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  برنامج مادة الرياضيات بالسنة الثانية من سلك البكالوريا

   العلوم الرياضيةشعبة

   أ  علوم رياضيةمسلك

   ب  علوم رياضيةمسلك

I  -التحليل    

  :هناك هدفان هلذا اجلزء

 بإدراج بعض املفاهيم اجلديدة  من سلك البكالورياالسنة األوىليها بلإالدوال العددية اليت مت التطرق  توسيع جمال املتتاليات و •

...)  ـ ة بتكاملمتتالية معرف ـتكامل دالة على قطعة -على جمال ة املتقاربة ـ االتصال يف نقطة واملتتالي ـاية متتالية (

تمية يوغارلال الدوال ـ  اجلذور النونية والقوى اجلذريةدوال ـ الدوال العكسية للدوال املثلثية( اجلديدة تقدمي بعض الدوالو

  ....)الدوال املعرفة بتكامل ـ الدوال األسية ـ

   . التفاضليةومفهوم املعادالت تقدمي احلساب التكاملي وتطبيقاته  •

إمنا  و ليست هدفا يف حد ذااغري أن هذه الدراسةدراسة متتالية عددية يعترب ضروريا ة وراسة التقليدية لدالة عدديإن التمكن من الد

، احلل اهلندسي للمتراجحات ملطاريف، مقارنة الصيغ التحليليةاالبحث عن  ( يف حل املسائل اهلدف هو اعتمادها كأداة رياضية

  ...).التقريبواملعادالت، التأطري، 

  

  ية                 املتتاليات العدد  

 إىل عموميات حول املتتاليات العددية وإىل مميزات املتتاليات احلسابية واهلندسية  من سلك البكالورياالسنة األوىلبلقد مت التطرق 

ن مناسبة ملمارسة بعض أنواع كما كا.ميذ على التعامل مع وضعيات متقطعة ووصفها باستعمال املتتالياتوبعض تطبيقاما لتعويد التال

ميذ ببعض األدوات الضرورية لدراسة أما خالل هذه السنة فيتم تزويد التال). الربهان بالترجع على سبيل املثال(االستدالالت الرياضية 

 احلقيقية ويف حل مسائل  لبعض األعدادتاية واستخالص نتائج بشأا وتوظيفها يف حتديد تقريبا ال ك متتالية عددية مشوليا وجبوار ماسلو

  . متنوعة من مواد التخصص

ذلك، مبختلف فصول تثمار نتائجه، كلما سنحت الفرصة لإن درس املتتاليات ال ينتهي بانتهاء الفصل املخصص هلا بل ينبغي اس

و تعابري أء ألعداد حقيقية أو صيغ التقريب سواطري ويف حل املسائل املتعلقة بالتأكما يتم التركيز على توظيف املتتاليات . املقرر الالحقة

 الرباهني والنصوص تعويدهم على الدقة يف صياغةوستدالالت الرياضية  التالميذ لاليكون هذا الفصل مناسبة ملمارسةو ....جربية

  .الرياضية

  

  االتصال

لق مي عدة خاصيات أساسية تتع وقد مت إدراجه اعتبارا  لدوره يف تقد؛إن مفهوم االتصال من املفاهيم اجلديدة يف هذا املستوى

نات بالدوال العددية ومتثيل الدوال مبيانيا وحل املعادالت واملتراجحات والتقريب والتأطري وكأداة رياضية قوية وفعالة يف إثبات املربه

  .وضوحا واخلاصيات بطريقة أكثر دقة و

على منحىن على جمال وأثر ذالك ل دالة على قطعة وتركيز على اتصاالتصال انطالقا من مفهوم النهاية و يتم تقدمي مفهوم اال

يتم التركيز خصوصا على مربهنة القيم صورة جمال أو قطعة بدالة متصلة وبدالة متصلة ورتيبة قطعا، وعلى و) منحىن متصل(الدالة 
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) حالة املعادالت من نوع( رتيبة قطعا على جمال وعلى حالة دالة متصلة وملختلفةتطبيقاا االوسيطية و )f x x=(...  كما يكون هذا ،

)يستعمل الرمز ( الفصل مناسبة للتذكري بدالة اجلزء الصحيح  )E x (كمثال لدالة غري متصلة يف عدد ال منته من النقط.  

  

  االشتقاق  

  :يتم خالل هذه الفقرة               

)tan :مث تطبيقها يف تقدمي الدالتني) ةمربهنة الدوال التقابلي(تقدمي مربهنة الدوال العكسية  • )x Arc x→ و nx x→القوى  و

  ؛  قطعااجلذرية لعدد حقيقي موجب

كالدالة األصلية للدالة النبريي مباشرة بعد تقدمي االشتقاق والدوال األصلية، تم يتقدمي دالة اللوغار •
1

x
x

على اال →

]    ؛1اليت تنعدم يف  و∞+,0]

y' كاحلل الوحيد للمعادلة التفاضلية  وإمالعكسية لدالة اللوغاريتم النبريياألسية النبريية إما كالدالة ا الدالة تقدمي • y= 

(0)و 1y )لوحيد للمعادلة الدالية احلل اك أو  = ) ( ) ( )f x y f x f y+    ؛ =

)xa )lnتعريف العدد  • )x x aa e= (باستعمال تعريف وخاصيات الدالة األسية النيبريية؛  

اجلربية  إكبار وإصغار التعابري تأطري وة التزايدات املنتهية يفمتفاوت تطبيقات مربهنة رول ومربهنة التزايدات املنتهية وتركيز علىال •

باعتبارها من أهم نتائج دروس التحليل خالل هذه السنة كما جيب العمل على أن يتمكن التالميذ من التأويالت اهلندسية 

 .ملختلف هذه اخلاصيات 

  

  II  . اهلندسة اجلرب و  

  احلسابيات      

  رن على خمتلف االستدالالت الرياضية و على الدقة يف صياغة  العبارات والنصوص  يعترب هذا الفصل جماال خصبا للتم              

 على مستوى ما رافقها من تطورعرفه جمال الربجمة املعلوماتية وضافة إىل ارتباطه الوثيق بالتطور الكبري الذي ، إ الرباهني الرياضية

  إىل تالميذ شعبة ذات توجه رياضيايت بدون درس احلسابيات يف  للرياضيات موجه  لذا ال ميكن تصور برنامج.زميات التشفريخوار

   :يتممن خالل أنشطة متنوعة كتسبات التالميذ يف هذا اال و بعد التذكري مب            

  ؛  يف حل املسائل اليت يستعصي حلها يف اموعةn  براز دور املوافقة بترديدإ •

حل املعادلة خوارزمية  ووفريما بوزو ولتركيز على تطبيقات مربهنات كوصالة ملعادالت ديوفانتية و أمثالتطرق إىل •

ax by c+   ؛سائل بسيطة حول التشفريتوظيفها يف أمثلة من م ونظمات العد و=

 .نة األساسية يف احلسابيات للمربهعقلنبراز دور األعداد األولية يف بناء األعداد الصحيحة من خالل التوظيف املإ •

  

   األعداد العقدية

 والدراسة اهلندسية هلذه )األسية، لثية، املثاجلربية(عقدية مبختلف الكتابات  الربنامج بني الدراسة اجلربية لألعداد ال            يزاوج

  .ة املستويةاهلندس اجلربية واحلساب املثلثي ويف احلسابعلى تطبيق األعداد العقدية  يركزو؛ األعداد

  : على ما يليجيب التركيز             
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خطاط احلدوديات إ : خصوصا التطبيقات اجلربية املتنوعة هلذه األعداد دون إغفال األعداد العقديةترمجة املفاهيم اهلندسية إىل لغة •

  ؛...اميع وحل املعادالت اجلربية حساب ااملثلثية وصيغ التحويل املثلثية و

 ؛ بعض املسائل اهلندسيةل العقدي لاحل •

  

  البنيات اجلربية    

يذ خالل السنة الدراسية  جيب أن يستوعبها التالماليتو، ات األساسية الواردة يف احملتوىعلى البني    يقتصر الربنامج يف هذا اجلزء      

جيب االقتصار على هذا و .)التحليل -دسة  اهلن-اجلرب ( يف خمتلف فقرات الربنامج طالقا من األمثلة اليت يتم مصادفتهابكاملها، ان

   ).3 و2من الرتبة ( جمموعات املصفوفات املربعةاإلضافة إىل جمموعات التحويالت و ب فقط،اموعات االعتيادية الواردة بالربنامج
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  الربنامج والقدرات املنتظرة والتوجيهات التربوية
  

                              التحليل                              

  املتتاليات العددية . 1

  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

  ؛اية متتالية  -

*اية املتتاليات من نوع  - , ( )nnαα ∈ℚ و 
* , ( )n

na a∈ℝ ؛  

  ؛ املتتالية املتباعدة؛املتتالية املتقاربة -

؛  النهايات يات املتتالياتالعمليات على ا -

  ؛مصاديق التقارب؛ الترتيبو

؛ تقارب متتالية تزايدية املتتاليات املتحادية  –

حالة متتالية ؛ )مصغورةأو تناقصية و(ومكبورة 

  ؛غري مكبورةية وتزايد

دراسة  املتتاليات الترجعية من الشكل  -

1 ( )n nu f u+ دالة متصلة على f حيث =

) وIجمال )f I I⊂ ؛                            

   ؛ة مركب متتالية و دالة متصلة اي-

  

 استعمال املتتاليات اهلندسية واملتتاليات احلسابية يف -

 :دراسة أمثلة من متتاليات من الشكل

bauu nn 1 و 1+=+
n

n
n

au b
u

cu d+
+=
+

  

توظيف التأطري و خاصيات الترتيب يف الربهنة  -

لك على أن متتالية تؤول إىل عدد أو إىل  ماال اية وذ

   خاصة ؛ يف أمثلة، باعتماد تعريف اية متتالية

مصاديق ال ايات املتتاليات املرجعية و استعم-

  التقارب لتحديد ايات متتاليات عددية؛

-  متتاليات (اية مركب متتالية و دالة متصلة حتديد

)من النوع  )n nv f u=( ؛  

توظيف املتتاليات املتحادية يف تأطري عدد حقيقي  -

  ؛بأعداد عشرية 

تأطري تكامل دالة متصلة على جمال أو مساحة حيز  -

] قطعةحمصور بني منحىن دالة متصلة على  ]ba;  

x  املستقيمني وحمور األفاصيل  a=  وx b= 

  ؛)باستعمال طريقة املستطيالت مثال(

  

 تتم ممارسة بعض األنشطة الرياضية مثل دراسة سلوك املتتاليات االعتيادية -

)( )
0n

n
≥

) و )2

0n
n

≥
و ...  و 

1

1

nn ≥

 
 
 
و 

2
1

1

nn ≥

 
 
 

 nعندما تؤول  ..). و 

 تقدمي تعريف كل من مث) منتهية و ال منتهية(ة متتالية  لتقريب مفهوم اي∞+إىل 

  ؛∞+ا بنهاية دالة عددية عند مربطهة والنهاية الالمنتهية و النهاية املنتهي

ينحصر استعمال تعريف النهاية يف الربهنة على بعض اخلاصيات الواردة يف الربنامج  -

اية  استعمال تعريف وذلك ألن  ؛ فقطبهو ممارسة بعض األنشطة دف االستئناس 

  متتالية ليس هدفا للربنامج ؛

ارب يف استعمال ايات املتتاليات االعتيادية و مصاديق التقيتم التركيز أكثر على  -

  دراسة ايات املتتاليات؛

  :للتعبري على أن متتالية تؤول -

 حيتوي على مجيع حدود املتتالية انطالقا lكل جمال مفتوح مركزه "ن  إ نقولl إىل* 

  ؛"من رتبة معينة

[كل جمال مفتوح من الشكل"ن  نقول إ∞+ إىل* [,a  حيتوي على مجيع حدود ∞+

  ؛"املتتالية انطالقا من رتبة معينة

   :  ما يليتم الربهنة علىي

  مصاديق التقارب؛*  
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;إذا كان *   nn u a∀ ) و كانت املتتالية > )nu اية منتهية تقبل l  فإنl a≤؛  

  ؛مربهنة املتتاليتني املتحاديتني* 

)0تتم دراسة اية املتتالية  - )n

na )و املتتالية  ) a∈ℝ*حيث (≤ )
1

r

n
n

≥
حيث ( 

*r ∈ℚ ( ايات اعتياديةواعتبارها ؛  

  :  إىل دراسةول معاجلة مسائل تؤتتم -

   : متتاليات ترجعية من الشكل* 

bauu nn   . يف حاالت خاصة1+=+

1
n

n
n

au b
u

cu d+
+=
+

  . يف حاالت خاصة

( )nn ufu ) وحتقق I دالة متصلة على جمال f حيث 1+= ) IIf ⊂.  

)  : متتاليات من النوع*  )( )n nv f u=يف حاالت خاصة .  

    :يتم تقدمي اخلاصيتني -

1متتالية من نوعإذا كانت *  ( )n nu f u+  I دالة متصلة على جمال fحيث ( =

)وحتقق  ) IIf )  حل للمعادلة l   فإنlو ايتها هي متقاربة )⊃ )f x x=؛  

)إذا كانت املتتالية *  )nuايتها هي متقاربة و l و f دالة متصلة يف l  فإن

)املتتالية )( )n nv f u= ايتها هي متقاربة و ( )f l؛ 

  

  الدوال العددية . 2

  ل االتصاالنهاية و  .1 . 2

  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

؛ االتصال على اليمني؛  االتصال يف نقطة-

حالة (االتصال على اليسار؛ االتصال على جمال 

الدالة و الدوال املثلثيةرية واجلذوال احلدودية والد

 باستعمال  يف نقطةدراسة اتصال دالة عددية -

  ؛حساب النهايات

لى جمال باستعمال اتصال دراسة اتصال دالة ع -

 إذا كان 0x متصلة يف نقطة f نقول إن دالة :يتم اعتماد التعريف التايل -

( ) ( )0
0

lim xfxf
xx

=
→

  ؛

ة من خالل ممارسة بعض يكون هذا اجلزء مناسبة لضبط تعريف اية دالة يف نقط -
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x x→ ( ؛التمديد باالتصال يف نقطة؛  

  ؛لدوال املتصلةالعمليات على ا –

  ؛اتصال مركب دالتني متصلتني –

اية كب دالة متصلة ودالة تقبل اية؛ اية مر

   متصلة؛مركب متتالية عددية ودالة 

   صورة جمال وصورة قطعة بدالة متصلة؛ -

رتيبة حالة دالة متصلة و ـ مربهنة القيم الوسيطية؛

    قطعا على جمال

الدوال مربهنة (ـ مربهنة الدوال العكسية 

  )التقابلية

nx :  الدوال العكسية االعتيادية- x→ 

)tanو )x Arc x→ ؛  

r*حيث  (rxالقوى اجلذرية  - ∈ℚ ( و  

  ؛ت العمليات على القوى اجلذرية  خاصيا

  

العتيادية وخاصيات العمليات على الدوال الدوال ا

  ؛املتصلة 

 حمدود أو غري(جمال  حتديد صورة قطعة أو -

  ؛رتيبة قطعابدالة متصلة وبدالة متصلة و) حمدود

وجود  تطبيق مربهنة القيم الوسيطية يف إثبات -

و يف دراسة إشارة بعض أ ل بعض املعادالتحلو

  ؛...التعابري 

  التفرع الثنائي؛  استعمال طريقة -

 )dichotomie la  (حتديد قيم مقربة حللول يف 

) املعادلة ) λ=xf؛حلوهلا   أو تأطري  

حالة دالة متصلة  يف  تطبيق مربهنة  القيم الوسيطية-

حل املعادلة رتيبة قطعا إلثبات وحدانية و

( ) λ=xf؛  

ا وجدت، وحدانية النهاية ، إذ(ساسية مثلة خاصة والتذكري باخلاصيات األ أاألنشطة و

وينحصر استعمال تعريف النهاية يف الربهنة على بعض ) ...العمليات على النهايات

أكثر دون اخلاصيات الواردة يف الربنامج و ممارسة بعض األنشطة دف االستئناس به 

  أن يكون هدفا للربنامج؛

 جمال مث و أن صورة جمال هو أيضاة قطعة بدالة متصلة هي قطعة  نقبل أن صور-

   ؛نستنتج مربهنة القيم الوسيطية

 خاصياا أو بعض النتائج املرتبطة ا أمر  استنتاجإن اعتماد جدول تغريات دالة يف  -

  ؛ التالميذلدىينبغي تطويره 

 واعتمادها يف تقدمي يتم تقدمي مربهنة الدوال العكسية مت تطبيقها يف حاالت خاصة -

nx الدوال x→ والدالة tan( )x Arc x→  

)tan  يتم التركيز خصوصا على الدالة- )x Arc x→ ن  الدالتا  أما

sin( )x Arc x→ و cos( )x Arc x→فتعتربان خارج املقرر؛ 

  

 

  

  دراسة الدوال االشتقاق و .2   .2

  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

  االشتقاق.  1

  ؛االتصال واالشتقاق -

  ؛ قابلتني لالشتقاقدالتنياشتقاق مركب  -

رتيبة قة الدالة العكسية لدالة متصلة و مشت -

  ؛قطعا 

   التمكن من مشتقات الدوال االعتيادية؛-

 مشتقتها حتديد رتابة دالة انطالقا من إشارة -

  األوىل؛

 حتديد إشارة دالة انطالقا من جدول تغرياا أو -

  لها املبياين؛من متثي

تنوعة تربز األمهية اليت ة م يتم التذكري مبفهوم االشتقاق وتطبيقاته من خالل أنشط-

ها يف الدراسة املوضعية والشاملة للدوال املقررة وخاصة يف التقريب احمللي لدالة يكتسي

دراسة إشارة دالة أو ف ويويف دراسة منحى تغريات دالة على جمال و حتديد املطار

يكون مناسبة للتذكري و... ل أو تقعر منحىن دالة عدديةمتفاوتة جربية على جما

  لة ثابتة أو رتيبة قطعا على جمال؛اصية املميزة لداباخل
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nx  مشتقات الدوال - x→ و  

tan( )x Arc x→؛  

  

  

  

  

  

  

  الدوال األصلية.  2

   :  الدوال األصلية لدالة متصلة  على جمال-

  ؛خاصيات تعريف و-

  تمية و األسيةيالدوال اللوغار. 3

  اجلزء األول

  :دالة اللوغاريتم النيبريي  .  1 . 3 

  ؛خصائص جربيةتعريف و -

)lnدراسة الدالة  وln الرمز - )x x→ ؛  

  ؛تمية لدالةياملشتقة اللوغار -

) : الدوال األصلية للدالة - )

( )

u x
x

u x

′
  ؛ →

   :a  تم لألساسيدالة اللوغار .  2 . 3

  ؛تعريف و خاصيات -

  ؛ تم العشرييدالة اللوغار -

  

  

ودوال و دوال مثلثية  دراسة دوال الجذرية -

  مركبة

  ؛ مبيانيا ها ومتثيل

مشتقة الدالة العكسية لدالة متصلة  حتديد رتابة و-

  .ورتيبة قطعا على جمال ومتثيلها مبيانيا

  

  

  

  

  

  

 استعمال صيغ االشتقاق لتحديد الدوال األصلية -

  ؛لدالة على جمال

  

  

  

  

  ب على اللوغاريتمات؛ التمكن من احلسا-

 التمكن من حل معادالت ومتراجحات ونظمات  -

  ؛لوغاريتمية 

خاصة يف (رفة اللوغاريتم العشري وتطبيقاته  مع-

10xحل املعادالت من نوع  a=(؛  

   التمكن من النهايات اللوغاريتمية األساسية؛ -

 ودوال  من خالل دراسة أمثلة لدوال حدودية ودوال جذرية ودوال الجذرية-

ميذ حول االشتقاق وحساب النهايات وعناصر متاثل  تتم صيانة مكتسبات التالمثلثية

 املعادالت ائية و حتديد مقاربات منحىن وحل بعضالدراسة الفروع المنحىن دالة و

يتم ذه املناسبة التطرق إىل املعادالت ؛ واملتراجحات مبيانيا وتقريب دالة بدالة تآلفية

   ذرية من خالل معاجلة بعض النماذج؛الالج

) إدراج الكتابة التفاضلية - ) dxxfdy    املعتمدة يف مادة الفيزياء ؛='

  الدالة العكسية ؛مشتقة  مركب دالتني قابلتني لالشتقاق ومشتقة حساب -

  

  

 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  ؛ة تعترب النهايات السابقة حول الدالة اللوغاريتمية والدالة األسية النيبريي-

 باإلضافة
ln

lim
nx

x

x→+∞
lim و 

x

nx

e

x→+∞
lim و  n x

x
x e

→−∞
 و 

0
lim lnn

x
x x

+→
 حيث 

( )*n∈ℕايات أ؛ساسية  

   استعمال الدوال اللوغاريتمية و األسية يف حل مسائل متنوعة؛ -
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  اجلزء الثاين

  :يبرييةالدالة األسية الن . 3 . 3

   ؛تعريف وخصائص جربية -

    ودراسة الدالة exp الرمز -

exp( )x x→؛   

    ؛xe والكتابة e العدد -

) الدوال األصلية للدالة - ) ( )xuexux   ؛→'

  a   لدالة األسية لألساسا . 4 . 3

  ؛تعريف و خاصيات -

xx  مشتقة الدالة - a→؛  

  مربهنة التزايدات املنتهية.  4

  مربهنة رول؛ مربهنة التزايدات املنتهية؛ -

  ؛متفاوتة التزايدات املنتهية

يدية قطعا اخلاصية املميزة لدالة ثابثة  أو تزا -

 على جمال؛

 
  

  

  املعادالت التفاضلية.  5

' :التفاضلية املعادلة - = +y ay b  

" :التفاضلية املعادلة - ' 0y ay by+ + =  

  

لدالة  التمكن من دراسة ومتثيل دوال حتتوي على ا-

   ؛ النيبرييةاللوغاريتمية

  

 التمكن من حل معادالت ومتراجحات ونظمات  -

  أسية نيبريية؛ 

 التمكن من ايات الدالة األسية النيبريية األساسية -

  ؛

  

  

  

  

ل و مربهنة معرفة التأويل اهلندسي ملربهنة رو -

   ؛متفاوتة التزايدات املنتهيةالتزايدات املنتهية و

هنات على املتتاليات العددية من طبيق هذه املرب ت-

1 نوع ( )n nu f u+ صيغ  أو يف تأطري التعابري و ال=

  اجلربية أو األعداد احلقيقية؛

 
  

'حل املعادلة  - = +y ay b   

" حل املعادلة - ' 0y ay by+ + =  

  

abb موجب قطعا لدينا a لكل عدد - ea ln= ؛  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
يتم التركيز على تطبيقات مربهنة رول ومربهنة التزايدات املنتهية ومتفاوتة  -

  ؛و إكبار وإصغار التعابري اجلربية ودراسة املتتاليات العدديةالتزايدات املنتهية يف تأطري 

ينبغي التركيز على التأويالت اهلندسية ملختلف املربهنات و اخلاصيات الواردة يف  - 

الت هذه الفقرة للتعويض عن النقص يف دقة الرباهني املقدمة وحىت يتم دعمها بتمث

  . فقط استنتاجات جربيةى التالميذ وتصبح أدوات هندسية وليستفكرية لد

  

'حل املعادلة  - = +y ay b؛ وتوظيفها يف وضعيات من مواد التخصص  

" حل املعادلة - ' 0y ay by+ +    وتوظيفها يف وضعيات من مواد التخصص=

"'0 يقبل احلل العام للمعادلة التفاضلية - =++ byayy.  
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  ياحلساب التكامل . 3 . 2

  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

]تكامل دالة متصلة على قطعة  - ],a b  ؛

   ؛التأويل اهلندسي

)الدالة األصلية    - )x

a
x f t dt→   ؛ ∫

 عالقة -اخلطانية ( العمليات التكامل و -

  ؛)...شال

  : التكامل والترتب -

  ؛لقيمة املطلقةالتكامل و ا* 

  ؛القيمة املتوسطة لدالة متصلة على قطعة* 

 : مربهنة املتوسط*  

[ ], , ( ) ( ) ( )
b

a
c a b f x dx f c b a∃ ∈ =   ؛ ∫−

استعمال الدوال  : تقنيات حساب التكامل -

طريقة تغيري األصلية؛  طريقة املكاملة باألجزاء؛ 

  ؛.....املتغري

 حساب : تطبيقات حساب التكامل -

  ؛محساب احلجو؛ املساحات 

  

  

  

 حساب تكامل دوال حدودية ودوال جذرية -

و توظيف  ودوال مثلثية ودوال الجذرية بسيطة؛

  ؛تقنيات حساب التكامل

 التمكن من حساب مساحة حيز املستوى احملصور -

  بني منحنيني؛

التمكن من حساب حجم اسم املولد بدوران  -

  املعلم؛ أحد حموري حولمنحىن دالة 

 تطبيق حساب التكامل يف إثبات بعض املتفاوتات -

  وإعطاء تقريبات؛

)دراسة الدوال من نوع     - )x

a
x f t dt→ ∫  

تأطري تكامل مبتتاليتني باستعمال طريقة  -

  ) يف حالة الدوال الرتيبة( املستطيالت

    : املتتاليتني ييتحتديد ا -

1

( )
n

n
k

b a b a
u f a k

n n=

− −=   و   ∑+

 
1

0

( )
n

n
k

b a b a
v f a k

n n

−

=

− −= +∑    

]متصلة على االدالة  fحيث( ],a b( ؛  

  .دراسة دوال و متتاليات معرفة بتكامل -

  متصلة؛ أصلية لدالة الة على قطعة انطالقا من مفهوم دالة  ينبغي تقدمي تكامل د-

]ل دالة متصلة و موجبة على جمال  يتم الربط بني تكام- ]ba; ومساحة حيز 

املستوى احملصور بني منحىن الدالة وحمور األفاصيل واملستقيمني اللذين معادلتامها على 

axالتوايل  bx و = ة من خالل دراسة حالة دالة ثابثة مث دالة تآلفية مث دال =

تآلفية على جماالت و متصلة ليتم تعميم النتيجة  على الدوال املتصلة و املوجبة على 

  ؛  جمال 

  ؛... وتقنيات تأطري تكامل يتم التركيز على تقنيات حساب التكامل -

  يسمح التكامل بالربهان على وجود الدوال األصلية للدوال املتصلة على جمال  -

صلية لدالة يسمح حبساب تكاملها معرفة دالة أعكسيا وتوفري تقنيات لتحديدها و

  ؛ميذ من خالل تعدد األنشطة أن يربز هذا التناسق للتالينبغيو

)  دراسة الدوال من نوع  - )( )u x

a
x f t dt→    ؛ ∫

)تعترب الدوال من نوع  - , )
x

a

x f x t dt→   ؛ خارج املقرر∫
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  اجلرب واهلندسة     

  احلسابيات . 1

  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

وص؛ مربهنة ك األعداد األولية فيما بينها؛ -

                                  ؛مربهنة بوزو

ax: حل  املعادلة - by c+ ℤ× يف= ℤ   

اموعة ؛ ) تذكري( nاملوافقة بترديد  -

/ nZ Z موعة ؛العمليات يف ا/ nZ Z 

  ؛خاصيااو

/ة اموع - pZ Z  يف حالةp أويل عدد  

  مربهنة فريما -

 )petit théorème de FERMAT (  

)b اس  نظمات العد يف األس- 2)b   ؛≤

 توظيف التفكيك إىل عوامل أولية يف حتديد -

املضاعف املشترك األكرب والقاسم املشترك األصغر 

  لعددين أو أكثر؛

)  توظيف مربهنات- )Gaussو  )(Bezout 

  سابياتية؛ يف وضعيات ح(Fermat) وفريما

 حتديد القاسم املشترك توظيف خوارزمية اقليدس يف -

  ؛يف حتديد معامالت بوزواألكرب و

cbyax حل املعادلة - ℤ× يف += ℤ؛  

كتابة عدد صحيح طبيعي يف نظمة العد ألساس -

  ؛معلوم 

  عددين يف نظمة ألساس معلوم؛جداء  مجع و- 

من مسلك كتسبات اليت سبق التطرق هلا يف اجلدع املشترك و السنة األوىل املتوليف  -

  ؛رياضيةالعلوم ال

  ؛التركيز على الدقة يف الرباهني و الوضوح يف التعابري اللغوية عند صياغة الربهان  -

  ؛وتطبيقاا )... Eratosthèneكربال ,اقليدس(دراسة بعض اخلوارزميات  -

    الديوفانتية؛ دراسة بعض املعادالت-

  يف احلسابيات ؛املربهنة األساسية وتطبيق مربهنة فريما ومربهنة كوص ومربهنة بوزو  -

  ؛متارين للتحسيس ذا املفهوم  من خالل تم معاجلة أمثلة من وضعيات التشفري ت-

  

  ألعداد العقديةا.  2

  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

؛ الكتابة اجلربية لعدد عقدي؛ ℂاموعة  -

اجلزء قيقي واجلزء احلتساوي عددين عقديني؛ 

 مرافق عدد عقدي التخيلي لعدد عقدي؛

  خاصياته؛ و

  ؛ العمليات على األعداد العقدية-

  التمكن من احلساب اجلربي على األعداد العقدية  -

مجة الصيغ العقدية وترالتأويل اهلندسي للتعابري و -

  ؛تعابري عقديةاخلاصيات اهلندسية إىل صيغ و

صيغ (توظيف األعداد العقدية يف احلساب املثلثي  -

 وحل املسائل وحل املعادالت اجلربية) تحويلال

  ينبغي أن يتم التحسيس بضرورة إدخال األعداد العقدية بشكل خمتصر ومركز؛-

يكتسيه التمثيل اهلندسي من أمهية يف ترسيخ مفهوم العدد العقدي فإن تناوله  نظرا ملا -

ينطلق مباشرة مع بداية الفصل ويواكب تقدمي جل املفاهيم املقررة لبلورة التأويالت 

اهلندسية لكل من املقابل واملرافق واملعيار والعمدة وجمموع عددين عقديني وجداء عدد 

  عقدي يف عدد حقيقي؛
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 حلق نقطة؛ حلق متجهة؛ لعقدي؛ااملستوى  -

   صورة عدد عقدي؛

سافة؛ املتفاوتة  املعيار و امل ؛ معيار عدد عقدي-

جمموعة األعداد العقدية اليت معيارها املثلثية؛ 

  ؛ والدائرة املثلثية(.,U)واحد  

  عدم؛عمدة عدد عقدي غري من –

اإلحداثيات  الشكل املثلثي لعدد عقدي؛ -

القطبية لنقطة من املستوى املنسوب إىل معلم 

ية متجهتني و عمدة زاو؛ متعامد و ممنظم 

ويل اهلندسي للكتابتني  التأخارج حلقيهما؛

z a

z b

−
−

 و
z a

z b

−
′ −

   ؛

د عقدي غري منعدم؛ صيغتا رميز األسي لعدالت -

تعميل احلدوديات خطاط وإصيغة موافر؛ أولري و

  املثلثية؛

اجلذور من – للوحدة n اجلذور من الرتبة –

زمرة اجلذور  لعدد عقدي غري منعدم؛ n الرتبة

)النونية للوحدة ),.nU ؛   

جهول عقدي املعادلة من الدرجة الثانية مب –

 عقدية؛ العالقة بني املعامالت واحد معامالا

   احللول؛و

الصيغ العقدية للتحويالت االعتيادية يف  -

  .الدوراناثل؛ التحاكي؛  اإلزاحة؛ الثم: املستوى

  ؛ية اهلندس

باستعمال األداة أويل املفاهيم اهلندسية التالية، ت -

 املسافة بني نقطتني، قياس الزوايا، املرجح، : العقدية

مية وتعامد املتجهات،  تداور ستقااستقامية النقط، ا

   أربع النقط؛

جهول عقدي املعادلة من الدرجة الثانية مب حل -

  واحد معامالا عقدية؛

-  1موعة حلول املعادلة التأويل اهلندسيnz = 

  ؛وحل هده املعادلة

  حتديد الصيغ العقدية للتحويالت االعتيادية -

توظيف الصيغ العقدية للتحويالت االعتيادية  -

  ؛لدراسة وضعيات هندسية

  

جياد بعض صيغ التحويل تستعمل األعداد العقدية يف إو غ التحويل املثلثيةيف ص توظ-

  .املثلثية

  

 األخرى داد العقدية كأداة من بني األدوات على توظيف األعميذ قادرين جعل التال-

  ؛حلل املسائل اهلندسية

يف هذا الفصل مناسبة للتذكري وتوليف أهم النتائج حول التحويالت االعتيادية   يعترب -

  ؛املستوى 

إزاحة حتاكي و  تتم معاجلة مركب دورانني ومركب دوران و إزاحة و مركب  -

 مركب دوران و حتاكي من خالل أمثلة ؛و
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   حساب االحتماالت .3

  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

فرضية  التجارب العشوائية؛ فضاء احتمايل منته؛ -

  ؛حتماالتتساوي اال

 الشرطي؛ استقاللية حدثني؛ استقاللية االحتمال -

  اختبارين؛ 

ملتغري العشوائي؛ قانون احتمال متغري عشوائي؛ ا -

  ؛حالة القانون احلداين

 األمل الرياضي؛ دالة التجزيء؛ املغايرة؛ -

  ؛ الطرازياالحنراف

  

   حساب احتمال احتاد حدثني؛-

توظيف   حساب احتمال تقاطع حدثني؛-

الحتمال الشرطي لتحديد احتمال تقاطع ا

  ؛حدثني

   حساب احتمال احلدث املضاد حلدث؛-

 استعمال النموذج التعدادي املناسب حسب -

  الوضعية املدروسة؛

وانسجام   التعرف على استقالل حدثني؛-

  ؛حدثني

  .عشوائي حتديد قانون احتمال متغري -

 التعرف على القانون احلداين وتطبيقه يف -

   من مواد التخصص؛وضعيات

  

   ينبغي جتنب أي تقدمي نظري ملفهوم االحتمال؛-

رمي قطعة نقدية، ( من خالل إعادة جتربة عشوائية بسيطة عددا كبريا من املرات -

نتبني استقرار تردد حدث عشوائي مث تقبل هذه النتيجة؛ ...) سحب كرة من كيس، 

ية أو اآللة احلاسبة العلمية القابلة من اآللة احلاسبة العلم randامللمس وميكن استعمال 

  للربجمة هلذه الغاية؛

 تدرجييا على ونميذ يتدرب ينبغي االنطالق من وضعيات ملموسة ومتدرجة جتعل التال-

  وصف جتارب عشوائية باستعمال لغة االحتمال؛

   يقدم احتمال حدث انطالقا من استقرار تردد ه-

  متنوعة تغطي خمتلف احلاالت املمكنة؛ يعزز تقدمي مفاهيم االحتماالت بأمثلة -

   تطبيق االحتمال يف وضعيات متنوعة ذات االرتباط مبواد التخصص؛-

   يكون مناسبة للتذكري بأهم النتائج حول التعداد -

  

   البنيات اجلربية .4

  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

  اجلزء األول

  : قانون التركيب الداخلي.  1

جمموعة الدوال املعرفة على جمال؛ : أمثلة متنوعة  -

جمموعة احلدوديات اليت درجتها أصغر أو تساوي 

ات على خمتلف التمكن من تقنيات العملي -

  البنيات االعتيادية ؛ 

توظيف بنيات اموعات االعتيادية لدراسة -

  ؛بنيات جمموعات أخرى

جمموعة احلدوديات اليت درجتها موعة الدوال املعرفة على جمال؛  جم االقتصار على-

/اموعات  - جمموعة املصفوفات املربعة ؛ nأصغر أو تساوي  nℤ ℤخمتلف  ؛ 

مع التركيز على العمليات األساسية ....جمموعات التحويالت مزودة بعملية التركيب

  ؛  املصفوفات املربعةعلى
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n ؛ جمموعيت املصفوفات املربعة( )2M ℝ 

)و )3M ℝ موعات؛ ا/ nℤ ℤ ؛ خمتلف 

 ....التحويالت مزودة بعملية التركيب؛ جمموعات 

قانون ؛ جزء مستقر  قانون تركيب داخلي؛ -

 خاصيات قانون تركيب داخلي؛ مستخلص

-العنصر املماثل-العنصر احملايد-التبادلية-التجميعية(

  ؛)na وnaالكتابتني

 بني جمموعتني التشاكل و التشاكل التقابلي -

  ؛نيمزودتني بقانوين تركيب داخلي

   : الزمرة2

ساب يف زمرة؛ زمرة جزئية؛ قواعد احل الزمرة ؛ -

  اخلاصية املميزة لزمرة جزئية؛ 

؛ زمرتان متشاكلتان تقابليا؛ تشاكل زمرتني  -

  ؛صورة زمرة بتشاكل تقابلي

  اجلزء الثاين

   : اجلسماحللقة و. 3

  تطبيقات . أمثلة تعريف و: ـ احللقة 

  احللقة الكاملة ؛

  خاصيات؛. تعريف و أمثلة : ـ اجلسم 

   : احلقيقيالفضاء املتجهي . 4

 قانون تركيب خارجي؛ تعريف فضاء متجهي - 

ي حقيقي؛ واعد احلساب يف فضاء متجهقحقيقي؛ 

خلاصية املميزة لفضاء ا الفضاء املتجهي اجلزئي؛

نية جربية من  مقارنة بنيتني جربيتني أو نقل ب-

 أخرى باستعمال مفهوم التشاكل جمموعة إىل

  ؛التشاكل التقابليو

  

  ؛ يتم تقدمي خمتلف التعاريف معززة بأمثلة اعتيادية -

التركيز على الزمرة اجلزئية و الفضاء املتجهي اجلزئي يف عالقتهما بالزمر والفضاءات  -

  ؛االعتيادية

ات الواردة يف الربنامج التعامل مع عدة مناذج من العمليات على خمتلف اموعنبغي  ي-

n ؛التطبيقات ؛املصفوفات ؛ التحويالتاألعداد؛ (
ℤ
ℤ

 ,nU....؛(  

) تناول بنية- ( ), , )nM + ×ℝ و بنية ( ( ), ,.)nM +ℝ 2,3 حيثn    ؛=
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جهات التأليفات اخلطية ألسرة من متمتجهي جزئي؛ 

 رتباط و االستقاللال؛ - حقيقي يف فضاء متجهي

  ؛أساس فضاء متجهي حقيقياخلطيني؛ 

  ؛بعد فضاء متجهي حقيقي-
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  التوزيع الدوري املقترح لربنامج الرياضيات

  بالسنة الثانية من سلك البكالوريا

   العلوم الرياضيةشعبة

   العلوم الرياضية أمسلك

   العلوم الرياضية بمسلك

  

 
  

  

  الدورة الثانية  الدورة األوىل

  

  النهايات واالتصال

  املتتاليات العددية

  الشتقاق ودراسة الدوالا

  الدوال األصلية

  اجلزء األول: الدوال اللوغاريتمية واألسية

  احلسابيات

  األعداد العقدية

  اجلزء األول: البنيات اجلربية

    

  اجلزء الثاين: الدوال اللوغاريتمية واألسية

  مربهنة التزايدات املنتهية 

  املعادالت التفاضلية

  احلساب التكاملي

   اجلزء الثاين:البنيات اجلربية

  حساب االحتماالت 

  

  

  :مالحظات

  

  .يتم إجناز فقرات برنامج كل دورة حسب ترتيب يعد على الصعيد اجلهوي  . 1

  . تتخلل كل دورة أربعة فروض حمروسة مدة إجناز كل واحد منها ساعتان  .2

  .فروض مرتلية تتخلل كل دورة أربعة  .3

  .ثبيت التتتخلل كل دورة حصص خاصة بالدعم و  .4
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  برنامج مادة الرياضيات بالسنة الثانية من سلك البكالوريا

   العلوم التجريبيةشعبة

  العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية شعبة

  العلوم والتكنولوجيات الكهربائية شعبة
  

  اعتبارات خاصة
  

  املتتاليات العددية
  

موميات حول املتتاليات العددية وإىل مميزات املتتاليات احلسابية إىل عمن سلك البكالوريا، لقد مت التطرق خالل السنة األوىل 

ميذ على التعامل مع وضعيات متقطعة ووصفها باستعمال املتتاليات،كما كان مناسبة ملمارسة واهلندسية وبعض تطبيقاما لتعويد التال

ل هذه السنة فيتم تزويد التالميذ ببعض األدوات أما خال). الربهان بالترجع على سبيل املثال(بعض أنواع االستدالالت الرياضية 

 لبعض األعداد تالضرورية لدراسة سلوك متتالية عددية مشوليا وجبوار ماالاية واستخالص نتائج بشأا وتوظيفها يف حتديد تقريبا

  . احلقيقية ويف حل مسائل متنوعة من مواد التخصص

صص هلا بل ينبغي استثمار نتائجه، كلما سنحت الفرصة لذلك، مبختلف إن درس املتتاليات ال ينتهي بانتهاء الفصل املخ

كما يتم التركيز على توظيف املتتاليات يف حل املسائل املتعلقة بالتاطري والتقريب سواء ألعداد حقيقية أو صيغ . فصول املقرر الالحقة

 . والدقة يف صياغة  الرباهني والنصوص الرياضيةويكون هذا الفصل مناسبة ملمارسة االستدالالت الرياضية  ...وتعابري جربية
  

  االشتقاقاالتصال و
  

 وقد مت إدراجه اعتبارا  لدوره يف تقدمي عدة خاصيات أساسية تتعلق .إن مفهوم االتصال من املفاهيم اجلديدة يف هذا املستوى

  .املتراجحات والتقريب والتأطري ية ومتثيل الدوال وحل املعادالت بالدوال العدد

يتم تقدمي مفهوم االتصال انطالقا من مفهوم النهاية و التركيز على اتصال دالة على قطعة و على جمال وأثر ذالك على  

وصا على مربهنة رتيبة قطعا، ويتم التركيز خصبدالة متصلة و بدالة متصلة وو على صورة جمال أو قطعة ) منحىن متصل(منحىن الدالة 

)حالة املعادالت من نوع (رتيبة قطعا على جمال دالة متصلة وختلفة  وعلى حالة تطبيقاا املالقيم الوسيطية و )f x x=(... . كما

)يستعمل الرمز ( يكون هذا الفصل مناسبة لتقدمي دالة اجلزء الصحيح  )E x ( كمثال لدالة غري متصلة يف عدد ال منته من النقط؛  

  :     بعد التذكري بأهم نتائج السنة األوىل حول االشتقاق، يتم التركيز خصوصا على النتائج التالية       

  تأطري و تقريب دالة قابلة لالشتقاق يف نقطة باستعمال  الدالة املشتقة؛  •

تقدمي الدوال و جمال رتيبة قطعا على ومشتقة الدالة العكسية لدالة قابلة لالشتقاق ومشتقة مركب دالتني قابلتني لالشتقاق •
nx x→ ) 2حيثn   .خصائصها اجلربية  وو القوى اجلذرية لعدد حقيقي موجب قطعا ) ≤

ل درس اليت ميكن تقدميها خالو(شرة بعد تقدمي الدوال األصلية تم يف بداية السنة الدراسية مباي           يتم تقدمي دالة اللوغار

كالدالة األصلية للدالة  ،) االشتقاق
1

x
x

[على اال  → xxو الدالة   1  اليت تنعدم يف ∞+,0] e→كدالتها العكسية .  

  

  دراسة الدوال

وريا حىت يتمكن التالميذ من توظيف دراسة الدوال كأداة حلل مسائل           إن التمكن من الدراسة التقليدية لدالة عددية يعترب ضر

  .التخصصرياضية أو من مواد 
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إصغار صيغة، تأطري تعبري أو / إكبار( يف معاجلة املسائل احلسابية ...)االتصال، التغريات على جمال(         يتم توظيف دراسة الدوال 

  ....)ت تفاضلية عدد حقيقي، حلول معادالت أو متراجحات، معادال

  

  حساب التكامل

  يعرف التكامل انطالقا من الدوال األصلية؛

]يتم الربط بني تكامل دالة على جمال   ]ba; ومساحة حيز املستوى احملصور بني منحىن الدالة وحمور األفاصيل واملستقيمني 

axاللذين معادلتامها على التوايل  bx  و=  وذلك من خالل أمثلة بسيطة مث يقبل أن مساحة هذا احليز هو العدد =

( ) ( ) ( )∫ −=
b

a
aFbFdxxf حيث f الدالة عددية موجبة متصلة على ا [ ]ba; و F هلا على جمال أصلية دالة I يتضمن 

a و b.   

 يتم االقتصار يف حساب التكامل على طريقيت التكامل باألجزاء واستعمال الدوال األصلية دون طريقة تغيري املتغري؛

 ايـات،   ، حساب حساب تقريبات (ورياضية  ) ...القدرة،  الشغل،  (وميكن  استعمال حساب التكامل يف وضعيات متنوعة فيزيائية          

  .تتاليات يف تأطري بعض التكامالتوغريمها وعلى استعمال امل...) 

  

  املعادالت التفاضلية

  : صل، على املعادلتني التاليتني، يف هذا الفيتم االقتصار

bayy: املعادلة التفاضلية .1   ؛عددان حقيقيان  bو  a؛ حيث '=+

": املعادلة التفاضلية .2 ' 0+ + =y ay by ؛ حيثa و b ؛ عددان حقيقيان  

  .أن يكون هذا التوظيف قدرة منتظرةوينبغي توظيفهما يف جماالت فيزيائية وغريها دون 

  

  اهلندسة الفضائية

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

زاء ميذ من ترييض وضعيات ومن التعبري عن خاصيات بعض أجويعد تقدمي املتجهات يف الفضاء وحتديدها من األدوات اليت متكن التال

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

غري أنه ينبغي أال تكون الوسائل املتجهية أو التحليلية سببا يف حجب الرؤية اهلندسية أو التأويل اهلندسي للنتائج اليت مت . ة صرفةهندسي

  .ليهاإل التوص

  .     ويظل اهلاجس األساسي يف مجيع األحوال هو ربط هذه املفاهيم مبختلف تطبيقاا يف جماالت التخصص

  

  األعداد العقدية

تعترب األعداد العقدية أداة الستنتاج خمتلف صيغ التحويل املثلثية وحلل معادالت من الدرجة الثانية وحل معادالت تؤول إىل 

  . لبعض التحويالت االعتيادية يف املستوى راسة تشكالت هندسية من املستوى ولداملعادالت السابقة و

   .داد العقدية يعترب خارج الربنامجكل تقدمي أو بناء نظري لألع

02يعترب حل املعادلة  =++ cbzaz من أجل a و b و c خارج املقرر أعداد غري حقيقية.  

aznيعترب احلل العام للمعادلة    . خارج املقرر=

ينبغي التركيز عل احلل العقدي لبعض املسائل اهلندسية وتعويد التالميذ على اختيار األداة املناسبة حلل هذه املسائل من بني 

 وذلك ، املسافة وقياس زاوية واستقامية النقط وتداور النقطخاصة منها اهيم اهلندسية، وعلى ترمجة املفالتحليلية واملتجهية والعقدية و
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صيغ التحويل  إخطاط احلدوديات املثلثية، : اجلربية  لألعداد العقدية خصوصاباستعمال األعداد العقدية، وكذا على خمتلف التطبيقات

  ...حساب ااميع، حل املعادالت اجلربية  ،املثلثية

  

  حساب االحتماالت        

 إلثبات استقرار تردد حدث عشوائي من خالل إعادة جتربة عشوائية عددا (Simulation)يتم إدراج مفهوم احملاكاة 

 لآللة احلاسبة العلمية أو القابلة للربجمة أو برامج Randمن أمثلة بسيطة وباستعمال امللمس )  مرة أو أكثر1000(كبريا من املرات 

 هذا وإن أي تربير نظري ؛ ك متهيدا لقبول احتمال حدث عشوائخمصصة هلذه الغاية إن كان مستوى القسم يسمح بذلمعلوماتية 

  .هلذه النتيجة يعترب خارج املقرر
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  ربويةالربنامج والقدرات املنتظرة والتوجيهات الت  

  

  التحليل

   املتتاليات العددية – 1

  التوجيهات التربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

  اية متتالية-

):  ايات املتتاليات املرجعية- )
n

n 

)و )2

n
n و ( )3

n
n و ( )

n
n و ( )p

n
n  

  ،   عدد صحيح طبيعيp حيث 

 : ايات املتتاليات املرجعية-
1

nn
 
 
 
  

و
2

1

nn
 
 
 

 و 
3

1

nn
 
 
 

 و 
1

nn

 
 
 
 

و
1

p
nn

 
 
 
   

   عدد صحيح طبيعيpحيث 

   املتتالية املتقاربة ؛ - 

 مصاديق التقارب؛ تقارب متتالية تزايدية -

  ومكبورة؛ تقارب متتالية تناقصية ومصغورة؛

   املتتالية املتباعدة؛–

 العمليات على ايات املتتاليات ؛ النهايات -

ندسية واملتتاليات  استعمال املتتاليات اهل-

احلسابية يف دراسة أمثلة من متتاليات من 

bauu :الشكل nn   ؛1+=+

1و 
n

n
n

au b
u

cu d+
+=
+

  ؛

ال ايات املتتاليات املرجعية  استعم-

مصاديق التقارب لتحديد ايات متتاليات و

  عددية؛

 استعمال املتتاليات يف حل مسائل متنوعة -

  .لفة من جماالت خمت

) حتديد اية متتالية- )nu متقاربة من 

  الشكل

 ( )nn ufu  دالة متصلة على f حيث  1+=

) وحتقق Iجمال  ) IIf ⊂.  

  

  امج؛ كل دراسة نظرية ملفهوم اية متتالية تعترب خارج الربن-

 اعتبارا لكون املتتالية العددية دالة عددية معرفة على جمموعة األعداد الصحيحة الطبيعية ، وانطالقا -

)يتم ، يف املرحلة األوىل، قبول ايات  املتتاليات  من ايات بعض الدوال املرجعية  )n و( )2n 

)و )3n  و( )n و ( )p

n
n و املتتاليات 

1

nn
 
 
 
و   

2

1

nn
 
 
 

 و 
3

1

nn
 
 
 

 و 
1

nn

 
 
 

 و 
1

p
nn

 
 
 

  

  +∞ إىل n ، عندما يؤول 3حيح طبيعي أكرب من  عدد صpحيث 

) إذا كانت- )nvمتتالية عددية حتقق :  

 nn uv α≥ من أجل pn ) حيث ≤ )nu ايتها و +∞ متتالية α عدد حقيقي موجب قطعا 

=∞+فإن 
+∞→ n

n
vlim؛  

) إذا كانت- )nvمتتالية عددية حتقق :   

nn ulv α≤− من أجل  pn ) حيث ≤ )nu ايتها و 0 متتالية α  عدد حقيقي موجب قطعا

lvnفإن 
n

=
+∞→

lim؛  

 تعترب العمليات على النهايات املنتهية والالمنتهية مقبولة وينبغي تعويد التالميذ على االستعمال -

  الصحيح هلا؛ 

  .العمل على توظيف األداة املعلوماتية يف هذا الفصلينبغي  -
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  والترتيب؛

  

ق التقارب بعد تقدميها اعتمادا على انسجام العمليات على النهايات مع الترتيب يمصاد يتم قبول -

    انطالقا من حاالت خاصة؛ويف وضعيات ملموسة و متدرجة و ذلك 

)إذا كانت - )n nuحتقق متتالية  : ; n n nn v u w∀ ≤ lim و  ≥ limn n
n n

v w l
→∞ →∞

=   فإن  =

lim n
n

u l
→∞

=                                                         

  : إىل دراسة متتاليات ترجعية من الشكلتؤول تتم معاجلة مسائل -

*  ( )nn ufu ) وحتقق I دالة متصلة على جمال f حيث  1+= ) IIf   ؛⊃

* 1
n

n
n

au b
u

cu d+
+=
+

  ؛  

  .يف حاالت خاصة

)  :   دراسة متتاليات من النوعإىل معاجلة مسائل تؤدي  - )( )n nv f u= خاصة؛ يف حاالت  

  : تقبل اخلاصيات التالية-

1 إذا كانت املتتالية من نوع* ( )n nu f u+  وحتقق I دالة متصلة على جمال fحيث (=

( ) IIf )   حل للمعادلة l  فإنlمتقاربة وايتها هي)  ⊃ )f x x=؛  

)إذا كانت املتتالية *  )nuايتها هي متقاربة و lو إذا كانت الدالة f متصلة يف lفإن املتتالية  

( )( )n nv f u=  ايتها هيمتقاربة و( )f l؛  

)الية تم دراسة اية املتتت - )n

na )حيث*a∈ℝ(  اية املتتاليةو ( )nnα)  حيث*α ∈ℚ( على 

  ؛أن تعترب فيما بعد اياتني اعتياديتني

  . دراسة املتتاليات دراسة الدوال علىتقدم -
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  الدوال العددية . 2

   دراسة الدوال1 .2

  التوجيهات التربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

  االتصال واالشتقاق و دراسة الدوال .  1

 االتصال يف نقطة؛ االتصال على اليمني؛ -

االتصال على اليسار ؛  االتصال على جمال 

احلدودية و اجلذرية و املثلثية حالة الدوال (

xالدالة و x→( ؛  

   صورة جمال وصورة قطعة بدالة متصلة؛-

قيم الوسيطية؛ حالة دالة متصلة  مربهنة ال-

  ؛ رتيبة قطعا على جمالو

 الدالة العكسية لدالة متصلة ورتيبة قطعا على -

  جمال؛

  ؛ االتصال واالشتقاق-

  ؛ مشتقة مركب دالتني قابلتني لالشتقاق -

  ؛ مشتقة الدالة العكسية -

)جلذرية  القوى ا– )*∈ℚrx r؛   

  ؛ خاصيات 

) مشتقة - )1≥ → nn x x.   

  . من دراسة الدوال مناذج -

  :جمال حتديد صورة قطعة أو -

  متصلة، بدالة *

   بدالة متصلة و رتيبة قطعا ،*

 تطبيق مربهنة القيم الوسيطية يف دراسة -

 ت أو دراسةبعض املعادالت و املتراجحا

  ؛...إشارة بعض التعابري 

           استعمال طريقة التفرع الثنائي-

(la dichotomie)   يف حتديد قيم مقربة

)حللول املعادلة   )f x λ= أو لتأطري هذه 

  ؛احللول 

 تطبيق مربهنة القيم الوسيطية  يف  حالة -

دالة متصلة و رتيبة قطعا على جمال، إلثبات 

)املعادلة وحدانية حل  ) λ=xf؛  

   حساب مشتقات الدوال االعتيادية؛-

 حتديد رتابة دالة انطالقا من إشارة -

  مشتقتها؛

 حتديد إشارة دالة انطالقا من جدول -

  تغرياا أو من متثيلها املبياين؛

 احلل املبياين ملعادالت من الشكل    -

 إذا كان 0x متصلة يف نقطة f نقول إن دالة :  يتم اعتماد التعريف التايل-

( ) ( )0
0

lim xfxf
xx

=
→

  ؛

x تقبل النتائج املتعلقة باتصال الدوال احلدودية و اجلذرية و املثلثية و الدالة - x→  و يتم 

  التركيز على تطبيقاا ؛ 

ة متصلة هي قطعة و أن صورة جمال هي أيضا جمال مث تستنتج مربهنة القيم  نقبل أن صورة قطعة بدال-

  الوسيطية ؛

f+ نقبل أن - gو  fgو  λ fو  �f gمتصلة على جمال  دوال Iا كانت  إذf و g 

  ؛Iمتصلتني على 

 يتم التذكري مبفهوم االشتقاق وتطبيقاته من خالل أنشطة متنوعة تربز األمهية اليت يكتسيها يف -

لي لدالة ويف دراسة منحى تغريات الدراسة املوضعية والشاملة للدوال املقررة وخاصة يف التقريب احمل

ف ودراسة إشارة دالة أو متفاوتة جربية على جمال أو تقعر منحىن دالة يدالة على جمال وحتديد املطار

  ويكون مناسبة للتذكري باخلاصية املميزة لدالة ثابتة أو رتيبة قطعا على جمال؛… عددية 

   خارج الربنامج؛ةكسية للدوال املثلثية االعتيادي تعترب الدوال الع-

 تتم صيانة رية ودوال الجذرية و دوال مثلثية من خالل دراسة أمثلة لدوال حدودية ودوال جذ-

ناصر متاثل منحىن دالة مكتسبات التالميذ حول االشتقاق و النهايات وتقريب دالة بدالة تآلفية وع

  ؛...بيانيا الائية ملنحىن  وحل بعض املعادالت واملتراجحات ملدراسة الفروع او

 مشتقتها جذرية اليت ال تطرح دراسة إشارة ينبغي االقتصار على دراسة بعض النماذج للدوال الال-

   .صعوبات؛ ويتم ذه املناسبة التطرق إىل املعادالت الالجذرية من خالل مناذج
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( ) ( )f x g x=شكل  ومتراجحات من ال

( ) ( )xgxf   ؛ ≥

 حتديد مشتقة ورتابة الدالة العكسية لدالة - 

  متصلة ورتيبة قطعا على جمال ومتثيلها مبيانيا؛

الدنوية  حل مسائل تطبيقية حول القيم -

  القيم القصويةو

 دراسة و متثيل دوال الجذرية ودوال -

  مثلثية؛

) استعمال الكتابة التفاضلية - ) dxxfdy    ؛='

  الدوال األصلية .  2

  ال األصلية لدالة متصلة  على جمال؛ الدو-

 الدوال األصلية موع دالتني ؛ الدوال -

  .األصلية جلداء دالة و عدد حقيقي

  

   حتديد الدوال األصلية للدوال االعتيادية؛-

 استعمال صيغ االشتقاق لتحديد الدوال -

  ؛األصلية لدالة على جمال

  

  .قا من القراءة العكسية جلدول مشتقات هذه الدوال د الدوال األصلية للدوال االعتيادية انطال حتد-

  الدوال اللوغارمتية و األسية . 3

  :اجلزء األول 

   :دالة اللوغاريتم النيبريي * 

  ؛ تعريف وخصائص جربية- 

)lnو دراسة الدالة ln الرمز - )x x→   

  ؛ املشتقة اللوغارمتية لدالة-

) : دوال األصلية للدالة ال- )

( )

u x
x

u x

′
→   

    :a  تم لألساسيدالة اللوغار*

  ؛ تعريف و خاصيات -

  

  

 التمكن من احلساب اجلربي  على -

  اللوغاريتمات؛

ت ومتراجحات  التمكن من حل معادال-

  ونظمات  لوغارمتية ؛

خاصة ( تم العشري ييق اللوغار معرفة وتطب-

10xيف حل املعادالت من نوع  a=(؛  

 التمكن من النهايات اللوغاريتمية األساسية -

  وتوظيفها؛

تم باعتبارها الدالة األصلية للدالة  تقدمي دالة اللوغاري، يتم و مباشرة بعد درس الدوال األصلية-

x
x

[0;]  املعرفة على اال →1   ؛ 1 واليت تنعدم يف ∞+

   الدالة األسية النيبريية هي التقابل العكسي لدالة اللوغاريتم النيبريي؛-

abbعا لدينا  موجب قطa لكل عدد - ea ln=   

lim يتم قبول - ln
→+∞

= +∞
x

x؛  

 باإلضافة إىل النهايات ة تعترب النهايات املرتبطة بالدالة اللوغاريتمية والدالة األسية النيبريي-
ln

lim
nx

x

x→+∞
 

limو 
x

nx

e

x→+∞
lim و  n x

x
x e

→−∞
 و 

0
lim lnn

x
x x

+→
) حيث  )*n∈ℕايات أساسية؛  

   استعمال الدوال اللوغاريتمية و األسية يف حل مسائل متنوعة؛-
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  تم العشريي دالة اللوغار–

  

  : اجلزء الثاين 

    :الدالة األسية النيبريية* 

  ؛ تعريف و خصائص جربية -

اسة الدالة    و درexp الرمز -

exp( )x x→ ؛  

   ؛xe والكتابة e العدد -

) الدوال األصلية للدالة - ) ( )xuexux   ؛→'

    :a   الدالة األسية لألساس-

  ؛تعريف و خاصيات * 

xxمشتقة الدالة*  a→ 

  

  

  

  

  املعادالت التفاضلية . 4

':  املعادلة التفاضلية - = +y ay b؛  

":  املعادلة التفاضلية - ' 0y ay by+ +   ؛=

 التمكن من دراسة ومتثيل دوال حتتوي على -

  لوغاريتمات؛

  

  

  

 التمكن من حل معادالت ومتراجحات -

  ونظمات  أسية نيبريية ؛

 ايات الدالة األسية النيبريية  التمكن من-

  األساسية وتوظيفها ؛

 التمكن من دراسة ومتثيل دوال حتتوي -

صيغها على الدالة األسية النيبريية ودالة 

  اللوغاريتم النيبريي؛

 عدد a حيث ae حتديد قيم مقربة للعدد -

 حبيث a أو حتديد قيمة مقربة لعددحقيقي
aeعدد معلوم باستعمال األداة املعلوماتية؛   

  

' حل املعادلة - = +y ay b؛   

" حل املعادلة - ' 0y ay by+ +    ؛=

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

' حل املعادلة - = +y ay bوتوظيفها يف وضعيات من مواد التخصص؛   

" حل املعادلة - ' 0y ay by+ +   ت من مواد التخصص وتوظيفها يف وضعيا=

"'0 يقبل احلل العام للمعادلة التفاضلية - =++ byayy؛  
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  احلساب التكاملي . 2 . 2

  التوجيهات التربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

   تكامل دالة متصلة على قطعة؛-

عالقة شال، اخلطانية، :  خاصيات التكامل-

  توسطة؛التكامل والترتيب، القيمة امل -

استعمال الدوال :  تقنيات حساب التكامل-

  األصلية؛ املكاملة باألجزاء؛

   حساب املساحات واحلجوم؛-

   حساب تكامل دالة عددية ؛-

 التمكن من حساب مساحة حيز املستوى -

  احملصور بني منحنيني؛

 التمكن من حساب حجم اسم املولد -

  بدوران منحىن دالة على حمور األفاصيل

  

  نبغي تقدمي تكامل دالة على قطعة انطالقا من مفهوم دالة أصلية لدالة متصلة  ؛ ي-

   تقبل مجيع اخلاصيات وميكن تأويلها هندسيا باستعمال املساحة؛-

  

  اهلندسة واجلرب

   3Vاجلداء السلمي يف  . 1

  التوجيهات التربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

   ؛ تعريف-

  .التماثلية؛ اخلطانية:  خاصيات-

  . تعامد متجهتني-

  . املعلم واألساس املتعامدان املمنظمان-

 الصيغة التحليلية للجداء السلمي وملنظم -

  .متجهة وملسافة نقطتني

 التعبري والربهنة على تعامد متجهتني -

  باستعمال اجلداء السلمي؛

 التعبري متجهيا وحتليليا عن التعامد -

  تهوخاصيا

   يتم تقدمي اجلداء السلمي يف الفضاء وخاصياته كما مت تقدميه يف املستوى؛-

  متدد وتقبل مجيع خاصيات اجلداء السلمي إىل الفضاء-

 من أهداف هذا اجلزء من الربنامج توظيف اجلداء السلمي يف التعبري عن اخلاصيات املترية وعن -

  ملسافات؛التعامد تعبريا حتليليا والتوصل إىل صيغ بعض ا
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  تطبيقات اجلداء السلمي يف الفضاء . 2

  التوجيهات التربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

 حتديد حتليلي للمجموعة -

{ }kAMuPM =∈ �
  ؛/

   املتجهة املنظمية ملستوى؛-

 معادلة ديكارتية ملستوى حمدد بنقطة ومتجهة -

  منظمية عليه؛

   مسافة نقطة عن مستوى؛-

   دراسة حتليلية للفلكة؛-

) دراسة جمموعة النقط - )zyxM :  حبيث;;

0222 =++++++ dczbyaxzyx   

 تقاطع فلكة ومستوى؛ املستوى املماس لفلكة -

  .يف نقطة معلومة منها؛ تقاطع فلكة ومستقيم

  . تطبيقات يف حل مسائل هندسية-

  . حتديد مستوى بنقطة ومتجهة منظمية-

املستقيم املار من نقطة والعمودي  حتديد -

  .عل مستوى

 حتديد معادلة ديكارتية لفلكة حمددة -

  مبركزها وشعاعها؛

   حتديد متثيل بارامتري لفلكة؛-

 من M التعرف على جمموعة النقط -

⋅=0: الفضاء اليت حتقق العالقة MBMA؛  

 ومستقيم على أمثلة ضاع النسبية لفلكة ومستوى ولفلكةية لألو يتعني حصر الدراسة التحليل-

  عددية دون التطرق إىل احلالة العامة؛

   يتم توظيف اجلداء السلمي يف دراسة التوازي والتعامد يف الفضاء؛-

 
  اجلداء املتجهي . 3

  التوجيهات التربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

وه؛ املعلم  توجيه الفضاء؛  ثالثي الوج-

  .واألساس املوجهان

 تعريف هندسي للجداء املتجهي وتأويل -

  منظمه؛

  التخالفية؛ اخلطانية؛:  خاصيات-

 حساب مساحة مثلث باستعمال اجلداء -

  املتجهي؛

بثالث نقط غري  حتديد معادلة مستوى حمدد -

  مستقيمية؛

 تطبيق اجلداء املتجهي يف حل مسائل هندسية -

 بعد توجيه الفضاء باستعمال رجل أمبري إىل جانب إعطاء تأويله  ينبغي تعريف الفضاء املتجهي-

  .أما خاصياته فتعترب مجيعها مقبولة يف هذا املستوى. اهلندسي
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 إحداثيات اجلداء املتجهي بالنسبة ألساس -

  متعامد ممنظم مباشر؛

  . مسافة نقطة عن مستقيم-

 وفيزيائية؛

  

  

  األعداد العقدية. 4

  التوجيهات التربوية  القدرات املنتظرة  مجحمتوى الربنا

  :اجلزء األول 

   .ℂ اموعة -

 ؛ الكتابة اجلربية لعدد عقدي -

   تساوي عددين عقديني ؛ -

 حلق نقطة؛: يل اهلندسي لعدد عقديالتمث -

  حلق متجهة؛ 

  العمليات على األعداد العقدية؛  -

  ؛عقدي عدد ؛ معيار مرافق عدد عقدي-

الشكل   عمدة عدد عقدي غري منعدم؛-

  ؛املثلثي 

 زاوية متجهتني وعمدة خارج حلقيهما، -

  استقامية ثالث نقطة ؛ 

  : اجلزء الثاين 

02 املعادلة - =++ cbzaz حيث a 

  ؛a≠0و   أعداد حقيقية c و bو

   التمكن من احلساب على األعداد العقدية؛-

 االنتقال من الكتابة اجلربية إىل الكتابة املثلثية -

  لعدد عقدي والعكس؛

 التعرف على الصيغ املثلثية األساسية -

  باستعمال األعداد العقدية؛

 إخطاط حدانيات مثلثية باستعمال الترميز -

  األسي لعدد عقدي؛

 تطبيق األعداد العقدية يف حل مسائل -

  ؛.)..االستقامية، التعامد، (ندسية ه

ري عقديا عن اإلزاحة و التحاكي  التعب-

  .الدورانو

02 حل املعادلة - =++ cbzaz يف 

 مع ℂاموعة 

( ) IRIRIRcba ××∈    ؛;;*

   ينبغي أن يتم التحسيس بضرورة إدخال األعداد العقدية بشكل خمتصر ومركز؛-

له ينطلق مباشرة  نظرا ملا يكتسيه التمثيل اهلندسي من أمهية يف ترسيخ مفهوم العدد العقدي فإن تناو-

مع بداية الفصل ويواكب تقدمي جل املفاهيم املقررة لبلورة التأويالت اهلندسية لكل من املقابل 

  واملرافق واملعيار والعمدة وجمموع عددين عقديني وجداء عدد عقدي يف عدد حقيقي؛

) والزاوية املتجهية'−zz من جهة وعمدة AB واملسافة '−zz يتم الربط بني معيار - )�
;
			��

i AB 

i وB وA مها على التوايل حلقا النقطتني z' و zمن جهة ثانية حيث 
�

ة موجهة للمحور  متجه

  احلقيقي؛ 

تداور وقياس زاوية واستقامية النقط ووخصوصا املسافة   جيب التركيز على ترمجة املفاهيم اهلندسية،-

  ؛إىل مصطلحات األعداد العقدية ،النقط

 ℂ يتم التطرق إىل حل معاالت تؤول يف حلها إىل معادالت من الدرجة الثانية مبجهول واحد يف -

  معامالا أعداد حقيقية؛ 

   تعترب املعادلة من الدرجة الثانية اليت معامالا أعداد عقدية غري حقيقية خارج الربنامج؛  -
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 الترميز األسي لعدد عقدي -

θθθ sincos iei  صيغتا أولري ؛=+

( )Eulerو صيغة موافر   ( )Moivre؛  

  

  حساب االحتماالت     

  التوجيهات التربوية  القدرات املنتظرة   حمتوى الربنامج

  ؛ شجرة االختياراتللتعداد؛املبدأ األساسي  -

   بتكرار؛ الترتيبات بدون تكرار  الترتيبات–

  التأليفات ؛ –

p األعداد  -
nC و p

nA و !n  

   التجارب العشوائية؛-

   استقرار تردد حدث عشوائي؛-

   احتمال حدث؛-

   فرضية تساوي االحتماالت؛-

لية حدثني؛  االحتمال الشرطي؛ استقال-

  استقاللية اختبارين؛ 

 املتغريات العشوائية؛ قانون احتمال متغري -

عشوائي؛ األمل الرياضي؛ االحنراف الطرازي  

  ملتغري عشوائي؛

   القانون احلداين؛-

   حساب احتمال احتاد حدثني؛-

   حساب احتمال تقاطع حدثني؛-

   حساب احتمال احلدث املضاد حلدث؛-

لتعدادي املناسب حسب  استعمال النموذج ا-

  الوضعية املدروسة؛

   التعرف على استقالل حدثني؛-

  ديد قانون احتمال متغري عشوائي؛ حت-

 التعرف على القانون احلداين وتطبيقه يف -

  وضعيات من مواد التخصص؛

  

 املناسبة حسب التجربة العشوائية املعنية Simulation تعويد التالميذ على  تصور احملاكاة -

  قه؛وتطبي

   ينبغي جتنب أي تقدمي نظري ملفهوم االحتمال؛-

رمي قطعة نقدية، سحب كرة من ( من خالل إعادة جتربة عشوائية بسيطة عددا كبريا من املرات -

 randامللمس نتبني استقرار تردد حدث عشوائي مث تقبل هذه النتيجة؛ وميكن استعمال ...) كيس، 

  اسبة العلمية القابلة للربجمة هلذه الغاية؛من اآللة احلاسبة العلمية أو اآللة احل

 ينبغي االنطالق من وضعيات ملموسة ومتدرجة جتعل التلميذ يتدرب تدرجييا على وصف جتارب -

  عشوائية باستعمال لغة االحتمال؛

   يقدم احتمال حدث انطالقا من استقرار تردد حدث عشوائي؛ -

   تغطي خمتلف احلاالت املمكنة؛ يعزز تقدمي مفاهيم االحتماالت بأمثلة متنوعة-

   تطبيق االحتمال يف وضعيات متنوعة ذات االرتباط مبواد التخصص؛-
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  برنامج مادة الرياضيات بالسنة الثانية من سلك البكالوريا

   التدبري  العلوم االقتصادية وشعبة

   العلوم االقتصاديةمسلك

   علوم التدبري احملاسبايت مسلك
  

  

  اعتبارات خاصة
  

  املتتاليات العددية
  

لقد مت التطرق خالل السنة األوىل من سلك البكالوريا  إىل عموميات حول املتتاليات العددية وإىل مميزات املتتاليات احلسابية 

ا باستعمال املتتاليات،كما كان مناسبة ملمارسة واهلندسية وبعض تطبيقاما لتعويد التالميذ على التعامل مع وضعيات متقطعة ووصفه

أما خالل هذه السنة فيتم تزويد التالميذ ببعض األدوات ). الربهان بالترجع على سبيل املثال(بعض أنواع االستدالالت الرياضية 

 تحل مسائل متنوعة من جماالالضرورية لدراسة سلوك متتالية عددية مشوليا وجبوار ماالاية واستخالص نتائج بشأا وتوظيفها يف 

  . التجارة و االقتصاد 

إن درس املتتاليات ال ينتهي بانتهاء الفصل املخصص هلا بل ينبغي استثمار نتائجه، كلما سنحت الفرصة لذلك، مبختلف 

  . فصول املقرر الالحقة
  

  االشتقاقاالتصال و
  

 إدراجه اعتبارا  لدوره يف تقدمي عدة خاصيات أساسية تتعلق وقد مت. املفاهيم اجلديدة يف هذا املستوىإن مفهوم االتصال من 

  .التقريب و التأطري  واملتراجحات ويل الدوال وحل املعادالتبالدوال العددية ومتث

على منحىن على جمال وأثر ذلك دالة على قطعة والتركيز على اتصال تصال انطالقا من مفهوم النهاية و يتم تقدمي مفهوم اال

يتم التركيز خصوصا على مربهنة القيم صورة جمال أو قطعة بدالة متصلة وبدالة متصلة ورتيبة قطعا، وعلى و) ىن متصلمنح(الدالة 

)حالة املعادالت من نوع (رتيبة قطعا على جمال ملختلفة  وعلى حالة دالة متصلة والوسيطية وتطبيقاا ا )f x x=(...   

    :تركيز خصوصا على النتائج التالية بأهم نتائج السنة األوىل حول االشتقاق، يتم ال           بعد التذكري

  تأطري و تقريب دالة قابلة لالشتقاق يف نقطة باستعمال  الدالة املشتقة؛  •

  .رتيبة قطعا على جمال العكسية لدالة قابلة لالشتقاق ومشتقة الدالة مركب دالتني قابلتني لالشتقاق ومشتقة •

كن تقدميها خالل درس اليت ميو(شرة بعد تقدمي الدوال األصلية       يتم تقدمي دالة اللوغاريتم يف بداية السنة الدراسية مبا     

كالدالة األصلية للدالة ؛ )االشتقاق
1

x
x

[على اال  → xxوالدالة   1  اليت تنعدم يف ∞+,0] e→كدالتها العكسية .  

  

  دراسة الدوال

 مسائل           إن التمكن من الدراسة التقليدية لدالة عددية يعترب ضروريا حىت يتمكن التالميذ من توظيف دراسة الدوال كأداة حلل

  .رياضية أو من مواد التخصص

إصغار صيغة، تأطري تعبري أو / إكبار( يف معاجلة املسائل احلسابية )...االتصال، التغريات على جمال(         يتم توظيف دراسة الدوال 

  )عدد حقيقي، حلول معادالت أو متراجحات 
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  حساب التكامل

  يعرف التكامل انطالقا من الدوال األصلية؛

] م الربط بني تكامل دالة على جماليت ]ba;دالة وحمور األفاصيل واملستقيمني  ومساحة حيز املستوى احملصور بني منحىن ال

axاللذين معادلتامها على التوايل  bx و =  وذلك من خالل أمثلة بسيطة مث يقبل أن مساحة هذا احليز هو العدد =

( ) ( ) ( )∫ −=
b

a
aFbFdxxf حيث fال  دالة عددية موجبة متصلة على ا[ ]ba;و F دالة اصلية هلا على جمال I يتضمن 

a و b.   

وميكن   ون طريقة تغيري املتغري؛يتم االقتصار يف حساب التكامل على طريقيت التكامل باألجزاء واستعمال الدوال األصلية د

تتاليات يف تأطري وغريمها وعلى استعمال امل...)  ايات، ، حسابحساب تقريبات(ات متنوعة استعمال حساب التكامل يف وضعي

  .بعض التكامالت

  

  حساب االحتماالت

  فرصة لذلك؛ ينبغي التأكيد على استعمال األداة املعلوماتية يف مجيع مراحل هذا الفصل كلما سنحت ال

 إلثبات استقرار تردد حدث عشوائي من خالل إعادة جتربة عشوائية عددا (Simulation)يتم إدراج مفهوم احملاكاة 

 لآللة احلاسبة العلمية أو القابلة للربجمة أو برامج Randمن أمثلة بسيطة وباستعمال امللمس )  مرة أو أكثر1000(كبريا من املرات 

 هذا وإن أي تربير نظري هلذه  الغاية إن كان مستوى القسم يسمح بذلك متهيدا لقبول احتمال حدث عشوائي؛معلوماتية خمصصة هلذه

  .النتيجة يعترب خارج املقرر



 32 برنامج مادة الرياضيات بالسنة الثانية من سلك البكالوريا

  الربنامج والقدرات املنتظرة والتوجيهات التربوية      

  التحليل

   املتتاليات العددية – 1

  ويةالتوجيهات الترب  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

  اية متتالية-

):  ايات املتتاليات املرجعية- )n  و

( )2n و ( )3n و ( )n و ( )pn  

     عدد صحيح طبيعي ؛p حيث 

 : ايات املتتاليات املرجعية-
1

n
 
 
 

 و 

2

1

n
 
 
 

 و 
3

1

n
 
 
 

 و 
1

n

 
 
 

 و 

1
pn

 
 
 
  ؛ عدد صحيح طبيعيpحيث  

   املتتالية املتقاربة؛ - 

 مصاديق التقارب؛ تقارب متتالية تزايدية -

   متتالية تناقصية ومصغورة؛ومكبورة؛ تقارب

   املتتالية املتباعدة؛–

 العمليات على ايات املتتاليات؛ النهايات -

  والترتيب؛

  

 استعمال املتتاليات اهلندسية واملتتاليات -

احلسابية يف دراسة أمثلة من متتاليات من 

bauu :الشكل nn +=+1   

1و 
n

n
n

au b
u

cu d+
+=
+

  

املتتاليات اهلندسية واملتتاليات  استعمال -

 :احلسابية و املتتاليات من الشكل

bauu nn  يف حل مسائل جتارية 1+=+

  واقتصادية؛

 استعمال ايات املتتاليات املرجعية -

ومصاديق التقارب لتحديد ايات متتاليات 

  عددية؛

) حتديد اية متتالية - )nuن  متقاربة م

) : الشكل )nn ufu  دالة f حيث  1+=

) وحتقق Iمتصلة على جمال  ) IIf ⊂.  

  

   كل دراسة نظرية ملفهوم اية متتالية تعترب خارج الربنامج؛-

جمموعة األعداد الصحيحة الطبيعية ، وانطالقا  اعتبارا لكون املتتالية العددية دالة عددية معرفة على -

)يتم ، يف املرحلة األوىل، قبول ايات  املتتاليات من ايات بعض الدوال املرجعية   )n و( )2n و 

( )3n و ( )n و ( )pnتاليات  و املت
1

n
 
 
 

 و 
2

1

n
 
 
 

 و 
3

1

n
 
 
 

 و 
1

n

 
 
 

 و 

1
pn

 
 
 

 ؛ ∞+ إىل n ، عندما يؤول 3 عدد صحيح طبيعي أكرب من p حيث 

) إذا كانت- )nvمتتالية عددية حتقق :  

 nn uv α≥ من أجل pn ) حيث ≤ )nu ايتها و +∞ متتالية α عدد حقيقي موجب قطعا 

=∞+فإن 
+∞→ n

n
vlim؛  

) إذا كانت- )nvمتتالية عددية حتقق :   

nn ulv α≤− من أجل  pn ) حيث ≤ )nu ايتها و 0 متتالية α عدد حقيقي موجب قطعا

lvnفإن 
n

=
+∞→

lim؛  

عترب العمليات على النهايات املنتهية والالمنتهية مقبولة وينبغي تعويد التالميذ على االستعمال  ت-

  الصحيح هلا؛ 

  األداة املعلوماتية يف هذا الفصل؛ ينبغي العمل على توظيف -

 يتم قبول مصاديق التقارب بعد تقدميها اعتمادا على انسجام العمليات على النهايات مع الترتيب -

  ضعيات ملموسة و متدرجة و ذلك انطالقا من حاالت خاصة ؛ ويف و
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)إذا كانت - )n nuمتتالية  حتقق  : ; n n nn v u w∀ ≤ lim و  ≥ limn n
n n

v w l
→∞ →∞

=   فإن  =

lim n
n

u l
→∞

                                                        ؛ =

) : تتم معاجلة مسائل تؤول إىل دراسة متتاليات ترجعية من الشكل- )nn ufu  دالة f حيث 1+=

) وحتقق Iمتصلة على جمال  ) IIf 1 :و من الشكل⊃
n

n
n

au b
u

cu d+
+=
+

   يف حاالت خاصة؛ ،

)  : مسائل تؤدي  إىل  دراسة متتاليات من النوع  معاجلة - )( )n nv f u=يف حاالت خاصة .  

  : التاليتان  تقبل اخلاصيتان-

1 إذا كانت املتتالية من نوع* ( )n nu f u+  وحتقق I دالة متصلة على جمال fحيث ( =

( ) IIf ) حل للمعادلة l  فإنl متقاربة وايتها هي)⊃ )f x x=؛  

)إذا كانت املتتالية *  )nuايتها هي متقاربة و lة و إذا كانت الدالf متصلة يف lفإن املتتالية  

( )( )n nv f u= ايتها هي متقاربة و ( )f l؛  

)تم دراسة اية املتتالية  ت- )n

na)حيث*a∈ℝ (اية اعتيادية؛على أن تعت رب فيما بعد  

  . دراسة املتتالياتتقدم دراسة الدوال على -

  

  الدوال العددية . 2

   دراسة الدوال1 .2

  التوجيهات التربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

  االتصال واالشتقاق ودراسة الدوال .  1

لى اليمني؛  االتصال يف نقطة؛ االتصال ع-

 االتصال على جمال ؛االتصال على اليسار 

حالة الدوال احلدودية و اجلذرية و الدالة (

x x→( ؛  

  :جمال حتديد صورة قطعة أو -

   بدالة متصلة؛ ∗

   بدالة متصلة و رتيبة قطعا ؛∗

 تطبيق مربهنة القيم الوسيطية يف دراسة -

بعض املعادالت و املتراجحات أو دراسة 

 إذا كان 0x متصلة يف نقطة f نقول إن دالة :  يتم اعتماد التعريف التايل-

( ) ( )0
0

lim xfxf
xx

=
→

  ؛

x تقبل النتائج املتعلقة باتصال الدوال احلدودية و اجلذرية و الدالة - x→  التركيز على  ويتم

  تطبيقاا ؛ 
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   صورة جمال وصورة قطعة بدالة متصلة؛-

   مربهنة القيم الوسيطية؛ حالة دالة متصلة -

   ؛ ورتيبة قطعا على جمال

 الدالة العكسية لدالة متصلة ورتيبة قطعا على -

  جمال؛

  ؛الشتقاق االتصال وا-

  ؛ مشتقة مركب دالتني قابلتني لالشتقاق -

  ؛ مشتقة الدالة العكسية -

  . مناذج من دراسة الدوال -

  ؛....التعابري إشارة بعض 

 استعمال طريقة التفرع الثنائي  -

(dichotomie)  يف حتديد قيم مقربة حللول 

)املعادلة   )f x λ=أو لتأطري هذه احللول؛   

 تطبيق مربهنة القيم الوسيطية  يف  حالة -

دالة متصلة و رتيبة قطعا على جمال، إلثبات 

)وحدانية حل املعادلة  ) λ=xf  

   حساب مشتقات الدوال االعتيادية؛-

 حتديد رتابة دالة انطالقا من إشارة -

  مشتقتها؛

 حتديد إشارة دالة انطالقا من جدول -

  تغرياا أو من متثيلها املبياين؛

 احلل املبياين ملعادالت من الشكل    -

( ) ( )f x g x= ومتراجحات من الشكل 

( ) ( )xgxf   ؛ ≥

 حتديد مشتقة ورتابة الدالة العكسية لدالة -

  متصلة ورتيبة قطعا على جمال ومتثيلها مبيانيا؛

 حل مسائل تطبيقية حول القيم الدنوية -

  ؛والقيم القصوية

 دراسة و متثيل دوال جدرية ودوال -

 الجذرية ؛

  

أيضا جمال مث تستنتج مربهنة القيم  نقبل أن صورة قطعة بدالة متصلة هي قطعة و أن صورة جمال هي -

  الوسيطية ؛

f+ نقبل أن - g و fg و λ f و �f g دوال متصلة على جمال I إذا كانت f و g 

  ؛Iمتصلتني على 

 يتم التذكري مبفهوم االشتقاق وتطبيقاته من خالل أنشطة متنوعة تربز األمهية اليت يكتسيها يف -

الدراسة املوضعية والشاملة للدوال املقررة وخاصة يف التقريب احمللي لدالة ويف دراسة منحى تغريات 

الة على جمال وحتديد املطارف ودراسة إشارة دالة أو متفاوتة جربية على جمال أو تقعر منحىن دالة د

  ويكون مناسبة للتذكري باخلاصية املميزة لدالة ثابتة أو رتيبة قطعا على جمال؛… عددية

  

ميذ  من خالل دراسة أمثلة لدوال حدودية ودوال جذرية ودوال الجذرية تتم صيانة مكتسبات التال-

حول االشتقاق و النهايات وتقريب دالة بدالة تآلفية وعناصر متاثل منحىن دالة ودراسة الفروع 

  ؛...الالائية ملنحىن  وحل بعض املعادالت واملتراجحات مبيانيا

 ينبغي االقتصار على دراسة بعض النماذج للدوال الالجذرية اليت ال تطرح دراسة إشارة  مشتقتها -

  ذه املناسبة التطرق إىل املعادالت الالجذرية من خالل مناذج؛صعوبات؛ ويتم 
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  الدوال األصلية .  2

   الدوال األصلية لدالة متصلة  على جمال؛-

 الدوال األصلية موع دالتني ؛ الدوال -

  .األصلية جلداء دالة و عدد حقيقي

  

   حتديد الدوال األصلية للدوال االعتيادية؛-

اق لتحديد الدوال  استعمال صيغ االشتق-

  ؛األصلية لدالة على جمال

  

  . حتدد الدوال األصلية للدوال االعتيادية انطالقا من القراءة العكسية جلدول مشتقات هذه الدوال -

  الدوال اللوغاريتمية و األسية . 3

  :اجلزء األول 

   :دالة اللوغاريتم النيبريي * 

  ؛ تعريف وخصائص جربية- 

)lnو دراسة الدالة ln الرمز - )x x→   

  ؛ املشتقة اللوغارمتية لدالة-

) :  الدوال األصلية للدالة- )

( )

u x
x

u x

′
  ؛ →

    :a  دالة اللوغاريتم لألساس*

  ؛ تعريف و خاصيات -

  ؛ دالة اللوغاريتم العشري–

  

   :اجلزء الثاين 

    :الدالة األسية النيبريية* 

   تعريف وخصائص جربية -

و دراسة الدالة    exp الرمز -

exp( )x x→   

  ؛xe والكتابة e العدد -

  

  

 التمكن من احلساب اجلربي  على -

  اللوغاريتمات؛

 ومتراجحات  التمكن من حل معادالت-

  ونظمات  لوغاريتمية ؛

خاصة (  معرفة وتطبيق اللوغاريتم العشري -

10xملعادالت من نوع يف حل ا a=(؛  

 التمكن من النهايات اللوغاريتمية -

  األساسية وتوظيفها؛

 التمكن من دراسة ومتثيل دوال حتتوي -

  على لوغاريتمات؛

  

  

 من حل معادالت ومتراجحات  التمكن-

   أسية نيبريية ؛ونظمات

 التمكن من ايات الدالة األسية النيبريية -

  سية وتوظيفها ؛األسا

 يتم ، ومباشرة بعد درس الدوال األصلية، تقدمي دالة اللوغاريتم باعتبارها الدالة األصلية للدالة -

x
x

[0;]  املعرفة على اال →1   ؛ 1 واليت تنعدم يف ∞+

   الدالة األسية النيبريية هي التقابل العكسي لدالة اللوغاريتم النيبريي؛-

abb موجب قطعا لدينا a لكل عدد - ea ln=   

lim يتم قبول - ln
→+∞

= +∞
x

x  

 باإلضافة إىل النهايات ة تعترب النهايات املرتبطة بالدالة اللوغاريتمية والدالة األسية النيبريي-
ln

lim
nx

x

x→+∞
 

limو 
x

nx

e

x→+∞
lim و  n x

x
x e

→−∞
 و 

0
lim lnn

x
x x

+→
) حيث  )*n∈ℕايات أساسية؛  

  ل الدوال اللوغاريتمية و األسية يف حل مسائل متنوعة؛  تستعم-
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) الدوال األصلية للدالة - ) ( )xuexux   ؛→'

    :a  ألسية لألساس الدالة ا-

  ؛تعريف و خاصيات * 

xxمشتقة الدالة*  a→؛ 

  

 التمكن من دراسة ومتثيل دوال حتتوي -

صيغها على الدالة األسية النيبريية ودالة 

  اللوغاريتم النيبريي؛

 عدد a حيث ae حتديد قيم مقربة للعدد -

 حبيث a أو حتديد قيمة مقربة لعددحقيقي
aeعدد معلوم باستعمال األداة املعلوماتية؛   

  

  

  

  

  

  التكاملياحلساب  . 2 . 2

  التوجيهات التربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

   تكامل دالة متصلة على قطعة؛-

عالقة شال؛ اخلطانية؛ :  خاصيات التكامل-

   التكامل والترتيب، القيمة املتوسطة؛-

استعمال الدوال :  تقنيات حساب التكامل-

  األصلية؛ املكاملة باألجزاء؛

   حساب املساحات؛-

  عددية؛تكامل دالة  حساب -

 التمكن من حساب مساحة حيز املستوى -

  احملصور بني منحنيني؛

  

   ينبغي تقدمي تكامل دالة على قطعة انطالقا من مفهوم دالة أصلية لدالة متصلة ؛-

   تقبل مجيع اخلاصيات وميكن تأويلها هندسيا باستعمال املساحة؛-

  

  حساب االحتماالت

  التوجيهات التربوية  تظرةالقدرات املن  حمتوى الربنامج

  ؛ شجرة االختياراتللتعداد؛املبدأ األساسي  -

  ؛ الترتيبات بتكرار؛ الترتيبات بدون تكرار -

  التأليفات ؛ -

   حساب احتمال احتاد حدثني؛-

   حساب احتمال تقاطع حدثني؛-

   حساب احتمال احلدث املضاد حلدث؛-

 املناسبة حسب التجربة العشوائية املعنية Simulationى  تصور احملاكاة  تعويد التالميذ عل-

  وتطبيقه؛

   ينبغي جتنب أي تقدمي نظري ملفهوم االحتمال؛-
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p األعداد  -
nC و p

nA و !n  

   التجارب العشوائية؛-

  ردد حدث عشوائي؛ استقرار ت-

   احتمال حدث؛-

   فرضية تساوي االحتماالت؛-

 االحتمال الشرطي؛ استقاللية حدثني؛ -

  استقاللية اختبارين؛ 

 املتغريات العشوائية؛ قانون احتمال متغري -

عشوائي؛ األمل الرياضي؛ االحنراف الطرازي  

  ملتغري عشوائي؛

   القانون احلداين؛-

 استعمال النموذج التعدادي املناسب حسب -

  الوضعية املدروسة؛

   التعرف على استقالل حدثني؛-

  .عشوائي حتديد قانون احتمال متغري -

 التعرف على القانون احلداين وتطبيقه يف -

  وضعيات متنوعة؛

  

رمي قطعة نقدية، سحب كرة من ( من خالل إعادة جتربة عشوائية بسيطة عددا كبريا من املرات -

 rand النتيجة؛ وميكن استعمال امللمس نتبني استقرار تردد حدث عشوائي مث تقبل هذه...) كيس، 

  من اآللة احلاسبة العلمية أو اآللة احلاسبة العلمية القابلة للربجمة هلذه الغاية؛

 تدرجييا على وصف جتارب ونميذ يتدرب ينبغي االنطالق من وضعيات ملموسة ومتدرجة جتعل التال-

  عشوائية باستعمال لغة االحتمال؛

  ا من استقرار تردد حدث عشوائي؛  يقدم احتمال حدث انطالق-

   يعزز تقدمي مفاهيم االحتماالت بأمثلة متنوعة تغطي خمتلف احلاالت املمكنة؛-

  )جتارية واقتصادية ومالية ( تطبيق االحتمال يف وضعيات متنوعة -
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    التوزيع الدوري املقترح لربنامج الرياضيات

  ك البكالوريا        بالسنة الثانية من سل

   العلوم التجريبيةشعبة

  العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية شعبة

  العلوم والتكنولوجيات الكهربائية شعبة

  

  

  الدورة الثانية   الدورة األوىل 

  

  االتصال واالشتقاق ودراسة الدوال

  املتتاليات العددية

  الدوال األصلية

  

 

 

 

 

  

  

  الدوال اللوغاريتمية والسية

  املياحلساب التك

  حساب االحتماالت

 

 

 

  

  

  

  :مالحظات

  

  .يتم إجناز فقرات برنامج كل دورة حسب ترتيب يعد على الصعيد اجلهوي  . 1

  . تتخلل كل دورة ثالثة فروض حمروسة مدة إجناز كل واحد منها ساعتان  .2

  .تتخلل كل دورة ثالثة فروض مرتلية  .3

  .التثبيت تتخلل كل دورة حصص خاصة بالدعم و  .4
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  برنامج الرياضيات

   من سلك البكالورياثانيةبالسنة ال

  التعليم األصيل شعبة

  اآلداب والعلوم اإلنسانية شعبة

  

  اعتبارات خاصة
  

  املتتاليات العددية
  

اهلندسية  العموميات حول املتتاليات العددية وإىل املتتاليات احلسابية و إىل من سلك البكالوريا لقد مت التطرق خالل السنة األوىل -

 كما كان مناسبة ملمارسة بعض أنواع .ميذ على التعامل مع وضعيات متقطعة ووصفها باستعمال املتتالياتوبعض تطبيقاما لتعويد التال

1nدراسة املتتاليات الترجعية من الشكل تم ست فاملستوى ذاأما . االستدالالت الرياضية nu au b+ =    النهايات؛ حساب باإلضافة إىل +

    إن أي دراسة نظرية ملفهوم النهاية ذا املستوى تعترب خارج الربنامج؛  -         
  

  االشتقاق ومتثيل الدوال 
  

  . ينبغي تقريب املفاهيم املدروسة باستغالل  اجلانب العددي و التأويالت اهلندسية -

  و يقتصر على دراسة الدوال القابلة لالشتقاق    امج الربن يظل مفهوم االتصال بالسنة الثانية من هذا املسلك خارج -

  .على جمال 

  .  مثال  يف تقدمي الدالة األسية النبرييلن يستغلالدالة العكسية خارج املقرر ويعترب مفهوم  -
  

  الدالة األسية النبرييةدالة اللوغاريتم النبريي و
  

=∞+ تعترب الربهنة على أن -
∞+

xlnlim و −∞=
+

xlnlim
0

  . خارج الربنامج

 مث تعميم خاصيات األسات على األعداد احلقيقية باستعمال التعريف وخاصيات الدالة األسية ba يتم خالل الفصل تعريف -

xx أما دراسة الدالة النيبريية؛ a→فتعترب خارج املقرر .  
  

  حساب االحتماالت

   لبعض  (Simulation)بإجراء حماكاة ، خاصة االحتماالتينبغي التأكيد على أمهية استعمال األداة املعلوماتية يف درس   -         

مالحظة تغري التكرارات من جتربة إىل أخرى و استقرارها شيئا فشيئا كلما كرب حجم العينة ذلك من أجل لتجارب العشوائية البسيطة وا

   .ج رياضياتية متهيدا لدراسة االحتماالتدف استخراج مناذ

  ؛ يعترب خارج املقرر نظري ملفاهيم االحتماالتأي تقدميإن  -      
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  الربنامج والقدرات املنتظرة والتوجيهات
 

  املتتاليات العددية . 1

  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

bauu:  املتتاليات من الشكل- nn  ومتثيلها 1+=+

  ؛امبياني

  

):  ايات املتتاليات املرجعية- )n و( )2n و ( )3n 

)و )n و  ( )pn حيث p عدد صحيح طبيعي 

   ؛3أكرب من 

  :ايات املتتاليات املرجعية-








n

1
 و 







2

1

n
 

و







3

1

n
 و








n

1
  و 

1 
 
 

pn
 عدد p حيث 

  ؛3صحيح طبيعي أكرب من 

 - اية متتالية هندسية ( )na حيث ∈ℝa.  

   العمليات على النهايات؛-

  

 استعمال املتتاليات اهلندسية واملتتاليات احلسابية يف دراسة -

bauu :أمثلة من متتاليات من الشكل nn   ؛1+=+

  

  

 
ية لتحديد ايات متتاليات  استعمال ايات املتتاليات املرجع-

  عددية؛

   

  

  

  

  

  

) يقبل أن املتتاليات - )n و( )2n و ( )3n و ( )nو ( )pn حيث p 

 +∞ إىل n عندما يؤول +∞تؤول إىل  3عدد صحيح طبيعي أكرب من 

وأن املتتاليات 








n

1
 و 







2

1

n
 و 







3

1

n
 و

1 
 
 

pn
  و 









n

1
ول إىل   تؤ

 اعتبارا لكون املتتالية العددية دالة عددية معرفة +∞ إىل n عندما يؤول 0

  على جمموعة األعداد الصحيحة الطبيعية؛

   مجيع النهايات الواردة يف حمتوى الربنامج تعترب ايات مرجعية ؛-

هية مقبولة وينبغي تعويد ايات على النهايات املنتهية والالمنت تعترب العمل-

  التالميذ على االستعمال الصحيح هلا؛ 

- اية متتالية تعترب خارج الربنامج إن أي دراسة نظرية ملفهوم  
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  الدوال العددية  . 2

  االشتقاق و الدوال األصلية  . 1 . 2

  ربويةتوجيهات ت  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

استعمال : مراجعة ما سبقت دراسته يف السنة األوىل  -

الدالة املشتقة لدراسة دالة عددية يف حالة الدوال 

  احلدودية من الدرجة لثانية و الثالثة و الدوال املتخاطة؛ 

xدراسة الدالة _  ax b→ +.   

   

   التمكن من مشتقات الدوال االعتيادية؛-

  ابة دالة انطالقا من إشارة مشتقتها؛ حتديد رت-

 حتديد إشارة دالة انطالقا من جدول تغرياا أو من متثيلها -

  املبياين؛

 احلل املبياين ملعادالت من الشكل     -

( )f x λ= ومتراجحات من الشكل( )f x λ≤ حيث 

f دالة اعتيادية.  

التذكري مبفهوم االشتقاق وتطبيقاته من خالل أنشطة متنوعة تربز األمهية  يتم -

اليت يكتسبها يف الدراسة املوضعية والشاملة للدوال املقررة وخاصة يف التقريب 

  ف؛ياحمللي لدالة ويف حتديد بعض املطار

 من خالل دراسة أمثلة لدوال حدودية ودوال جذرية تتم صيانة مكتسبات -

 االشتقاق وحساب النهايات وعناصر متاثل منحىن دالة وحل التالميذ حول

  بعض املعادالت واملتراجحات مبيانيا؛

) دراسة إشارة - )'f x ال ينبغي أن تطرح أية صعوبة للتالميذ  .  

 
  الدوال اللوغاريتمية  . 2 . 2

  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

  ة اللوغاريتم النبريي   دال– 1

   ؛lnالرمز  -

 abln: صيغ - 
b

1
ln ؛ 

b

a
ln ؛ aln ؛  

          ( )Znan ∈ln؛   

xx دراسة ومتثيل الدالة -  ln→؛  

    اللوغاريتم العشري – 2 

  

  

  ؛العشرية النبريية و التمكن من احلساب على اللوغاريتمات-

  ؛ بسيطة التمكن من حل معادالت ومتراجحات -

 استعمال اآللة احلاسبة لتحديد قيم مقربة للوغاريتم عدد -

حقيقي موجب قطعا أو حتديد قيمة مقربة لعدد لوغاريتمه 

  معلوم؛

اللوغاريتم النبريي عند حمدات حيز اييت دالة  التمكن من -

   ؛تعريفه

  حتتوي على بسيطة التمكن من دراسة ومتثيل دوال-

 دالة اللوغاريتم هي الدالة األصلية للدالة -
x

x
  املعرفة على اال →1

[;0]   ؛1 واليت تنعدم يف ∞+

=∞+ نقبل يف هذا املستوى أن -
∞+

xlnlim وأن  −∞=
+

xlnlim
0

 

 كما تقبل صيغة الدالة املشتقة لدالة اللوغاريتم ؛وتعتربان ايتني أساسيتني

  .النبريي 
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 حساب االحتماالت . 3 

   ؛اللوغاريتم النبريي

 
  الدالة األسية النيبريية . 3 . 2

  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

 e ؛ العدد expة األسية النيبريية؛ الرمز  الدال-

   ؛xeوالكتابة 

bae الصيغ - bae ؛ + ) ؛ −ae ؛ − ) ( )Zne
na   ؛ ∋

xex دراسة ومتثيل الدالة -   ؛→

  

 حل معادالت ومتراجحات ونظمات  أسية نيبريية ال -

  يكتسي حلها صعوبة؛ 

 حيث ae استعمال اآللة احلاسبة لتحديد قيم مقربة للعدد -

 عدد ae حبيث a أو حتديد قيمة مقربة لعددaعدد حقيقي 

  معلوم؛

 حتتوي على الدالة األسية  بسيطة دراسة ومتثيل دوال-

  النيبريية؛

limتقبل يف هذا املستوى أن  - x

x
e

→+∞
= lim و ∞+ 0x

x
e

→−∞
 و تعترب  =

  ايتني أساسيتني ؛

:  إبراز العالقة -
ln

0
aa b

e b
b

=
⇔ = >

هلما يف حل  ؛ و استعما

  .معادالت و متراجحات و نظمات 

  

  

      حساب االحتماالت . 1 . 3

  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

   التجارب العشوائية؛-

   استقرار تردد حدث عشوائي؛-

  

  

  

   احتمال حدث؛-

 حسب التجربة ة املناسبSimulation احملاكاة  تصور -

  ؛االعشوائية املعنية وتطبيقه

  

  

  

   حساب احتمال احتاد حدثني؛-

   ينبغي جتنب أي تقدمي نظري ملفهوم االحتمال؛-

رمي قطعة ( من خالل إعادة جتربة عشوائية بسيطة عددا كبريا من املرات -

نتبني استقرار تردد حدث عشوائي مث تقبل ...) نقدية، سحب كرة من كيس، 

 أو اآللة من اآللة احلاسبة العلمية randامللمس هذه النتيجة؛ وميكن استعمال 

  احلاسبة العلمية القابلة للربجمة هلذه الغاية؛

 ينبغي االنطالق من وضعيات ملموسة ومتدرجة جتعل التلميذ يتدرب تدرجييا -
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   احتمال حدثني غري منسجمني؛-

   احلدث املضاد؛-

   و تقاطع حدثني؛ احتاد-

   فرضية تساوي االحتماالت؛-

  

  

  

   حساب احتمال تقاطع حدثني؛-

   حساب احتمال احلدث املضاد حلدث؛-

ية  استعمال النموذج التعدادي املناسب حسب الوضع-

  املدروسة؛

  

  

  

  على وصف جتارب عشوائية باستعمال لغة االحتمال؛

   يقدم احتمال حدث انطالقا من استقرار تردد حدث عشوائي؛ -

   خاج املقرر املتغريات العشوائيةلية حدثني و  يعترب االحتمال الشرطي و استقال-

  

   يعزز تقدمي مفاهيم االحتماالت بأمثلة متنوعة تغطي خمتلف احلاالت املمكنة؛-

   تطبيق االحتمال يف وضعيات متنوعة ذات االرتباط مبواد التخصص؛-



 التوزيع الدوري املقترح لربنامج الرياضيات

   من سلك البكالوريابالسنة الثانية

  التعليم األصيل شعبة

  اآلداب والعلوم اإلنسانية شعبة

 

  

  

  :مالحظات

  .يتم إجناز فقرات برنامج كل دورة حسب ترتيب يعد على الصعيد اجلهوي .1

 .يتخلل كل دورة فرضان حمروسان مدة إجناز كل واحد منهما ساعة واحدة .2

 .يتخلل كل دورة فرضان مرتليان .3

 .تتخلل كل دورة حصص خاصة بالدعم والتثبيت .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الدورة الثانية  الدورة األوىل

 

  : املتتاليات الترجعية

  :اية متتالية

  :االحتماالت

 
 

   ساعات8

     ساعات8

   ساعات 12

  

  :االشتقاق و دراسة الدوال

  :اللوغاريتم النبريي

  :الدالة األسية النبريية 

  

 
 

   ساعات8

   ساعات 10

   ساعات10
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  لثانية من سلك البكالوريابرنامج مادة الرياضيات بالسنة ا

  الفنون التطبيقية  شعبة

  

  اعتبارات خاصة
  

  االشتقاق ومتثيل الدوال 

  . ينبغي تقريب املفاهيم املدروسة باستغالل  اجلانب العددي و التأويالت اهلندسية -

  لقابلة لالشتقاق     يظل مفهوم االتصال بالسنة الثانية من هذا املسلك خارج الربنامج و يقتصر على دراسة الدوال ا-

  .على جمال 

  . لن يستغل يف تقدمي الدالة األسية النبريية مثال يعترب مفهوم الدالة العكسية خارج املقرر و -
  

  الدالة األسية النبرييةدالة اللوغاريتم النبريي و

=∞+ تعترب الربهنة على أن -
∞+

xlnlim و −∞=
+

xlnlim
0

  . خارج الربنامج

 مث تعميم خاصيات األسات على األعداد احلقيقية باستعمال التعريف وخاصيات الدالة ba يتم خالل الفصل تعريف -

xxاألسية النيبريية؛ أما دراسة الدالة  a→فتعترب خارج املقرر .  
  

  حساب التكامل

  صلية؛يعرف التكامل انطالقا من الدوال األ  

]يتم الربط بني تكامل دالة على جمال   ]ba; ومساحة حيز املستوى احملصور بني منحىن الدالة وحمور األفاصيل 

axواملستقيمني اللذين معادلتامها على التوايل  bx و = ة هذا احليز هو العدد  وذلك من خالل أمثلة بسيطة مث يقبل أن مساح=

( ) ( ) ( )∫ −=
b

a
aFbFdxxf حيث f الدالة عددية موجبة وقابلة لالشتقاق على ا [ ]ba;  و F دالة أصلية للدالة f 

 ؛  b و aتضمن  يIعلى جمال 

 حساب جدول الدوال األصلية االعتيادية كما ينبغي التأكيد على توظيفيف حساب التكامل على ينبغي االقتصار 

   يف حساب املساحات و احلجوم؛التكامل

   . ت وبني أنشطة لتأطري وحلساب قيم مقربة لتكامالتحلساب القيم املضبوطة لتكامالتتم  املزاوجة بني أنشطة دف 
  

   وحساب االحتماالتالتعداد

 إىل تزويد التالميذ مبجموعة من األدوات والتقنيات للتمرن على التعامل مع وضعيات تعدادية  التعدادلصف يهدف     

. استعمال الصيغ املالئمة تبعا للوضعية املدروسة ينبغي احلرص على تعويدهم على اختيار ولذاوربطها بالنموذج التعدادي املناسب؛ 

  .ميذ على الترييضومبا أن جل املسائل تكون مستقاة من احلياة العامة ومن قطاعات خمتلفة فإن هذا الفصل يعد مناسبة لتدريب التال

بعض  ل(Simulation)بإجراء حماكاة ، خاصة ة املعلوماتية يف درس االحتماالتينبغي التأكيد على أمهية استعمال األداو

استقرارها شيئا فشيئا كلما كرب حجم العينة  التكرارات من جتربة إىل أخرى وذلك ملالحظة تغريالتجارب العشوائية البسيطة و

  ؛ يعترب خارج املقررأي تقدمي  نظري ملفاهيم االحتماالت هذا وإن  .دف استخراج مناذج رياضياتية متهيدا لدراسة االحتماالت
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  امج والقدرات املنتظرة والتوجيهاتالربن

  

  التحليل . 1

  االشتقاق و دراسة الدوال   . 1 . 1

  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

استعمال : مراجعة ما سبقت دراسته يف السنة األوىل  -

الدالة املشتقة لدراسة دالة عددية يف حالة الدوال احلدودية 

  . لثالثة و الدوال املتخاطة من الدرجة لثانية و ا

 مشتقة مركب دالتني ؛  مشتقة الدوال -

( )x f ax b→ ) و + ) kk u∈ℤ حيث f و u 

  دالتني قابلتني لالشتقاق 

   متثيل مناذج من دوال حدودية و جذرية؛-

  : األصلية لدالة قابلة لالشتقاق على جمال   الدوال-

o  تعريف و خاصيات ؛ 

o  جدول الدوال األصلية االعتيادية. 

  

   التمكن من مشتقات الدوال االعتيادية؛-

   حتديد رتابة دالة انطالقا من إشارة مشتقتها؛-

 حتديد إشارة دالة انطالقا من جدول تغرياا أو من متثيلها -

  املبياين؛

اين ملعادالت من الشكل      احلل املبي-

( )f x λ= ومتراجحات من الشكل( )f x λ≤ حيث 

f ؛دالة اعتيادية  

   دراسة و متثيل دوال حدودية و دوال جذرية؛-

باستعمال جدول الدوال األصلية  حتديد الدوال األصلية -

  ؛االعتيادية 

االشتقاق لتحديد الدوال األصلية لدالة على  استعمال صيغ -

  . جمال

 يتم التذكري مبفهوم االشتقاق وتطبيقاته من خالل أنشطة متنوعة تربز األمهية -

اليت يكتسبها يف الدراسة املوضعية والشاملة للدوال املقررة وخاصة يف التقريب 

  ف؛ياحمللي لدالة ويف حتديد بعض املطار

يانة مكتسبات دوال حدودية ودوال جذرية تتم ص من خالل دراسة أمثلة ل-

 االشتقاق وحساب النهايات وعناصر متاثل منحىن دالة وحل التالميذ حول 

  بعض املعادالت واملتراجحات مبيانيا؛

gتقبل مشتقة _  f� ؛   

) دراسة إشارة - )'f x للتالميذ  ال ينبغي أن تطرح أية صعوبة .  

)  التأويل اهلندسي للكتابة -  ) ( )f x ax b g x= +  حيث +

( )lim 0
x

g x
→∞

=.   
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   دالة اللوغاريتم النبريي  . 2 . 1

  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

   ؛lnالرمز  - 

 abln: صيغ - 
b

1
ln ؛ 

b

a
ln ؛ aln ؛  

          ( )Znan ∈ln؛   

xxدراسة ومتثيل الدالة   -  ln→؛  

الدوال األصلية للدالة  - 
( )
( )xu

xu
x

   ؛→'

  

   التمكن من احلساب على اللوغاريتمات؛-

  ؛ بسيطة  و نظمات التمكن من حل معادالت ومتراجحات-

 استعمال اآللة احلاسبة لتحديد قيم مقربة للوغاريتم عدد -

حقيقي موجب قطعا أو حتديد قيمة مقربة لعدد لوغاريتمه 

  معلوم؛

ومتثيل دوال بسيطة  حتتوي على  التمكن من دراسة -

  ؛اللوغاريتم التبريي

 األصلية للدالة  دالة اللوغاريتم هي الدالة-
x

x
  املعرفة على اال →1

[;0]   ؛1 واليت تنعدم يف ∞+

=∞+ نقبل يف هذا املستوى أن -
∞+

xlnlim وأن  −∞=
+

xlnlim
0

   ؛

  .ي كما تقبل صيغة الدالة املشتقة لدالة اللوغاريتم النبري

  

 
  الدالة األسية النيبريية . 3 . 2

  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

 والكتابة e ؛ العدد exp الدالة األسية النيبريية؛ الرمز -
xe؛   

bae الصيغ - bae ؛ + ) ؛ −ae ؛ − ) ( )Zne
na     ؛ ∋

xex دراسة ومتثيل الدالة -   ؛→

) الدوال األصلية للدالة - ) ( )xuexux   ؛→

  

 التمكن من حل معادالت ومتراجحات ونظمات  أسية -

  نيبريية ال يكتسي حلها صعوبة؛ 

 حيث aeلة احلاسبة لتحديد قيم مقربة للعدد  استعمال اآل-

 عدد ae حبيث a أو حتديد قيمة مقربة لعددaعدد حقيقي 

  معلوم؛

 التمكن من دراسة ومتثيل دوال حتتوي على الدالة األسية -

  النيبريية ؛

lim يف هذا املستوى أن تقبل - x

x
e

→+∞
= lim و ∞+ 0x

x
e

→−∞
 و تعترب  =

  ايتني أساسيتني ؛

:  إبراز العالقة -
ln

0
aa b

e b
b

=
⇔ = >

 ؛ و استعماهلما يف حل 

  .معادالت و متراجحات و نظمات 
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  حساب التكامل  . 4 . 1

  توجيهات تربوية  نتظرةالقدرات امل  حمتوى الربنامج

   على جمال؛قابلة لالشتقاق  تكامل دالة -

لتكامل عالقة شال، اخلطانية، ا:  خاصيات التكامل-

  ؛والترتيب، القيمة املتوسطة

   حساب املساحات واحلجوم؛-

 التمكن من حساب مساحة حيز املستوى احملصور بني -

  منحنيني؛

  ة؛   التمكن من حساب حجوم اسمات االعتيادي-

   حساب تكامل دوال حدودية ودوال جذرية ؛-

 تطبيق حساب التكامل يف إثبات بعض املتفاوتات -

  البسيطة؛

  

]على جمال قابلة لالشتقاق  f تكامل دالة - ]ba; هو العدد 

( ) ( )[ ] ( ) ( )∫ −==
b

a

b
a aFbFxFdxxf العري املرتبط باختيار الدالة األصلية 

F؛  

] يتم الربط بني تكامل دالة على جمال    - ]ba; ومساحة حيز املستوى احملصور بني 

axمنحىن الدالة وحمور األفاصيل واملستقيمني اللذين معادلتامها على التوايل   و =

bx بسيطة مث يقبل أن مساحة هذا احليز هو العدد  وذلك من خالل أمثلة =

( ) ( ) ( )∫ −=
b

a
aFbFdxxf حيث f دالة عددية موجبة وقابلة لالشتقاق على 

] اال  ]ba; و F دالة أصلية هلا على جمال I يتضمن a و b؛   

   تأويلها هندسيا باستعمال املساحة؛ تقبل مجيع اخلاصيات وينبغي-

 
   وحساب االحتماالتالتعداد . 2

  التعداد  . 1 . 2

  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

  املبدأ العام للتعداد،   -

 .، عدد التبديالت، عدد التأليفاتـ عدد الترتيبات 

pـ خاصيات األعداد  
nC؛  

  :ـ تطبيقات

  .السحب بدون إحالل رمي قطعة نقدية؛ السحب بإحالل؛ 

  ؛ـ توظيف شجرة االختيارات يف حاالت تعدادية

  .ـ تطبيق التعداد يف حل مسائل متنوعة

  .اجلمع وتقنيات الشجرةـ ينبغي تقدمي التعداد بواسطة مبدأي اجلداء و

  .ـ ينبغي اإلكثار من األنشطة املستقاة من احلياة اليومية
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  حساب االحتماالت . 2 . 2

  توجيهات تربوية  القدرات املنتظرة  حمتوى الربنامج

   التجارب العشوائية؛-

   استقرار تردد حدث عشوائي؛-

  

  

  

   احتمال حدث؛-

   احتمال حدثني غري منسجمني؛-

  ضاد؛ احلدث امل-

   احتاد و تقاطع حدثني؛-

   فرضية تساوي االحتماالت؛-

  

  

 حسب التجربة ة املناسبSimulation احملاكاة  تصور -

  ؛االعشوائية املعنية وتطبيقه

  

  

  

   حساب احتمال احتاد حدثني؛-

   حساب احتمال تقاطع حدثني؛-

   حساب احتمال احلدث املضاد حلدث؛-

سب حسب الوضعية  استعمال النموذج التعدادي املنا-

  املدروسة؛

  

   ينبغي جتنب أي تقدمي نظري ملفهوم االحتمال؛-

رمي قطعة ( من خالل إعادة جتربة عشوائية بسيطة عددا كبريا من املرات -

نتبني استقرار تردد حدث عشوائي مث تقبل ...) نقدية، سحب كرة من كيس، 

بة العلمية أو اآللة من اآللة احلاس randامللمس هذه النتيجة؛ وميكن استعمال 

  احلاسبة العلمية القابلة للربجمة هلذه الغاية؛

 ينبغي االنطالق من وضعيات ملموسة ومتدرجة جتعل التلميذ يتدرب تدرجييا -

  على وصف جتارب عشوائية باستعمال لغة االحتمال؛

   يقدم احتمال حدث انطالقا من استقرار تردد حدث عشوائي؛ -

 خاج املتغريات العشوائيةي و  استقاللية حدثني و  يعترب االحتمال الشرط-

  املقرر 

   يعزز تقدمي مفاهيم االحتماالت بأمثلة متنوعة تغطي خمتلف احلاالت املمكنة؛-

   تطبيق االحتمال يف وضعيات متنوعة ذات االرتباط مبواد التخصص؛-
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 التوزيع الدوري املقترح لربنامج الرياضيات

   من سلك البكالوريابالسنة الثانية

  الفنون التطبيقية شعبة

 

  

  الدورة الثانية  الدورة األوىل

 

  : التعداد 

  :االحتماالت 

   :االشتقاق و دراسة الدوال  

  

  

 
 

   ساعات8

   ساعات 8

   ساعات12

 

  

  

   :دالة اللوغاريتم النبريي 

   :الدالة األسية النبريية  

  :حساب التكامل  

   

   

 
 

   ساعات 10

   ساعات10

  ساعات 8

 

  

 
  

  :مالحظات

  .يتم إجناز فقرات برنامج كل دورة حسب ترتيب يعد على الصعيد اجلهوي .5

 .يتخلل كل دورة فرضان حمروسان مدة إجناز كل واحد منهما ساعة واحدة .6

 .يتخلل كل دورة فرضان مرتليان .7

 .تتخلل كل دورة حصص خاصة بالدعم والتثبيت .8

 

  

 

 

  

  


