كما ينبغي . توظيفها يف إطار أهداف تدريس الرياضيات احملددة بالتوجيهات التربوية العامة لتدريس  هذه املادة بالتعليم الثانوي

متكينهم من اكتساب معارف ومهارات أكثر تطورا وممارسة أنشطة رياضية يؤهم الكتساب مفاهيم أكثر عمومية وجتريدا واستعمال 

هذا وإن صيانة املكتسبات ال تعين السرد السريع وغري . ثر دقة مع األخذ بعني االعتبار خصوصية املسالكلغة وأساليب رياضية أك

 مدروسة متكنه من استحضار وتوظيف تلك إستراتيجيةاملنظم ملا سبق تقدميه من معارف، بل تعين جعل التلميذ يف أوضاع خمتارة وفق 

  .ديدةاملكتسبات ومن الربط بينها وبني املفاهيم اجل
  

إن تدريس الرياضيات ذه املسالك ال ينبغي أن يقتصر على عرض مجلة من اخلاصيات واملفاهيم الرياضية من طرف األستاذ 

ن التحقق من مدى مسايرة التالميذ ملختلف إيف غياب إشراك فعلي للتلميذ يف التوصل إىل تلك اخلاصيات ويف بناء تلك املفاهيم؛ 

تسام لكل املفاهيم والتقنيات واملهارات املنتظرة ومن مستوى قدرم على توظيفها ميكن األستاذ من مراحل الدرس ومن مدى اك

؛ كما يسمح للتالميذ بقياس قدرام على الفهم والتحصيل وعلى البحث يف املسائل تقومي مردودية تعليمه وقياس فعالية طرائقه التربوية

املسائل وحبثهم املتكرر عن احللول يعدان  يف معاجلةالتالميذ  إن اهود الشخصي الذي يبدله .وحل التمارين وصياغة الرباهني الرياضية

كما أن حسن اختيار هذه املسائل والتمارين من طرف األستاذ وتنوعها وتدرجها . من األنشطة األساسية اليت متكنهم من التعلم

 ميكن من حتقيق نشاط رياضي فعلي وذي أثر دائم على تكوين املنتظرةرات وتناسبها مع القدرات احلقيقية للتالميذ وجتاوا مع القد

  .التالميذ
  

، وذلك من خالل معاجلة خدمتهاينبغي أن يكون مرتبطا بتدريس مواد التخصص ويف  إن تدريس الرياضيات ذه املسالك

  . مناذج يتطلب حلها ترييضا هلا وتأويال وتفسريا لنتائجها
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ملعلوماتية يف الربامج اجلديدة للرياضيات بأمهية خاصة، وذلك نظرا للدور الذي أصبحت حتتله يف خمتلف لقد حظيت األداة ا  

ااالت واعتبارا للتوجهات واالختيارات احملددة بامليثاق الوطين للتربية والتكوين، يف جمال استعمال التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم 

حلاسبة العلمية أو القابلة للربجمة واألدوات املعلوماتية املتوفرة يف املؤسسات أمر ينبغي تشجيعه استعمال اآللة اوعليه فإن . والتواصل

التأكيد على اجلانب (واالهتمام به، كما ينبغي احلرص على إكساب التالميذ التقنيات الضرورية اخلاصة باستعمال هذه األدوات 

عمال املالمس، إدخال املعطيات، صياغة برامج بسيطة، استعمال الربامن الوظيفي هلذه األدوات، األولويات يف العمليات، است

  .واستغالل القاعات املتعددة الوسائط، يف قدر اإلمكان، واالشتغال بتنسيق مع مدرسي مادة اإلعالميات باملؤسسة...) الرياضية،
  

 من التعبري عن أفكاره شفويا وكتابيا هكنإن تنمية قدرة التلميذ على التواصل رياضيا ينبغي أن حتظى بعناية خاصة فهي مت

بأسلوب سليم لغويا متماسك ودقيق علميا، بلغة سليمة وواضحة؛ فيعرف املتغريات ويشرح ويوضح املصطلحات والتعابري الرياضية 

ع ويترجم رياضيا نص مسألة ويعرض ويربر خمتلف مراحل استدالل رياضي بشكل واضح ومتماسك؛ كما يعرض التربيرات جلمي

النتائج املتوصل إليها ويتواصل بكيفية دقيقة مستعمال مجال مفيدة ومفردات مناسبة معربة؛ ومجيعها مهارات متكن التلميذ من االندماج 

  .بشكل إجيايب يف اتمع ومن متابعة دراسته العليا بشكل مرض ويف أحسن الظروف
  

يالت املبيانية واخلوارزميات بعناية خاصة؛ فهي من جهة متكن ينبغي أن حتظى األشكال اهلندسية والرسوم التوضيحية والتمث

 مفاهيم اهلندسة املستوية واهلندسة الفضائية بشكل ملموس؛ كما متكن من تنمية الدقة واإلتقان لدى التلميذ من خالل مزجه إدراكمن 

عددية ينبغي أن حتظى هي األخرى بنفس االهتمام كما أن املسائل والطرائق ال. بني املعلومة النظرية واملهارة اليدوية من جهة ثانية

ويف .... وذلك اعتبارا لدورها املتميز يف إدراك العديد من املفاهيم الرياضية ويف تطبيقها يف جماالت خمتلفة كالفيزياء والتكنولوجيا

  .متكني التلميذ من التوليف بني التجربة واالستدالل الرياضي
  

  اعتبارات خاصة
  

    حليلاجلرب والت . 1
  

 إن اهلدف من إدراج فقرة مبادئ يف املنطق جبميع املسالك، هو تزويد التالميذ مبفاهيم ومبادئ أولية لتنظيم أفكارهم ومدهم       

إال أن بلوغ هذه األهداف ال يتحقق مع . بتقنيات ومناذج تساعدهم على بناء وصياغة الرباهني الرياضية على أسس واضحة وسليمة

  .فصل، بل لن يتأتى ذلك إال باستعمال نتائجه كلما سنحت الفرصة بذلك يف خمتلف فصول الربنامج الالحقةانتهاء هذا ال
  

يعترب حمتوى فصل احلساب املثلثي امتداد طبيعي ملا درس يف اجلذعني املشتركني العلمي والتكنولوجي حيث مت تعزيزه بصيغ   

  . ثلثيةالتحويل مما يسمح حبل جل املعادالت واملتراجحات امل
  

         تلعب الدوال العددية دورا مركزيا بالنسبة جلميع املواد العلمية والتقنية على السواء وحتظى بعناية خاصة يف تدريس الرياضيات 

وتتجلى هذه األمهية يف كوا تتيح دراسة سلوكات بعض الظواهر املتصلة املالحظة واستخالص نتائج . بالتعليم الثانوي التأهيلي

لدا ينبغي احلرص على تقدمي هذا املفهوم يف عالقته مع خمتلف املواد العلمية والتقنية بالتعليم الثانوي التأهيلي، وذلك من خالل . أابش

اختيار وضعيات ألنشطة مناسبة متكن من إبراز عالقة ترابط بني عنصرين مستقاة من عدة جماالت كالفيزياء والبيولوجيا وامليكانيك، 

  .مرحلة الترييض واملعاجلة الرياضية ومرحلة مراقبة أو تأويل وتفسري النتائج احملصل عليها: مرحلتني أساسيتنيوذلك عرب 
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، لذا املتعلقة بالعموميات حول الدوالالتكنولوجي إىل جل املفاهيم اجلذع املشترك          لقد مت التطرق يف اجلذع املشترك العلمي و

كما ينبغي التركيز على تأويل النتائج مبيانيا وعلى . ة متنوعة والسمو ا على مستوى التطبيقاتينبغي مراجعتها من خالل أنشط

وذا الصدد ينبغي أن يكون التلميذ متمكنا من رسم . استعمال منحىن دالة يف حل وحتديد عدد حلول املعادالت أو املتراجحات

علما أن برنامج هذه السنة يزاوج بني . أن يستحضر أهم خاصياتيهمامنحىن دالة حدودية من الدرجة الثانية أو دالة متخاطة و

  ...). التقريبات– القيم القصوى –اإلكبارات (وبني الدراسات الكمية ...)  الرسوم –التغريات (الدراسات الكيفية 
  

 يهدف باألساس إىل دراسة سلوك دالة         إن مفهوم النهاية من املفاهيم اجلديدة يف هذا املستوى وال يشكل هدفا يف حد ذاته؛ فهو

  .وعليه فإن أي دراسة نظرية هلذا املفهوم تعترب خارج املقرر. يف نقطة وخاصة عند حمدات تعريفها

       إن مجيع الدوال املرجعية والدوال املتفرعة عنها الواردة يف الربنامج دوال متصلة على جمموعات تعريفها وعليه فإن مفهوم 

  . يف هذا املستوى خارج الربنامجاالتصال يعترب
  

وميكن التطرق إىل مفهوم .          يلعب االشتقاق دورا أساسيا يف الدراسة املوضعية والشاملة للدوال ويف حتديد بعض القيم املقربة هلا

 هذا املفهوم بأمثلة عددية اشتقاق دالة انطالقا من معدل تغرياا، مع التطرق إىل تقريب دالة بدالة تآلفية وينبغي تدعيم استيعاب

ومتثيالت مبيانية انطالقا من الدوال اليت سبقت دراستها كما ينبغي التركيز باألساس على تطبيقات الدوال املشتقة سواء تعلق األمر 

  .بدراسة تغريات دالة أو حبل مسائل من جماالت خمتلفة
  

واردة يف جزء الدوال، فباإلضافة إىل تقعر منحىن دالة وحتديد نقط يعترب التمثيل املبياين لدالة مناسبة لتطبيق جل املفاهيم ال

انعطافه، مع قبول مجيع النتائج،  فإنه ينبغي االعتناء بدراسة الفروع الالائية نظرا ملا هلا من أمهية يف تأويل وترسيخ بعض النهايات ويف 

ية يف حل بعض املسائل وخاصة املرتبطة منها حبل معادالت تدقيق التمثيل املبياين لدالة؛ كما ينبغي استغالل دراسة دالة عدد

  .ومتراجحات
  

إن تقدمي املتتاليات يهدف إىل تعويد التالميذ على التعامل مع وضعيات متقطعة كما يعد مناسبة ملمارسة بعض أنواع 

  .االستدالالت الرياضية
  

  اهلندسة املستوية . 2
  

أشكال هندسية، متثيالت (ن مجيع هذه املسالك توظفها يف جماالت خمتلفة من ختصصاا        تكمن أمهية اهلندسة املستوية يف كو

  .؛ وعليه فإن التالميذ مطالبون بأن يكونوا على قدر كبري من اإلملام باخلصائص األساسية للمستوى اهلندسي اإلقليدي... )مبيانية
  

ن خالل دراسة خاصيات بعض األشكال اليت سبق للتلميذ أن تعرف        تتابع هذه الفقرة دراسة املستوى اهلندسي االعتيادي م

  وتعتمد يف ذلك على بعض التطبيقات التحليلية للجداء السلمي، كما توظف األداة املتجهية يف دراسة وصياغة تلك اخلاصيات؛ . عليها
  

 قطعة والتعريف املتجهي ملستقيم كما أن        يسمح املرجح بالتأويل املتجهي لكثري من خاصيات اهلندسة كاالستقامية ومنتصف

خاصياته املميزة وخصوصا التجميعية، متكن من إثبات بعض املربهنات اليت سبق قبوهلا؛ ويعد إنشاء املرجح من األنشطة اليت جيب 

 .لتكنولوجياويبقى املسعى األساسي هو ربط هذه املفاهيم مبختلف تطبيقاا يف جماالت التخصص كالفيزياء وا. االعتناء ا
  

تعترب الدراسة التحليلية للدائرة جماال خصبا لتوظيف حتليلية اجلداء السلمي وخاصة املتعلقة منها باملسافة والتعامد؛ لذا ينبغي   

  .عض املسائل اهلندسيةاز دور الطريفة التحليلية يف حل باحلرص على إبر
  

  .اليت متت دراستها يف املستويات السابقة         يعترب الدوران امتدادا لدراسة حتويالت املستوى 
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  اهلندسة الفضائية . 3
  

.       حتظى اهلندسة الفضائية داخل الربنامج بأمهية خاصة؛ فهي دف إىل تقوية إدراك التلميذ خلاصيات الفضاء الفيزيائي االعتيادي

ن ترييض وضعيات ومن التعبري عن خاصيات بعض أجزاء ويعد تقدمي املتجهات يف الفضاء وحتديدها من األدوات اليت متكن التلميذ م

الفضاء تعبريا رياضيا مرنا وعلى الكشف عن بعض اخلاصيات اليت تساعد يف حل بعض املسائل اهلندسية اليت قد يستعصي حلها بطريقة 

ية أو التأويل اهلندسي للنتائج اليت مت غري أنه ينبغي أال تكون الوسائل املتجهية أو التحليلية سببا يف حجب الرؤية اهلندس. هندسية صرفة

  .التوصل إليها
  

  .     ويظل اهلاجس األساسي يف مجيع األحوال هو ربط هذه املفاهيم مبختلف تطبيقاا يف جماالت التخصص
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  سنة األوىل من سلك البكالورياللبرنامج الرياضيات 

  مسلك العلوم التجريبية

  يةمسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائ

  مسلك العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية
  

  اهلندسة املستوية

  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

      املرجح يف املستوى . 1

) نقطة nـ مرجح  )42 ≤≤ n؛ مركز الثقل؛  

  ؛ الصمود؛ التجميعية؛صية املميزة للمرجحـ اخلا

  .اثيتا املرجح يف معلم معلومدـ إح

   يف تبسيط تعبري متجهي؛ـ استعمال املرجح

) نقطة nـ إنشاء مرجح  )42 ≤≤ n؛  

  ـ استعمال املرجح إلثبات استقامية ثالث نقط من املستوى؛

  ـ استعمال املرجح يف إثبات تقاطع املستقيمات؛

  .ـ استعمال املرجح يف حل مسائل هندسية وفيزيائية

ـ قبل تعريف املرجح يستحسن التحسيس باالرتباط املوجود بني مفهوم 

  رجح يف الرياضيات ومفاهيم أخرى من بعض مواد التخصص؛امل

  .ـ ينبغي إبراز الدور الذي يلعبه املرجح يف حل بعض املسائل اهلندسية

      الدوران . 2

  ـ تعريف الدوران ؛ الدوران العكسي لدوران

  .ـ احلفاظ على املسافة وعلى قياس زاوية موجهة وعلى املرجح

  .دورانـ صورة مستقيم وقطعة ودائرة ب

  ـ إنشاء صور أشكال اعتيادية بدوران معلوم؛

  ـ التعرف على تقايس األشكال باستعمال الدوران؛

  .ـ استعمال دوران معلوم يف وضعية هندسية بسيطة

  ـ يعرف الدوران  انطالقا من  مركزه  وزاويته 

ـ يعترب إدخال اإلحداثيات والصيغة التحليلية للدوران وتركيب دورانني 

  .قررخارج امل

      حتليلية اجلداء السلمي وتطبيقاته . 3

  : الصيغة التحليلية للجداء السلمي يف معلم متعامد ممنظم.  أ 

  ـ الصيغة التحليلية ملنظم متجهة وملسافة نقطتني؛

   ؛θsin  وصيغة θcosـ صيغة 

  : )دراسة حتليلية(املستقيم يف املستوى . ب 

  ـ املتجهة املنظمية ملستقيم؛

   عليه؛منظميةـ معادلة ديكارتية ملستقيم حمدد بنقطة ومتجهة 

  .ـ مسافة نقطة عن مستقيم

  ـ التعبري عن توازي وتعامد مستقيمني؛

 .ـ حساب مساحات وقياسات زوايا باستعمال اجلداء السلمي
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  : )دراسة حتليلية(الدائرة  . ج 

  ـ معادلة ديكارتية لدائرة ؛

  تري لدائرة؛يـ متثيل بارام

: ـ دراسة جمموعة النقط 

( ){ }0/; 22 =++++ cbyaxyxyxM .  

  اع النسبية لدائرة ومستقيم؛ـ دراسة األوض

  .ـ معادلة ديكارتية ملستقيم مماس لدائرة يف نقطة معلومة من الدائرة

 :ـ التعرف على جمموعة النقط من املستوى اليت حتقق العالقة

0=⋅ MBMA  

  ـ حتديد مركز وشعاع دائرة معرفة مبعادلتها الديكارتية؛

  ـ املرور من معادلة ديكارتية إىل متثيل بارامتري والعكس؛

ـ استعمال حتليلية اجلداء السلمي يف حل مسائل هندسية 

  .وجربية

  

ـ تعترب الدراسة التحليلية لدائرة جماال خصبا لتوظيف حتليلية اجلداء 

 وخاصة منها املتعلقة باملسافة والتعامد، لذا ينبغي احلرص على السلمي

  .إبراز دور الطريقة التحليلية يف حل بعض املسائل اهلندسية

  ـ ينبغي استعمال اجلداء السلمي يف حتديد معادلة ديكارتية لدائرة؛

ـ يتم التطرق من خالل أنشطة إىل دائرة حمددة بثالث نقط غري 

  مستقيمية؛

 املناسبة، استغالل التجويه التحليلي للمستوى لتقدمي مناذج ـ يتم ذه

  .للحل املبياين لبعض املتراجحات غري اخلطية مبجهولني
  

  اهلندسة الفضائية

  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

      متجهات الفضاء . 1

  ـ احلساب املتجهي يف الفضاء،

املتجهي ملستقيم؛ التعريف املتجهي ـ املتجهات املستقيمية؛ التعريف 

  ملستوى؛ 

  .ـ املتجهات املستوائية

  ـ التمكن من قواعد احلساب املتجهي يف الفضاء؛

  ـ التعرف والتعبري عن استقامية متجهتني؛

  ـ التعرف والتعبري عن استوائية ثالث متجهات؛

  .ـ تطبيق االستقامية واالستوائية يف حل مسائل هندسية

ملتجهة واحلساب املتجهي بنفس الكيفية اليت قدم ا يف ـ يقدم مفهوم ا

  املستوى 

  .ـ يتم االكتفاء بالتأويل اهلندسي لالستقامية واالستوائية

      حتليلية الفضاء . 2

ـ إحداثيات نقطة بالنسبة ملعلم؛ إحداثيات متجهة بالنسبة ألساس؛ 

vuإحداثيات 
ρρ+ و u

ρλ ؛  إحداثياتAB؛  

  ؛ـ حمددة ثالث متجهات

  تري ملستقيم؛ األوضاع النسبية ملستقيمني؛يـ متثيل بارام

  تري ملستوى؛يـ متثيل بارام

  ـ معادلة ديكارتية ملستوى؛ األوضاع النسبية ملستويني

  ـ معادلتان ديكارتيتان ملستقيم؛

  .ـ األوضاع النسبية ملستقيم ومستوى

ـ ترمجة مفاهيم وخاصيات اهلندسة التآلفية واهلندسة املتجهية 

  بواسطة اإلحداثيات؛ 

  ـ الربهنة على استقامية متجهتني؛

  ـ الربهنة على استوائية ثالث متجهات؛

  

لدراسة ) ديكاريت أو باراميتري(ـ اختيار التمثيل املناسب 

  .ئجاألوضاع النسبية للمستقيمات واملستويات ويف تأويل النتا

  ـ يتم حتديد املعلم واألساس انطالقا من أربع نقط غري مستوائية؛

ـ يتم استعمال اإلسقاط عل مستوى بتواز مع مستقيم لتقدمي إحداثيات 

  ؛)دون اإلفراط يف تناول اإلسقاط(نقطة 

  

  

ـ يتم التركيز على األداة التحليلية يف دراسة األوضاع النسبية 

  .اءللمستقيمات واملستويات يف الفض
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  اجلرب والتحليل

  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

      مبادئ يف املنطق . 1

  ـ العبارات؛ العمليات على العبارات؛ الدوال العبارية؛ املكممات،

االستدالل باخللف؛  االستدالل مبضاد : ـ االستدالالت الرياضية

التكافؤ؛ االستدالل العكس؛  االستدالل بفصل احلاالت؛ االستدالل ب

    .بالترجع

ـ التمكن من استعمال االستدالل املناسب حسب الوضعية 

  املدروسة؛

ـ التمكن من صياغة براهني واستدالالت رياضية واضحة 

  .وسليمة منطقيا

ـ ينبغي تقريب العبارات والقوانني املنطقية وطرق االستدالل انطالقا 

صيد املعريف للتلميذ ومن من أنشطة متنوعة وخمتلفة مستقاة من الر

  وضعيات رياضية سبق له التعامل معها؛  

  ـ ينبغي جتنب البناء النظري واإلفراط يف استعمال جداول احلقيقة؛

ـ إن درس املنطق ال ينتهي بانتهاء هذا الفصل بل ينبغي استثمار 

   .نتائجه، كلما سنحت الفرصة بذلك، مبختلف فصول املقرر الالحقة

      ات العدديةاملتتالي . 2

  ـ املتتاليات العددية؛

  ـ املتتالية الترجعية؛

  ـ املتتاليات املكبورة، املتتاليات املصغورة، املتتاليات احملدودة، 

  ـ رتابة متتالية،

  ـ املتتاليات احلسابية، 

  .ـ املتتاليات اهلندسية

  

  ـ توظيف االستدالل بالترجع؛

  ؛) رتابةإكبار، إصغار،(ـ التمكن من دراسة متتالية 

ـ التعرف على متتالية حسابية أو هندسية وحتديد أساسها 

  وحدها األول؛

 حدا متتابعة من متتالية حسابية أو متتالية nـ حساب جمموع 

  .هندسية

  ـ التعرف على وضعيات ملتتاليات حسابية أو هندسية؛

 .ائلـ استعمال املتتاليات احلسابية واهلندسية يف حل مس

  

ـ ميكن تقدمي مفهوم املتتاليات الترجعية من خالل وضعيات مستقاة من 

  خمتلف املواد؛

ـ يشكل درس املتتاليات فرصة لتعويد التالميذ على استعمال األدوات 

  املعلوماتية؛

  ـ ينبغي استغالل هذه املناسبة لتوظيف االستدالل بالترجع؛

  .الةـ ينبغي تناول املتتاليات الترجعية دون مغا

  

      احلساب املثلثي . 3

  ـ صيغ التحويل؛

xbxaـ حتويل الصيغة  sincos +  

  

  ـ التمكن من خمتلف صيغ التحويل؛

ـ التمكن من حل معادالت ومتراجحات مثلثية تؤول يف حلها 

  إىل املعادالت واملتراجحات األساسية؛

ية على ـ التمكن من متثيل وقراءة حلول معادلة أو متراجحة مثلث

  .الدائرة املثلثية

ـ ينبغي توخي البساطة يف تقدمي هذا الفصل وذلك باستعمال أي تقنية 

  يف متناول التالميذ؛

ـ يتم توظيف الدائرة املثلثية حلل متراجحات مثلثية بسيطة على جمال 

  .IRمن 
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      الدوال العددية . 4

      )تذكري وإضافات(ة عموميات حول الدوال العددي . 1 .4

  ـ الدالة املكبورة، الدالة املصغورة؛ الدالة احملدودة؛ الدالة الدورية؛

  ـ مقارنة دالتني ؛ التأويل اهلندسي،

  ـ مطاريف دالة،

  ـ رتابة دالة عددية،

  ـ تركيب دالتني عدديتني

  ـ رتابة مركب دالتني رتيبتني؛

axx: ـ التمثيل املبياين للدالتني 3axx و→+ →   

  

  ـ مقارنة تعبريين باستعمال خمتلف التقنيات؛

ـ استنتاج تغريات دالة أو القيم القصوية والدنوية لدالة انطالقا 

  من متثيلها املبياين أو من جدول تغرياا؛

 fλ و λ+fـ التعرف على تغريات الدوال من الشكل 
  ؛fانطالقا من تغريات الدالة 

ـ استعمال التمثيل املبياين لدالة أو جدول تغرياا لتحديد صورة 

  جمال وحلل بعض املعادالت واملتراجحات؛

  .f و g انطالقا من تغريات gofـ حتديد تغريات 

ـ ينبغي تعويد التالميذ على استنتاج تغريات دالة عددية انطالقا من 

  كما ينبغي االهتمام بإنشاء املنحنيات؛. متثيلها املبياين

ـ ينبغي تناول احلل املبياين ملعادالت ومتراجحات من النوع 

( ) cxf ) و= ) cxf ) و≥ ) ( )xgxf ) و ≥ ) ( )xgxf  و =

( )xg < ( )xf   

ـ ميكن يف حدود اإلمكان؛ استعمال اآلالت احلاسبة والربامن املعلوماتية 

  اليت متكن من دراسة الدوال؛ 

  .ـ يستحسن معاجلة وضعيات خمتارة تنطلق من ميادين أخرى

      ةاية دالة عددي . 2 . 4

2xxـ ايات الدوال  xx و → 3xx و → → 

nxxو  و +∞ وايات مقلوبات هذه الدوال يف الصفر و →

    ؛−∞

  قطة ؛ـ النهاية املنتهية والنهاية الالمنتهية يف ن

  ؛−∞و  +∞ـ النهاية املنتهية والنهاية الالمنتهية يف  
  ـ العمليات على النهايات ؛

  .ـ النهاية على اليمني؛ النهاية على اليسار

   والدوال اجلذرية؛ـ ايات الدوال احلدودية

   دالة اعتيادية؛f حيث  :fاية دوال من الشكل

ـ النهايات 
x

x
x

sin
lim

0→
 و 

x

x
x

tan
lim

0→
 و 

20

cos1
lim

x

x
x

−
→

؛ 

x

ax
x

sin
lim

0→
  ؛

  ـ النهايات والترتيب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ حساب ايات الدوال احلدودية والدوال اجلذرية والدوال 

  الالجذرية؛

هايات ـ حساب ايات الدوال املثلثية البسيطة باستعمال الن

  .االعتيادية

ـ يتم تقدمي مفهوم النهاية بطريقة حدسية من خالل سلوك الدوال 

 −∞ و +∞املرجعية احملددة يف الربنامج ومقلوباا جبوار الصفر و 
  وقبول هذه النهايات؛

 حلساب ايات دوال IRـ يتم االعتماد على خاصيات الترتيب يف 

  :بسيطة حتقق

 *( ) ( )xulxf   ؛0 دالة ايتها u حيث −≥

 *( ) ( )xuxf   ؛+∞ دالة ايتها u حيث ≤
 *( ) ( )xuxf   ؛−∞ ايتها  دالةu حيث ≥

ـ تعترب العمليات على النهايات املنتهية والالمنتهية مقبولة وينبغي تعويد 

  .التالميذ على االستعمال الصحيح هلا

  .ـ ينبغي تعويد التالميذ على إزالة األشكال غري احملددة البسيطة

  . تعترب خارج املقررن أي دراسة نظرية ملفهوم النهايةـ إ

      االشتقاق . 3 . 4
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التأويل اهلندسي  ؛ العدد املشتق؛0xـ قابلية اشتقاق دالة يف نقطة

للعدد املشتق واملماس ملنحىن؛ تقريب دالة قابلة لالشتقاق يف نقطة بدالة 

  تآلفية؛

ـ االشتقاق على اليمني؛ االشتقاق على اليسار ونصف مماس ؛مماس أو 

  نصف مماس عمودي؛

؛ املشتقة األوىل؛ املشتقة الثانية؛ املشتقات ـ االشتقاق على جمال

  املتتالية؛

gfـ اشتقاق الدوال  + ،fλ ،fg ،
f

1
 ،

g

f
 ،

( ) nfZn∈ ؛)( baxf   .f؛ +

  .ـ رتابة دالة وإشارة مشتقتها؛ مطارف دالة قابلة لالشتقاق على جمال

"0: ـ املعادلة التفاضلية 2 =+ yy ω  

   بدالة  تآلفية؛0xـ تقريب دالة جبوار نقطة 

  هو املعامل املوجه 0xـ التعرف على أن العدد املشتق لدالة يف

  ؛0xىن الدالة يف النقطة اليت أفصوهلا ملماس منح

  ـ التعرف على مشتقات الدوال املرجعية؛

  ـ التمكن من تقنيات حساب مشتقة دالة؛

  ـ حتديد معادلة املماس ملنحىن دالة يف نقطة وإنشاؤه؛ 

  ـ حتديد رتابة دالة انطالقا من دراسة إشارة مشتقتها؛

أو من متثيلها ـ حتديد إشارة دالة انطالقا من جدول تغرياا 

  املبياين؛

  .ـ حل مسائل تطبيقية حول  القيم الدنوية والقيم القصوية 

  

تقريب الدوال املعرفة مبا : ـ من بني األمثلة اليت ميكن معاجلتها نذكر

): يلي )21 hh )  و →+ )31 hh  و →+
h

h
+

→
1

1
 و 

hh +→   .وار الصفر بدوال تآلفية جب1

ـ توظف النهاية 
x

x
x

sin
lim

0→
  يف حتديد مشتقة كل من الدالتني 

xx sin→ و xx cos→.  

  

  

  ـ تقبل املربهنات املتعلقة بالرتابة وإشارة املشتقة األوىل؛

  

  

"0: ـ يقبل احلل العام للمعادلة التفاضلية 2 =+ yy ω  

      التمثيل املبياين لدالة عددية . 4 . 4

  املستقيمات املقاربة؛ االجتاهات املقاربة؛: ـ الفروع الالائية 

  ـ نقط االنعطاف؛ تقعر منحىن دالة؛

  .ـ عناصر متاثل منحىن دالة

  

  

  

  ـ حل مبياين ملعادالت ومتراجحات؛

ار جمموعة ـ استعمال الدورية وعناصر متاثل منحىن يف اختص

  دراسة دالة؛ 

ـ استعمال إشارة املشتقة الثانية لدراسة تقعر منحىن وحتديد نقط 

  انعطافه؛

  ـ دراسة و متثيل دوال حدودية ودوال جذرية ودوال الجذرية؛

  .ـ دراسة ومتثيل دوال مثلثية بسيطة

دوال حدودية من (ـ ينبغي االقتصار على حتديد ايات دوال بسيطة 

ة والدرجة الثالثة أو دوال من الشكل الدرجة الثاني

( )xbaxx ϕ++→  حيث( ) 0lim =
+∞→

x
x

ϕ (  عند حمدات

  ؛جمموعات تعريفها وحتديد فروعها الالائية

 ـ ينبغي دراسة دوال ال يطرح حساب وإشارة مشتقاا صعوبة بالغة؛

ع ـ ينبغي تناول احلل املبياين ملعادالت ومتراجحات من النو

( ) cxf ) و= ) cxf ) و≥ ) ( )xgxf ) و ≥ ) ( )xgxf  و =

( )xg < ( )xf حيث f و g دالتان من بني الدوال الواردة يف 

  .يكن احلل اجلربي يف املتناولالربنامج إذا مل 

 

 




	� ـ أ���� ��� ا�و�� �� ��� ا������ر��ـ  ا��	�� ا��2006ا���ا�" وا���!	��ت ا������� ��   22 

 ج الرياضياتتوزيع الدوري املقترح لربنامال

 بالسنة األوىل من سلك البكالوريا

  مسلك العلوم التجريبية

  مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية

 مسلك العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية
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