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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على ر�سوله الأمني ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
�أخي املعلم�/أختي املعلمة،
ي�رسنا �أن نقدم دليل املعلم �إلى كتاب الريا�ضيات لل�صف الثاين ع�رش العلمي وال�صناعي،
مر�شدا لكم يف تدري�س املفاهيم واملهارات الريا�ضية املت�ضمنة يف الكتاب
�آملني �أن يكون
ً
وداعما يف تقومي تعلم الطلبة؛ مبا يحقق النتاجات التعلمية املطلوبة منه.
املدر�سي،
ً
ولعل من الأ�س�س املهمة التي بني عليها هذا الدليل �أنه �أحد الركائز لتحقيق املنهاج� ،آملني
مر�ش��دا ومور ًدا يف تخطي��ط الدرو�س مبا يتالءم وم�ستويات الطلب��ة والبيئة ال�صفية
�أن يك��ون
ً
و�أه��داف املبحث ،كما ن�أمل حتقيق التكامل بني النظري��ة والتطبيق؛ حيث ارتبط هذا الدليل
باملفاهي��م الواردة يف كتاب الطالب عل��ى نحو مبا�رش وبالنتاج��ات التعليمية وا�سرتاتيجيات
التدري���س والتق��ومي ،التي تن�سجم و�أه��داف املنه��ج ،ومعاي�يره ( )NCTM ,2000العاملية

للريا�ضي��ات للمحتويات والعمليات التي روعيت يف �أثناء �إعداد الكتاب وت�أليفه� ،إ�ضافة �إلى
اهتمامه بتفعيل دور تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بو�صفها �أداة لتفعيل التعلم الإيجابي
ً
تنفيذا وتقوميًا ،كذلك روعي تو�ضيح اخلطوات الرئي�سة يف �أثناء تنفيذ خطة الدر�س ،وهي:
التمهيد للدر�س ،ثم �إجراءات تنفيذه ،ومن ثم ختم الدر�س.

ونحن �إذ ن�ضع هذا الدليل بني يديك ،ف�إننا نقدم لك �أمثلة واجتهادات تركز على �أهمية
ا�ستيعاب املفاهيم � اً
أول قبل االنطالق �إلى الإجراءات واخلوازميات الالزمة للحلول ،وال نتوقع
تعدها منطل ًقا لتنمية خربتك و�إبراز قدراتك الإبداعية
منك الوقوف عندها فح�سب ،بل �أن ّ
يف و�ضع البدائل والأن�شطة املتنوعة ،و�إ�ضافة اجلديد مبا يخدم املحتوى ،وبناء �أدوات تقومي
فعال.
مبعايري جديدة ت�ستطيع عن طريقها تقومي تعلم طلبتك على نحو ّ
واهلل ويل التوفيق
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�إر�شادات التعامل مع الدليل
نتاجات التعلم
نتاجات خا�صة يتوقع �أن يحققها الطلبة بعد انتهاء التعلم والتعليم ،وتتميز ب�شموليتها وتنوعها
مرجعا للمعلم� ،إذ يبنى عليها املحتوى ،وهي الركيزة
وتعد
(معارف ،ومهارات ،واجتاهات)،
ّ
ً
الأ�سا�سية للمنهاج ،وت�سهم يف ت�صميم مناذج املواقف التعلمية املنا�سبة ،ويف اختيار ا�سرتاتيجيات
التدري�س ،وبناء �أدوات التقومي املنا�سبة لها.
عدد احل�ص�ص
املدة الزمنية املتوقعة لتحقيق نتاجات التعلم.
التكامل الر�أ�سي والأفقي
التكامل الر�أ�سي يعني ربط املفهوم مبفاهيم �أخرى �ضمن م�ستويات املبحث نف�سه� ،أما التكامل
الأفقي فيعني الربط يف املباحث الأخرى.
م�صادر التعلم
م�صادر تعليمية ميكن للطالب واملعلم الرجوع �إليها؛ بهدف زيادة معلوماتهما وخرباتهما
أقرا�صا مدجمة،
كتبا ،ومو�سوعات ،ومواقع �إنرتنت ،و� ً
وامل�ساهمة يف حتقيق النتاجات ،وت�شملً :
ومقابالت �أ�شخا�ص� ...إلخ.
املفاهيم وامل�صطلحات والرموز
املفاهيم وامل�صطلحات والرموز الأ�سا�سية الواردة يف الدر�س ،ويجب الرتكيز عليها عند ت�صميم
املوقف التعليمي.
التعلم القبلي
املعارف واملهارات التي ترتبط مبو�ضوع الدر�س ،التي تعلمها الطالب �ساب ًقا.
ا�سرتاتيجيات التدري�س
اخلطوات والإجراءات املنظمة التي يقوم بها املعلم وطلبته لتنفيذ املوقف التعليمي ،وهي خطوات
مقرتحة ميكن للمع ّلم تطويرها �أو تغيريها مبا يتالءم وظروف الطلبة و�إمكانات املدر�سة ،مع مراعاة
توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ( )ICTعند احلاجة.
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�إجراءات التنفيذ
�إجراءات تهدف �إلى تنظيم املوقف التعليمي و�ضبطه ،لت�سهيل تنفيذ الدر�س بكفاءة ،ومن �أمثلتها
ما ي�أتي:
 -1تنظيم جلو�س الطلبة (جمموعات ،حلقة دائرية ،حرف .)... ،U
 -2تهيئة البيئة ال�صفية (�إنارة كافية وتهوية ونظافة .)...،
 -3تهيئة الأدوات واملواد الالزمة لتنفيذ الدر�س.
� -4إثارة دافعية الطلبة للتعلم.
 -5ا�ستخدام �أوراق العمل و�أدوات التقومي املنا�سبة والأن�شطة املت�ضمنة.
معلومات �إ�ضافية
موجهة �إلى املعلم والطالب بغية �إثراء املعرفة
معلومات �إثرائية موجزة ،ذات عالقة باملحتوىّ ،
باملحتوى؛ وهي غري مطلوبة من الطالب يف امتحانات الثانوية العامة.
�أخطاء �شائعة
توقعات لأخطاء حمتملة و�شائعة بني الطلبة واملجتمع ،تتعلق باملهارات واملفاهيم والقيم الواردة،
مع تقدمي معاجلة لهذه الأخطاء.
مراعاة الفروق الفردية
جمموع الأن�شطة والأ�سئلة والإ�ضافات يف املحتوى ،التي �أعدت لتنا�سب احتياجات الطلبة وفق
قدراتهم املتنوعة.
ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته
اخلطوات والإجراءات املنظمة التي يقوم بها املعلم �أو الطلبة لتقومي املوقف التعليمي ،وقيا�س مدى
حتقق النتاجات ،وهي عملية م�ستمرة يف �أثناء تنفيذ املوقف التعليمي ،وميكن تطويرها �أو بناء مناذج
�أخرى مت�شابهة ليجري تطبيقها بالتكامل مع �إجراءات تنفيذ الدر�س.
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نموذج تحليل محتوى

املبحث :الريا�ضيات.
ال�صف :الثاين ع�شر.
الفرع :العلمي
املحتوى

عنوان الوحدة  :تطبيقات التفا�ضل.

املفاهيم
وامل�صطلحات

الرموز

عدد الف�صول.)2( :

التعميمات

ال�صفحات)217 – 152( :
املهارات

امل�سائل

 -ميل المما�س عند النقطة (�س ،1ق(�س�- - = ))1إيجاد معادلة المما�س --الم�س�ألة ( )13فيالف�صل الأول :ميل المما�س .الم�سافة:
ق (�س)1
عند نقطة.
ال�صفحة (.)161
تطبيقات هند�سية نقطة التما�س .ف(ن)
،
(�س
النقطة
عن
ق
لالقتران
المما�س
معادلة
- - 1توظيف الم�شتقة
-الم�سائل (،9 ،8�أق�صى ارتفاع.
وفيزيائية.
�ص
هي:
)
ّ
م�سائل
حل
في
أولى
ل
ا
1
 )10في ال�صفحة
الزمني.
المعدل
أوال  :تطبيقات
ال�سرعة
� ً
�ص – �ص = 1ق (�س�( )1س – �س)1
هند�سية.
.)166(-الحرجة.
النقط
هند�سية.
اللحظية :ع(ن)
  -معادلة العمودي على المما�س لالقتران ق - -توظيف الم�سافة،-الم�س�ألة ()9التزايد.
عن النقطة (�س� ،1ص )1هي:
ثانياً :تطبيقات
وال�سرعة والت�سارع في ال�صفحة (.)174
التناق�ص.
1فيزيائية.
الت�سارع
ّ
حل م�سائل عملية.
(�س – �س)1
�ص – �ص= 1
-ال�س�ؤال ()3ثالثًا  :المعدالت القيم الق�صوى
)
(�س
ق
اللحظي:ت(ن)
 -توظيف المعادالت1
ال�صفحة (.)178
المحلية
 -يكون مما�س منحنى االقتران ق (�س) عموديًّا المرتبطة بالزمن فيالمرتبطة بالزمن.
حل م�سائل وتطبيقات - -ال�س�ؤاالن ( )4 ،3في
الق�صوى
القيم
نقطة
عند
هـ(�س)
االقتران
منحنى
مما�س
على
ّ
المعدالت
ال�صفحة (.)191
المطلقة.
تقاطعهما (�س� ،1ص� ،)1إذا كانت ق (�س ،)1عملية.
الف�صل الثاني:
الزمنية:
 -تحديد النقط الحرجة --ال�س�ؤال ()6التقعر.
هـَ (�س )1موجودتين  ،وكانت :
�ص
تطبيقات عملية
 -ق (�س × )1هـ (�س1- = )1ال�صفحة
نقط االنعطاف.
القتران معطى.
ن
على التفا�ضل.
�صفرا.
 -تحديد فترات التزايد .)199(-- -ميل المما�س الأفقي ي�ساوي ً�س
أوال  :النقط
� ً
-التدريب ()5 -ق (�س = )1ظا هـ ،حيث هـ زاوية ميل والتناق�ص القترانالمما�س عند �س 1مع االتجاه الموجب
ن
الحرجة.
ال�صفحة (.)206
معطى.
لمحور ال�سينات.
ثالثًا  :التزايد
 -ا�ستخدام اختبار-ال�س�ؤال ()7 -ع (ن) = ف (ن)الم�شتقة الأولى في
والتناق�ص.
ال�صفحة
 -ت(ن) = ع (ن) = ف (ن)فترات
تحديد
.)209(- -القواني��ن ال��واردة ف��ي الملح��ق ( )1ف��ي -التزايد والتناق�ص،-ال�س�ؤال ()9ال�صفحتين ()216 ،215
إن
�
(
الق�صوى
والقيم
  -تعريف التزايد والتناق�ص والثبات (كما وردال�صفحة (.)210
جِ
القتران
دت)
و
ُ
في ال�صفحة .) 179
-ال�س�ؤال ()4معطى.
  -النظرية الواردة في ال�صفحة (.)180ال�صفحة (.)211
 (-عالقة ا�شارة الم�شتقة الأولى لالقتران ق - -تحديد فترات التقعر-ال�س�ؤال ( )8فرعبالتزايد و التناق�ص والثبات لالقتران ق).
لأعلى ولأ�سفل
(� )11صفحة
(�صفحة
 -تعريف القيم الق�صوى ب�أنواعهاالقتران ما با�ستخدام
(.)214
.)186
الم�شتقة الثانية.
الق�صوى)
للقيم
أولى
ل
ا
الم�شتقة
(اختبار
 -نظرية -ا�ستخدام اختبار�صفحة (.)186
الم�شتقة الثانية لتعيين
(.)193
ال�صفحة
في
ورد
كما
  -تعريف التقعرالقيم الق�صوى المحلية
  -نظرية (اختبارالتقعر) في ال�صفحة (.)193القتران معطى.
  -اختبار الم�شتقة الثانية للقيم الق�صوى المحلية -توظيف القيم الق�صوىفي ال�صفحة (.)197
في ّ
حل م�سائل عمليّة.

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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عدد الف�صول.)2( :
النتاجات التعلمية

املبحث :الريا�ضيات.
ال�صف :الثاين ع�شر.
الفرع :العلمي

املحتوى

عدد احل�ص�ص7 :

الخطة الفصلية

ال�صفحات)214 – 152( :
املوارد
والتجهيزات
(م�صادر التعلم)

ا�سرتاتيجيات
التدري�س

التقومي
اال�سرتاتيجيات

الت�أمل الذاتي عن
الوحدة
 �أ�شعر بالر�ضا عن... :......................
......................
......................
...............
 التحديات التي واجهتني..................... :
......................
......................
...................
 مقرتحات التح�سني:......................
......................
......................
..................

الأن�شطة
املرافقة
 -ن�شاط (فكروناق�ش) �صفحة
(.)172
 -ن�شاط (فكروناق�ش) �صفحة
(.)185
 -تق�سيم الطلبةالى مجموعات
غير متجان�سة.
 -مناق�شة اوراقالعمل
 -ح�ص�صفي مختبر
الحا�سوب.
 -عر�ض مواقعالكترونية
تعليمية.

الف�صل الدرا�سي الأول
عنوان الوحدة  :تطبيقات التفا�ضل
الفرتة الزمنية� / / :إلى / / :

الأدوات
 -المالحظة- - .قائمة الر�صد. �-سلم التقدير -التوا�صل. -مراجعة الذات .العددي. �-سجل و�صف�سير التعلم.

الف�صل الأول:
 -يجد معادلة المما�س عند نقطة. -تطبيقات هند�سية -يح ُّل م�سائل هند�سية على الم�شتقة الأولى.َ
وفيزيائية.
 -يح ُّل م�سائل عملية علىَ
 �-أوالً  :تطبيقات -الم�سافة ،وال�سرعة ،والت�سارع.هند�سية.
 -يف�سر مفهوم المعدل الزمني. -ثانيًا :تطبيقات فيزيائية- - .يوظف المعدالت المرتبطة بالزمن في ّحل م�سائل
 -ثالثًا  :المعدالتوتطبيقات حياتية.
المرتبطة بالزمن.
 -يحدد النقط الحرجة القتران معطى. -يحدد فترات التزايد والتناق�ص القتران معطى.الف�صل الثاني:
 -تطبيقات عملية على - -ي�ستخدم اختبار الم�شتقة الأولى في تحديد فتراتالتزايد والتناق�ص ،والقيم الق�صوى (�إن وجِ دت)
التفا�ضل.
ُ
القتران معطى.
 � -أوالً  :النقط الحرجة.  -يتعرف مفهوم التقعر ونقط االنعطاف ،وتحديد  -ثانيًا  :التزايدّ
فترات التقعر لأعلى ولأ�سفل القتران ما با�ستخدام
والتناق�ص.
الم�شتقة الثانية.
 -ثالثًا  :القيم الق�صوى. -ي�ستخدم اختبار الم�شتقة الثانية لتعيين القيم الق�صوى -راب ًعا  :التقعر.المحلية القتران معطى.
خام�سا  :تطبيقات على
ً - -يوظف القيم الق�صوى في ّحل م�سائل عملية.
القيم الق�صوى.

معلومات عامة عن الطلبة :
�إعداد المعلم:

 -كتاب الطالب. -دليل المعلم. �-أوراق العمل. �-أ�سئلة ثانوية عامة� /سنوات �سابقة.
 �-شبكة االنترنت. -موقع �إدراكللتعلم المدر�سي.
 -التدري�س المبا�شر -بفروعه. -حل الم�شكالتواال�ستق�صاء.
 -التعلم فيمجموعات.
 -التعلم عن طريقالن�شاط.
 -التفكير الناقدبفروعه.

مدير المدر�سة /اال�سم والتوقيع:
الم�شرف التربوي /اال�سم والتوقيع:

التاريخ:
التاريخ:

الف�صل الدرا�سي الأول

∫É°üJ’Gh äÉjÉ¡ædG
ن�ش أ� علم التفا�ضل والتكامل لو�صف الكيفية التي تتغريفيها
الأ�شياء ،ويعتمد ٌّ
كل من التفا�ضل والتكامل ب�صورة �أ�سا�سية

على مفهوم النهاية .تتناول هذه الوحدة مفهومي النهايات
واالت�صال اللذين ي�شكالن مقدمة لعلم التفا�ضل.

قادرا على:
يتوقع من الطالب بعد نهاية هذه الوحدة �أن يكون ً
تعرف مفهوم النهاية.
بيانيا.
�إيجاد قيمة نهاية اقتران عند عدد ًّ
تعرف نظريات النهايات وتوظيفها لإيجاد قيمة النهاية عند عدد.
�إيجاد قيمة النهاية عند عدد القترانات ن�سبية وك�سرية ومت�شعبة.
�إيجاد قيمة النهاية عند عدد القترانات مثلثية.
تعرف مفهوم االت�صال عند نقطة ،وعلى فترة.
البحث في ات�صال اقتران عند نقطة ،وعلى فترة.
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تهيئة الوحدة

ال�س�ؤال الأول:
جد ق( )1.5لكل مما ي�أتي:
 )1ق(�س) =

،
،

�6س 2 +
� - 9س

2

�س <1
�س ≥1

 )2ق(�س)= [� - 10س ]
 )3ق(�س)= �س�| +س| [� -5.1س ]
ال�س�ؤال الثاين:
حدد مجال ٍّ
كل من االقترانات الآتية:
 )1ق(�س) = |�س		|5 -

 )3ك(�س) =
 )5ع(�س) =
 )7ن(�س) =

 )2ل(�س) =

�س1 - 4
 )4هـ(�س) = �س1 - 2

� - 16س

2

�س9 - 2

 )6و(�س) =

�س 3 -
		

�س4 - 2
�س 2 +

ال�س�ؤال الثالث:
�أعد تعريف االقترانات الآتية� ،ضمن مجال كل منها:
 )1ق(�س) = | �س| 5 -

� ،س

� ،س
 )2ق(�س) = | �س|16 - 2
 )3ق(�س) = |�س| [�س� ، ] 1-س

16

� - 9س

ح

ح

[] 3 ،2-

�س25 - 2
�س 1 -

ال�س�ؤال الرابع
�أ) اكتب المقادير الآتية؛ ب�صورة ال يظهر فيها الجذر في المقام:
3
1
)2
				
)1
�س 2 -
�س 2 +
�س
5
)4
				
3 )3
1
�س
�س � + 1 -س 1 +
ب) اكتب ما ي�أتي في �أب�سط �صورة ممكنة:
�س� 2س4
+
5
1 )1
		
2
�س
�س
�5س 1 -

)2

�س� - 3س

2

�س 1 -
3

ال�س�ؤال اخلام�س
يتكون هذا الفرع من  10فقرات من نوع االختيار من متعدد ،يلي كل فقرة �أربعة بدائل واحد فقط منها
�صحيح� ،ضع دائرة حول رمز البديل ال�صحيح:
�	)1إذا كان ق(�س) =

5
�س 1 -

 ،ف�إن مجال االقتران ق هو:
د) ح}1 { - +

		
+
		
جـ) ح }1{ -
ب) ح
		
�أ ) ح
معتمدا ال�شكل المجاور الذي يمثل منحنى االقتران ق،
)4
ً
ما مجال االقتران ق؟
ب) [ )∞ ،2
			
�أ ) [ ] 2 ، 2-
د ) ( ] 2- ،∞ -
جـ) [ ] 2- ،∞ - ( ، )∞ ،2
�	)3إذا كان ق(�س)= [�س ، ]0.5 -ف�إن ق( )1-ت�ساوي:
د ) 2-
		
ب)  0.5جـ) 0.5-
�صفرا
ب)
ً

¢U
(¢S)¥
¢S

1

معتمدا ال�شكل المجاور الذي يمثل منحنى االقتران ل ،ما قيمة ل()1؟
)2
ً
¢U
ب) 2
		
�أ ) �صفر
د ) (¢S)¥ 3-
		
جـ) 2-
¢S

٢

٢1

٢

٢-

∫)(¢S

¢S

(¢S)¥n
¢S

¢U

٢
١ ¢U
٥
١٣٥
2

٣

¢S
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Ü

�إجابات التهيئة
ال�س�ؤال الأول
6 )3
			
8 )2
				
6.75 )1
ال�س�ؤال الثاين
] 4، 4-[ )3
		
� )2س ≤ 9
		
 )1مجموعة الأعداد الحقيقية
)∞ ،3( ، )3 ،3-[ )5
			
 )4ح } 1 ،1- { -
)∞،2[ )7
		
)∞ ،5[ ، ]5- ،∞-( )6
ال�س�ؤال الثالث
� ،س< 5
� -5س
� 3س )1ق(�س) =
� ،س ≥ 5
�س5-
�2س� -16س

2

 )2ق(�س) =

� | ،س | ≤ 4

 )3ق(�س) =

�س� | ، 16 - 2س | > 4

� ≤ 2- ،س < 1-
� ≤ 1- ،س < 0

�-س

� ≤0 ،س < 1

0

� ≤ 1،س < 2

�س

� ≤2 ،س < 3

�2س

� ،س = 3

ال�س�ؤال الرابع
�س 2 +
				
�أ) )1
�س 2 +
)3

(5

3

3

)2

�س ) 1 +

�س+ 2
�س 1 -

�س �س � - 1-س 1 +
)4
3�س2
)2
�س� + 2س1+

		

				
ب)� +1( - ) 1س)2
ال�س�ؤال اخلام�س

رقم الفقرة
رمز الإجابة
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1
د

(3

�س 2 +
�س 4 -

)

2
جـ

3
د

4
د

الف�صل الأول:

النهايات

�أول

مفهوم النهاية

عدد احل�ص�ص ح�صتان

نتاجات التعلم

 -يتعرف مفهوم النهاية.بيانيا.
- -يجد قيمة نهاية اقرتان عند عدد ًّ

التكامل الر�أ�سي والأفقي
- -خ�صائ�ص منحنيات االقرتانات( .ال�صفوف الثامن وحتى احلادي ع�رش).

م�صادر التعلم
- -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)14-8

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز
 -النهاية :نهـــــــا ق(�س)�س← �أ

 -النهاية من جهة اليمني :نهـــــــا ق(�س)�س← �أ

+

 -النهاية من جهة الي�سار :نهـــــــا ق(�س)�س← �أ

-

التعلم القبلي
 �-إج��راء العملي��ات على الأعداد الحقيقية ،العملي��ات على الحدود والمقادير الجبري��ة ،تحليل المقاديروبيانيا.
جبريا
الجبرية ،تحديد مجال ومدى االقترانات الحقيقية
ًّ
ًّ
استراتيجيات التدريس

زميال�-شارك) ،التفكري
التدري�س املبا�رش (العمل يف الكتاب املدر�سي) ،التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ ً
الناقد (التحليل)� ،أخرى (الر�ؤو�س املرقمة).

�إجراءات التنفيذ
1  -1التمهيد للدر�س من خالل مراجعة الطلبة يف ما يلي :مفهوم االقرتان� ،إيجاد قيم املجال واملدى من
خالل التمثيل البياين ،جمال ومدى االقرتانات الك�رسية.
�س1 - 2
على اللوح ،ور�سم منحناه على لوح الر�سم البياين ،ثم
2  -2كتابة قاعدة االقرتان ق(�س) =
�س 1 -
طرح ال�س�ؤال التايل:ما جمال االقرتان؟ ملاذا ر�سمت حلقة على منحنى ق؟ ما �سلوك منحنى ق عندما
تقرتب قيم �س من العدد1من جهتي اليمني والي�سار؟
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3  -3تقديم مفهوم النهاية من خالل مناق�شة الجدول المبين في ال�صفحة ( ،)8واال�ستعانــة بالأ�شكال (-1
 )3-1( ،)2-1( ،)1للتو�صل �إلى التعميم الوارد يف ال�صفحة (.)10
4  -4كتابة التعميم على اللوح ،ومناق�شة �رشط وجود النهاية عندما تقرتب قيمة �س من عدد ،وتو�ضيح �أنه
�إذا كانت النهاية موجودة عندما تقرتب قيمة �س من عدد؛ فهذا ال يعني �أن يكون االقتران معرفًا عند
ذلك العدد ،و�إنما يجب �أن يكون معرفًا في فترة مفتوحة ق�صيرة الطول تحوي ذلك العدد ،و�إذا كان
االقتران معرفًا عند عدد ،فهذا ال يعني �أن النهاية موجودة عندما تقترب �س من ذلك العدد.
5  -5مناق�شة مثال ( )1بم�شاركة الطلبة لتو�ضيح كيفية �إيجاد النهاية من يمين عدد ومن ي�ساره .طرح �أ�سئلة
على الطلبة للت�أكد من فهمهم ،مناق�شة الأمثلة ( )3 ،2لتعميق فهم الطلبة.
6  -6تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات غري متجان�سة ،وتكليفهم بحل تدريب (� )1صفحة  ،15وحتديد فرتة
زمنية مقدارها  4دقائق لإنهاء املهمة.
7  -7متابعة الطلبة ومالحظة حلولهم ومناق�شاتهم �ضمن املجموعات ،وتعبئة �أداة التقومي وتقدمي الدعم
لهم بعد انتهاء الفرتة الزمنية املخ�ص�صة ،ثم تكليف املجموعات بعر�ض �أعمالها ومناق�شتها على اللوح.
8  -8ختم الدر�س مبراجعة الطلبة باملفاهيم التي وردت يف الدر�س من خالل توجيه ال�س�ؤال :ماذا تعلمنا يف
هذا الدر�س؟ ( ميكن اال�ستعانة ب�أداة التقومي (.))3-1
9  -9اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة با�ستخدام ا�سرتاتيجية الر�ؤو�س املرقمة ،وهذه تعد مبثابة تغذية راجعة
حول مدى امتالك الطلبة للمفاهيم التي وردت يف الدر�س.
بيتيا ،والآخر يف احل�صة ال�صفية �ضمن
1010تكليف الطلبة بحل تمارين وم�سائل الدر�س بع�ضها
ً
واجبا ًّ
جمموعات ،ومتابعة حلولهم لتقدمي التغذية الراجعة والدعم الالزم لهم.

�أخطاء �شائعة

 -عدم التمييز بني قيمة النهاية عندما تقرتب قيمة �س من عدد ،و�صورة ذلك العدد يف قاعدة اقرتان. -يخطئ بع�ض الطلبة يف �إيجاد النهاية من جهة اليمني� ،أومن جهة الي�سار من خالل التمثيل البياين ملنحنىاقرتان.
 -يعت�بر بع���ض الطلبة �أن النهاية عن��د �أطراف الفرتة تك��ون موجودة ،وعالج ذل��ك بالرتكيز على مفهومالنهاية.
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مراعاة الفروق الفردية
عالج:
¢Uكلاًّ مما ي�أتي:
معتمدا ال�شكل المجاورالذي يمثل منحنى االقتران ق ،جد
ً
∫)(¢S
1 )1ق(¢U)1
 (¢S)¥نهــــــــا ق(�س)
)2
٢
�س←1

+

¢S

 )3 ¢Sنهــــــــا ق(�س)
٢
�س←٢- 1

¢U
(¢S)¥
¢S

١

 )4نهـــــــا ق(�س)
�س←1
1

٣
٢
١
١

3

2

الحل:
 )4غير موجودة
			
1)3
			
2 )2
 )1ق(		3 = )1
¢U
�إثــــــراء:
معتمدا ال�شكل المجاور الذي يمثل منحنى االقتران ق المعرف على الفترة [ )5 ،1-جد كلاًّ مما ي�أتي:
ً
¢U
¢U
(¢S)¥
Ü
�ص
`g
1 )1 (¢S)¥nق( ، )1ق( ، )3ق() 3.5
CG
`g
`L
 )2نهــــــــا ق(�س)
¢S

�س←٥+1
١٣٥

 ٣)3نهــــــــا ق(�س)

¢S

�س←2

 )4نهـــــــا ق(�س)
�س4←4

+

Ü

¢S

CG

ق(�س)

O

6

5

 )5نهــــــــا ق(�س)
�س←0

 )6نهــــــــا ق(�س )1 -
�س←2

�س

+

 )7نهـــــــا ق(� - 3س)
�س←2

-

 )7مجموعة قيم �أ التي تنتمي للفترة [ )5 ، 1-التي تجعل نهــــــا ق(�س) غير موجودة
�س←�أ
الحل:
�صفرا
ق(= ) 3.5
ق(، 1=)3
 )1ق(، 3 = )1
ً
3 )5
			
1- )4
			
2 )3
				
2 )2
5 ، 3 ، 1 ،1- )8
			
3 )7
				
2 )6
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :التوا�صل ،المالحظة ،مراجعة الذات.
�أداة التقويم� :سلم التقدير ( ،)1-1البند ( ،)1قائمة الر�صد (� ،)3-1سجل و�صف �سير التعلم (.)4-1
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

تدريب ()1
				
1 )1
تدريب ()2
				
2 )1

			
5 )2

 )3غير موجودة.

 )4ق(8 = )2

 )2غير موجودة

			
2 )3

3)4

التمارين والم�سائل
)1
رمز ال�س�ؤال

�أ

ب

جـ

د

هـ

و

ز

ح

الإجابة

5

2

1

غير موجودة

6-

6-

3-

�صفر

)2
رمز ال�س�ؤال

�أ

ب

جـ

د

هـ

الإجابة

�س≥4-

�صفر

غير موجودة

غير موجودة

2

)3

ب) جـ [ } 3 ، 2 ، 2- { ∪ )1، 1-
د ) ل= { } 4 ، 3-

�أ )	�أ (} 3 ، 2 ، 2- { ∪ )1،1-
			
جـ) ك= { } 1 ، 1-
 )4با�ستخدام الجدول يمكن �إيجاد النهاية:
2.001

2.0001

2.00001

8.00004 8.00040001 8.004001

ومنه نهــــــــا ق(�س) = 8
�س←2
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2

1.9999

1.999

7.996001 7.99960001

1.99

1.9

7.9601

7.61

الف�صل الأول:

النهايات

ثان ًيا

نظريات النهايات

عدد احل�ص�ص �أربع ح�ص�ص

نتاجات التعلم

 -يتعرف نظريات النهايات. -يطبق نظريات النهايات.- -يجد نهاية اقرتان القيمة املطلقة واقرتان �أكربعدد �صحيح واقرتان اجلذر الرتبيعي عند قيمة عددية.

التكامل الر�أ�سي
- -خ�صائ�ص منحنيات االقرتانات يف ال�صفوف الثامن وحتى احلادي ع�رش.

التكامل الأفقي
- -برجميات ر�سم االقرتانات ،يف كتاب احلا�سوب.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)25-15 -برجميات ر�سم املنحنيات.- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

- -نظريات النهايات.

https://www.edraak.org/k12/

التعلم القبلي
 -مفهوم النهاية ،خوا�ص االقرتانات :القيمة املطلقة� ،أكرب عدد �صحيح ،اجلذر الرتبيعي واجلذر التكعيبي،وكثريات احلدود.
استراتيجيات التدريس

زميال�-شارك) ،التفكري
التدري�س املبا�رش (العمل يف الكتاب املدر�سي) ،التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ ً
الناقد (التحليل)� ،أخرى (الر�ؤو�س املرقمة).
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�إجراءات التنفيذ
1  -1التمهيد للدر�س من خالل ر�سم ال�شكل املجاور على
اللوح.
2  -2توجيه الأ�سئلة الآتية للطلبة:
( )1ما نهـــــــا ق(�س)؟
�س←1
( )2ما قيمة ق()1؟
( )3هل يمكن �إيجاد نهـــــــا ق�(2س)
�س←1
3  -3اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم تو�ضيح �أهمية الدر�س
ب�أنه �سي�ساعدنا يف حل ال�س�ؤال (.)3
4  -4تقدمي نظريات النهايات الواردة �صفحة ( ،)15مع
ت�أكيد �رشط توظيف النظريات ،وهو �أن تكون النهاية موجودة لكل اقرتان عند قيمة �س املبينة.
5  -5مناق�شة مثال ( )1وحله للو�صول �إلى التعميم الوارد �صفحة (.)16
6  -6مناق�شة مثال ( )2وحله لتعميق فهم الطلبة على تطبيق نظريات النهايات.
7  -7تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات ،ثم تكليفهم بحل تدريب ( ،)1وحتديد فرتة زمنية للمهمة.
8  -8متابعة احللول ،وتقدمي التغذية الراجعة.
9  -9مناق�شة مثال ( )3لتقدمي نهاية اقرتان القيمة املطلقة ،ثم تكليف الطلبة بحل تدريب ( )2للت�أكد من
امتالكهم مهارة �إعادة تعريف اقرتان القيمة املطلقة ،و�إيجاد النهاية عند قيمة �س املحددة.
1010مناق�شة مثال ( )4وحله لتقدمي نهاية اقرتان �أكرب عدد �صحيح ،ثم مناق�شة فقرة (فكر وناق�ش) �صفحة
()19؛ لت�أكيد �أن قيمة النهاية ال تكون بالتعوي�ض املبا�رش بقاعدة االقرتان.
1111مناق�شة مثال ( )5وحله لتو�ضيح �إيجاد النهاية القرتان اجلذر الرتبيعي ،مع الت�أكيد �أن النهاية عند �صفر
1
اقرتان اجلذر الرتبيعي واالقرتانات التي على ال�صورة ق(�س) ن  ،حيث ن عدد زوجي موجب تكون
غري موجودة ،وال�سبب �أن االقرتان ال يكون معرفًا يف فرتة مفتوحة حتوي �صفره ،وميكن اال�ستعانة
بر�سم منحنى االقرتان لتو�ضيح ذلك للطلبة.
1212تكليف الطلبة بحل تدريب ()5؛ للت�أكد من امتالكهم مهارة �إيجاد نهاية اقرتان اجلذر الرتبيعي.
1313مناق�شة مثال ( )6وحله ،مع ت�أكيد �أن البحث يف النهاية عن ميني نقطة الت�شعب وعن ي�سارها ،ا�ستعن
�صفرا.
بال�شكل ( )14-1من الكتاب املدر�سي لتو�ضيح �أن النهاية موجودة وت�ساوي ً
1414تكليف الطلبة بحل تدريب ( ،)6ومتابعة احللول وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
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1515ختم الدر�س مبراجعة الطلبة باملفاهيم التي وردت يف الدر�س؛ عن طريق توجيه ال�س�ؤال :ماذا تعلمنا في
هذا الدر�س؟

1616اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،وهذه تعد تغذية راجعة حول مدى امتالك الطلبة للمفاهيم التي وردت
يف الدر�س.
1717تكليف الطلبة بحل متارين وم�سائل الدر�س ،ومتابعة حلولهم لتقدمي التغذية الراجعة لهم.

معلومات �إ�ضافية

 -ميكن اال�ستعانة بربجميات ر�سم منحنيات االقرتانات ،وتدريب الطلبة على ا�ستخدامها لتعميق فهمهمخلوا�ص املنحنيات و�إيجاد النهايات.
 -ميكن احل�صول على تلك الربجميات من التطبيقات املوجودة على الهواتف الذكية (.)Play store- -رمز اقرتان �أكرب عدد �صحيح يف تلك الربجميات (.)floor

�أخطاء �شائعة

 -يخطئ بع�ض الطلبة يف �إعادة تعريف اقرتان �أكرب عدد �صحيح واقرتان القيمة املطلقة. -يخطئ بع�ض الطلبة يف حتديد جمال اقرتان اجلذر الرتبيعي على ال�صورة �أ � -س �أو ال�صورة �أ � -س، 2�أو ال�صورة �س� - 2أ
 -يح�سب بع�ض الطلبة النهايات بطريقة خاطئة ،كما ي�أتي:نهـــــــا

�س←�أ

�صفرا ؛ �إذ يقومون بالتعوي�ض املبا�رش دون درا�سة جمال االقرتان.
�أ � -س =
ً

مراعاة الفروق الفردية
عالج :جد نهـــــــا
�س←8

�إثراء :جد نهــــــــا
�س←3

-

� - 8س

			

�س�| 2س | 3 -

�س 3 -
		

(احلل :غري موجودة)
(احلل)9- :

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :التوا�صل ،المالحظة ،مراجعة الذات.
�أداة التقويم�:سلم التقدير ( )1-1البند ( ،)2قائمة الر�صد (� ،)3-1سجل و�صف �سير التعلم (.)4-1
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إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

تدريب ()1
			
1 )2
			16 )1
2 4 )3
تدريب ()2
� )3صفر
		
� )2صفر
				
8 )1
تدريب ()3
		
1)3
 )2غير موجودة
		
 )1غير موجودة
تدريب ()4
�	)1أ مجموعة الأعداد ال�صحيحة �ص  )2جـ الفترة ( )3 ، 2
فكر وناق�ش �صفحة ()19

15+

 )4غير موجودة
1 )3

 )4غير موجودة

العبارات �صحيحة  .مثال نهــــــــا [�س] =  3نهــــــــا [�س] = 2
+
�س←3
�س←3
تدريب ()5
 )1النهاية غير موجودة؛ لأن االقتران غير معرف في فترة مفتوحة تحوي العدد (.)7
 )2النهاية موجودة؛ وت�ساوي  ، 2حيث �إنَّ االقتران معرف في فترة مفتوحة تحوي العدد (.)9
 )3النهاية غير موجودة؛ لأن االقتران غير معرف في فترة مفتوحة تحوي العدد (.)5
 )4النهاية موجودة وت�ساوي  ، 24حيث �إنَّ االقتران معرف في فترة مفتوحة تحوي العدد .7-
تدريب ()6
�صفرا
نهــــــــا ق(�س) = نهــــــــا |�س = | 2 -
ً

�س←2

+

�س←2

-

�س←2

+

نهــــــــا ق(�س) = نهــــــــا [� - 6س ] = 4

�س←2

-

ومنه النهاية غير موجودة؛ لأن النهاية من اليمين ال ت�ساوي النهاية من الي�سار.
تدريب ()7
1 )1غير موجودة؛ لأن قيمة النهاية من اليمين  6وقيمتها من الي�سار 5
2 )2غير موجودة؛ لأن قيمة النهاية من اليمين  2وقيمتها من الي�سار 3
3 )3النهاية موجودة وت�ساوي 8
نالحظ �أنه �إذا كانت النهاية عند نقطة غير موجودة القترانين مختلفين ،ف�إن نهاية ناتج جمع هذين
االقترانين لي�س من ال�ضروري �أن تكون غير موجودة عند النقطة نف�سها.
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التمارين والم�سائل
)1
�أ

ب

10-

24

د

جـ

2
3

)2

هـ
3

81

�أ

ب

جـ

د

12

121

2
5
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)3
ب
�صفر

أ�
�صفر

جـ
�صفر

د
�صفر

و
هـ
غير موجودة غير موجودة

و

4

ز
�صفر

�صفر

ح
غير موجودة

ط
�صفر

 )4قيم جـ [)∞ ، 6
 )5جـ ( )0 ، 5-
 )6بما � النهاية موجودة �إذن �4 9أ =  3ومنه �أ = 3
أنَّ
2
�	)7أ ) بفر�ض �ص= �3س ، 3-عندما تقترب �س من العدد  2تقترب �ص من العدد 3
ومنه نهـــــــا ل(�ص)= 1
�ص←3

ب) بتوزيع النهاية ينتج �أن نهـــــــا ( �س  +ل(�س)) = 3 = 1+2
�س←2

�	)8أ ) بما �أنَّ االقترانين مت�صالن؛ �إ ًذا يمكن توزيع النهاية ،ومنه نهـــــــا (ق+ع)= 2
�س←1
ب) نهـــــــا ( ق×ع) = 1
�س←2

)

�س←( 1

جـ) نهـــــــا  2ق(�س  + )1 -ع(�س) = 6

( افر�ض �ص= �س )1 -

 )9بتوزيع النهاية ينتج �أنَّ  :نهـــــــــــا ل(�س)=7
�س3-←2

ومنه نهـــــــــا ( ق�( 2س) 2-ل(�س)) = 2 = 14-16
�س←3-

					
 )10ع(5 =)2
نهـــــــا (3ع(�س) �4 +س31 = 16 + 5×3 = ) 2

(نظرية الباقي)

�س←2
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الف�صل الأول:

النهايات

ثال ًثا

نهايات اقرتانات ك�رسية

عدد احل�ص�ص �أربع ح�ص�ص

نتاجات التعلم

- -يجد نهايات اقرتانات ك�رسية.

التكامل الر�أ�سي
  -مفهوم املرافق الرتبيعي والتكعيبي يف ال�صف التا�سع الأ�سا�سي. - -حتليل كثريات احلدود والق�سمة الرتكيبية ونظرية العامل والباقي يف ال�صف احلادي ع�رش.

م�صادر التعلم
- -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)35-26

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

- -نهاية اقرتان ك�رسي ،اقرتان ن�سبي.

- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:

https://www.edraak.org/k12/

التعلم القبلي
 -مفهوم النهاية ،حتليل املقادير اجلربية ،العمليات على احلدود واملقادير اجلربية ،مفهوم املرافق الرتبيعيواملرافق التكعيبي.
استراتيجيات التدريس

زميال-
التدري�س املبا�رش (العمل يف الكتاب املدر�سي ،الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ ً
�شارك) ،التفكري الناقد (التحليل).

�إجراءات التنفيذ
1  -1التمهيد للدر�س من خالل مراجعة الطلبة يف االقرتانات الك�رسية ،وحتليل املقادير اجلربية ،واملرافق
الرتبيعي والتكعيبي.
2  -2مناق�شة امل�س�ألة الواردة يف مقدمة الدر�س ،ور�سم ال�شكل( )17-1على اللوح ،وتو�ضيح �أنه ال ميكن
ا�ستخدام نظرية ( )2فرع ( )5من ال�صفحة ( )15يف الكتاب املدر�سي لإيجاد نهاية اقرتان ك�رسي؛
�صفرا،
�صفرا على �صفر ،و يجب التخل�ص من و�ضع �أن يكون املقام
ل َّأن ناجت التعوي�ض املبا�رش يعطي
ً
ً
وذلك من خالل كتابة االقرتان ب�صورة �أخرى مكافئة؛ متكننا من اخت�صار املقدار الذي يجعل املقام
�صفرا.
ي�ساوي ً
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3  -3تو�ضيح �أنه ميكن اخت�صار املقدار (�س )2-يف كل من الب�سط واملقام؛ ل َّأن قيمة �س تقرتب من العدد 2
وال ت�ساوي  ، 2والتحقق من �صحة احلل عن طريق مقارنة احلل اجلربي مع التمثيل البياين.
4  -4مناق�شة الأمثلة ( )6 ، 5 ،3 ، 2لتو�ضيح �صيغ �أخرى القرتانات ك�رسية ناجت التعوي�ض املبا�رش فيها
�صفرا على �صفر ،ونحتاج �إما لتوحيد املقامات �أو ال�رضب باملرافق الرتبيعي� ،أو التحليل �إلى
يعطي
ً
العوامل� ،أو ال�رضب باملرافق التكعيبي.
5  -5تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات وتكليفهم بحل التدريبات ( ،)4 ،2ومتابعة احللول وتقدمي التغذية
الراجعة.
6  -6مناق�شة مثال ( )1لتو�ضيح فكرة �أنه �إذا كان التعوي�ض املبا�رش يعطي قيمة عددية على �صفر ،ف� َّإن النهاية
هند�سيا من خالل مناق�شة �سلوك منحنى االقرتان عندما
يف هذه احلالة غري موجودة ،و تو�ضيح ذلك
ًّ
تقرتب قيمة �س من العدد ( )1من جهتي اليمني والي�سار يف ال�شكل ( ،)18-1ثم الو�صول �إلى
النتيجة الواردة يف ال�صفحة ( )27من الكتاب املدر�سي.

7  -7مناق�شة مثال ( )4لتدريب الطلبة على �إيجاد نهاية االقرتانات الك�رسية التي ب�سطها ومقامها اقرتان اجلذر
الرتبيعي ،مع تنبيه الطلبة �إلى �رضورة درا�سة جمال كل من الب�سط واملقام لإمكانية دمج جذري الب�سط واملقام.
8  -8مناق�شة فقرة (فكر وناق�ش) الواردة �صفحة ()30؛ لتنبيه الطلبة بالأخطاء املفاهيمية حول دمج جذري
الب�سط واملقام ،و�إجراء االخت�صار ثم التعوي�ض.
9  -9ختم الدر�س بمراجعة الطلبة باملفاهيم التي وردت فيه من خالل توجيه ال�س�ؤال :ماذا تعلمنا يف هذا الدر�س؟
1010اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،وهذه تعد تغذية راجعة حول مدى امتالك الطلبة للمفاهيم التي وردت
في الدر�س.
بيتيا ،ومتابعة حلولهم لتقدمي التغذية الراجعة لهم.
1111تكليف الطلبة بحل متارين وم�سائل الدر�س بو�صفها ً
واجبا ًّ

معلومات �إ�ضافية

 -يمكن توجيه الطلبة �إلى ا�ستخدام برمجيات ر�سم المنحنيات؛ لر�سم منحنيات االقترانات الآتية:2
2
،
هـ(�س) =
ق(�س) =
�س 3 -
�س 7 -

وا�سق�صاء �سلوك منحنى كل اقتران عندما تقترب قيمة �س من �صفر المقام من جهتي اليمين والي�سار،
لتعميق فهم الطلبة حول قيمة النهاية لمقدار يكون ناتج التعوي�ض المبا�شر فيه على �صورة عدد على �صفر.
تربيعيا للمقدار
 -عند تحليل العبارة ( �س�( =)4- 2س�( )2-س ،)2+ي�سمى المقدار (�س )2-مرافقًاًّ
تربيعيا للمقدار (�س)2-
(�س )2+والمقدار (�س )2+مرافقًا
ًّ
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وعند تحليل العبارة (�س�( = )8 - 3س�( )2-س�2+ 2س ،)4+ي�سمى المقدار (�س�2+ 2س )4+مرافقًا
تكعيبيا للمقدار (�س.)2-
ًّ

�أخطاء �شائعة

 -يقوم بع�ض الطلبة باحت�ساب نهاية االقرتانات الك�رسية من خالل توحيد املقام �أو ال�رضب باملرافق الرتبيعي�صفرا على �صفر.
�أو التكعيبي دون الت�أكد �أن ناجت التعوي�ض املبا�رش يعطي
ً
 -اخلط أ� يف الإجراءات عند ال�رضب باملرافق الرتبيعي �أو التكعيبي �أو توحيد املقامات. -يف االقرتانات الك�سرية التي ب�سطها ومقامها اقتران جذر تربيعي يدمج الطلبة الجذرين ويقومون بعمليةاالخت�صار دون االنتباه �إلى البحث في مجال الب�سط ومجال المقام.
�س2
- -يخطئ بع�ض الطلبة يف �إيجاد قيمة المقدار

مراعاة الفروق الفردية
�س27 - 3

عالج :جد نهــــــــا
2
�س
12
�7س
�س←3
				 +
�إثراء )1 :جد قيمة الثابت ب التي تجعل النهاية:
�4س + 2ب �س 7 +ب 6 -
موجودة		 .
�2س�5 - 2س3-
 )2جـــــد نهــــــــا
�س←4

 )3جـــــد نهـــــــــا
�س←64

3

�2س128 - 3
�س 				 2 -

�س 4 -
					
�س 8 -

()27-

(ب = )3-
()384
( ) 13

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم ،المالحظة ،مراجعة الذات.
�أداة التقويم� :سلم التقدير ( )2-1البند ( ،)1قائمة الر�صد (� ،)3-1سجل و�صف �سير التعلم (.)4-1
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إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

تدريب ()1
		7- )1
 )2غير موجودة
تدريب ()2
2- )1
		
250
		12 )2
		32 )3

(تحليل الب�سط واالخت�صار).
( التعوي�ض المبا�شر  10على �صفر).
( تب�سيط المقدار واالخت�صار).
( ال�ضرب في المرافق التربيعي للمقام  ،التب�سيط ثم االخت�صار).
(ال�ضرب في مرافق الب�سط التربيعي ،تب�سيط ثم اخت�صار).

تدريب ()3
( دمج الجذر ثم التحليل واالخت�صار).
			
2 )1
( لأنَّ االقتران غير معرف على ي�سار العدد .) 2
 )2غير موجودة
تدريب ()4
1
(ال�ضرب في المرافق التكعيبي للب�سط ،تب�سيط ثم اخت�صار).
12
			
فكر وناق�ش �صفحة ()33
لأن قيمة النهاية من اليمين ت�ساوي  ، 1وقيمتها من الي�سار ت�ساوي  ، 1-ومنه النهاية غير موجودة.

التمارين والم�سائل
)1
( تحليل الب�سط بو�صفه فرقًا بين مربعين واالخت�صار مع المقدار في المقام)
		
�أ ) 18
( ال�ضرب بالمرافق التكعيبي للب�سط ،تب�سيط ثم اخت�صار)
		1ب) 6
( توحيد المقامات ثم التب�سيط واالخت�صار)
		1جـ) 4
( �إعادة تعريف القيمة المطلقة  ،ثم �إخراج عامل م�شترك واالخت�صار)
د ) 		14
( ال�ضرب في المرافق التربيعي ثم التب�سيط � ،إخراج عامل م�شترك واالخت�صار)
		11
هـ ) 12
و ) غير موجودة ( تحليل المقدار (ما بداخل الجذر) للح�صول على القيمة المطلقة ،ثم ح�ساب
النهاية من يمين العدد  5ومن ي�ساره).
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ز ) غير موجودة؛ (لأنَّ المقدار غير معرف في فترة مفتوحة تحوي العدد )1
( تحليل الب�سط ثم االخت�صار)
			
ح) 3
( دمج جذري الب�سط والمقام ،تحليل ثم اخت�صار)
		
ط) 14
( �إعادة تعريف اقتران �أكبر عدد �صحيح ،وح�ساب النهاية عن يمين وي�سار العدد )2.5
ي) غير موجودة
( ال�ضرب في مرافق الب�سط  ،تب�سيط ثم اخت�صار)
ك) 		 1
 )2ب = 6
 ،ب= 5-
� )3أ= 3
2
( 1- )4كتابة المقدار في الب�سط على �صورة �2 8س � 8 -س  ،ثم �إخراج عامل م�شترك واالخت�صار)
 )5ع= 13-
 )6قيم �أ هي3 ، 2 :
 )7ب= 1
 )8جـ = 4
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الف�صل الأول:

النهايات

راب ًعا

نتاجات التعلم
 -يتعرف نظرية نهـــــــا�س←0

نهايات اقرتانات مثلثية

عدد احل�ص�ص �أربع ح�ص�ص

جا �س
�س

 -يجد نهايات اقرتانات مثلثية.- -يجد نهايات اقرتانات ك�رسية حتوي �صي ًغا القرتانات مثلثية.

التكامل الر�أ�سي
 -مفهوم طول قو�س الدائرة واملتطابقات املثلثية ،قيم اجليب وجيب التمام والظل للزوايا اخلا�صة بالتقديرالدائري ،ودائرة الوحدة والقيا�س املوجب وال�سالب للزوايا ،وحتديد زاوية املرجع يف ال�صف العا�رش و
احلادي ع�رش ،الفرع العلمي.
- -كما ورد مفهوم الزوايا املتتامة واملتكاملة يف ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)44-36- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

- -نهاية اقرتان مثلثي.

https://www.edraak.org/k12/

التعلم القبلي
 -مفهوم النهاية،االقرتانات املثلثية،طول قو�س الدائرة ،املتطابقات املثلثية ،قيم اجليب وجيب التمام والظلللزوايا اخلا�صة بالتقدير الدائري ،الزوايا املتتامة واملتكاملة ،دائرة الوحدة.
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استراتيجيات التدريس

زميال-
التدري�س املبا�رش (العمل يف الكتاب املدر�سي ،الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ ً
�شارك)( ،التعلم اجلماعي التعاوين) ،التفكري الناقد (التحليل).

�إجراءات التنفيذ
1  -1التمهيد للدر�س عن طريق مراجعة الطلبة يف االقرتانات املثلثية.
2  -2تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات ثم تكليفهم بحل الن�شاط الوارد يف مقدمة الدر�س ،ثم اال�ستماع �إلى
الإجابات من الطلبة للو�صول �إلى التعميم الوارد �صفحة (.)37
3  -3مناق�شة مثال ( )1وحله مب�شاركة الطلبة  ،ثم ا�ستخدام ال�شكل ( )24-1لربهان �أن
جا �س
نهـــــــا
=  ، 1مع مراعاة توجيه �أ�سئلة للطلبة يف كل خطوة للت�أكد من فهمهم.
�س←� 0س
 4  -4تكليف �أكرث من طالب مبناق�شة ال�شكل ()22-1؛ لتنمية مهارات التوا�صل الريا�ضي لدى الطلبة.
جا �س
5  -5كتابة النظرية:نهـــــــا �س على اللوح ،والتطرق �إلى فقرة (فكر وناق�ش)� ،صفحة ()39؛
�س←0

لتو�ضيح �رشوط النظرية.
 6  -6تكليف الطلبة بحل تدريب ( ،)1مع متابعة احللول وتقدمي التغذية الراجعة.
7  -7مناق�شة الطلبة بحل الأمثلة ( )7 ، 6 ،5 ، 4على اللوح مع تذكريهم يف املتطابقات املثلثية (واالطالع
على امللحق يف كتاب الطالب) ،وعر�ض احلل ب�أكرث من طريقة ومناق�شته مب�شاركة الطلبة لتنمية مهارات
التفكري الإبداعي لديهم.
8  -8تكليف الطلبة بحل التدريبني ( )4 ، 3مع متابعة احللول ،واكت�شاف مواطن القوة وال�ضعف لديهم.
9  -9تبيان �أنه يف نهايات االقرتانات املثلثية ،يوجد �أكرث من طريقة للحل ،ومراعاة ا�ستقبال جميع احللول
من الطلبة ومناق�شتها على اللوح.

1010ختم الدر�س بمراجعة الطلبة باملفاهيم التي وردت يف الدر�س؛ عن طريق توجيه ال�س�ؤال :ماذا تعلمنا
يف هذا الدر�س؟
1111اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم مناق�شتهم لتعرف مدى امتالك الطلبة للمفاهيم التي وردت يف
الدر�س.
بيتيا ،ومتابعة حلولهم لتقدمي التغذية الراجعة
1212تكليف الطلبة بحل متارين وم�سائل الدر�س بو�صفها ً
واجبا ًّ
لهم.
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معلومات �إ�ضافية

 -اال�ستعانة مبلحق الكتاب املدر�سي؛ ملراجعة املتطابقات املثلثية. -تنبيه الطلبة �إلى �أنه ميكن �إيجاد النهاية ب�أكرث من طريقة ،وال يوجد طريقة واحدة للحل ،ويف�ضل حلالنهاية الواحدة على اللوح ب�أكرث من طريقة ،ومناق�شة تلك الطرائق مب�شاركة الطلبة.
هند�سيا عند
 -ميكن توجيه الطلبة �إلى ا�ستخدام برجمية ر�سم منحنيات االقرتانات؛ للتحقق من �صحة احللًّ
�إيجاد النهاية.

�أخطاء �شائعة
 -يخطئ بع�ض الطلبة يف تطبيق نظرية نهـــــــا�س←0

جا �س
�س

وعدم مراعاة �رشوطها.

 -يخطئ بع�ض الطلبة يف اختيار املتطابقة املثلثية املنا�سبة حلل ال�س�ؤال؛ يف حال تعدد �صورها مثل متطابقةجتـــا (�2س).
 -لتفادي وقوع الطلبة يف تلك الأخطاء ميكن مناق�شة �رشوط ا�ستخدام النظرية مب�شاركة الطلبة �أثناء تنفيذالدر�س ،وتدريبهم على ا�ستخدام املتطابقة مبناق�شة �أمثلة كافية.

مراعاة الفروق الفردية
جا (�س )π -

عالج :جد  )1نهـــــــا
)π
(�س
�س←π
 		جا (�س )π -
 )2نهـــــــا
�س←�( 0س 		 )π -
جا �س
�إثراء :جد  )1نهـــــــا
�س� 3س2
�س←0
+
π
�س جا �س
 )2نهـــــــا
1
�س
�س←1
		

()1
(�صفر)
(غري موجودة)

()π

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم ،المالحظة ،مراجعة الذات.
�أداة التقويم� :سلم التقدير ( )2-1البند ( ،)2قائمة الر�صد (� ،)3-1سجل و�صف �سير التعلم (.)4-1
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إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

فكر وناق�ش �صفحة ()39
جا π4
( ال تنطبق �شروط النظرية)
π5
تدريب ()1
 ( 1 )2فر�ض �ص = �س)π -
			73 )1
2 )4
π

				
9 )3
تدريب ()2
( ق�سمة جميع الحدود على �س ثم توزيع النهاية)
تدريب ()3
�س
 12 )1ا�ستخدام المتطابقة جتا�س=  2 - 1جا
2
أ�  -ب
�أ  +ب
جتا
 12 )2ا�ستخدام المتطابقة  :جا�أ  +جاب=  2جا
2
2
طريقة �أخرى :توزيع المقام ثم ا�ستخدام النظرية
تدريب ()4
 1- )1ا�ستخدام المتطابقة جتا�س= جا ( � - π2س)

ً
 π- )2ا�ستخدام المتطابقة جتا�س= جا ( � - πس) ثم �إخراج  πعام ً
م�شتركا .
ال
2
2
2

التمارين والم�سائل

 43 )1ا�ستخدام مبا�شر للنظرية.
 2 )2توزيع �س في المقام ثم توزيع النهاية.
 1 )3توزيع النهاية.
7 )4
 20تحويل ظتا�2 2س في الب�سط �إلى ظــا�2 2س في المقام وقتا�5س في الب�سط �إلى جا�5س في
المقام ،ثم توزيع النهاية وا�ستخدام النظرية.
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 6- )5تعوي�ض قيمة  2جتا� 2س بــ ِـ (جتـا �2س  ،)1+ا�ستخدام المتطابقة.
�أ  -ب
�أ  +ب
جا
جتا�أ  -جتاب=  2-جا
2
2
 12 )6ال�ضرب في مرافق الب�سط.
 1تعوي�ض مبا�شر.π )7

� )8صفر توزيع �س في المقام ثم توزيع النهاية وا�ستخدام النظرية.
 18 )9ال�ضرب في مرافق الب�سط ،ا�ستخدام المتطابقتين  -1جا� 2س = جتا� 2س ،
جا ( � - π2س)= جتا �س
 2 )10ال�ضرب في مرافق الب�سط  ،ا�ستخدام المتطابقة  + 1ظا� 2س = قا� 2س

 4 )11ق�سمة جميع الحدود على �س ، 2ثم توزيع النهاية.
 2- )12ا�ستخدام المتطابقتين جتا�2س – حا� 2س = جتا�2س  ،جتا ( � - π2س)= جا �س
 9ال�ضرب في مرافق الب�سط ومرافق المقام ،ثم توزيع النهاية.16 )13

 52 )14توزيع النهاية.
 12 )15ا�ستخدام المتطابقة ظتا�س = ظا ( � - π2س)
 π )16ق�سمة الب�سط والمقام على �س  ،ثم ا�ستخدام المتطابقة جا�س = جا(� - πس)
 1تحليل المقام ثم توزيع النهاية.8 )17
 )18غير موجودة ،ا�ستخدام المتطابقة جتا�2س =  2-1جا� 2س وح�ساب النهاية عن يمين العدد �صفر
وي�ساره.
ً
 3- )19ا�ستخدام المتطابقة جا�س = جا( � - π 3س) � ،إخراج  1بو�صفه عام ً
م�شتركا من المقام.
ال
3
 1π )20ا�ستخدام المتطابقة ظا�س =  -ظا(� - π 2س)
أ�  -ب
�أ  +ب
جتا
 )21جتـــا �أ ا�ستخدام المتطابقة جا�أ  +جاب = 2جا
2
2
� )22أ=  12ب= 1.5
 25 )23ا�ستخدام المتطابقة جا�س = جا(� - πس)
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الف�صل الثاين :االت�صال
�أول

االت�صال عند نقطة

عدد احل�ص�ص ح�صتان

نتاجات التعلم

 -يتعرف �رشوط ات�صال اقرتان عند نقطة. -يبحث يف ات�صال اقرتان عند نقطة.- -يتعرف نظريات االت�صال.

التكامل الر�أ�سي
 -حل �أنظمة املعادالت يف ال�صفوف من ال�سابع وحتى احلادي ع�رش.- -االقرتان احلقيقي ،واقرتان القيمة املطلقة و�أكرب عدد �صحيح يف ال�صف احلادي ع�رش.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)56-45- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

- -االت�صال ،االت�صال عند نقطة.

https://www.edraak.org/k12/

التعلم القبلي
 -نهاية االقرتان عند نقطة،حل �أنظمة املعادالت ،االقرتان احلقيقي ،واقرتان القيمة املطلقة و�أكرب عدد �صحيح.استراتيجيات التدريس

زميال-
التدري�س املبا�رش (العمل يف الكتاب املدر�سي ،الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ ً
�شارك) ،التفكري الناقد (التحليل).

�إجراءات التنفيذ
	1  -التمهيد للدر�س من خالل مراجعة الطلبة يف مفهوم النهاية.
	2  -تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات وتكليفهم بتنفيذ الن�شاط الوارد يف مقدمة الدر�س ،ومن خالله التو�صل
�إلى مفهوم االت�صال.
	3  -مناق�شة الطلبة يف �رشوط ات�صال اقرتان عند نقطة ،وكتابة ال�رشوط على اللوح.
	4  -تكليف �أكرث من طالب بالتحدث عن �رشوط ات�صال اقرتان عند نقطة بلغته اخلا�صة.
	5  -مناق�شة املثالني ( )2 ،1وت�أكيد �أهمية تربير الإجابة عن طريق ذكر �رشوط االت�صال عند نقطة.
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6  -6تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات ،وتكليفهم بحل تدريب (، )1ومالحظة احللول وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
7  -7مناق�شة مثال ( )3وحله لتدريب الطلبة على البحث يف ات�صال اقرتان �أكرب عدد �صحيح ،وتنبيه الطلبة
�إل��ى �رضورة �إعادة تعريف االقرتان يف فرتة حتوي العدد امل��راد البحث يف ات�صال االقرتان عنده ،ومن
خ�لال توجيه �أ�سئل��ة ع�صف ذهني ميكن ا�ست��دراج الطلبة للو�صول �إلى � َّأن اق�تران �أكرب عدد �صحيح
دائما غري مت�صل عند نقط الت�شعب ،وميكن تو�ضيح ذلك من خالل ر�سم منحنى االقرتان.
يكون ً
8  -8مناق�شة مثال ( )4وحله مب�شاركة الطلبة؛ لتدريب الطلبة على اال�ستفادة من �رشوط االت�صال عند نقطة
لإيجاد الثوابت ،ثم تكليف الطلبة بحل تدريب ( )3ومتابعة احللول وتقدمي التغذية الراجعة.
9  -9تقدمي نظريات االت�صال وبرهان نظرية ( )2فرع ( ،)1مع الرتكيز على تو�ضيح �رشوط توظيفها.
1010مناق�شة فقرة (فكر وناق�ش) لتنبيه الطلبة �إلى �أن عك�س النظريات يكون غري �صحيح.
1111تكليف الطلبة بحل تدريب ( )4للتحقق من قدرتهم على برهان النظريات ،ومتابعة احللول وتقدمي
التغذية الراجعة.
1212مناق�شة مثال ( ،)5وحله بو�صفه تطبيقًا على نظريات االت�صال ،وميكن التنويه �إلى �أنه ميكن حل املثال
بطريقتني خمتلفتني.
1313تكليف الطلبة بحل تدريب ( )5يف جمموعات ،ومتابعة احللول وتقدمي التغذية الراجعة.
1414مناق�شة مثال ( )6وحله ،لت�أكيد �أنه ميكن �إيجاد قاعدة ق×ل والبحث يف ات�صاله ،و�أنه ال ميكن تطبيق
نظريات االت�صال يف هذه احلالة ،و�س�ؤال الطلبة عن ال�سبب وا�ستقبال �أكرب عدد ممكن من الإجابات،
وت�شجيع الطلبة على تقدمي تربير لإجاباتهم.
1515تكليف الطلبة بالتحدث عن �رشوط ا�ستخدام نظريات االت�صال ،وميكن عمل خريطة مفاهيمية تلخ�ص
هذه النظريات.
1616تكليف الطلبة بحل تدريب ( )6يف جمموعات ،ومتابعة احلل وتقدمي التغذية الراجعة.
1717ختم الدر�س من خالل �س�ؤال الطلبة عن الأمور التي تعلموها فيه.
بيتيا ،والآخر يف الغرفة ال�صفية �ضمن جمموعات
1818تكليف الطلبة بحل التمارين وامل�سائل بو�صفها
ً
واجبا ًّ
ثنائية ،ومتابعة حلولهم لتقدمي التغذية الراجعة والدعم الالزم.

معلومات �إ�ضافية

 -اقرتانات اجلذور الرتبيعية غري مت�صلة عند �أ�صفارها؛ لأنها غري معرفة يف جوار يحوي تلك الأ�صفار. -اقرتان �أكرب عدد �صحيح يكون غري مت�صل عند نقط الت�شعب؛ لأنه اليحقق �رشوط االت�صال عند تلك النقط.هند�سيا من خالل ا�ستخدام
دائما مت�صالً ،وميكن تو�ضيح ذلك للطلبة
 -اقرتان القيمة املطلقة يكون ًًّ
برجميات ر�سم املنحنيات.
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�أخطاء �شائعة
 -يخط��ئ بع���ض الطلبة يف البحث يف ��شروط االت�صال عند نقطة ،وميكن معاجل��ة ذلك من خالل مناق�شة�رشوط االت�صال مب�شاركة الطلبة �أثناء تنفيذ الدر�س وكتابتها على اللوح.
عد مت�ص ً
ال عند �س= أ� ؛ حيث ميكن
 -يعتقد بع�ض الطلبة � َّأن االقرتان على ال�صورة ق(�س) = �أ � -س ُي ُّاال�ستعانة بر�سم املنحنى لتو�ضيح �أنه مت�صل فقط من جهة الي�سار عند �س=�أ وهذا ال يعني �أنه مت�صل عند
�س=�أ
- -عدم التحقق من �رشوط نظريات االت�صال عند تطبيقها ،وميكن تدريب الطلبة على التحقق من �رشوط.

مراعاة الفروق الفردية
�س2 + 2
عالج� :إذا كان ق(�س) = �2س 1 +
5

� ،س < 1
� ،س > 1
� ،س = 1

				
فابحث في ات�صال االقتران ق عندما �س=1

�إثراء� :إذا كان ق(�س) =

		
3 - 6ب �س
جـ �س� - 2أ �س 4 +
		
 - 6ب �س
�أ �س + 2جـ

(غير مت�صل)

� ،س ≤ 2 -
� ≥ 1- ،س > 2-
� ≥ 1 ،س > 1-
� ،س > 1

مت�ص ً
					
ال فجد قيمة الثوابت �أ  ،ب  ،جـ

( أ� =  ، 1ب =  ، 2جـ = )3

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :التوا�صل ،المالحظة ،مراجعة الذات.
�أداة التقويم� :سلم التقدير ( )1-1البند ( ،)3قائمة الر�صد (� ،)3-1سجل و�صف �سير التعلم(.)4-1
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إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

تدريب ()1
ق مت�صل عند �س =4؛ لأن �شروط االت�صال متحققة.
تدريب ()2
� )1س تنتمي �إلى مجموعة الأعداد ال�صحيحة.
 )2ق(�س) = [ � 0.5س  ، ]5+ق مت�صل عند �س=  1و غير مت�صل عند �س=2
تدريب ()3
12�أ= 6
،ب=
7
7
فكر وناق�ش� ،صفحة ()51
 )1العبارة خاطئة؛ لأنه لي�س من ال�ضروري �أن يكون طرح اقترانين غير مت�صلين عند نقطة اقترا ًنا غير
مت�صل عند النقطة نف�سها ،مثال:
ق(�س) = [�س  ]1+غيــر مت�صــل عنــد �س=  ، 0واالقـتران هـ(�س) = [�س]  ،غير مت�صـــل عنــد
�س=  ، 0لكن ناتج طرحهما مت�صل عند �س= 0
 )2العبارة خاطئة؛ لأن ق(�س) = �س  ، 1 -كثير حدود مت�صل على مجموعة الأعداد الحقيقية� ،أما
�س  1 -فهو غير مت�صل عند �س= 1؛ لأنه غير معرف في فترة مفتوحة تحوي العدد 1
تدريب ()5
الطريقة الأولى :ق×ل مت�صل لجميع قيم �س <1؛ لأنه على �صورة كثير حدود.
ق×ل مت�صل لجميع قيم �س > 1؛ لأنه على �صورة كثير حدود.
نهــــــــا ق×ل = نهــــــــا ق×ل= 3
�س←1

+

�س←1

-

الطريقة الثانية :ابحث في ات�صال ق وحده ،ثم ابحث في ات�صال ل وحده ،ثم ا�ستخدم النظرية  3الفرع 3
تدريب ()6
� ≤ 3- ،س < 2-
(�س 1- × 3)5 -
ق×هـ=
(�س � × 3)5 -صفر � ≤ 2- ،س < 11-
ق× هـ غير مت�صل عند �س= 2-؛ لأنه ال يحقق �شروط االت�صال عند نقطة.
ق×هـ مت�صل عند �س=  5؛ لأنه يحقق �شروط االت�صال عند نقطة.
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التمارين والم�سائل
 )1قيم �س التي عندها االقتران ق غير مت�صل هي:
�س=  5-؛ لأن النهاية الت�ساوي قيمة ال�صورة.
�س=  1؛ لأن النهاية من اليمين ال ت�ساوي النهاية من الي�سار.
�س=  4؛ لأن ق( )4غير معرفة.
 )2االقتران ق غير مت�صل عند �س=  ( 1.25تحقق �شروط االت�صال).
 )3االقتران ق غير مت�صل عند �س= 1لأنه غير معرف عند �س=1
 )4االقتران ق غير مت�صل عند �س= ، 2لأنه غير معرف عند �س=2
�صفرا؛ لأن النهاية من اليمين ال ت�ساوي النهاية من الي�سار.
 )5االقتران ق غير مت�صل عند �س=
ً
 )6االقتران ل مت�صل عند �س=  3؛ لأنه يحقق �شروط االت�صال.
 )7االقتران ق غير مت�صل عند �س= 2؛ لأن النهاية ال ت�ساوي قيمة ال�صورة.
 )8االقتران ك غير مت�صل عند �س= 2؛ لأن النهاية من اليمين ال ت�ساوي النهاية من الي�سار.
	� = 2
 )9أ
 )10االقتران ل غير مت�صل عند �س=  1؛ لأن النهاية ال ت�ساوي ال�صورة.
 )11االقتران ق مت�صل عند �س=  ( 2تحقق �شروط االت�صال)
 )12ب = 7-
 )13االقتران ق مت�صل عند �س=  ( ،3تحقق �شروط االت�صال).
 )14االقتران ق غير مت�صل عند �س =  ،1كذلك االقتران هـ غير مت�صل عند �س =  1لذا؛ ال ن�ستطيع
تطبيق نظريات االت�صال .فنجد قاعدة (ق+هـ) (�س)
� ،س < 1
�س�2 + 2س 2 +
ل(�س) = (ق+هـ) (�س) =
� ،س ≥ 1
		
�3س�2 + 2س
ومنه (ق+هـ) مت�صل عند �س =  1لأنّ نهـــــــا ل(�س) = ل()1
�س←1
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الف�صل الثاين :االت�صال
ثان ًيا

االت�صال على فرتة

عدد احل�ص�ص ح�صتان

نتاجات التعلم

 -يتعرف �رشوط االت�صال على فرتة.- -يبحث يف ات�صال اقرتان على فرتة.

التكامل الر�أ�سي
 -االقرتانات الن�سبية ،واالقرتانات املثلثية ،واالقرتان احلقيقي ،واقرتان القيمة املطلقة ،و�أكرب عدد �صحيح،يف ال�صف احلادي ع�رش الفرع العلمي.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)65-57- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

 -االت�صال على فرتة ،ات�صال من جهة اليمني،ات�صال من جهة الي�سار.

https://www.edraak.org/k12/

التعلم القبلي
 -االقرتان احلقيقي ،واقرتان القيمة املطلقة ،و�أكرب عدد �صحيح  ،النهايات ،واالت�صال عند نقطة.استراتيجيات التدريس

زميال�-شارك) ،التفكري الناقد (التحليل).
التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ ً

�إجراءات التنفيذ
	1  -التمهيد للدر�س عن طريق مراجعة الطلبة يف مفهوم االت�صال عند نقطة.
	2  -تق�سي��م الطلبة �إل��ى جمموعات غري متجان�س��ة ،وتكليفهم بتنفي��ذ الن�شاط ال��وارد يف مقدمة الدر�س؛
للو�صول �إلى مفهوم االت�صال على فرتة من جهة اليمني ،ومن جهة الي�سار.
3  -3مناق�شة ال�شكل( )29-1مب�شاركة الطلبة للو�صول �إلى مفهوم ات�صال على فرتة.
	�4  -إتاحة الفر�صة للطلبة للتحدث عن �رشوط ات�صال اقرتان على فرتة مفتوحة ،وفرتة مغلقة وفرتة ن�صف
مفتوحة� ،أوفرتة ن�صف مغلقة.
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5  -5كتابة التعريف الوارد يف ال�صفحة ( ،)58ثم مناق�شة الطلبة يف ات�صال كثريات احلدود واالقرتانات الن�سبية
على جمالها ،ثم ات�صال االقرتانني الدائريني اجليب وجيب التمام  ،وميكن اال�ستعانة بالر�سم لتو�ضيح ذلك.
6  -6توجيه �أ�سئلة حول نقط عدم االت�صال القرتان الظل والقاطع وقاطع التمام ،واال�ستماع �إلى �إجابات
الطلبة ،و�إثارة النقا�ش واحلوار.
7  -7مناق�شة املثالني ( )2( ،)1لتعميق فهم الطلبة حول كيفية البحث يف ات�صال االقرتان املت�شعب ،ثم تكليف
الطلبة بحل التدريبني (� )2( ،)1ضمن جمموعات ثنائية مع متابعة احللول وتقدمي الدعم وامل�ساندة للطلبة.
8  -8مناق�شة مثال ( )3مع ت�أكيد � َّأن اقرتانات القيمة املطلقة تكون مت�صلة على جمالها ،ثم تكليف الطلبة
بحل تدريب ( ،)3ومتابعة احللول ومناق�شتها على اللوح.
9  -9مناق�شة مثال ()4؛ لتدريب الطلبة على اال�ستفادة من �رشوط ات�صال اقرتان على فرتة لإيجاد الثوابت،
ثم تكليف الطلبة بحل تدريب ( )4ومتابعة احللول وتقدمي التغذية الراجعة.
1010ختم الدر�س من خالل توجيه ال�س�ؤال :ماذا تعلمنا يف هذا الدر�س؟
1111اال�ستماع �إلى الإجابات ،و�إتاحة الفر�صة لأكرب عدد من الطلبة للإجابة وتقبل جميع الإجابات.
بيتيا ،ومتابعة حلولهم لتقدمي التغذية الراجعة والدعم الالزم لهم.
1212تكليف الطلبة بحل متارين الكتاب ً
واجبا ًّ

معلومات �إ�ضافية
 -يكون ق(�س) = �س � -أ  ،مت�ص ًال عند �س= أ� من اليمني ،ولكنه غري مت�صل عند �س= �أ .
 -يكون االقرتان غري مت�صل عند �أطراف الفرتة املعرف عليها.نπ
 ،ن= 000 ،5،3 ،1
 �-إذا كان ق(�س) = ظا�س؛ ف�إن نقط عدم االت�صال هي �س =2
نπ
 �-إذا كان ق(�س)= قــــا�س؛ ف�إن نقط عدم االت�صال هي �س = ،ن= ... ،5،3 ،1
2
�- -إذا كان ق(�س)= قتـــــا�س؛ ف�إن نقط عدم االت�صال هي �س= ن  ، πن= ... ، 2 ،1 ،0

�أخطاء �شائعة
 -يخطئ بع�ض الطلبة يف حتديد نقط عدم االت�صال القرتان القاطع وقاطع التمام والظل. -يخطئ بع�ض الطلبة يف البحث يف �رشوط االت�صال لالقرتانات املت�شعبة ،عن طريق عدم التحقق منات�صال االقرتان على كل فرتة جزئية ،كما يف املثال الآتي:
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�س 1 -

ق(�س) =

� ،س < 1

�س 1 +

� ،س > 1
� ،س = 1

�2س 1 +
		
5

- -تنبيه الطلبة �إلى �أنَّ ق مت�صل على الفترة ( ،}1-{ - )1 ،∞ -ومنه ق(�س) مت�صل على ح.}1،1-{-

مراعاة الفروق الفردية
عالج
�إذا كان ق(�س)=  2؛ فما الفترة التي يكون فيها االقتران ق مت�ص ًال؟ (ق مت�صل على الفترة ( ))∞ ، 2-
�س 2 +
�إثراء
� ≤ 2- ،س < 1
| �س �2 + |1 -س
� )1إذا كان ق(�س)=
[�س ] � -س2
� ≤ 1 ،س ≤ 2
		
فابحث في ات�صال االقتران ق في الفترة [.] 2 ، 2-
ال على ( )0 ،∞ -والفترة ( )∞ ، 0وال يكون مت�ص ً
� )2أعط مثا ًال على اقتران يكون مت�ص ً
ال على ( .)∞ ،∞ -
الحل )1 :ب�إعادة تعريف االقتران؛ انظر ال�شكل الآتي:
� -1س

� -2س

2

3

� +1س

2

2

1

2-

 )1االقتران مت�صل على كل فترة جزئية؛ لأنه على �صورة كثير حدود ،وغير مت�صل عند �س= ، 2 ،1
�أي مت�صل على الفترة [}1{ - ) 2 ،2-
1
 )2ق(�س) = �س
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة ،التوا�صل ،مراجعة الذات ،الورقة والقلم.
�أداة التقويم� :سلم التقدير العددي ( )1-1البند ( ،)4قائمة الر�صد (� ،)3-1سجل و�صف �سير
التعلم( ،)4-1اختبار نهاية الوحدة.

45

إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

فكر وناق�ش �صفحة ()59
 )1العبارة �صحيحة ( نظرية)
 )2العبارة غير �صحيحة؛ لأنَّ االقترانات الن�سبية تكون غير مت�صلة عند �أ�صفار المقام.
 )3العبارة �صحيحة.
 )4العبارة �صحيحة ،يمكن اال�ستعانة بالر�سم من خالل برمجية الر�سم.
تدريب ()1
ق مت�صل على الفترة [ ) 7 ، 3
تدريب ()2
ق مت�صل على مجموعة الأعداد الحقيقية ح
تدريب ()3
ق مت�صل على الفترة [ ] 0.9 ، 0.01
تدريب ()4
�أ=  ، 10ب = 1

التمارين والم�سائل
 )1االقتران ق مت�صل على الفترة [ ] 2 ،2-
 )2االقتران ل مت�صل على الفترة [ ] 8 ، 10-
 )3االقتران ع مت�صل على ح }3{ -
 )4االقتران ل مت�صل على الفترة ( )∞ ،∞ -
 )5االقتران ع مت�صل على الفترة ()4 ،3
 )6االقتران ق مت�صل على الفترة [}4{ - ] 6 ، 0
 )7هـ = 2.5
 )8االقتران ع مت�صل على ح } 6 ، 4 ،2 { -
 )9االقتران ق مت�صل على الفترة [}0{ - ] 2 ،1-
1
� )10أ >
12
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�إجابات �أ�سئلة
الوحدة الأولى
)1

�أ ) 2
د)4
17 )2

ب) 2-
		
هـ) �أ = { } 2 ،0

1
 )3جـ =
3
�	)4أ = 10-
�	)5أ= 1-

ب) 1

�صفرا
�	)6أ ) =
ً

1
و)
11
ي) 3
		2

1
هـ)
36
			

جـ) 2
و ) { } 4 ،2،0

1		
جـ)
2
2
ز)
3
		

			
ط) 4
4
 )7ب=
5
 )8ق غير مت�صل عند �س=2
 )9ع غير مت�صل عند �س=3
1
 )10ل مت�صل عند �س=
3
 )11ع مت�صل على الفترة (.)2 ،1
 )12هـ(�س) مت�صل لجميع قيم �س الحقيقية.
 )13ق مت�صل على الفترة [} 1- { - ) 1 ،2-
 )14االقتران ل×هـ مت�صل على الفترة [) 2 ،0
)15
5
4
3
2
رقم الفقرة 1
الإجابة
0 }2، 0، 2- { 18 1 22
2
ال�صحيحة
رمز الإجابة جـ
ال�صحيحة

جـ

ب

د

ب

د)4
1ح)
3

6
9

7
5

د

جـ

10
9
8
{ )2 ،1( 4- }1،3
د

جـ

ب
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ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل.
�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)1-1
البند

م�ؤ�شرات الأداء

1

مفهوم النهاية
 -يف�سرّ مفهوم نهاية اقرتان عند نقطة. -يعرب عن النهاية با�ستخدام الرموز. -يجد النهاية من اليمني عند عدد. -يجد النهاية من الي�سار عند عدد. -مييز بني نهاية اقرتان عند نقطة ،وقيمة االقرتانعند تلك النقطة.
نظريات النهايات
 -يذكر �رشوط تطبيق نظريات النهايات. -يطبق النظريات املنا�سبة حل�ساب النهايات.- -يجد نهاية اقرتان مت�شعب عند نقطة.

2

		
فهما عميقًا ،وال يحتاج �إلى الم�ساعدة.
ممتاز :يبدي ً
		
جزئيا ،ويحتاج �إلى الم�ساعدة.
فهما
جيد :يبدي ً
ًّ
فهما ،ويحتاج �إلى الم�ساعدة.
�ضعيف :ال يبدي ً
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ممتاز

جيد ج ًّدا

جيد

متو�سط

�ضعيف

فهما ،وقد يحتاج �إلى الم�ساعدة.
جيد ًّ
جدا :يبدي ً
فهما� ،ضعي ًفا ويحتاج �إلى الم�ساعدة.
متو�سط :يبدي ً

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)2-1
ممتاز

البند

م�ؤ�شرات الأداء

1

نهاية اقترانات ك�سرية
 -يب��د�أ بالتعوي���ض املبا��شر عند ح�س��اب نهايةاقرتان ن�سبي عند نقطة.
 -يجد نهاية اقرتان ك�رسي عندما تقرتب قيمة �أمن �صفر املقام.
 -يجد نهاية اقرتان ك�رسي بتوظيف ال�رضب يفاملرافق الرتبيعي.
 -يج��د نهاية اق�تران ك�رسي بتوظي��ف توحيداملقامات.
 -يجد نهاية اقرتان ك�رسي بتوظيف ال�رضب يفاملرافق التكعيبي.

2

نهاية اقترانات مثلثية
- -يجد جمال االقرتان املثلثي.

3

االت�صال عند نقطة
هند�سيا.
 -يف�رس مفهوم االت�صال عند نقطةًّ
 -يحدد ات�صال اقرتان عند نقطة من خاللمنحناه.
 -يطبق �رشوط ات�صال اقرتان عند نقطة للبحثيف ات�صال االقرتانات عند نقطة.
- -يربهن نظريات االت�صال.

جيد ج ًّدا

جيد

متو�سط

�ضعيف

جا �س
 -يتو�صل للحقيقة :نهـــــــا�س←� 0س
 -يوظف النظرية حل�ساب نهاية اقرتانات ك�رسيةحتوي اقرتانات مثلثية.
 -يجد قيمة النهاية القرتانات مثلثية عند نقطة؛با�ستخدام املتطابقات املثلثية املنا�سبة.
=1
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ممتاز

البند

م�ؤ�شرات الأداء

4

االت�صال على فترة
 -يف�رس مفهوم (ات�صال اقرتان على فرتة). -يف�رس مفه��وم ات�ص��ال اقرتان عل��ى نقطة مناليمني.
 -يف��سر مفه��وم ات�صال اق�تران عن��د نقطة منالي�سار.
 -يكتب ال�صيغة الرمزية لالت�صال عند نقطة مناليمني ومن الي�سار.
 -يبح��ث يف ات�ص��ال اق�تران على ف�ترة من خاللالبحث يف �رشوط االت�صال على فرتة.

		
فهما عميقًا ،وال يحتاج �إلى الم�ساعدة.
ممتاز :يبدي ً
		
جزئيا ،ويحتاج �إلى الم�ساعدة.
فهما
جيد :يبدي ً
ًّ
فهما ،ويحتاج �إلى الم�ساعدة.
�ضعيف :ال يبدي ً

جيد ج ًّدا

متو�سط

جيد

�ضعيف

فهما ،وقد يحتاج �إلى الم�ساعدة.
جيد ًّ
جدا :يبدي ً
فهما� ،ضعي ًفا ويحتاج �إلى الم�ساعدة.
متو�سط :يبدي ً

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.
�أداة التقومي :قائمة الر�صد (.)3-1
ت�ستخدم هذه الأداة لتقويم عمل الطلبة في المجموعات التعاونية.
المعيار

رقم المجموعة

1

2

تعاون �أفراد المجموعة.
االلتزام بزمن المهمة.
الدقة في الحل.

توزيع المهام والأدوار.

* ي�ستخدم المعلم هذه الأداة عند متابعته �أعمال المجموعات.
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3

4

5

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم (.)4-1
ا�سم الطالب .................:مو�ضوع الدر�س...................:
تعلمت اليوم:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

واجهت �صعوبة يف فهم الآتي:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

مالحظات املعلم:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي :اختبار نهاية الوحدة  -النهايات واالت�صال.
معتمدا ال�شكل المجاور الذي يمثل منحنى
)1
ً
االقتران ق  ،جد كلاً مما ي�أتي:
�أ ) نهـــــــا ق(�س)
�س←3

ب) نهـــــــا ق(�س)
�س←1

�س + 2جـ �س 20 -
�	)2إذا كانت نهـــــــا
�س←5
�س 5 -

موجودة ،فجد قيمة الثابت جـ

معتمدا ال�شكل المجاور الذي يمثل منحنى االقتران ق
)3
ً
المعرف على الفترة [�، )3 ، 3-أجب عن كل مما ي�أتي:
�أ ) ما قيم �أ التي يكون عندها
نهـــــــا ق(�س) غير موجودة؟
�س←�أ

ب) ما قيم جـ حيث نهـــــــا ق(�س) =  2-؟
�س←جـ

 )4جد كلاًّ من النهايات الآتية:
1
1
�أ ) نهـــــــا
�س←� 0س �س � 1س
+
جـ) نهـــــــا

+

�س←0

هـ) نهـــــــا

+

�س ظا�س

			

جا�3س

د ) نهـــــــا
�س←π

جا�2س

 + 1جتا �س
3

ظا �3س 3 -ظا�س
�س

�س←0

3

� )5إذا كانت نهـــــــا

+

�س←0
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ظا �س 1 +
ب) نهــــــــــا
�س←
�4 πس π +4

�أجتا�س  -جتاب �س
�س

2

=  ، 4فجد قيم كل من الثابتين �أ  ،ب

حلول �أ�سئلة اختبار نهاية الوحدة

)1

�أ ) غير موجودة؛ لأنَّ االقتران غير معرف في فترة مفتوحة تحوي العدد3
ب) غير موجودة؛ لأنَّ النهاية من اليمين ال ت�ساوي النهاية من الي�سار.
 )2جـ = 1-
)3

�أ ) (}1{ ∪ )∞ ، 3 [ ∪ ]3-،∞-

ب) ( )1، 3-
)4
		
�أ ) 0.5-
1
		
جـ)
3
هـ) 8
� )5أ =  ، 1ب = 3 ±

ب) 0.5
2
د )
3
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á«fÉãdG IóMƒdG
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تغريا يف كمياتها
تت�ضمن بع�ض الظواهر يف حياتنا ً
�أو قيا�ساتها بالن�سبة �إلى متغري �آخر ،مثل �رسعة �صاروخ
بالن�سبة للزمن�،أو قيمة �إلى عملة بالن�سبة لعملة �أخرى�،أو

حجم بالون كروي �إلى طول لطول ن�صف قطره� ... ،إلخ،

ُي�ستخدم علم التفا�ضل يف درا�سة مثل هذه التغريات.

تطور علم التفا�ضل عرب درا�سة ثالث م�سائل رئي�سة هي:

م�س�ألة املما�س و م�س�ألة ال�رسعة و م�س�ألة القيم الق�صوى

(الكربى وال�صغرى) .

و�سنقدم يف هذه الوحدة مفهوم امل�شتقة وقواعد �إيجادها.

قادرا على:
يتوقع من الطالب بعد نهاية هذه الوحدة �أن يكون ً
هند�سيا.
و�صف القاطع والمما�س لمنحنى اقتران
ًّ

�إظهار فهم للم�شتقة و�إيجادها با�ستخدام التعريف.

و�صف وح�ساب الم�شتقة الأولى القتران عند نقطة با�ستخدام التعريف ب�صيغ مختلفة.

ا�ستخدام رموز مختلفة للتعبير عن الم�شتقة الأولى.
التمييز بين االت�صال والقابلية لال�شتقاق عند نقطة.
تعليل عدم قابلية اال�شتقاق.
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تهيئة الوحدة

 )1اربط كل عبارة في العمود الأيمن بما ينا�سبها في العمود الأي�سر:
 )1اقتران يمكن ر�سم منحناه على ورقة با�ستخدام القلم دون الحاجة �إلى رفعه.
�أ) اقتران
 )2عدد جـ تقترب منه قيم االقتران ق كلما اقتربت �س من �أ.
ب) ميل الم�ستقيم
 )3عالقة تربط كل قيمة من المجال بقيمة واحدة فقط من المدى.
جـ) اقتران مت�صل
د) نهــــــــا ق(�س) = جـ  )4ن�سبة فرق ال�صادات �إلى فرق ال�سينات في الم�ستوى الإحداثي.
+
�س←1
 )5قيمة االقتران ق عند �أ ي�ساوي جـ .
 )6عالقة تربط كل قيمة من المجال بقيمة واحدة على الأقل من المدى.
في ال�س�ؤالين  3 ، 2اختر الإجابة ال�صحيحة :

 )2ميل الم�ستقيم الذي ي�صنع زاوية قيا�سها  π3مع االتجاه الموجب لمحور ال�سينات  ،هو :
3
1
د)
		
ب) 1
�أ)
جـ) 3
2
�س 1 -
2
هو :
 )3مجال االقتران ق(�س) =
�س 2 -
د) ح } 2 ،1 { -
		
جـ) ح
ب) [ ) ∞، 2
�أ) ( ) ∞ ، 2
* اعتمد على منحنى االقتران ق(�س) المر�سوم في ال�شكل للإجابة عن الأ�سئلة من � 4إلى .13
 اذكر �إن كانت النهاية موجودة �أم ال.�ص
 )4نهــــــــا ق(�س)
		

 )5نهــــــــا ق(�س)

 )6نهـــــــا ق(�س)
		

 )7نهـــــــا ق(�س)

 )8نهـــــــا ق(�س)
		

 )9نهـــــــا ق(�س)

�س←3

+

�س←3
�س←2

ق(�س)

�س←3

-

�س←4
�س←1

�س

4

3

 اذكر �إن كان االقتران مت�صلاً �أم ال عند النقطة المطلوبة:� )13س = 4
� )12س = 3
� )11س = 2
� )10س = 1
المبينة:
 في الأ�سئلة � 14إلى 16؛ جد قيم االقتران ق عند قيمة (قيم) �س َّ )14ق(�س) = | �4س – � ، | 12س = � ، 5س = 1-
 )15ق(�س) = [ �2س � ، ] 8 -س = � ، 4س = 3.1
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2

1

3
2
1

� ،س= π
 )16ق(�س) = 8جا�س جتا�س 3 -
3
 في التمارين (� 17إلى  )20جد النهاية: ) 17نهـــــــا (�س�3 - 2س )5 +
�س←1

 )18نهــــــــا

�س←2-

�4 - 1س
�س1 - 2

 )19نهــــــــا
�س←� 1-س� - 2س 2 -
جا �6س
 )20نهـــــــا
�س←� 3 0س

في التمرينين  22 ، 21جد ميل الم�ستقيم المار بالنقطتين:
)1 ،2( ، )2 ، 4( ) 22
)4 ،3 -( ، )1 - ، 2( )21
�3س 6 -
� )23إذا كان ق(�س) =
�3 - 6س

� ،س ≥ 2
� ،س < 2

فابحث في ات�صال االقتران ق عند �س = 2

�إجابات التهيئة
� )1أ 3 :

ب4 :

جـ 1 :

د2 :

			
 )2جـ

			
� )3أ

			
 )4موجودة

 )5موجودة

		
 )6موجودة

 )7غير موجودة

			
 )8موجودة

 )9موجودة

		
 )10مت�صل

		
 )11مت�صل

 )12غير مت�صل		

 )13غير مت�صل

		
16 ، 8 )14

� )15صفر2 - ،
2 )19
		3
 )23مت�صل

		

			
3 )18
1 )22
		2

3 )16

				
2 )20

3 )17
1 - )21
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الف�صل الأول:

�أول

معدل التغري وامل�شتقات
معدل التغري

عدد احل�ص�ص ح�صتان

نتاجات التعلم

 -يجد معدل التغري يف فرتة حمددة.وفيزيائيا.
هند�سيا،
 -يف�رس مفهوم معدل التغريًّ
ًّ

التكامل الر�أ�سي
 -االقرتانات احلقيقية ،واالقرتانات اخلا�صة ( املت�شعبة والقيمة املطلقة و�أكرب عدد �صحيح ) يف ال�صفاحلادي ع�رش العلمي.
- -القاطع يف ال�صف العا�رش الأ�سا�سي .

التكامل الأفقي
- -ال�رسعة املتو�سطة يف مبحث الفيزياء.

م�صادر التعلم
- -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)81-74

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

 -التغري يف �س� ∆ :س ،التغري يف �ص� ∆ :ص∆ �ص
ــــــــــ
 -معدل التغري يف �ص بالن�سبة �إلى �س:∆ �س
- -القاطع ،زاوية ميل القاطع ،ال�رسعة املتو�سطة (ع).

التعلم القبلي
 -قيمة اقتران عند نقطة ،نهاية اقتران عند نقطة ،االت�صال عند نقطة  ،االت�صال على فترة ،طرق �إيجادالنهايات ،ميل الم�ستقيم.
استراتيجيات التدريس

زميال�-شارك) ،التفكري الناقد (التحليل).
التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ ً

�إجراءات التنفيذ
تعرف ميل م�س��تقيم ي�ش��ترك مع منحنى
1  -1التمهي��د من خالل طرح ال�س���ؤال الآتي على الطلبة :كيف ّ
اقتران في نقطتين من نقاطه؟ (ي�سمى قاط ًعا).
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2  -2االنطالق من هذا ال�س�ؤال لبيان الحاجة �إلى معلومات تتعلق باالقتران لتعريف ميل هذا الم�ستقيم،
و�أنهم في هذا الدر�س �سوف يتعلمون كيف يجدون ميل القاطع لمنحنى اقتران.
3  -3مراجعة الطلبة بالمو�ضوعات الآتية :قيمة اقتران عند نقطة ،ميل الم�ستقيم �إذا ُعلمت نقطتان عليه،
ظل الزاوية.

4  -4مفهوم التغير من مواقف حياتية ،ويمكن اال�ستعانة ب�أمثلة وردت في مقدمة هذه الوحدة �صفحة (.)72
5  -5تعريف التغير في �س ورمزه ∆ �س من الكتاب �صفحة ( ،)75ثم مناق�شة مثال ( )1وتكليف الطلبة
�سالبا كما
بحل تدريب ( )1والتحقق من الإجابات ،وت�أكيد �أنه من الممكن �أن يكون التغير في �س ً
في فرع (.)1
6  -6تقديم تعريف التغير في �ص ورمزه ∆ �ص من الكتاب �صفحة ( ،)75والتركيز على ال�صور المختلفة
لكتابته وارتباطه في التغير في �س ،ثم مناق�شة مثال (.)2
∆ �ص
7  -7تعريف معدل التغير في �ص بالن�سبة �إلى �س :ــــــــــ من الكتاب �صفحة ( ،)76والتركيز على
∆ �س
ال�صور المختلفة لكتابته ،و�أن معدل التغير يكون على فترة ،ثم مناق�شة المثالين ( .)4،3ت�أكيد �أن
فترة التغير قد تت�ضمن نقطة ت�شعب كما في مثال (.)4
8  -8تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات ثنائية ،وتكليفهم بحل التدريبين ( )3،2ومتابعة حلولهم لتقديم التغذية
الراجعة.
9  -9مناق�شة التف�سير الهند�سي لمعدل التغير؛ كما ورد في الكتاب �صفحة ( )78ثم مناق�شة مثال (،)5
وتكليف الطلبة بحل تدريب ( )4للت�أكد من امتالكهم مهارة �إيجاد معدل التغير لالقتران في فترة معطاة.
1010مناق�ش��ة التف�س��ير الفيزيائي لمعدل التغير كما ورد في الكتاب �ص��فحة ( ،)78ثم مناق�ش��ة مثال (،)6
ث��م توجيه الطلبة �إلى حل تدريب ( )5على �ش��كل مجموعات ثنائية ،ومتابعة حلولهم لتقديم التغذية
الراجعة.
1111حل و مناق�شة مثال ( ،)7ثم تكليف الطلبة بحل تدريب ( )6للت�أكد من فهمهم.
1212تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات ( )6-4وتكليفهم بتنفيذ ورقة العمل ( )1-2بند �أو ًال ،متابعة الطلبة
وتقديم الدعم لهم.
1313ختم الدر�س من خالل �س�ؤال الطلبة :ماذا تعلمتم في هذا الدر�س؟ وما المفاهيم التي وردت في
الدر�س؟ واال�ستماع �إلى �إجاباتهم وتعزيزها.
بيتيا ،ومتابعة حلولهم لتقديم التغذية الراجعة والدعم
1414تكليف الطلبة بحل تمارين وم�سائل
ً
واجبا ًّ
الالزم لهم.
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معلومات �إ�ضافية

 -ت�ستعمل معدالت التغري يف جماالت حياتية كثرية ،مثل :درا�سة تزايد عدد ال�سكان ،معدالت الربح،ال�رسعة والت�سارع.

�أخطاء �شائعة
قد يخطئ الطلبة في تطبيق قاعدة �إيجاد ميل القاطع �أو معدل التغير في الفترة [ �س� ،1س] 2؛ فيطبقون
القاعدة بال�شكل:
�ص � -ص
ق(�س - )1ق(�س )
∆ �ص
�س �س � 2أكد تطبيق القاعدة لدى الطلبة بال�شكل ال�صحيح.
∆ �س = �س� 1س = 2
1
-2
-2
1

مراعاة الفروق الفردية
عالج
�إذا كان ق(�س) = �4س  ، 3 +فجد ما ي�أتي :
()2
				
 ) 1التغير في �س عندما تتغير �س من � 1إلى . 3
()8
			
 )2التغير في االقتران ق عندما تتغير �س من � 1إلى . 3
()4
			
 )3معدل التغير في االقتران ق في الفترة [ .]3 ،1
�إثراء
 )1هل يختلف معدل التغير في االقتران الخطي  /االقتران التربيعي باختالف الفترة ؟ برر �إجابتك.
 )2هل يمكن �أن يكون لمنحنى اقتران قاطعا عمودي على محور ال�سينات ؟ برر �إجابتك.
�	)3إذا كان ق(�س) اقترا ًنا ثاب ًتا في الفترة [ �س� ،1س ] 2فجد معدل تغير االقتران ق في هذه الفترة.
�	)4إذا كان ق(�س) = �أ �س - 2ب �س + 2جـ � ،أ  ،ب  ،جـ ح؛ ف�أثبت �أن معدل التغير في الفترة
[ �س� ،1س ] 2ي�ساوي �أ (�س� + 1س + ) 2ب
الحل:
 )1ال يختلف في االقتران الخطي؛ لأن معدل تغير االقتران في �أية فترة هو ميل الخط الم�ستقيم.
يختلف في االقتران التربيعي؛ لأن معدل التغير في �أية فترة هو ميل القاطع في تلك الفترة وهذا
يختلف من فترة لأخرى.
 )2ال؛ لأن المنحنى الذي له قاطع عموي ال يمثل اقترا ًنا.
� )3صفر.
 )4طبق قانون معدل التغير للح�صول على المطلوب.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :مراجعة الذات ،التوا�صل ،المالحظة.
�أداة التقويم� :سلم التقدير ( ،)1 -2قائمة الر�صد ( ،)3 -2قائمة الر�صد (.)6 -2
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

التدريبات
( )1الفرع الأول 0.3 -
		
(4.1- ) 2
(11 )5م/ث

الفرع الثاني 1
(1 - )4
(		12 )3
(3 - )6

التمارين والم�سائل
( )3النقطة �أ ( ) 4.4 ، 1.9

( )2هـ 2 +
ب) هـ3 + 2هـ
� )1أ ) 6
 )4م�ساحة المربع ق(�س) = �س� ،2س طول �ضلع ال�صفيحة.
2
طبق قاعدة معدل تغير ق (�س) في فترة فتكون الإجابة = � 12.1سم
ِّ
طبق قاعدة معدل تغير هـ (�س) في فترة فتكون الإجابة = 11 -
ِّ )5
طبق قاعدة معدل تغير ف(ن) في فترة فتكون الإجابة� :أ)  25ب)  Δ - 12 (5ن)
ِّ )6
طبق قاعدة معدل تغير هـ (�س) في فترة وا�ستخدم المعلومة المعطاة فتكون الإجابة = 6
ِّ )7
طبق قاعدة معدل تغير ق(�س) في كل الفترات المعطاة  .تكون الإجابة المطلوبة= 11
ِّ )8
 )9معدل تغير ق (�س) في الفترة [  ،1 - = ] 2 ،1ق(5 = )1
 )10طبق قاعدة معدل تغير ق(�س) في فترة فتكون الإجابة = 4
ِّ
3
طبق معدل تغير ق (�س) في الفترة [ � ،1س ] 2تح�صل على معادلة تربيعية في �س . 2الإجابة = 2
ِّ )11
1 - )12
2

�إجابات ورقة العمل ()1-2

ب) التغير ، 8 -معدل التغير 4

		
� )1أ ) التغير  ،8معدل التغير 4
جـ) التغير � ∆ 4س  ،معدل التغير 4
ب) التغير  ، 21 -معدل التغير 7
		
� )2أ ) التغير  ،20معدل التغير10
جـ) التغير (∆ �س)� 2 + 2س� ∆ 1س � ∆ 2 +س  ،معدل التغير � 2س� ∆ + 1س 2+
 )3التغير  ،1معدل التغير4
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معدل التغري وامل�شتقات
امل�شتقة الأولى

الف�صل الأول:

ثان ًيا

عدد احل�ص�ص ثالث ح�ص�ص

نتاجات التعلم

هند�سيا.
 -يتعرف امل�شتقة الأولى القرتان عند نقطة،ًّ
هند�سيا.
 -يف�رس امل�شتقة الأولى القرتان عند نقطة،ًّ
 -يجد امل�شتقة الأولى القرتان عند نقطة با�ستخدام التعريف  ،وب�صورتها العامة.- -يبحث يف قابلية ا�شتقاق اقرتان على فرتة.

التكامل الر�أ�سي
 -االقترانات الن�سبية والك�سرية ،في ال�صف الحادي ع�شر العلمي.- -المما�س في وحدة الدائرة في ال�صف العا�شر .

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)92-82 -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:https: //edraak.org / learn /k12/
math-g12-jo-vv1

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

الم�شتقة الأولى القتران عند النقطة ( �س� ،1ص)1
رمزها ق(�س ،)1الم�شتقة الأولى القتران عند نقطة
مــن اليمــين رمـــزها ق� (+س ،)1الم�شتقـــة الأولى
القتران عند نقطة من الي�سار رمزها ق�( -س.)1

َ

َ

َ

التعلم القبلي
 -معدل تغير اقتران على فترة ،نهاية اقتران عند نقطة ،طرق �إيجاد النهايات ،التف�سير الهند�سي لمعدل التغير.استراتيجيات التدريس

زميال�-شارك).
التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة ،ورقة عمل) ،التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ ً

�إجراءات التنفيذ
نعرف مما�س منحنى اقرتان عند نقطة تقع عليه؟ ا�ستمع
1  -1التمهيد من خالل طرح ال�س�ؤال الآتي :كيف ّ
وبي لهم �أننا �سنجيب على ال�س�ؤال يف هذا الدر�س.
للإجابات نِّ
�2  -2إبراز �أهمية امل�شتقة الأولى يف الريا�ضيات والعلوم الأخرى؛ فمثلاً يف الفيزياء م�شتقة امل�سافة بالن�سبة
للزمن هي ال�رسعة ،وم�شتقة ال�رسعة بالن�سبة للزمن هي الت�سارع ,ويف الكيمياء امل�شتقة هي معدل التفاعل.
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3  -3مراجع��ة مع��دل تغري اقرتان على ف�ترة ،ونهاية اقرتان عند نقط��ة ،وطرق �إيجاد النهايات ،والتف�س�ير
الهند�سي ملعدل التغري عن طريق توجيه الأ�سئلة ،واال�ستماع لإجابات الطلبة وتعزيزها.
هند�سيا كما ورد يف الكتاب �صفحة ( ،)82وت�أكيد �أن هذا �إجابة على
4  -4تقدمي مفهوم امل�شتقة الأولى
ًّ
ال�س�ؤال املطروح يف بداية احل�صة ،تعريف الطلبة بالرموز املختلفة للم�شتقة الأولى عند نقطة ،كتابة
تعريف امل�شتقة عند نقطة على اللوح ب�شكل وا�ضح.
5  -5تقدمي مفهومي قابلية اال�شتقاق ،وعدم قابلية اال�شتقاق عند نقطة ،والرتكيز على ربطهما بوجود
وجود النهاية �أو عدم وجودها.
6  -6حل مثال ( )1ومناق�شته يف �صفحة ( )84من الكتاب ،والرتكيز على طريقة ح�ساب امل�شتقة عند
نقطة ،ثم مناق�شة املثال ( )2الذي يوظف امل�شتقة يف �إيجاد النهايات.
7  -7تكليف الطلبة بحل تدريب ( )1ومتابعة احللول ،ور�صد الأخطاء ثم مناق�شة الإجابات .
8  -8ا�شتقاق ال�صورة الثانية للم�شتقة بالتعاون مع الطلبة حتت عنوان «تعميم» وت�أكيد �أن ال�صورتني متكافئتان.
9  -9حل املثالني ( )4 ،3ومناق�شتهما وت�أكيد ا�ستخدام ال�صورة الثانية للم�شتقة .تكليف الطلبة بحل تدريب
( )2ومتابعة احللول ور�صد الأخطاء ثم مناق�شة الإجابات وتقدمي التغذية الراجعة.
1010تقدمي تعريف كل من امل�شتقة من اليمني وامل�شتقة من الي�سار عند نقطة ،والرموز امل�ستخدمة يف التعبري
عنهما والعالقة بينهما ،وبني امل�شتقة الأولى عند نقطة ،ثم مناق�شة مثال ( )5لتو�ضيح طريقة البحث يف
امل�شتقة عند نقطة الت�شعب ،وربطها ب�إيجاد نهاية اقرتان عند نقط الت�شعب.
1111تكليف الطلبة بحل تدريب ( )3لإك�س��ابهم القدرة على ح�س��اب امل�شتقة الأولى عند نقطة الت�شعب،
ومتابعة احللول ،ور�صد الأخطاء ثم مناق�شة الإجابات.
1212تقدمي فكرة احلاجة �إلى التعامل مع امل�شتقة الأولى بو�صفها اقرتا ًنا؛ كما �سريد الحقًا يف تطبيقات
التفا�ضل ،وتقدمي ال�صورتين امل�ستخدمتني لإيجاد امل�شتقة كما وردتا يف الكتاب �صفحة (.)87
1313مناق�شة عدم قابلية ا�شتقاق اقرتان عند طريف فرتة مغلقة معرف عليها ،وربط ذلك بخربات الطلبة يف
�إيجاد النهاية عند طريف الفرتة املغلقة ،تقدمي التعميم الوارد يف نهاية �صفحة (. )87
1414حل مثال ( )6ومناق�شته ب�شكل متعمق؛ لأن حله ميثل طريقة بحث م�شتقة اقرتان على فرتة مغلقة ،وت�أكيد
أكيدا على ا�ستخدام امل�شتقة كاقرتان يف �س.
�إمكانية �إيجاد ق(�س) بطريقتني ،ثم مناق�شة مثال ( )7بو�صفه ت� ً
1515تكليف الطلبة بحل تدريب ( )4من خالل جمموعات ثنائية ،بالتحقق من امتالك الطلبة مهارة �إيجاد
امل�شتقة ب�شكل عام.
عمليا على امل�شتقة ،والرتكيز على الربط بني امل�شتقة ،ومعدل تغري
1616حل مثال ( )8بو�صفه مثالاً �أو تطبيقًا ًّ
اق�تران عند نقطة .ثم تكليف الطلبة بحل تدريب ( )5ومتابعة احللول؛ لتقدمي التغذية الراجعة والدعم
الالزم.

َ
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1717حل املثال ( )9ومناق�شته وت�أكيد طريقة حله باعتبار املهارات التي فيه من املهارات العقلية العليا.
1818تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات ( )6-4وتكليفهم بتنفيذ ورقة العمل ( .)2-2ثم متابعة الطلبة وتقدمي
الدعم لهم ثم ختم الدر�س ب�س�ؤالهم عن املفاهيم والتعريفات التي وردت يف الدر�س.
بيتيا ،ومتابعة حلولهم لتقدمي التغذية الراجعة والدعم
1919تكليف الطلبة بحل متارين وم�سائل
ً
واجبا ًّ
الالزم لهم.

معلومات �إ�ضافية

 �-سيناق�ش الدر�س القادم العالقة بني اال�شتقاق واالت�صال عند نقطة� .إذا كان اقرتان غري مت�صل عند نقطةفهو غري قابل لال�شتقاق عند هذه النقطة .يف هذا الدر�س ُي�ستخدم تعريف امل�شتقة لبحث قابلية اال�شتقاق
عند نقطة ،ويف هذه احلالة ال حاجة للبحث يف االت�صال.
 -ا�ستخدم العلماء القدماء مفهوم امل�شتقة يف الهند�سة على �أنه ميل املما�س �.أول من اكت�شف م�شتقة كثرياحلدود �رشف الدين الطو�سي ( 1213 – 1135م )� .أما االجتاه احلديث يف ح�ساب التفا�ضل فيعود �إلى
ا�إ�سحق نيوتن ( )1727 – 1643وليبنتز ( )1716 – 1646وكان نيوتن �أول من طبق التفا�ضل يف
حاليا.
الفيزياء النظرية .طور ليبنتز �أكرث رموز التفا�ضل امل�ستخدمة ًّ

�أخطاء �شائعة

قد يخطئ بع�ض الطلبة في ح�ساب م�شتقة اقتران با�ستخدام التعريف عند نقطة الت�شعب؛ نتيجة الخط�أ
بح�ساب قيمة االقتران عند هذه النقطة  .فمث ً
ال في االقتران:
�س2
� ،س ≥ 3
ق(�س) =
� ،س < 3
�2س 1 +
ق( 9 = )3ومن الخط�أ القول ق(7 = ) 3
� ِّأكد �أن قيمة االقتران عند نقطة الت�شعب تكون في الجزء الذي فيه الم�ساواة.

مراعاة الفروق الفردية
عالج
 )1ا�ستخدم تعريف الم�شتقة الأولى عند نقطة لإيجاد م�شتقة كل اقتران عند النقطة المطلوبة:
		
�أ ) ق(�س) = �س � ، 2 +س = 1
 )2جد ق (�س) با�ستخدام تعريف الم�شتقة:

َ

�أ ) ق(�س) = �3س				

64

ب) ق(�س)= �س � ،س = 4
ب) ق(�س) = �س� 6 + 2س .

الحل:

ب) 1
4
ب) � 2س 6 +

		
�	)1أ ) 1
		
�	)2أ ) 3
�إثراء
�	)1إذا كان ق(�س) = �س  ، 2 -ف�أجب عما ي�أتي:
�أ ) هل يوجد مما�س لالقتران ق عند �س = 2؟
ب) هل يوجد عدد جـ بحيث يكون ق (جـ) = 0
جـ) اقترح فترة يكون لمنحنى االقتران مما�س عند نقطة من نقاطها.
موجبا ف�أثبت �أنَّ :
�صحيحا
�	) 2إذا كان ن عد ًدا
ً
ً
ق(�س  +نهـ)  -ق(�س  -نهـ)
نهــــــــا
= 2ن ق (�س)
هـ
هـ ←0
الحل:
ب) ال
		
�	)1أ ) ال ؛ لأنَّ ق غير قابل لال�شتقاق عند �س = 2
جـ) [  ، ] 3 ،2مما�س عند �س = 9
4
 )2اتبع خطوات مثال  9من هذا الدر�س .

َ

َ

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :مراجعة الذات  ،التوا�صل ،الورقة والقلم.
�أداة التقويم � :سلم التقَّدير (  ،)1-2قائمة الر�صد (  ،)3-2ورقة العمل (.)2-2
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

التدريبات
( )2افر�ض  5هـ = ل  ،الإجابة 10 -
5 )1( )1
1 )2
9
 )3ق( ، 4 = )1-ق( )1غير موجودة  ،ق ، 4 = )1(-ق2 = )1(+
�س2
-8
)4
2
(�س)8 + 2
 )5م(�س) = �س . 2معدل التغير عند نقطة م (�س) =�2س ( با�ستخدام التعريف)  ،م (� 40= )20سم

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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التمارين والم�سائل
				
ب) 1
				
� )1أ ) 5 -
د ) ق( )0غير موجودة  ،ق( )6غير موجودة  ،ق(5= )3

َ

َ

َ

َ

َ

				
هـ) ك( ، 2- = )1ك( )2غير موجودة
� 2س4 + 3

�	)2أ )
�س
1
د)
� 3 3س2

2

		

1
		
ب)
�2س 6 -

جـ) 1
4
و ) ق(3 = )1 -
2

َ

جـ) � 3س

2

�	)3أ ) �إ�ضافة وطرح ق(�س) في الب�سط ثم ف�صل الك�سر �إلى جز�أين .
ب) �إ�ضافة وطرح ع ق(ع) في الب�سط ثم ف�صل الك�سر �إلى جز�أين .
ً
جـ) �إخراج  3عاملاً
م�شتركا من الب�سط ثم �إ�ضافة وطرح ع ق(�س) من الب�سط ،ثم ف�صل الك�سر �إلى جز�أين.

�	)4إ�ض��افة وطرح ق( )5في الب�س��ط ثم ف�ص��ل الك�سر �إلى جز�أين ،ثم فر�ض 4هـ = م  2 -،هـ = ل �أو �أية
رموز �أخرى.
 )5تطبيق ال�صيغة الثانية من تعريف الم�شتقة عند نقطة.
 )6ع = نق  ، 2 +م(نق) =  π 2نق ( نق  ، )2 +م (�π 28 =)6سم
24 )7
 )8ح ( ل) = ل ، 3ح ( 12 = )2وحدة مربعة (با�ستخدام التعريف).
 )9ا�شتق حجم الكرة بالن�سبة �إلى طول ن�صف القطر با�ستخدام التعريف.

َ

َ

�إجابات ورقة العمل ()2-2

ب) 3
�	)1أ ) 4
�صفرا  ،ق( )3 -غير موجودة
 )2با�ستخدام التعريف ق ، 2 - = )3 -( -ق= )3 -(+
ً
 )3ا�ستخدم التعريف  .الإجابة 3
8

َ
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َ

َ

الف�صل الأول:

ثال ًثا

معدل التغري وامل�شتقات
االت�صال واال�شتقاق

عدد احل�ص�ص ح�صتان

نتاجات التعلم

 -يف�س العالقة بني ات�صال اقرتان عند نقطة ،وقابلية ا�شتقاقه عند هذه النقطة. -يدر�س قابلية اقرتان لال�شتقاق عند نقطة معينة م�ستعي ًنا باالت�صال.- -يبني احلاالت التي يكون فيها االقرتان غري قابل لال�شتقاق عند نقطة.

التكامل الر�أ�سي
- -االقرتانات احلقيقية يف ال�صف احلادي ع�رش العلمي.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)101-93- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

 -قابلية اقرتان لال�شتقاق عند نقطة ،ات�صال اقرتانعند نقطة.

https: //programs.edraak.org /
learn /k12/math-g12-jo-vv1

التعلم القبلي
 -نهاية اقرتان عند نقطة ،طرق �إيجاد النهايات،ات�صال اقرتان عند نقطة .امل�شتقة الأولى القرتان عند نقطة،امل�شتقة الأولى القرتان عند نقطة من اليمني  ،امل�شتقة الأولى القرتان عند نقطة من الي�سار.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة ،التدريبات والتمارين) ،التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ ً
زميال�-شارك) ،اال�ستق�صاء.

�إجراءات التنفيذ
1  -1التمهيد للدر�س من خالل مراجعة تعريف ات�صال اقرتان عند نقطة ،وقابلية اقرتان لال�شتقاق عند
نقطة ،امل�شتقة من اليمني عند نقطة  ،امل�شتقة من الي�سار عند نقطة.
2  -2عر�ض م�سائل القرتانات مت�صلة عند نقاط معينة ،بحيث يكون بع�ضها قاب ً
ال لال�شتقاق وبع�ضها غري
قابل لال�شتقاق عند هذه النقاط؛ على �أن تت�ضمن امل�سائل اقرتانات تت�شعب قواعدها عند النقاط املعنية،
ويكون املطلوب فيها بحث االت�صال وقابلية اال�شتقاق عند النقط املحددة.
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3  -3تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات ( ،)6–4والطلب �إليهم الإجابة عن الأ�سئلة التي ُعر�ضت يف الفقرة
ال�سابقة؛ بحيث ُتعطى كل جمموعة �س�ؤا ًال واحداً ،ثم عر�ض حلول املجموعات.
ال عند نقطة؛ فهل يكون قاب ً
4  -4طرح ال�س�ؤال� :إذا كان االقرتان ق مت�ص ً
ال لال�شتقاق عند هذه النقطة؟
اال�ستماع للإجابات من املجموعات؛ ال�ستق�صاء العالقة بني االت�صال وقابلية اال�شتقاق عند نقطة
باال�ستعانة بالأمثلة ال�سابقة التي ُح َّلت.
5  -5طــرح ال�ســــ�ؤال� :إذا كان االقرتان ق قابلاً لال�شتقاق عند نقطة فهل يكون مت�صلاً عند هـذه النقطة؟
اال�ستمــاع للإجــابات ثم عر�ض نظرية ( )1والرتكيز على الفر�ضيــات ،والعالقـــات املت�ضمنة فيها
ومناق�شة برهانها.
6  -6حل مثال ( )1ومناق�شته بو�صفه تطبي ًقا على النظرية والرتكيز على مثل هذا النوع من الأ�سئلة� .أكد
املعنى الهند�سي لوجود امل�شتقة عند نقطة ،وهو وجود مما�س واحد فقط ملنحنى االقرتان عند هذه
النقطة ،وهذا من �أهم التطبيقات الهند�سية يف التفا�ضل.
7  -7حل مثال ( )2ومناق�شته لتو�ضيح �أن عك�س النظرية غري �صحيح ،ودعم هذه احلقيقة بالإ�شارة لأمثلة
َح َّلتها املجموعات يف املهمة ال�سابقة ،ثم توجيه الطلبة �إلى حل تدريب ( ،)1ومتابعتهم لتقدمي الدعم.
 8  -8طرح ال�س�ؤال � :إذا كان االقرتان غري مت�صل عند نقطة؛ فهل ميكن �أن يكون قابلاً لال�شتقاق عند هذه
النقطة؟ اال�ستماع للإجابات ولت�أكيد �أن الإجابة ال�صحيحة يف ن�ص نظرية ( ،)2ثم عر�ض النظرية.
9  -9حل ومناق�شة مثال ( )3والت�أكيد توظيف نظرية ( )2يف حل اجلزء الثاين منه .ثم توجيه الطلبة �إلى حل
تدريب ( ،)2ومتابعة حلولهم لتقدمي التغذية الراجعة والدعم الالزم.
1010حل و مناق�شة مثال ( )4وت�أكيد �أنه منط �آخر من الأ�سئلة ُيطلب فيه بحث امل�شتقة على جمال االقرتان،
وهذا يتطلب البحث يف م�شتقة االقرتان على فرتة �إ�ضافة� ،إلى البحث عن قابلية االقرتان لال�شتقاق عند
نقطة (نقاط) الت�شعب �إن وجدت.
1111ختم الدر�س بتكليف الطلبة بتنفيذ ورقة العمل ( )3-2ومتابعة الطلبة وتقدمي الدعم لهم و�س�ؤالهم عن
العالقة بني االت�صال واال�شتقاق ،والنظريات التي تدعم هذه العالقة.
بيتيا ،ثم مناق�شة الإجابات يف احل�صة القادمة.
1212تكليف الطلبة بحل متارين وم�سائل بو�صفها
ً
واجبا ًّ
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معلومات �إ�ضافية

 -توفر النظرية ( )2يف ال�صفحة ( )97من الكتاب املدر�سي الوقت واجلهد عند البحث يف قابلية اقرتانلال�شتقاق عند نقطة .ميكن تو�ضيح الفكرة بعر�ض املثال الآتي:
 �-إذا كان ق(�س)= �س � +س 1 +� ،س ≥  ، 4ابحث يف قابلية االقرتان ق لال�شتقاق عند �س = .4
�2س
� ،س < 4
الحل:االقرتان غري مت�صل عند �س=  4فهو غري قابل لال�شتقاق عندها.

�أخطاء �شائعة

ي�صعب على الطلبة فهم العالقة بني االت�صال واال�شتقاق عند الربط بني النظريتني 2 ، 1؛ ولذا �أكد
 -قد ُم�ضمون النظريتني وكيفية ا�ستخدامهما من خالل الأمثلة التو�ضيحية.

مراعاة الفروق الفردية
عالج

�س2
		
�إذا كان ق(�س)=
�3س		

� ،س ≥ 3
 ،ف�أجب عما ي�أتي:
� ،س < 3

ّ )1بين �أن ق مت�صل عند �س = . 3
 )2ا�ستخدم تعريف الم�شتقة لتثبت � َّأن ق غير قابل لال�شتقاق عند �س = 3
الحل:
طبق �شروط االت�صال.
ِّ )1
 )2ا�ستخدم تعريف الم�شتقة لتجد الم�شتقة من اليمين والي�سار.
�إثراء
اكتب اقترا ًنا مت�ص ً
مت�شعبا عند نقطتين من نقاطه؛ بحيث يكون قابلاً لال�شتقاق عند نقطة
ال على مجاله و
ً
وغير قابل لال�شتقاق عند الأخرى.
الحل :انظر �إجابات الطلبة وتحقق منها.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :مراجعة الذات ،التوا�صل ،المالحظة ،الورقة والقلم.
�أداة التقويم� :سلم التقدير ( ،)1-2قائمة الر�صد ( ،)3- 2قائمة الر�صد ( ،)6- 2ورقة العمل (.)3- 2
69

إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

التدريبات
 )1الفرع الأول غير مت�صل عند �س=  2؛ لأن النهاية من اليمين ≠ النهاية من الي�سار.
الفرع الثاني غير قابل لال�شتقاق عند �س=  2؛ لأن الم�شتقة من اليمين ≠ الم�شتقة من الي�سار.
 )2غير قابل لال�شتقاق عند �س =  2؛ لأنه غير مت�صل عندها  ،ق(. 8 = )4

َ

التمارين والم�سائل
� )1أ ) غير قابل لال�شتقاق عند �س= 1؛ لأنه غير مت�صل عندها.
ب) غير قابل لال�شتقاق عند �س=  2؛ لأن الم�شتقة من اليمين ≠ الم�شتقة من الي�سار.
جـ ) ل  ، 0= 14وغير قابل لال�شتقاق عند �س =  1 -لأنه غير مت�صل عندها
د ) غير قابل لال�شتقاق عند �س = � ، 0س =  5غير قابل لال�شتقاق عند �س=  3لأن الم�شتقة
من اليمين ≠ الم�شتقة من الي�سار.
 )2ق(1 =)9
6

َ( )

َ

� )3أ = 1 -

َ

 )4ق(�س)=

		 2�2س
			
		
غري موجودة
			
1

� ،س < 1-
� ≤ 1- ،س < 1
� ،س = 1
� ،س >1

 )5غير قابل لال�شتقاق عند �س=  2؛ لأن الم�شتقة من اليمين ≠ الم�شتقة من الي�سار.
0
			
1			
		
 )6ق(�س)= غري موجودة
1
2
(� - 5س)

َ
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� ،س < 0
� < 0 ،س < 4

� ،س = 5 ، 4 ، 0

� ،س >� ، 4س ≠ 5

0
� < 1 ،س < 2
		
1� < 2 ،س < 3
		
 )7ق(�س)=
� < 3 ،س < 4
		
1
غري موجودة � ،س = 4 ، 3 ، 2 ،1

َ

�إجابات ورقة العمل ()3-2
 )1غير قابل لال�شتقاق عند �س =  1؛ لأنَّ الم�شتقة من اليمين ≠ الم�شتقة من الي�سار
غير قابل لال�شتقاق عند �س =  2؛ لأ َّنه غير مت�صل عند . 2
�	)2أ = 5
 )3االقتران القابل لال�شتقاق عند نقطة يكون مت�صلاً عند هذه النقطة.
االقتران غير مت�صل عند نقطة يكون غير قابل لال�شتقاق عند هذه النقطة.
االقتران المت�صل عند نقطة قد يكون قابلاً لال�شتقاق ،وقد ال يكون قابلاً لال�شتقاق عند هذه النقطة.
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الف�صل الثاين :قواعد اال�شتقاق
قواعد اال�شتقاق 1
�أول

عدد احل�ص�ص ح�صتان

نتاجات التعلم

- -ي�ستخدم قواعد اال�شتقاق لإيجاد امل�شتقات.

التكامل الر�أ�سي والأفقي
- -كتاب الريا�ضيات جمع االقرتانات وطرحها يف ال�صفني العا�رش الأ�سا�سي ،واحلادي ع�رش العلمي.

م�صادر التعلم
- -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)109-102

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

 - -م�شتقة جمموع اقرتانني ،م�شتقة طرح اقرتانني

 - -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي

https: //programs.edraak.org /
learn /k12/math-g12-jo-vv1

التعلم القبلي
 -قابلية اقتران لال�شتقاق عند نقطة ،االقتران الثابت ،جمع االقترانات وطرحها ،اقتران كثير حدود.  -العالقة ع ن– �سن = (ع – �س) ( عن –  + 1عن – �2س  +ع ن – �3س +... + 2ع �سن – � +2سن –)1استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش(الأ�سئلة والأجوبة� ،أوراق عمل)،التعلم في مجموعات ( فكر-انتقِ ً
زميال�-شارك) ،حل امل�شكالت و اال�ستق�صاء.

�إجراءات التنفيذ
1  -1التمهيد للدر�س من خالل طرح ال�س�ؤال� :إذا كان كل من ق(�س) ،هـ(�س) قاب ً
ال لال�شتقاق عند �س
وكان ل(�س) = ق(�س) +هـ(�س) ،هل ل(�س) قاب ً
ال لال�شتقاق عند �س1؟ �إن كانت الإجابة نعم فكيف
تجد ل(�س )1؟ كرر ال�س�ؤال �إذا كان م(�س) = ق(�س)  -هـ(�س)
2  -2تكليف الطلبـــة ب�إيجــاد م�شتقــــة اقـــتران مثـــل ق(�س) = � 2س� + 3س� 8 - 2أو االقتــــران ق(�س)
= �س� | 3س| �أو �أي اقتران �آخر م�شابه؛ با�ستخدام تعريف الم�شتقة ،ثم �س�ؤال الطلبة عن الوقت
الم�ستهلك والجهد المبذول لإيجاد الم�شتقة ،والتو�صل معهم �إلى �أهمية ا�ستخدام طرق بديلة
لإيجاد م�شتقة اقترانات من هذا النوع.
1

َ
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هند�سيا ،وحل �أمثلة كافية بو�صفها تطبي ًقا عليها.
3  -3مناق�شة قاعدة اال�شتقاق ( )1وتف�سيرها
ًّ
4  -4كتابة العالقة عن– �سن = (ع � -س) ( ع ن –  + 1ع ن – �2س  +عن – �3س +... + 2ع �سن – � + 2سن –)1
على اللوح وتو�ضيح الحاجة �إليها في البرهان ،ثم عر�ض قاعدة ( )2ومناق�شة برهانها مع الطلبة والتركيز
مبا�شرا على القاعدة.
عليها باعتبارها من القواعد الأ�سا�سية في اال�شتقاق ،مناق�شة مثال ( )2بو�صفه مثا ًال
ً
5  -5تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات ( )6 - 4وتوجيههم �إلى �إثبات �صحة القاعدة ( )3مع المتابعة ،وتقديم
الدعم ح�سب الحاجة ،ثم عر�ض �أعمال المجموعات �أمام ال�صف ،ثم مناق�شة المثالين ( )4 ،3وت�أكيد
�أن حل مثال ( )4يتم دون الحاجة �إلى �إعادة تعريف القيمة المطلقة .تكليف المجموعات بحل تدريب
( ،)1ثم عر�ض �أعمال المجموعات �أمام ال�صف ،الت�أكد من تطبيق قواعد اال�شتقاق ب�شكل �صحيح.
6  -6مناق�شة قاعدة ( )4المتعلقة بال�س�ؤال المطروح في بداية الح�صة ،ومناق�شة برهانها وت�أكيد �أنها �إحدى
�أهم قواعد اال�شتقاق ،ثم التعبير عن القاعدة بالكالم �إ�ضافة �إلى الرموز ،ومن ثم مناق�شة مثال (.)5

7  -7مناق�شة التعميم المتعلق با�شتقاق مجموع ن من االقترانات ،ثم النتيجة المتعلقة بقابلية اقتران كثير
الحدود لال�شتقاق على ح.
8  -8حل الأمثلة ( )8 ، 7 ، 6ومناق�شتها على اللوح با�ستراتيجية حل الم�شكالت بم�شاركة الطالب،
والتركيز على �إعادة تعريف اقترانات القيمة المطلقة و�أكبر عدد �صحيح وتطبيق قواعد اال�شتقاق
ب�شكل �صحيح؛ بهدف تنمية قدرات الطلبة على اختيار القاعدة المنا�سبة.
9  -9تكليف المجموعات بحل التدريبين( ،)3، 2ومتابعتها لتقديم التغذية الراجعة والدعم الالزم ،ثم
عر�ض �أعمال المجموعات �أمام ال�صف.
1010ختم الدر�س بتكليف الطلبة بتنفيذ ورقة العمل ( ،)4-2ومتابعة الطلبة وتقديم الدعم لهم و�س���ؤالهم
عن قواعد اال�شتقاق التي تعلموها في هذا الدر�س ،ولماذا يتم ا�ستخدامها ،ويمكن ختم الدر�س بتنفيذ
م�سابقة �أو لعبة بين الطلبة حول نتاجات الدر�س.
بيتيا ،ثم مناق�شة الإجابات في الح�صة القادمة.
1111تكليف الطلبة بحل تمارين وم�سائل بو�صفها
ً
واجبا ًّ

معلومات �إ�ضافية

يعتمد �إيجاد الم�شتقات على ا�ستخدام قواعد اال�شتقاق؛ لذلك ال بد للطالب من فهم قواعد اال�شتقاق
وحفظها واختيار المنا�سب منها عند حل التمارين والم�سائل  ،ي�شبه هذا الأمر �إيجاد النهايات الذي يعتمد
على ا�ستخدام الطريقة المنا�سبة لإيجاد النهاية.
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�أخطاء �شائعة

 قد يخطئ بع�ض الطلبة في �إيجاد م�شتقة االقتران الثابت من النمط ق(�س) = حـ ، 3حـ عدد ثابت،فيكتبون ق (�س) =  3حـ� .2أكد �أن حـ ، 2حـ ، 3حـ... ، 4الخ كلها �أعداد ثابتة بالن�سبة �إلى �س و�أنَّ م�شتقة
قدم تدريبات م�شابهة.
الثابت �صفر ّ .
 في بع�ض االقترانات مثل ق(�س) = � 3س�6 - 4س�5 + 3س 2 +؛ قد يخطئ الطلبة بالقول �إنَّ ق(0=)0لأنَّ ق(� ، 2 = )0أكد لهم ب�أنه يجب �إيجاد ق (�س) �أوال ثم التعوي�ض بال�صفر.

َ

َ

َ

مراعاة الفروق الفردية
عالج
 )1جد ق(�س) لكل مما ي�أتي
ب) ق(�س) = �س� + 3س�4 - 2س 7 -
�أ ) ق(�س) = 2 π
�	)2إذا كان ق(�س) = ل(�س)  2 +هـ (�س) وكان ل ( ، 4 = )1هـ ( 3 - = )1فجد ق (.)1
الحل:
ب) � 3س� 2 + 2س – 4
			
� )1أ ) �صفر
2 - )2
�إثراء
 )1كرة طول ن�صف قطرها (�س ) وحدة تتمدد بالحرارة محافظة على �شكلها ،اكتب قاعدة لح�ساب
معدل تغير حجم الكرة بالن�سبة لطول ن�صف قطرها ،ثم جد معدل تغير حجم الكرة عندما يكون
طول ن�صف قطرها � 10سم.
�	)2إذا كان ق(�س) = جـ �س� 4 + 3س  ،جـ ثاب ًتا وكان

َ

َ

َ

ق( + 1-هـ)  -ق()1-
نهــــــــا
=  10فجد قيمة الثابت جـ .
هـ
هـ ←0

الحل:

 )1ح =  π 43نق ، 3ح =  π4نق ، 2ح (� π400 = )10سم
 )2ق( ، 10 = )1 -ومنه جـ = 2

َ
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َ

َ

2

َ

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي  :مراجعة الذات ،التوا�صل ،المالحظة ،الورقة والقلم.
�أداة التقويم� :سلم التقدير ( ،)2-2قائمة الر�صد ( ،)4-2قائمة الر�صد ( ،)6-2ورقة العمل (.)4-2
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

التدريبات
1
الفرع الثالث:
الفرع الثاني � 8 - :س		
 )1الفرع الأول � :صفر
2
5 )2
 )3الفرع الأول �32 :س� 50 – 3س 4الفرع الثاني :ق(�س) = � + 2س  ،ق(1 = )0.4

َ

التمارين والم�سائل
			
�	)1أ ) �صفر

ب)

			
جـ) �صفر

د )

		
�	)2أ ) � 2س 3 +

ب)
د )
ب)
د )
ب)

� 40س
� 1س3
4
� 12س
�س� + 3س1 - 2
9
4
11
9

جـ) � π4س2
		
			
�	)3أ ) 2-
		
جـ) 19.2 -
			
�	)4أ ) 30
�	)5أ =  ، 6 -ب = 2
 )6ا�شتق جز�أي االقتران ثم جد ق ( +جـ) ،ق( -جـ)  ،ق(جـ) = ل(جـ)

�إجابات ورقة عمل ()4-2

َ

َ

االقتران

ق(�س) = جـ

الم�شتقة

ق(�س) = 0

االقتران

ق(�س) =  π6ق(�س) = �س 2ق(�س) = �س�[ 4س]

قيمة
الم�شتقة

1
=1
)
ق( 0 = ) 2-ق(
ق( 12 = ) 3
َ 2
َ

َ

ق(�س) = �س ق(�س) = �س

َ

ق(�س) =1

َ

ق(�س) = ل(�س)  ±هـ (�س) ق(�س) = حـ ل(�س)

ن

ق(�س) = ن �س

ن1-

َ

َ

َ

ق(�س) = ل(�س)  ±هـ (�س) ق(�س) = حـ ل(�س)

َ

َ

َ

1
ق(�س)= � 3س�2 - 3س
َ

4

ق (7 - = ) 1

َ

َ

َ

ق(�س) =|�2س|6 -
ق (2 - = ) 0
َ
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الف�صل الثاين :قواعد اال�شتقاق
قواعد اال�شتقاق 2
ثان ًيا

عدد احل�ص�ص ثالث ح�ص�ص

نتاجات التعلم

- -ي�ستخدم قواعد اال�شتقاق لإيجاد امل�شتقات.

التكامل الر�أ�سي والأفقي
 �-رضب اقرتانات كثريات احلدود وق�سمتها يف ال�صف العا�رش.�- -رضب االقرتانات ،واالقرتانات الك�رسية يف ال�صف احلادي ع�رش العلمي .

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)118-110- -من�صة �إدراك للتعليم املدر�سي

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

 -م�شتقة حا�صل �رضب اقرتانني ،م�شتقة حا�صلق�سمة اقرتانني.

https: //programs.edraak.org /
learn /k12/math-g12-jo-vv1

التعلم القبلي
 -قابلية اقتران لال�شتقاق عند نقطة ،م�شتقة االقتران الثابت ،م�شتقة جمع اقترانين ،م�شتقة طرح اقترانين.استراتيجيات التدريس

زميال�-شارك)( ،التعلم
التدري�س املبا�رش( الأ�سئلة والأجوبة� ،أوراق عمل) ،التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ ً
التعاوين اجلماعي) ،التعلم من خالل الن�شاط ،حل امل�شكالت واال�ستق�صاء.

�إجراءات التنفيذ
1  -1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤال� :إذا كان كل من ق(�س) ،هـ(�س) قاب ً
ال لال�شتقاق عند �س ،1وكان
ل(�س)= ق(�س) ×هـ(�س) هل ل(�س) قابل لال�شتقاق عند �س1؟ �إن كانت الإجابة نعم فكيف تجد
ل(�س)
 ،هـ(�س.0 ≠ )1
ل(�س )1؟ كرر ال�س�ؤال �إذا كان م(�س)=
هـ(�س)

َ

2  -2تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات ( )6-4والطلب �إليهم تنفيذ ورقة العمل (.)5-2
3  -3عر�ض ما تو�صلت �إليه المجموعات ،وتو�ضيح �أهمية وجود قاعدة لإيجاد م�شتقة حا�صل �ضرب
اقترانين؛ لما توفره من جهد ووقت.
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4  -4كتابة القاعدة ( )1على اللوح ،المتعلقة ب�إيجاد م�شتقة حا�صل �ضرب اقترانين على اللوح بالرموز والتعبير
مبا�شرا على القاعدة ،وتكليف الطلبة بحل تدريب (.)1
عنها بالكالم ،ثم مناق�شة المثال ( )1بو�صفه تطبي ًقا
ً
5  -5عر �ض القاعدة ( ،)2المتعلقة ب�إيجاد م�شتقة حا�صل ق�سمة اقترانين بالرموز والتعبير عنها بالكالم،
مبا�شرا على القاعدة ،وتكليف الطلبة بحل تدريب (.)2
ثم مناق�شة المثال ( )2بو�صفه تطبيقًا
ً
6  -6عر�ض �أمثلة لإيجاد م�شتقات اقترانات ت�شتمل على حاالت يكون فيها الب�سط عد ًدا ثاب ًتا والمقام اقترانًا
للتمهيد للو�صول �إلى النتيجة ( .)1عر�ض حاالت يكون فيها الب�سط اقترانًا والمقام عد ًدا ثاب ًتا ،وحلها
بطريقتين الأولى باعتبارها ً
ب�سطا ومقا ًما والأخرى باعتبارها عد ًدا ثاب ًتا م�ضرو ًبا باقتران؛ مثال:
�س1 + 2
1
2
ق(�س)= � ( 6 = 6س )1 +
7  -7مناق�ش��ة نتيج��ة ( )1والت�أكيد �أنها حالة خا�ص��ة م��ن القاعدة )2( ،ثم تكلي��ف المجموعات ب�إثبات
�صحتها في فقرة (فكر وناق�ش) �صفحة (.)112
8  -8مناق�شة نتيجة  2والت�أكيد �أنها تعميم للقاعدة ( )2من قواعد اال�شتقاق ( ،)1ثم مناق�شة مثال (.)3
9  -9تكليف المجموعات بتنفيذ ما ورد في فقرة (فكر وناق�ش) �صفحة ( )113ثم بحل تدريب ( ،)3ومتابعة
�أعمال المجموعات لتقديم الدعم الالزم والتغذية الراجعة ،ثم عر�ض ما تو�صلت �إليه المجموعات.
1010مناق�ش��ة خطوات م�ش��تقة اقتران مت�ش��عب الواردة في كتاب الطالب �ص��فحة ( ،)114وت�أكيد تنفيذ
الخطوات المتبعة في الكتاب ،وخا�صة عند نقاط الت�شعب.
مبا�شرا على �إيجاد م�شتقة اقتران مت�شعب.
1111حل المثالين ( )5 ، 4ومناق�شتهما بو�صفها تطبيقًا
ً
1212تكليف الطلبة بحل تدريب ( ،)4ومتابعة الحلول وتقديم الم�ساعدة ح�سب الحاجة.
1313التركي��ز على �أن فهم م�ش��تقات االقترانات الأ�سا�س��ية وحفظها ،وقواعد اال�ش��تقاق �أمران مهمان في
�إيجاد م�ش��تقات االقترانات الأخرى .و�أكد كذلك �أنه يمكن ت�س��هيل عملية ا�شتقاق بع�ض االقترانات
عند كتابتها ب�صورة �إخرى.
1414ختم الدر�س ب�س���ؤال الطلبة عن قواعد اال�ش��تقاق التي تعلموها في هذا الدر�س وفي الدر�س ال�س��ابق
ولماذا يتم ا�س��تخدامها ،متابعة الطلبة وتقديم الدعم لهم ،ويمكن عمل م�س��ابقة بين طالبين �أو فريقين
على قواعد اال�شتقاق (.)2( ،)1
بيتيا ،ثم مناق�شة الإجابات في الح�صة القادمة.
1515تكليف الطلبة بحل تمارين وم�سائل بو�صفها
ً
واجبا ًّ

معلومات �إ�ضافية

�إذا ا�س ُتخدم تعريف الم�شتقة الأولى لبحث قابلية اقتران لال�شتقاق عند نقطة الت�شعب فال حاجة لبحث االت�صال،
�أما البحث في االت�صال قبل البحث في اال�شتقاق؛ فهو لتوفير الوقت والحكم بعدم قابلية االقتران لال�شتقاق
عند نقطة �إذا كان غير مت�صل عندها� .إذا كانت نتيجة البحث ات�صال االقتران عند نقطة؛ فيمكن ا�ستخدام
قواعد اال�شتقاق في حالة كون �أجزاء االقتران على طرفي نقطة الت�شعب اقترانات كثيرة حدود �أو ك�سرية.
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�أخطاء �شائعة
�4س 7 +
على ال�صورة ق(�س) = � 43أو على ال�صورة
 قد يخطئ الطلبة في �إيجاد م�شتقة ق (�س)=�3س
�4(3س�3(4-)7+س)
لمعالجة ذلك �أكد ال�صيغة ال�صحيحة مع مزيد من الأمثلة.
ق (�س)=
�9س2

َ

َ

َ

مراعاة الفروق الفردية
عالج
 )1جد ق (�س) لكل مما ي�أتي:

َ

�أ ) ق(�س) = ( �2س� - 1( )4 + 3س)

ب) ق(�س) =

�س� + 2س
�4س

َ

� )2إذا كان ل( ، 2 - = )3ل ( ،8 = )3هـ( ، 2 = )3هـ ( 10 - = )3جد ق ( )3في كل مما ي�أتي:
ل(�س)
ب) ق(�س)=
			
	�أ ) ق(�س) = ل(�س) × هـ (�س)
هـ(�س)
الحل:
ب) 1
				
�	)1أ ) � 6س� 8 - 2س4 - + 3
4

َ

َ

ب) 1-

						
	� ) 4 -
 )2أ
�إثراء
� )1إذا كان ل(�س) × ق(�س) = جـ  ،حيث جـ عدد ثابت وكان ق ( ، 3 = )2ق( 2- = )2جـ
فجد ل (.)2
 )2العالقة 1 + 1 = 1
�ص تربط بين البعد الب�ؤري (ع ) لعد�سة محدبة� ،س � ،ص بعد الج�سم و بعد
ع �س
ال�صورة المتكونة له عن مركز العد�سة على الترتيب؛ �إذا كانت ع = � 2سم  ،فجد:
�أ ) �صيغة عامة لمعدل تغير �ص بالن�سبة �إلى �س.
معدل تغير �ص بالن�سبة �إلى �س؛ عندما تكون �س = � 12سم.
ب) ّ
الحل:
 )1اكتب ل(�س) بداللة ق(�س) ثم ا�شتق وعو�ض .الإجابة 3-
4
4� )2أ ) اكتب �ص بداللة �س ثم ا�شتق �ص=
ب) 0.04 -
		
2
(�س)2-

َ

َ

َ
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات ،التوا�صل ،المالحظة ،الورقة والقلم.
�أداة التقويم� :سلم التقدير ( ،)2-2قائمة الر�صد (  ،)4-2قائمة الر�صد (  ،)6-2اختبار ق�صير.
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

التدريبات
� 4 – 2 )1س� 18 - 3س2
		
3 2 )3الفرع الأول:
�س3
		

َ

 )4ق(�س)=

4(�س )1 +

32- )2
9
� 2- 2سالفرع الثاني� :س2
� ،س < 1

2

		
غري موجودة

			
1
فكر وناق�ش �صفحة ()112
نتيجة ()1
بتطبيق قاعدة م�شتقة ق�سمة اقترانين

� ،س = 1- ، 1
� ،س >1

ل(�س) * � - 0أ * ل (�س) �أ * ل (�س)
=
ق(�س) =
2
2
(ل(�س))
(ل(�س))

َ

َ

َ

 ،ل(�س) ≠0

فكر وناق�ش �صفحة ()113
�4س�3 - 6س�9 + 6س2
�س�4 * 3س�( - 3س�3()3 - 4س)2
=
ق(�س) =
2 3
6
(�س )
�س

َ

�س�9 + 6س2
9
=
= �س1 + 4
�س6

التمارين والم�سائل
� )1أ ) � 5س� 2 + 4س				
�3س�2 - 2س
جـ)
2
(� - 1س) 			
3

ب) � 16س�9 - 3س� 16 - 2س 10 +
�2س�6 + 2س 2 +
د)
2
(�2س )3 +
79

� )2أ ) �4س�3 - 3س� 24 - 2س 12 -

�2س8 - 2
جـ)
			 2
(�س)4 + 2
ب) 19

�	)3أ ) 1

ب) 5 -
4
ب) 2 -
3

�	)4أ ) 22 -
	� ) 2.8
 )5أ

�3س�4 - 2س 3 -
		
ب) ق(�س) = غري موجودة
�4س �3 -س3 + 2

َ

 4�س
د ) ق(�س) = غري موجودة
4
		
�س2
2

َ

جـ) 10 -
9
جـ) 8-
9

� ،س > 3
� ،س = 3
� ،س < 3

� <1 ،س < 4
� ،س = 5 ،4
� < 4 ،س < 5

د) 11
27

 )6اعتبر ل(�س) × م(�س) االقتران الأول  ،هـ(�س) االقتران الثاني ثم طبق م�شتقة �ضرب اقترانين مرتين.
 )7بفر�ض م(�س) = هـ(�س) = ل(�س) ثم تطبيق النتيجة في �س�ؤال . 6
�12س2
� ،س ≤ 1
		
 )8ق ( ، 12 = )1ق(�س) =
�12س3
		
� ،س > 1

َ

َ

		
�3س�12 + 2س
			
 )9ق ( ، 0 = )0ق(�س) = 0
�3 -س�12 - 2س	

َ

َ

� )10أ =  ، 11ب = 3 -
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� ،س > 0
� ،س =0
� ،س < 0

�إجابات ورقة عمل ()5-2

(� )1أ) لأن كلاًّ منها كثير حدود.
ب) ق (�س) = � 3س ، 4 - 2هـ (�س) = � 4س� 6 + 3س4 - 2
جـ) ل(�س) = �س�2 + 7س� 4 – 6س� 6 - 5س�12+ 4س� 16 + 3س� 24 - 2س
ل (�س) =� 7س� 12 + 6س� 20 - 5س�24 - 4س� 36 + 3س�32 + 2س 24 -
د ) ق(�س) ×هـ (�س)  +هـ(�س) × ق (�س) = � 7س� 12 + 6س� 20 - 5س�24 - 4س� 36+ 3س+ 2
�32س 24 -
هـ) الإجابة نف�سها.
و) م (�س) = د(�س) × و (�س)  +و (�س) × د (�س)
2
�	)2أ ) ق (�س) = � 2س  ، 1 -هـ (�س) = ( ، 1هـ(�س))� ( = 2س )2 +
ب) ل(�س) = �س  ، 3 -ل (�س) = 1
جـ) 1
د ) الإجابة نف�سها.
هـ) نعم.
و ) تابع اختيارات الطلبة وحلولهم .

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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الف�صل الثاين :قواعد اال�شتقاق
امل�شتقات العليا
ثال ًثا

عدد احل�ص�ص ح�صتان

نتاجات التعلم

- -يجد امل�شتقات العليا القرتانات وعالقات معطاة حتى امل�شتقة الرابعة.

التكامل الر�أ�سي والأفقي
 -االقرتانات والعمليات عليها يف ال�صفني العا�رش واحلادي ع�رش العلمي.- -االقرتانات املت�شعبة يف ال�صف احلادي ع�رش العلمي.

م�صادر التعلم

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)123-119- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي

  -م�شتقات عليا�3ص
 -امل�شتقة الثانية ق(�س)،�س2
�3ص
 -امل�شتقة الثالثة ق(�س)،�س3
�4ص
 -امل�شتقة الرابعة ق(�()4س)،�س4

https: //programs.edraak.org /
learn /k12/math-g12-jo-vv1

ًَ

ً

التعلم القبلي
 -امل�شتقة الأولى القرتان عند نقطة ،قواعد اال�شتقاق ،1قواعد اال�شتقاق .2استراتيجيات التدريس

زميال�-شارك) ،التفكري
التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة� ،أوراق العمل)،التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ ً
الناقد ( التحليل).

�إجراءات التنفيذ

1 -1التمهيد للدر�س بتذكير الطلبة بالم�شتقة الأولى وقواعد اال�شتقاق  1و . 2
2 -2تكليف الطلبة ب�إيجاد م�شتقة ق(�س) = �س ، 3ق(�س) = � 3س ، 2ثم �إيجاد م�شتقة الم�شتقة الأولى.
(ق) (�س) = �6س .اطرح على الطلبة ال�س�ؤال الآتي :هل يمكننا �إيجاد م�شتقة الم�شتقة الأولى؟ ا�ستمع
�إلى الإجابات ،وكلف الطلبة بت�أييد �أو نفي �إجابات بع�ضهم متب ًعا ا�ستراتيجية التفكير الناقد وتو�صل
معهم �أنه من الممكن اال�ستمرار في �إيجاد الم�شتقات المتتالية لبع�ض االقترانات مثل:

ََ
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َ

5
ق(�س) = �س 2لعدد غير منت ٍه من المرات والح�صول على اقتران مختلف في كل حالة ،يختلف
الأمر لدوال �أخرى حيث يمكن �إيجاد الم�شتقة عد ًدا من المرات ،وبعدها تت�ساوى الم�شتقات فمثال
�صفرا.
في االقتران ق(�س) = �س 4تت�ساوى الم�شتقات بد ًءا من الخام�سة لتكون
ً
3 -3تقديم مفهوم الم�شتقات العليا من الكتاب �صفحة ( ،)119وكتابة رموزها المختلفة وت�أكيد �ضرورة
قابلية الم�شتقة لال�شتقاق؛ لإيجاد الم�شتقة التي تليها ،و�أننا �سنكتفي بالم�شتقة الرابعة في هذا الدر�س.
4 -4حل مثال ( )1ومناق�شته ثم تكليف الطلبة بحل تدريب ( ،)1ومتابعة حلولهم لتقديم التغذية الراجعة.
5 -5حل مثال ( )2ومناق�شته وت�أكيد �أن حله يعتمد على ت�ساوي المقادير الجبرية ،ثم تكليف الطلبة بحل
تدريب (.)2
6 -6ح��ل مثال ( )3ومناق�ش��ته وت�أكيد المهارات والمفاهيم المت�ض��منة فيه ،مثل :اختب��ار قابلية االقتران
لال�شتقاق عند نقطة وقابلية كثير الحدود لال�شتقاق على مجاله ،ثم تكليف الطلبة بحل تدريب (.)2
7 -7خت��م الدر�س بتكليف الطلبة بتنفيذ ورقة العمل ( .)5-2متابعة الطلبة وتقديم الدعم لهم و�س���ؤالهم
عن المفاهيم والرموز التي وردت في الدر�س.
8 -8ت�شكيل مجموعات غير متجان�سة من ( )6-4وتكليفهم بحل تمارين وم�سائل �صفحة (،122
 ،)123ومتابعة حلولهم لتقديم التغذية الراجعة والدعم الالزم.

معلومات �إ�ضافية

 -ذكِّ ر الطالب ب�أن امل�شتقة الأولى القرتان امل�سافة بالن�سبة �إلى الزمن هي ال�رسعة ،و�أن امل�شتقة الثانية القرتانامل�سافة بالن�سبة �إلى الزمن هي الت�سارع.
- -كلف الطلبة بالبحث على الإنرتنت عن تطبيقات امل�شتقات العليا يف احلياة اليومية .

�أخطاء �شائعة
 -قد ُيغفل الطلبة اختبار قابلية اال�شتقاق لإيجاد امل�شتقات املتتالية مما ي�ؤدي �إلى خط�أ ب�إيجاد هذه امل�شتقات.�أكد �رضورة �إجراء الط َّلبة اختبارات اال�شتقاق يف كل مرحلة من مراحل ح�ساب امل�شتقات العليا.

مراعاة الفروق الفردية
عالج
�	)1إذا كان ق(�س) = �س� + 3س 6 - 2جد ق(�س)  ،ق ()1
�	) 2إذا كان ق(�س) = | �س  ،| 2 -فاكتب قاعدة ق(�س).
�	)3إذا كان ق(�س) = �س× ل(�س) وكان ل(�س) قابلاً لال�شتقاق مرتين؛ فاكتب قاعدة ق(�س).

ً

َ

ًَ

ً
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الحل:
 )1ق(�س) = � 3س�2 + 2س  ،ق(�س) = � 6س  ، 2 +ق (6 = )1

َ

ً

� ،س > 2
� ،س = 2
� ،س < 2

1
		
 )2ق(�س)= غري موجود
		
1-

َ

ً

ً

ًَ

َ

 )3ق(�س)= �س ل(�س)  2 +ل(�س)
�إثراء
 )1جد االقتران كثير الحدود من الدرجة الثالثة الذي فيه ق( ، 0 = )1-ق( ،3 = )1-ق(، 2 - = )1-
ق (.6 = )1-
�	)2إذا كان كل من ق  ،ل اقترانين قابلين لال�شتقاق؛ فجد ( ل ق  -ق ل) (�س) دون �إجراء عملية اال�شتقاق.
الحل:
عو�ض بالمعلومات المعطاة لتح�صل على:
 )1ق(�س) = �أ �س + 3ب �س + 2جـ �س  +د ِّ ،
�أ = ، 1ب =  ،2جـ =  ، 4د =  ، 3ق(�س) = �س� 2 + 3س� 4 + 2س 3 +
 )2الإجابة �صفر لأن ل ق – ق ل = 0

ً

َ

ًَ

ً

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات ،التوا�صل ،المالحظة ،الورقة والقلم.
�أداة التقويم� :سلم التقدير ( ،)2-2قائمة الر�صد (  ،)4-2قائمة الر�صد (  ،)6-2ورقة العمل ( .)6-2
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

�إجابات التدريبات
الفرع الثاني 248
 )1الفرع الأول – 38
 )2اال�شتقاق  3مرات ثم ا�ستخدام المعلومة المعطاة � ،أ = .6
 )3الفرع الأول .جد ق(�س)  ،ق(�س) ح�سب قواعد اال�شتقاق ثم اختبر ق( ، )0ق(.)0
الفرع الثاني .اكتب ق(�س) ،ق(�س) من الفرع الأول .
الفرع الثالث .جد ق(�س) ح�سب القواعد ثم اختبر ق ()0

َ

ًَ
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َ

ً

ً

َ

ًَ

ً

التمارين والم�سائل

�6س 		2+
		
جـ) ق(�س)= غري موجودة
		
�6-س 2 -

2
ب) �س

ً

		
�	)1أ) � 24س7 -
270 - )2
� )3إيجاد ن �أولاً ثم �أ � ،أ = 24
 )4تطبيق قواعد اال�شتقاق مرتين.
�	)5أ ) �س= 1 ، 2-
ب) الفترتين ()∞ ، 1 [ ، ]2- ،∞ -
		
2
2
8ب) � 6أ
�	)6أ ) � 24س � 630 +س
جـ) 24
		
ب) 1
			
�	)7أ ) �صفر
 )8ق(�س) = �س 2ل(�س) � 4 +س ل(�س)  2 +ل(�س)
ق (�س) = �س 2ل(�س) � 6 +س ل(�س)  6 +ل(�س)
 )9ا�ستخدام قواعد اال�شتقاق مرتين.
 )10ق(�س) = �أ �س + 2ب �س  +جـ  .جد ق(�س)  ،ق(�س).
3

ً

ً

ًَ

ً

ًَ

� ،س > 0
� ،س = 0
� ،س < 0

َ

جـ) () 12 ،2-

َ

َ

ً

طبق المعلومات المعطاة لتح�صل على ق(�س) = � 2س� 6 - 2س 7 +
ِّ
 )11ا�شتق الطرف الأي�سر لتح�صل على الطرف الأيمن.
 )12جد هـ (�س) ،ا�ستخدم العالقة ل(�س)× ق(�س) = جـ ثم ا�شتقها.
جد هـ (�س) وعو�ض لتح�صل على المطلوب.
2 )13
 )14م > 3

ًَ

َ

َ

ًَ

�إجابات ورقة عمل ()6-2
االقتران

ق(�س) = �س

الم�شتقة الأولى ق(�س)

� 4س

4

َ

ً

الم�شتقة الثالثة ق(�س)
قيمة الم�شتقة

3

4

� π30س

2

� π120س

�24س

�π360س

�12س

الم�شتقة الثانية ق(�س)

ًَ

ق(�س) = � π6س

5

ًَ

ق(48 = )2

ًَ

ق(�س) = � 1س�2- 3س
3
�س� 12 – 2س5

6

3

� 2س – � 60س

2

� 240 – 2س

4

3

ًَ

ق( π360 = )1-ق( 3 720-2 = ) 3

1
ق(�س) = �س
1�س2
2
�س3
6�س4
3ق( = ) 1
8
2

ًَ
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الف�صل الثاين :قواعد اال�شتقاق
م�شتقات االقرتانات املثلثية
راب ًعا

عدد احل�ص�ص ح�صتان

نتاجات التعلم

- -يجد م�شتقات االقرتانات املثلثية.

التكامل الر�أ�سي
 -االقرتانات املثلثية يف ال�صف احلادي ع�رش العلمي.- -الن�سب املثلثية يف مبحث الريا�ضيات يف ال�صفني التا�سع والعا�رش الأ�سا�سي.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)130-124- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

  -االقرتان املثلثي ،م�شتقة االقرتان املثلثي ،رموزاالقرتانات املثلثية.

https: //programs.edraak.org /
learn /k12/math-g12-jo-vv1

التعلم القبلي
 -امل�شتقة الأولى القرتان عند نقطة ،قواعد اال�شتقاق  ،1قواعد اال�شتقاق .2جا �س
=1
االقرتانات املثلثية .نهـــــــا
�س←� 0س
استراتيجيات التدريس

زميال�-شارك).
التدري�س املبا�رش (�أوراق عمل ،التدريبات والتمارين) ،التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ ً

�إجراءات التنفيذ
1 -1التمهيد للدر�س بتذكير الطلبة بالموا�ضيع الآتية:
الم�شتقة الأولى لالقتران و بال�صورتين الم�ستخدمتين لإيجادها ،قواعد اال�شتقاق ( )1و ( ،)2النظرية،
جا �س
=  ،1المتطابقات المتعلقة بالفرق بين جيبي زاويتين و الفرق بين جيبي تمام زاويتين
نهـــــــا
�س←� 0س
الموجودة في كتاب الطالب �صفحة ( )124تحت عنوان (تذكر).
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-2
-3
-4
-5
-6

-7
-8

2طرح ال�س�ؤال الآتي :هل يوجد م�شتقات لالقترانات المثلثية؟ و�إن كانت الإجابة نعم؛ فما م�شتقـــة
االقتران ق(�س) = جا �س ؟
3عر�ض قاعدة (� )1صفحة ( ،)124ومناق�شة برهانها مع الطلبة ،ثم مناق�شة المثالين (.)2 ،1
4تكليف الطلبة بحل تدريب ( ،)1والتركيز على �إيجاد م�شتقة اقترن مثلثي عند عدد محدد.
5عر�ض قاعدة (� )2صفحة ( ،)125ومناق�شة برهانها مع الطلبة ،ثم مناق�شة الأمثلة ( )5 ،4 ،3مع
ت�أكيد المهارات.
6تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات غير متجان�سة من ( ،)5- 3وتكليفهم بحل التدريبين ( )3 ،2والت�أكيد
�أن م�شتقات االقترانات في تدريب ( )3تعتبر قواعد ال�شتقاق اقترنات مثلثية �أ�سا�سية؛ يجب حفظها
ال�ستخدامها في �إيجاد م�شتقات اقترانات �أخرى.
7حل مثال ( )6ومناق�شته كما ورد في الكتاب ،ثم تكليف المجموعات بحل المثال بطريقة �أخرى؛
وذلك بتحويل االقتران بداللة جا ،جتا ثم ا�شتقاقه ثم تكليفهم بحل تدريب (� )4صفحة (.)128
8التركي��ز عل��ى �أن فهم م�ش��تقات االقترانات المثلثي��ة الأ�سا�س��ية وحفظها وقواعد اال�ش��تقاق �أمران
مهمان في �إيجاد م�ش��تقات االقترانات الأخرى .و�أكد كذلك �أنه يمكن ت�سهيل عملية ا�شتقاق بع�ض
�س ظا�س � +س
االقترانات عند كتابتها ب�صورة �أخرى مثل ق(�س) =
= ظا �س 1 +
�س

9 -9تكليف الطلبة بتنفيذ ورقة العمل ( ،)7-2ومتابعة الطلبة وتقديم الدعم لهم ح�سب الحاجة.
1010ختم الدر�س ب�س�ؤال الطلبة عن قواعد ا�شتقاق االقترانات المثلثية ،وربط العالقة بين االقتران وم�شتقته
والعالقات ال�سابقة بينها ما �أمكن مث ً
ال :
π
(جا �س) = جتا�س،جا�2س  +جتا� 2س =  ،1جا�س = جتا (
 �س) � .... ،إلخ .وذلك ل�سهولة2
حفظ العالقات بين االقترانات المثلثية وللحاجة �إليها في مواقف مختلفة.
1111تكليف المجموعات بحل تمارين وم�سائل في ال�صفحة ( ،)130 ، 129ومتابعة حلولهم لتقديم
التغذية الراجعة والدعم الالزم حين الحاجة.

َ

معلومات �إ�ضافية

 -ذكّ ر الطلبة ب�أن املتغري �س يجب �أن يكون بالتقدير الدائري عند ا�شتقاق االقرتانات املثلثية ،وميكن �إيجادم�شتقة اقرتان مثل ق(�س) = جتا �س� ،س بالقيا�س ال�ستيني بعد �أن تتعرف قاعدة ال�سل�سلة يف الدر�س
الالحق.
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�أخطاء �شائعة
كثيرا ما يخطئ الطلبة في �إ�شارة م�شتقة االقترانات المثلثية � .أكد �أنَّ �إ�شارة م�شتقات االقترانات جا �س،
ً -ظا �س ،قا�س موجبة ،و�أنَّ �إ�شارة م�شتقة االقترانات جتا �س ،ظتا �س ،قتا �س �سالبة.

مراعاة الفروق الفردية
عالج
 جد ق(�س) لكل مما ي�أتي:ب) ق(�س) = ظا�س  +جتا�س
�أ ) ق(�س) = �س جا �س
الحل:
ب) قا�2س  -جا�س
		
�أ ) �س جتا�س  +جا�س
�إثراء
� )1إذا كان ق(�س) = جتا� 2س فجد ق (�س) :م�ستخد ًما م�شتقة حا�صل �ضرب اقترانين.
π
� )2إذا كان  ،فجد ق(�س) = �2س جا(� - π 2س) ،فجد ق ( ) 3

َ

َ

� )3إذا كان ق(�س) =

		
جا �س
�أ �س  +ب

π2
قاب ً
ال لال�شتقاق عند �س =
3
الحل:
 - )1جا�2س
π
3 - 3 - )2
3
π
1
+
�	)3أ = -
،ب=
3
2
2

َ

� <0 ،س ≤ π 2
3
� < π32 ،س < π 2

 ،فجد قيمة كل من �أ ،ب.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات ،التوا�صل ،المالحظة ،الورقة والقلم.
�أداة التقويم� :سلم التقدير ( ،)2-2قائمة الر�صد (  ،)4-2قائمة الر�صد (  ،)6-2ورقة العمل ( .)7-2
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إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

التدريبات
										 7 )1
		
� )3إعادة تعريف االقترانات بداللة جا �س،جتا�س ثم تطبيق قاعدة الق�سمة.

1 )2
2 )4

التمارين والم�سائل
� )1أ )  3جتا �س  +جا �س		
جتا�س � +س جا�س
جتا�2س 		
جـ)
				
هـ) �صفر
� 5 )2ص
� )3أ ) 1-
2

ب) �س 2جتا �س � 2 +س جا �س	
د ) قا�2س π 3 -

و ) -قتا�س ظتا�س � +س قتا�2س  -ظتا�س

ب) 2 -
2
π
د )
جـ) 1 -
+
9
3
			
عو�ض في المعادلة المطلوبة:
 )4جد �ص ثم �صفي كل حالة ثم ِّ

َ

ً

هـ )

2
π2
9
3

π π3
� )5أ ) ، 2 -
		2
ب) 2حا�س � -س حتا�س
�	)6أ ) قتا�3س  +قتا�س ظتا�2س		
�صفرا  ،ب = 1
�	)7أ =
ً
�	)8أعد تعريف ق(�س) ثم اختبر قابلية ق لال�شتقاق عند �س =  ، πق( = )πغيرموجودة.
5
π
π
،
)9
3
3
ب) π ، 0 ، π -

َ

�إجابات ورقة عمل ()7-2
)1
االقتران ق(�س) جا�س

جتا�س

ظا�س

الم�شتقة ق(�س) جتا�س  -جا �س
1
π
� )2أ)
		
ب) 3 2- 3 π-
2
2 2

َ

� )3أ)  -قتا �س ظتا �س – � 8س

قا�2س

ظتا�س
-قتا�2س

قا�س

قتا�س

قا �س ظا �س  -قتا �س ظتا �س

ب) قا�2س
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الف�صل الثاين :قواعد اال�شتقاق
قاعدة ال�سل�سلة
خام�سا
ً

عدد احل�ص�ص ثالث ح�ص�ص

نتاجات التعلم

- -ي�ستخدم قاعدة ال�سل�سلة لإيجاد م�شتقة �صيغ االقرتانات املركبة.

التكامل الر�أ�سي
- -تركيب االقرتانات يف ال�صف احلادي ع�رش العلمي .

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)137-131- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

- -م�شتقة تركيب اقرتانني ،قاعدة ال�سل�سلة.

https: //programs.edraak.org /
learn /k12/math-g12-jo-vv1

التعلم القبلي
 -امل�شتقة الأولى القرتان عند نقطة ،قواعد اال�شتقاق  ،1قواعد اال�شتقاق  ،2م�شتقات االقرتانات املثلثية.تركيب االقرتانات.
استراتيجيات التدريس

زميال�-شارك) ،حل امل�شكالت
التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ
ً
واال�ستق�صاء.

�إجراءات التنفيذ
1  -1التمهيد للدر�س بطرح ال�س�ؤال الوارد يف بداية الدر�س ،نِّبي لهم � َّأن ا�ستخدام القواعد ال�سابقة لإيجاد
كثريا من اجلهد؛ وهذا ي�ؤكد �أهمية وجود قاعدة لإيجاد م�شتقة مثل هذه االقرتانات.
هذه امل�شتقة يحتاج ً
2  -2مراجعة الطلبة برتكيب اقرتانني و�رشوط قابلية الرتكيب ،كما ورد يف كتاب الطالب �صفحة ()131
حتت عنوان تذكر ،ميكن ا�ستخدام الر�سم للتو�ضيح.
3  -3مناق�شة قاعدة ال�سل�سلة التي تت�ضمن �إيجاد م�شتقة تركيب اقرتنني ،والرتكيز على �آلية تطبيقها ،وعر�ض
ال�صورتني املتكافئتني لقاعدة ال�سل�سلة.
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4  -4حل الأمثلة ( )3 ،2 ،1ومناق�شتها والرتكيز على املهارات املت�ضمنة يف كل مثال ،وال�سبب الذي من
�أجله ا�س ُتخدمت قاعدة ال�سل�سة يف حلها ،و كان من ال�صعب احلل بقواعد اال�شتقاق ال�سابقة.
5  -5تكليف الطلبة بحل تدريب ( )1والإ�شارة �إلى �أن اجلزء الأول منه يحل امل�شكلة املطروحة يف بداية الدر�س.
6  -6تقدمي النتيجة املوجودة يف نهاية �صفحة ( )133التي تت�ضمن ا�شتقاق اقرتان مرفوع لقوة ،و ت�أكيد
�أنها توفر الوقت واجلهد يف ا�شتقاق كثري من االقرتانات ،ثم تكليف الطلبة بربهنة هذه النتيجة من
خالل جمموعات ثنائية ،ومتابعة احللول لتقدمي التغذية الراجعة.
7  -7حل مثال ( )4ومناق�شته وتكليف املجموعات الثنائية بحل تدريب ( ،)2ومتابعة احللول وتقدمي
التغذية الراجعة.
8  -8حل الأمثلة ( )7 ،6 ،5ومناق�شتها وت�أكيد الأفكار و املهارات املت�ضمنة يف كل مثال وهي :يف مثال
( )5اقرتان مثلثي مرفوع لقوة ،مثال ( )6اقرتان كثري حدود داخل اقرتان مثلثي ،مثال ( )7اقرتان
داخل اقرتان مثلثي.
9  -9تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات غري متجان�سة ( )6-4وتكليفهم ب�إثبات �صحة القواعد املوجودة حتت
عنوان تعميم �صفحة ( ،)135وربطها بالقواعد املوجودة يف در�س م�شتقات االقرتانات املثلثية.
1010حل ومناق�شة ومثال ( )8بو�صفه ت�أكيد تطبيقًا على �إحدى القواعد ال�سابقة املوجودة يف التعميم ثم
تكليف الطلبة بحل تدريب (. )3
1111حل املثالني ( )10، 9ومناق�شتهما ،وت�أكيد تطبيق قاعدة ال�سل�سلة على منوذجني جديدين من تركيب
االقرتانات.
 1212تكليف الطلبة بحل تدريب ( )4الكت�ساب مهارة تطبيق قاعدة ال�سل�سة على مناذج جديدة من تركيب
االقرتانات ،كما ورد يف املثالني (.)10 ، 9
1313تكليف الطلبة بتنفيذ ورقة العمل ( )8-2ومتابعة حلولهم وتقدمي الدعم لهم ح�سب احلاجة.
1414ختم الدر�س ب�س�ؤال الطلبة عن ال�صيغ املختلفة لقاعدة ال�سل�سلة وما �أهميتها يف ا�شتقاق ال�صيغ املختلفة
يف تركيب االقرتانات.
1515تكليف املجموعات بحل متارين وم�سائل �صفحة (.)139 ، 138
معلومات �إ�ضافية*

مثلثيا زاويته بالدرجات ؟
كيف ت�شتق اقترا ًنا ًّ
�πس
تذكر �س بالدرجات =
بالتقدير الدائري.
180
�πس
�πس
�πس
))=
جتا
�س (جا(
180
180
180

* غير مطلوب في امتحان الثانوية العامة.
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�أخطاء �شائعة

َ

َ

قد يخطئ بع�ض الطلبة في تطبيق قاعدة ال�سل�سلة فيكتبون (ق  °هـ) (�س) = ق (�س) × هـ (�س)  .ركّ ز
على تطبيق القاعدة ب�شكل �صحيح.

َ

مراعاة الفروق الفردية
عالج
 )1جد ق (�س) لكل مما ي�أتي:
10
		
�أ ) ق(�س) = ( �س�3 + 2س – ) 6
 )2جد ما ي�أتي بداللة ق :

َ

ب) ق(�س) =  4جا �س

َ

2

				
�أ ) �س (ق(�س))1 + 3

ب)

�س (ق(�س)))2 + 3

الحل:
9
ب) � 8س جتا �س2
		
�	)1أ ) � 2 ( 10س � ( )3 +س� 3 + 2س – ) 6
ب)  ( 3ق(�س)) × 2ق(�س)
�	)2أ ) ق(�س�3 × )1+ 3س				 2
�إثراء
�2س 1 -
 ،فجد �ص
� )1إذا كان ق (�س) = جا �س� ، 2ص = ق
�س 1 +
1
 )2ق(�س) =  ،ع(�س) = �أ�س 3وكان (ع  °ق) ( ، 12 = )3فما قيمة �أ ؟
�س
� )3إذا كان �ص = ظا�س  ،برهن �أن �ص(6 = )3قا�4س 4 -قا�2س
�ص
� )4إذا كان �ص = ع ، 1 + 2ع = �8س – � ، 6س =  4ل فجد
ل
الحل:
2
�2س 1 -
3
)1
 2جا
�س 1 +
(�س )1 +

َ

(

َ

(

َ

)

َ

َ

)

4 - )2
أجر العمليات الالزمة لتح�صل على المطلوب.
 )3ا�شتق  3مرات ،ثم � ِ
)4
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�س
�ص
ع
�ص
= ع * �س *
ل
ل

 ،ا�شتق ح�سب هذه القاعدة  .الإجابة  32 (64ل – )6

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات ،التوا�صل ،المالحظة ،الورقة والقلم ،التقويم المعتمد على الأداء.
�أداة التقويم� :سلم التقدير ( ،)2-2قائمة الر�صد (  ،)4-2قائمة الر�صد (  ،)5-2ورقة العمل ( .)8-2
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

التدريبات
الفرع الثاني 2 :جتا�س – قتا�س ظتا�س
 )1الفرع الأول� ( 6 :س� - 3س)� 3 ( 5س)1 - 2
2 )2
الفرع الثاني� (7 :س� 2 + 3س � 3( 6) 8 -س، )2 + 2
 )3الفرع الأول 4 :قا � 4س ظا� 4س ،
الفرع الثالث� 8 :س جا�(3س )2جتا (�س)2
17- )4
48

التمارين والم�سائل
�	)1أ ) �(8س� 2 - 3س � 3 ( 7)4 +س)2 - 2

ب)

�10س(�س)1 + 2

6

�4س�2+1(3س)3
د ) ( � 2 – 1س) جا ( �س – �س)
			5
جـ)
(� - 1س)2
ب) �صفر
					
�	)2أ ) 6
					
�	)3أ ) 24 -
ب) 3 8
 )4بفر�ض ع = هـ(�س) فيكون �ص= جانع .طبق قاعدة ال�سل�سلة.
ب) � 20س ( �س� (( 4) 1 + 2س) 1 + 5) 1 + 2
		
�	)5أ) قا�( 2س� - 3س) (�3س)1 - 2
عو�ض.
 )6ا�ستخدم قاعدة ال�سل�سلة ثم ِّ
 )7ا�ستخدم قاعدة ال�سل�سلة .
3 3
ب) �صفر
�	)8أ )					
2
2
�4س جا�2س 2 +جتا�2س �4 -س جتا�2س
1
1 2 2
ظا
ب)
			
)
(
)
�س3
�س
� )9أ) �س 3قا ( �س
1
 )10ا�ستخدم قاعدة ال�سل�سلة ،ثم جد �س عندما جا�2س =  2ثم عو�ض .الإجابة 4 -
2
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عو�ض .الإجابة 20
 )11ا�ستخدم قاعدة ال�سل�سلة ثم ِّ
1
2 )12
			
جـ) 324
			
� )13أ )  108ب) 432

د) 216

�إجابات ورقة عمل ()8-2

)1

2
�ص = ل

�ص = ق ( ل)

�ص = ل

ل = هـ (�س)

ل = �4س 2 -

�ص = (ق°هـ)(�س)

( �4س ) 2 -

�ص
(ق°هـ) (�س) �أو �س

�4 (12س ) 2 -

َ

3

ل = �س

2

2
�س

3

2

2

4�س3

30- )2
 )3ا�ستخدم قاعدة ال�سل�سلة ثم اجعل �س = . 1-الإجابة12-
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1
�ص = 2

ظال

ل = �πس

2

 1ظا�πس
2

�ص = 2جال
�3س
ل= 2

2

3
2جا 2

�س

2

3
3جتا 2

�س

�πسقا�π2س

الف�صل الثاين :قواعد اال�شتقاق
اال�شتقاق ال�ضمني
�ساد�سا
ً

عدد احل�ص�ص ثالث ح�ص�ص

نتاجات التعلم

- -يجد م�شتقة عالقة �ضمنية.

التكامل الر�أ�سي
 -االقرتانات والعالقات يف ال�صف الثامن.- -االقرتانات والعمليات عليها يف ال�صفني العا�رش واحلادي ع�رش العلمي.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)147-140- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

 -اال�شتقاق ال�ضمني.- -العالقة ال�ضمنية.

https: //programs.edraak.org /
learn /k12/math-g12-jo-vv1

التعلم القبلي
 -امل�شتقة الأولى القرتان عند نقطة ،قواعد اال�شتقاق  ،1قواعد اال�شتقاق  ،2م�شتقات االقرتانات املثلثية.تركيب االقرتانات.
استراتيجيات التدريس

زميال�-شارك) حل امل�شكالت
التدري�س املبا�رش (�أوراق العمل  ،التدريبات والتمارين) ،التعلم في مجموعات ( فكر-انتقِ ً
واال�ستق�صاء.

�إجراءات التنفيذ

1  -1التمهيد للدر�س بتذكري الطلبة باالقرتان والعالقة ،و�أن العالقة بني �س� ،ص قد ال تكون اقرتا ًنا لكن ال
مينع من �إيجاد ميل املما�س؛ وبالتايل معادلة املما�س ملنحنى العالقة عند نقطة من نقاطها.
2  -2طرح ال�س�ؤال الوارد يف بداية الدر�س ،وتو�ضيح �أن العالقة املذكورة يف ال�س�ؤال معادلة دائرة مركزها
نقطة الأ�صل .من الإجابات املتوقعة جند ميل ن�صف قطر الدائرة الذي ي�صل بني هذه النقطة ومركز
الدائرة ،ثم جند ميل املما�س (املما�س يعامد ن�صف القطر عند نقطة التما�س) ثم جند معادلة املما�س.
3  -3االنطالق من ال�س�ؤال املطروح يف بداية الدر�س؛ للتو�صل �إلى �رضورة �إيجاد طريقة جديدة يف
اال�شتقاق؛ حلل مثل هذه الق�ضايا .مناق�شة مفهوم العالقة ال�رصيحة والعالقة ال�ضمنية كما ورد يف
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بداية الدر�س .و�إعطاء �أمثلة كافية عليهما ،ثم ت�سمية الطريقة اجلديدة يف اال�شتقاق ،التي حتل م�شاكل
اال�شتقاق يف العالقات ال�ضمنية باال�شتقاق ال�ضمني.
4  -4مناق�شة خطوات �إيجاد م�شتقة عالقة �ضمنية كما وردت يف ال�صفحة ( )140من الكتاب.
5  -5حل مثال ( )1ومناق�شته ،والرتكيز على اال�شتقاق بالطريقتني العادية وال�ضمنية .ثم عر�ض �أمثلة ُيطلب
فيها �إيجاد امل�شتقة لعالقات ال ميكن فيها ف�صل املتغريين لتكوين عالقة �رصيحة؛ كما يف املثالني (،2
)3؛ ليكت�شف الطلبة � َّأن احلل الوحيد لإيجاد امل�شتقة هو اال�شتقاق ال�ضمني.
6  -6ت�ش��كيل جمموع��ات غري متجان�س��ة (  ،)6-4وتكليفها بحل تدريب ( )1ثم بره��ان النظرية املتعلقة
م�ستخدما ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت .يف�ضل �إر�شاد الطلبة
با�شتقاق �ص= �سن ؛ حيث ن عدد ن�سبي
ً
�إلى اخلطوة الأولى بالربهان ،وتقدمي امل�س��اعدة ح�سب احلاجة ،ثم عر�ض �أعمال املجموعات وتقدمي
التغذية الراجعة ثم عر�ض الربهان ال�صحيح.
مبا�رشا على النظريـــة ثم عر�ض النتيجة املتعلقة با�ش��تقــاق
7  -7حـل مثـال ( )4ومناق�ش��ته بو�ص��فه تطبي ًقا
ً
�ص= (ق �س))ن ،والرتكيز على هذه النتيجة؛ لأنها توفِّر الوقت يف اال�شتقاق.
8  -8حل املثالني ( )6 ،5ومناق�ش��تهما بو�ص��فهما تطبيقني على النتيجة ال�س��ابقة ،ثم تكليف املجموعات
بحل تدريب ( ،)2عر�ض �إجابات الطلبة ،وتقدمي التغذية الراجعة.
9  -9حل مثال ( )7ومناق�شته ،وتو�ضيح الأفكار املختلفة التي وردت فيه ،مثل :اال�شتقاق ال�ضمني وقواعد
اال�ش��تقاق وامل�ش��تقات العليا ،ثم مناق�شة مثال ( ،)8والرتكيز على �أنه �ش��كل �آخر من �أ�شكال تركيب
االقرتانات التي جتد م�شتقتها بقاعدة ال�سل�سلة.
1010تكليف املجموعات بحل التدريبني ( )4 ،3بو�صفهما تطبيقني على املثالني ( ) 8 ، 7ثم عر�ض �إجابات
الطلبة ،وتقدمي التغذية الراجعة.
1111تكليف الطلبة بتنفيذ ورقة العمل ( ،)9-2ومتابعة حلولهم وتقدمي الدعم ح�سب احلاجة.
1212ختم الدر�س ب�س�ؤال الطلبة عما تعلموه يف هذا الدر�س ومناذج من م�سائل اال�شتقاق اجلديدة (التي
ُح َّلت باال�شتقاق ال�ضمني وكان ي�صعب حلها باال�شتقاق العادي.
1313تكليف املجموعات بحل متارين وم�سائل �صفحة ( ،)147 ،146ومناق�شة الإجابات يف الدر�س
لتقدمي التغذية الراجعة والدعم الالزم لهم.

معلومات �إ�ضافية

 تذكر �أن اال�شتقاق ال�ضمني يعني �أن ت�شتق بالن�سبة �إلى المتغير الم�ستقل ،وعادة ما يكون �س .وينتجعن اال�شتقاق عالقة بين �س � ،ص � ،ص .
 تذكير الطلبة �أنه في معظم الأحيان من ال�صعب �إيجاد �ص بداللة �س فقط � ،أما ح�ساب �ص عند نقطةمحددة ( �س� ،1ص )1ف�أمر ب�سيط.

َ
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َ

َ

�أخطاء �شائعة
في ال�صفوف ال�سابقة تعلمنا �أن مما�س الدائرة هو م�ستقيم ي�شترك مع الدائرة في نقطة واحدة فقط ،من
م�ستقيما ما يكون
الأخطاء ال�شائعة تعميم هذا التعريف على مما�سات منحنيات االقترانات .وال�صحيح �أنَّ
ً
مما�سا لمنحنى اقتران عند نقطة من نقاطه؛ �إذا كانت الم�شتقة الأولى لالقتران موجودة عند هذه النقطة ،
ًّ
لكن هذا المما�س قد يم�س �أو يقطع منحنى االقتران عند نقطة �أو نقاط �أخرى غير هذه النقطة.

مراعاة الفروق الفردية
عالج
ميز العالقات ال�صريحة من ال�ضمنية في ما ي�أتي ،ثم ا�شتق العالقات ال�ضمنية:
ِّ )1
ب) �ص � +س = 2ظا �ص
			
�س�4 - 2ص = �س
�أ )
د ) �س �ص - 2جتا �ص= � 4س
			
�س� 5 - 3س = �ص 1+
جـ)
الحل:
�2س
ب) �ضمنية � ،ص =
						
�أ ) �صريحة
ظا�2ص

َ

� - 4ص
د) �ص =
�2س �ص  +حا�ص

					
جـ) �صريحة

َ

|

�إثراء :
�	)1إذا كان �س� + 2ص = 2أ� 2عد ًدا ثاب ًتا ف�أثبت �أنَّ

ً

�ص
3
2 2

[�( + 1ص) ]

َ

|

2

1
=
�أ

�ص
2
�	)2إذا كان جتا (�س � +ص) = �س �ص فجد �س
�	)3أعط مثا ًال على م�ستقيم يم�س منحنى اقتران عند نقطة ويقطعه عند نقطة �أخرى.
الحل:
 )1ا�شتق
�ضمنيا مرتين  ،الحظ �أنَّ ( �ص� = 2ص × �ص هو مربع الم�شتقة� .أجر العمليات والتعوي�ض
ًّ
حيثما لزم لتح�صل على المطلوب.
�ص  -جا(�س � +ص)� )2ص =
�س  +جا(�س � +ص)

َ

َ

َ

َ

 )3الحظ �إجابات الطلبة.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات ،التوا�صل ،المالحظة ،الورقة والقلم ،التقويم المعتمد على الأداء.
�أداة التقويم� :سلم التقدير ( ،)2-2قائمة الر�صد (  ،)4-2قائمة الر�صد (  ،)5-2ورقة العمل ( .)9-2
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

التدريبات
� 3س
 )1الفرع الأول � * 4 :ص

�2 - 1ص
الفرع الثاني:
�2س �3 -ص2 - 2

الفرع الثالث:

�2س
قا� 2ص 1 -

�(2س � -ص)
الفرع الثاني:
 )2الفرع الأول � 2 :ص جا�س
�2س �2 -ص 1 +
 )3ا�شتق الطرفين ثم جد جا �ص بداللة �س ثم عو�ض.
�ضمنيا مرتين ،ثم عو�ض .الإجابة 1
 )4ا�شتق
ًّ

التمارين والم�سائل
� 1س						
�	)1أ ) � * 4ص
					

2
�ص
د )
�س
جتا(�س �ص)

�2س �ص �3 +ص
�س �ص � -ص
4
*
�	)2أ ) 3 -
�س2
�س� 4ص3

� 4ص � -س �ص
ب) ( 3 -
�ص2

جـ)

�ص �3 -س

�3س�8 + 2س
ب)
�4ص �س�4 + 3س2

2

�3ص � -س
2

َ

َ

حا�ص( �ص  +حتا�ص) � +س �ص
جـ) -
			 2
(� + 1س جا�ص)

َ

َ

π4
	� )
 )3أ
π2-1
						
1
جـ)8 -
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َ )

د ) � 2-ص جا�س +
ب) 5 -

�ص جتا �س

َ

�ص

)4
)5

جتا( �س � +ص) � +ص 2جا�س

�2ص جتا�س  -جتا(�س � +ص)

( ) 49 ، 49

�4س

�3س 3 +

4
� )6أ )
�3 4س * �س�3 + 2س
�2 3 3س1 + 2
					
�ضمنيا مرتين ثم عو�ض عن �ص في الم�شتقة الثانية.
 )7ا�شتق
ًّ
2 )8
�ضمنيا مرتين ثم �ضع �س �ص مكان جا�س في الم�شتقة الثانية.
 )9ا�شتق
ًّ
1
)10
16
�ضمنيا مرتين والحظ �أن( �ص )� = 2ص × �ص
 )11ا�شتق
ًّ
�ضمنيا مرتين ثم ا�ستخدم العالقة الأ�صلية في التعوي�ض.
 )12ا�شتق
ًّ
ب)

َ

َ

َ

َ

�إجابات ورقة عمل ()9-2
�4-س

)1
�ص
3
 )2ا�شتق الطرفين
ًّ
�ضمنيا ثم �أجر العمليات الالزمة  .الإجابة 2
�ضمنيا مرتين ثم ا�ستخدم العالقات المثلثية.
 )3ا�شتق
ًّ
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�إجابات �أ�سئلة
الوحدة الثانية
أجر العمليات الح�سابية الالزمة ثم ا�ستخدم المتطابقات المثلثية المنا�سبة.
 )1طبق قاعدة معدل التغير على فترة ،و� ِ
 )2طبق تعريف م�شتقة اقتران عند نقطة واجر العمليات الالزمة  .الإجابة �صفر.
�<0 ،س < 1
�2س 		2+
� ≤1 ،س < 2
� ≤ 2 ،س< 3
� ،س =  2 ، 3 ، 0لأن ق غري مت�صل عند �س = 2

			
4
 )3ق(�س)=
			
4
		
غري موجودة

َ

1
π8
11
د)
			
جـ) 5
ب)
		
�	)4أ ) 4 4
3
		4
أجر العمليات الالزمة ثم عو�ض بالعالقة الأ�صلية.
�	)5أ ) ا�شتق مرتين و� ِ
ب) ا�شتق الطرفين ثم جد جتا �ص بداللة �س ثم عو�ض.
1
2 )6
 )7ا�شتق الطرفين ثم عو�ض بالمعلومات المعطاة  .الإجابة �صفر.
�(4س )1+
3
�	)8أ ) ق(�س)= �(4س )1-
غري موجودة
3

َ

� ،س < 0

� ،س > 0
� ،س = 0

ب) اختبر قابلية ق لال�شتقاق عند �س=0
 )9ا�ستخدم قاعدة ال�سل�سلة واال�شتقاق ال�ضمني  .الإجابة ()3 -
2 )10
ب) 1296
		
� )11أ ) 864
2)12
5
4 )13
أجر العمليات المنا�سبة.
 )14ا�شتق
�ضمنيا مرتين ثم � ِ
ًّ

 )15ا�شتق الطرفين با�ستخدام قاعدة ال�سل�سلة وقواعد اال�شتقاق ثم عو�ض.
أجر العمليات المنا�سبة.
 )16ا�شتق
�ضمنيا مرتين ثم � ِ
ًّ
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 )17جد �ص ثم جد مربع كل من �ص� ،ص ثم عو�ض.
 )18ا�ستخدم قاعدة ال�سل�سلة واال�شتقاق ال�ضمني  .الإجابة 3-
ب) 426
� )19أ ) 154
� )20أ ) �س =  0ب) �س= 2 ، 0 ، 1-
)21
5
4
3
2
1
رقم الفقرة
جـ
�أ
د
ب
رمز الإجابة ال�صحيحة جـ

َ

َ

6
�أ

7
د

8
ب
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�أوراق العمل

ورقة عمل ()1-2
� اً
أول :معدل التغير

الهدف� :إيجاد معدل التغير القتران على فترة.
ادر�س االقترانات الآتية ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليها.
�ص = ق(�س) = � 4س – � ، 2ص = ل(�س) = �س� 2+ 2س � ، 8 -ص = هـ(�س) = | � 4 – 1س|
 )1جد التغير  ،ومعدل التغير في االقتران ق(�س) عندما تتغير �س من :
�صفرا جـ) �س= �س� 1إلى �س� ∆ + 1س
ب) �س = � 2إلى �س=
�أ ) �س = � 1إلى �س = .3
ً
 )2جد التغير  ،ومعدل التغير في االقتران ل(�س) عندما تتغير �س من :
جـ) �س= �س� 1إلى �س� ∆ + 1س
ب) �س = � 4إلى �س= 1
�أ ) �س = � 3إلى �س = . 5
 )3جد معدل التغير في االقتران هـ (�س) عندما تتغير �س من � 1.25إلى . 1.5

ورقة عمل ()2-2
ثانيًا :الم�شتقة الأولى

الهدف� :إيجاد الم�شتقة الأولى القتران عند نقطة.
 )1ا�ستخدم تعريف الم�شتقة الأولى عند نقطة؛ لإيجاد م�شتقة كل اقتران مما ي�أتي عند النقطة المبينة بجانبه:
ب) هـ (�س) = �س� ، 2 – 3س =1
�أ ) ق(�س) = � 4س � ، 1 +س = 2 -
�2-1س	
 )2ابحث في قابلية االقتران
		
7

� ،س ≤ 3-
� ،س > 3-

لال�شتقاق عند �س = . 3 -

�	)3إذا كان ق(�س) = �3س  1 +فجد ق( )5با�ستخدام تعريف الم�شتقة الأولى عند نقطة.

َ
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ورقة عمل ()3-2
ثالثًا :االت�صال واال�شتقاق

الهدف :بحث قابلية اال�شتقاق عند نقطة ،تذكر العالقة بين قابلية اال�شتقاق واالت�صال.
� ،س ≤ 1
�2س 1 +
� < 1 ،س ≤ 2
		
�	)1إذا كان ق(�س) = 2
�س2
� ،س >2
		
فابحث عن قابلية االقتران ق لال�شتقاق عند �س= � ،1س= 2

�س2
		
� )2إذا كان ق(�س) =
�أ �س 6 -

� ،س ≤ 3
� ،س > 3

فجد قيمة �أ التي تجعل االقتران ق(�س) قابلاً لال�شتقاق عند �س=.3
 )3لخ�ص العالقة بين قابلية اال�شتقاق واالت�صال القتران عند نقطة.

ورقة عمل ()4-2
� اً
أول :قواعد اال�شتقاق ()1
حقيقيا ،جـ عد ًدا ثاب ًتا  ،ن عد ًدا
املأ الجدول الآتي ب�إيجاد الم�شتقات المطلوبة .اعتبر �س عد ًدا
ًّ
موجبا.
�صحيحا
ً
ً
االقتران
الم�شتقة

ق(�س) = جـ ق(�س) = �س

ق(�س) = �س

ن

ق(�س) = ل(�س)  ±هـ (�س) ق(�س) = حـ ل(�س)

املأ الجدول الآتي بما ينا�سب

1
ق(�س) =  π6ق(�س) = �س 2ق(�س) = �س�[ 4س] ق(�س)= �س�2 - 3س 4ق(�س) =|�2س|6 -
االقتران
3
َ
1
قيمة الم�شتقة
ق (= )1
ق (= )0
ق(= ) 2-
ق(  = ) 2ق( = ) 3
َ
َ
َ
َ
َ
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ورقة عمل ()5-2
ثانيًا  :قواعد اال�شتقاق ()2

المهمة :ا�ستنتاج قاعدة م�شتقة �ضرب اقترانين ،قاعدة م�شتقة ق�سمة اقترانين.
 )1ادر�س االقترانات الآتية ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليها:
ق(�س) = �س�4 - 3س  ، 6 +هـ(�س) = �س�2 + 4س�4 - 3س  ،ل(�س) = ق(�س) × هـ(�س)
�أ ) لماذا كل من ق ،هـ  ،ل قابل لال�شتقاق على مجاله ؟
ب) جد ق (�س)  ،هـ (�س)
جـ) اكتب ل(�س) على �شكل كثير حدود ،ثم جد ل(�س)ب�أب�سط �صورة.
د ) جد ق(�س) × هـ (�س)  +هـ(�س) × ق (�س) ب�أب�سط �صورة.
هـ ) قارن بين ل(�س) في البند (جـ ) وما ح�صلت عليه في البند (د).
و ) اقترح قاعدة لإيجاد م�شتقة م (�س) حيث م (�س) = د(�س) × و(�س).
 )2ادر�س االقترانات الآتية ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليها:
ق(�س)
ق(�س) = �س� - 2س  ، 6 -هـ (�س) = �س  ، 2 +ل(�س) = هـ(�س) � ،س ≠ 2-
2
�أ ) جد كلاًّ من ق (�س)  ،هـ (�س) ( ،هـ(�س))
ب) جد ل(�س) على �صيغة كثير حدود بق�سمة الب�سط على المقام ،ثم جد ل(�س).

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

هـ(�س)* ق(�س) -ق(�س)* هـ (�س)
جـ) جد
2
(هـ(�س))

َ

َ

َ

ب�أب�سط �صورة

د ) قارن ما ح�صلت عليه في البند (ج) مع ل(�س) التي ح�صلت عليها في البند( ب).

َ

هـ(�س)* ق(�س) -ق(�س)* هـ (�س)
هـ ) هل يمكن القول �أن ل(�س)=
2
(هـ(�س))
و ) كرر العملية مع اقترانات �أخرى؛ بحيث ال يوجد عوامل م�شتركة بين ق(�س) ،هـ (�س).

َ
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َ

؟

ورقة عمل ()6-2

ثانيًا :الم�شتقات العليا

المهمة� :إيجاد الم�شتقات العليا
ق(�س) = �س

االقتران

4

ق(�س) = � π6س

5

ق(�س)= � 1س�2- 3س
3

6

1
ق(�س) = �س

الم�شتقة الأولىق(�س)

َ

ً

الم�شتقة الثانية ق(�س)

ًَ

الم�شتقة الثالثة ق(�س)
قيمة الم�شتقة

ًَ

ق(= )2

ًَ

ق( = )1-

ًَ

ق( = ) 1
2

ًَ

ق( = ) 3

ورقة عمل ()7-2
�أوال  :م�شتقات االقترانات المثلثية
المهمة� :إيجاد م�شتقات االقترانات المثلثية.
� )1أكمل الجدول الآتي:
ظا�س
االقتران ق(�س) جا�س جتا�س

َ

ظتا�س

قا�س

قتا�س

الم�شتقة ق(�س)
 )2جد م�شتقة كل من االقترانات الآتية عند النقط المبينة �إزاء كل منها :
π
1 2
�س=
،
جا�س
�أ ) ق(�س) = �س 2 -
4
π
ب) ق(�س) = π 2جتا�س  -قا�س � ،س = 3
 )3جد م�شتقة من االقترانات الآتية :
�أ ) ق(�س) = قتا�س � 4 -س
ب) ق(�س) = ظا �س

2
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ورقة عمل ()8-2
ثانيًا  :قاعدة ال�سل�سلة

المهمة :ا�ستخدام قاعدة ال�سل�سلة لإيجاد م�شتقة �صيغ االقترانات المركبة.
 )1املأ الجدول الآتي بما ينا�سب:
2
�ص = ل

�ص = ق ( ل)

�ص = ل

ل = هـ (�س)

ل = �4س 2 -

3

1
�ص = 2

ل = �πس

ل= �س 1 -

�ص = (ق°هـ)(�س)
�ص
(ق°هـ) (�س) �أو �س

َ

ظال
2

�ص = 2جال
�3س
ل= 2

َ

َ

� )2إذا كان هـ(�س) = �س�5 - 4س ،ق(�س) اقتران فيه ق(  ،0 = )2ق( 6 = )2وكان ل = هـ°ق ،فجد ل(.)2
� )3إذا كان ق(�2س) = � 10س�4 - 2س؛ فجد ق(. )2 -

َ

ورقة عمل ()9-2
ثالثا  :اال�شتقاق ال�ضمني
المهمة� :إيجاد م�شتقات عالقات �ضمنية.
�ص
 )1جد �س للعالقة � 4س� + 2ص8 = 2
 )2جد ميل المما�س لمنحنى العالقة � 2س�2 – 2س �ص � +ص 5 = 2عند النقطة ( )1 ، 1-
�	)3إذا كان �س =  -جتا �ص ف�أثبت �أنَّ �ص =  -قتا�2ص ظتا �ص

ً
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ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)1-2
التقويم الذاتي للطالب حول مدى امتالكه للمعارف و المهارات المطلوبة
الف�صل

م�ؤ�شرات الأداء

ممتاز جيد مقبول

أول  :معدل التغير
� اً
 �-أعرب عن التغري بكلماتي اخلا�صة. �-أميز بني التغري املوجب والتغري ال�سالب.أعرف معدل التغري يف فرتة.
 ّ �-هند�سيا .
معدل التغري
ف�س ّ
 �-أُ رًّّ
فيزيائيا.
معدل التغري
ّ
 �-أف�سرًّّ
جربيا من االقرتان.
 �-أجد ّمعدل التغري ًّ
جربيا من خالل منحنى االقرتان.
 �-أجد ّمعدل التغري ًّ
 �-أوظف التف�سري الهند�سي والفيزيائي ملعدل التغري يف حل م�سائل تطبيقية.ثانيًا  :الم�شتقة الأولى
الف�صل
ُ
ملعدل التغري.
كنهاية
أولى
ل
ا
امل�شتقة
ف�
�
أ
ّ
سرّ
الأول
أعرف امل�شتقة الأولى القرتان عند نقطة.
�
ّ
هند�سيا.
 �-أُف�سرّ امل�شتقة الأولى القرتان عند نقطةًّ
 �-أجد امل�شتقة الأولى القرتان عند نقطة با�ستخدام التعريف.أعرف امل�شتقة الأولى القرتان عند نقطة من اليمني ومن الي�سار.
 ّ �- �-أخترب قابلية اقرتان لال�شتقاق ،عند نقطة الت�شعب. �-أمتكن من ا�ستخدام �صيغتي امل�شتقة للبحث يف قابلية اقرتان لال�شتقاق عندنقطة.
 � -أبحث قابلية اقرتان لال�شتقاق على فرتة. �-أوظف امل�شتقة الأولى باعتبارها نهاية معدل التغري حلل م�سائل تطبيقية.�- -أوظف امل�شتقة الأولى يف حل م�سائل على النهايات.
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م�ؤ�شرات الأداء

الف�صل

ممتاز جيد مقبول

ثالثًا :االت�صال واال�شتقاق
 � -أذكر العالقة بني االت�صال واال�شتقاق عند نقطة. � -أُف�سرّ احلاالت التي يكون فيها االقرتان غري قابل لال�شتقاق عند نقطة.الف�صل � - -أدر�س قابلية اقرتان لال�شتقاق ،عند نقطة ت�شعب با�ستخدام تعريف امل�شتقة من
اليمني ومن الي�سار.
الأول
 � -أحدد جمال امل�شتقة الأولى القرتان؛ من خالل بحث قابلية االقرتان لال�شتقاقعلى جماله.
 � -أبرهن النظرية املرتبطة بالعالقة بني اال�شتقاق واالت�صال عند نقطة.ممتاز � :إذا �أنجز الطالب المهمة كاملة دون �أخطاء ودون الحاجة �إلى م�ساعدة.
جيد � :إذا �أنجز الطالب المهمة كاملة دون �أخطاء بم�ساعدة �أو �أنجزها بخط�أ واحد دون م�ساعدة.
مقبول � :إذا �أنجز جز ًءا من المهمة �أو �أنجزها وعنده �أكثر من خط�أ.

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)2-2
التقويم الذاتي للطالب حول مدى امتالكه للمعارف و المهارات المطلوبة
الف�صل

م�ؤ�شرات الأداء
أول :قواعد اال�شتقاق 1
� اً

� )1أ�ستخدم تعريف امل�شتقة يف �إثبات :
�صفرا.
 -م�شتقة اقرتان ثابت ت�ساويً
 -م�شتقة ق(�س) = �سن هي ق (�س) = ن �سن ، 1-ن عدد �صحيح موجب.م�رضوبا يف م�شتقة االقرتان.
 -م�شتقة ثابت م�رضوب يف اقرتان ت�ساوي الثابتً
 -قاعدة م�شتقة حا�صل جمع  /طرح اقرتانني.الف�صل � )2أجد م�شتقة اقرتان با�ستخدام قواعد اال�شتقاق (.)1
الثاني
ثانيًا  :قواعد اال�شتقاق 2
 �-أعرب عن قاعدة ا�شتقاق �رضب اقرتانني بالرموز والكالم . �-أعرب عن قاعدة ا�شتقاق ق�سمة اقرتانني بالرموز والكالم.�أ
 �-أعرب بالرموز عن م�شتقة االقرتان ،ل(�س) ≠  ،0أ� ثابت.
ل(�س)
 �-أثبت �أنَّ م�شتقة ق(�س) = �سن  ،ن عدد �صحيح �سالب هيق(�س) = ن �س ن.1-

َ

َ
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3

2

1

الف�صل

م�ؤ�شرات الأداء

3

2

1

 �-أجد م�شتقة حا�صل �رضب اقرتانني با�ستخدام قاعدة ال�رضب. �-أجد م�شتقة حا�صل ق�سمة اقرتانني با�ستخدام قاعدة الق�سمة. �-أجد م�شتقة اقرتان مت�شعب با�ستخدام قواعد اال�شتقاق. �-أوظف قواعد اال�شتقاق  2يف حل م�سائل على اال�شتقاق.ثالثًا :الم�شتقات العليا.
 �-أعرب بالرموز املختلفة عن امل�شتقات من الثانية حتى الرابعة. �-أجد امل�شتقات العليا القرتانات معطاة حتى امل�شتقة الرابعة. �-أوظف امل�شتقات العليا يف حل م�سائل على اال�شتقاق.راب ًعا  :م�شتقات االقترانات المثلثية
 �-أثبت قاعدة ا�شتقاق جا �س. �-أثبت قاعدة ا�شتقاق جتا �س. �-أكتب بالرموز قواعد اال�شتقاق املتعلقة باقرتانات قا �س ،قتا �س. �-أكتب بالرموز قواعد اال�شتقاق املتعلقة باقرتانات ظا �س ،ظتا �س.الف�صل �- -أجد م�شتقات اقرتانات مثلثية.
الثاني
خام�سا  :قاعدة ال�سل�سلة
ً
 �-أعرب بالرموز عن ال�صورتني املتكافئتني لقاعدة ال�سل�سلة. �-أجد م�شتقة تركيب اقرتانني با�ستخدام قاعدة ال�سل�سلة. �-أثبت قاعدة ا�شتقاق �ص= (ل(�س))ن  ،حيث ن عدد �صحيح . �-أحل م�سائل على ا�شتقاق تركيب اقرتانني؛ با�ستخدام قاعدة ال�سل�سلة.�ساد�سا  :اال�شتقاق ال�ضمني
ً
 �-أميز بني العالقة ال�ضمنية والعالقة ال�رصيحة بني املتغريين �س � ،ص. �-أذكر خطوات �إيجاد م�شتقة عالقة �ضمنية.م
م
ن
 �-أثبت قاعدة ا�شتقاق �ص= �س  ،حيثعدد ن�سبي
ن
 �-أعرب بالرموز عن قاعدة ا�شتقاق �ص = (ق(�س))ن ،حيث ن عدد ن�سبي. �-أجد امل�شتقة الأولى لعالقة �ضمنية . �-أوظف اال�شتقاق ال�ضمني يف حل م�سائل تتطلب �إيجاد م�شتقات عليا لعالقة�ضمنية.

109

الف�صل

م�ؤ�شرات الأداء

2

3

1

مهارات التعلم الأ�سا�سية
 �-أجري العمليات الروتينية. �-أ�ستخدم النمذجة والرموز الريا�ضية.منطقيا.
تفكريا
 �-أفكرً
ًّ
 � -أحل امل�شكالت.الف�صل
الكفايات العامة.
الثاني
 �-أحرتم النظام وبتقيد بالتعليمات. �-أحافظ على البيئة ال�صفية و املمتلكات العامة. �-أتقبل الآخرين. �-أظهر املبادرة و يتعاون مع الآخرين. �-أحر�ص على التعلم الذاتي وامل�ستمر.(� :)3إذا �أنجز الطالب المهمة كاملة دون �أخطاء ودون الحاجة �إلى م�ساعدة .

(� :)2إذا �أنجز الطالب المهمة كاملة دون �أخطاء بم�ساعدة �أو �أنجزها بخط�أ واحد دون م�ساعدة.
(� :)1إذا �أنجز جز ًءا من المهمة �أو �أنجزها دون م�ساعدة وعنده �أكثر من خط�أ.

ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل.
�أداة التقومي :قائمة الر�صد (.)3-2
الف�صل

م�ؤ�شرات الأداء

أول :م ّعدل التغير
� اً
 -يعرب عن التغري بكلماته اخلا�صة. -مييز بني التغري املوجب والتغري ال�سالب.يعرف معدل التغري يف فرتة.
ّ -الف�صل
هند�سيا .
التغري
ل
معد
يف�س
ّ
رّ
ًّ
الأول
فيزيائيا.
معدل التغري
ّ
 -يف�سرًّّ
جربيا من االقرتان .
 -يجد ّمعدل التغري ًّ
جربيا من خالل منحنى االقرتان.
 -يجد ّمعدل التغري ًّ
- -يوظف التف�سري الهند�سي والفيزيائي ملعدل التغري يف حل م�سائل تطبيقية.
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الف�صل

نعم

ال

ثانيًا  :الم�شتقة الأولى
ملعدل التغري.
 -يف�سرّ امل�شتقة الأولى كنهاية ّيعرف امل�شتقة الأولى القرتان عند نقطة.
ّ -هند�سيا.
 -يف�رس امل�شتقة الأولى القرتان عند نقطةًّ
 -يجد امل�شتقة الأولى القرتان عند نقطة با�ستخدام التعريف.يعرف امل�شتقة الأولى القرتان؛ عند نقطة من اليمني ومن الي�سار.
ّ - -يخترب قابلية اقرتان لال�شتقاق عند نقطة الت�شعب. -يتمكن من ا�ستخدام �صيغتي امل�شتقة للبحث يف قابلية اقرتان لال�شتقاق عند نقطة.الف�صل - -يبحث قابلية اقرتان لال�شتقاق على فرتة.
الأول - -يوظف امل�شتقة الأولى باعتبارها نهاية معدل التغري حلل م�سائل تطبيقية.
ّ -يوظف امل�شتقة الأولى يف حل م�سائل على النهايات.
ثالثًا :االت�صال واال�شتقاق
 -يذكر العالقة بني االت�صال واال�شتقاق عند نقطة. -يف�سرّ احلاالت التي يكون فيها االقرتان غري قابل لال�شتقاق عند نقطة. -يدر�س قابلية اقرتان لال�شتقاق عند نقطة ت�شعب با�ستخدام تعريف امل�شتقة من اليمنيومن الي�سار.
 -يحدد جمال امل�شتقة الأولى القرتان؛ من خالل بحث قابلية االقرتان لال�شتقاق على جماله.- -يربهن النظرية املرتبطة بالعالقة بني اال�شتقاق واالت�صال عند نقطة.

ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل.
�أداة التقومي :قائمة الر�صد (.)4-2
الف�صل

الف�صل
الثاني

م�ؤ�شرات الأداء

نعم

ال

أول :قواعد اال�شتقاق ()1
� اً
 )1ي�ستخدم تعريف الم�شتقة في �إثبات :
�صفرا.
 -م�شتقة اقرتان ثابت ت�ساويً
 -م�شتقة ق(�س) = �سن هي ق (�س) = ن �س ن ، 1-ن عدد �صحيح موجب. -م�شتقة ثابت م�ضروب في اقتران ت�ساوي الثابت م�ضرو ًبا في م�شتقة االقتران. -قاعدة م�شتقة حا�صل جمع  /طرح اقترانين. )2يجد م�شتقة اقتران با�ستخدام قواعد اال�شتقاق (.)1

َ
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م�ؤ�شرات الأداء

الف�صل

ثانيًا  :قواعد اال�شتقاق ()2
 ُ -يعبر عن قاعدة ا�شتقاق �ضرب اقترانين بالرموز والكالم . ُ -يعبر عن قاعدة ا�شتقاق ق�سمة اقترانين بالرموز والكالم. ُ -يعبر بالرموز عن م�شتقة االقتران ثابت. -يثبت �أن م�شتقة ق(�س) = �س ن  ،ن عدد �صحيح �سالب هيق(�س) = ن �س ن.1-
 -يجد م�شتقة حا�صل �ضرب اقترانين با�ستخدام قاعدة ال�ضرب. -يجد م�شتقة حا�صل ق�سمة اقترانين با�ستخدام قاعدة الق�سمة. -يجد م�شتقة اقتران مت�شعب با�ستخدام قواعد اال�شتقاق.- -يوظف قواعد اال�شتقاق  2في حل م�سائل على اال�شتقاق.

َ

الف�صل
الثاني

ثالثًا :الم�شتقات العليا.
 -يعبر بالرموز المختلفة عن الم�شتقات من الثانية حتى الرابعة. -يجد الم�شتقات العليا القترانات معطاة حتى الم�شتقة الرابعة. -يوظف الم�شتقات العليا في حل م�سائل على اال�شتقاق.راب ًعا  :م�شتقات االقترانات المثلثية
 -يثبت قاعدة ا�شتقاق جا �س. -يثبت قاعدة ا�شتقاق جتا �س. -يكتب بالرموز قواعد اال�شتقاق المتعلقة باقترانات قا �س ،قتا �س. -يكتب بالرموز قواعد اال�شتقاق المتعلقة باقترانات ظا �س ،ظتا �س. -يجد م�شتقات اقترانات مثلثية.خام�سا  :قاعدة ال�سل�سلة
ً
 -يعبر بالرموز عن ال�صورتين المتكافئتين لقاعدة ال�سل�سلة. -يجد م�شتقة تركيب اقترانين با�ستخدام قاعدة ال�سل�سلة. -يثبت قاعدة ا�شتقاق �ص= (ل(�س))ن  ،حيث ن عدد �صحيح .- -يوظف قاعدة ال�سل�سلة في حل م�سائل على م�شتقة تركيب اقترانين.

112

نعم

ال

نعم

الف�صل

م�ؤ�شرات الأداء

الف�صل
الثاني

�ساد�سا  :اال�شتقاق ال�ضمني
ً
 -يميز بين العالقة ال�ضمنية والعالقة ال�صريحة بين المتغيرين �س � ،ص. -يذكر خطوات �إيجاد م�شتقة عالقة �ضمنية.م
م
ن
 -يثبت قاعدة ا�شتقاق �ص= �س  ،حيثعدد ن�سبي.
ن
 -يعبر بالرموز عن قاعدة ا�شتقاق �ص = (ق(�س))ن  ،حيث ن عدد ن�سبي. -بجد الم�شتقة الأولى لعالقة �ضمنية . -يوظف اال�شتقاق ال�ضمني في حل م�سائل تتطلب �إيجاد م�شتقات عليا لعالقة�ضمنية.

ال

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.
�أداة التقومي :قائمة الر�صد (.)5-2
قائمة ر�صد لتقويم �أداء طالب يعمل على حل م�شكلة:
الفقرة

الرقم
1

ي�شعر بالم�شكلة.

2

يتقبل الم�شكلة بروح �إيجابية.

3

يحدد المعطيات وال�شروط في الم�س�ألة ب�شكل �صحيح.

4

يفهم الم�شكلة ويحدد �أبعادها ب�صورة �صحيحة.

5

يجمع معلومات مفيدة للو�صول �إلى الحل.

6

ي�ضع خطة منا�سبة للو�صول �إلى الحل.

7

ينفذ خطة الحل ويقوم بالإجراءات ب�صورة �صحيحة.

8

يتحقق من �صحة الحل ويراجع �إجراءاته.

9

يطبق الحل على مواقف م�شابهة.

نعم

التقدير

ال
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ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.
�أداة التقومي :قائمة الر�صد (.)6-2
قائمة ر�صد لتقويم �أداء طالب �أثناء العمل في مجموعات تعاونية
الفقرة

الرقم
1

يتقبل زمالءه في المجموعة نف�سها.

2

يقوم بالمهام الموكولة �إليه.

3

ي�ساعد زمالءه في المجموعة عند الحاجة.

4

ي�شارك في المناق�شة.

5

يعبر عن ر�أيه بو�ضوح.
ّ

6

التقدير
ال

نعم

يبادر �إلى تحمل �أعباء المهام الطارئة.
ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة ،التوا�صل.
�أداة التقومي :قائمة الر�صد (.)7-2
م�ؤ�شرات الأداء
� اً
أول :مهارات التعلم الأ�سا�سية
 ُ -يجري العمليات الروتينية. -ي�ستخدم النمذجة والرموز الريا�ضية.منطقيا.
تفكيرا
 -يفكرًّ
ً
 - -يحل الم�شكالت.

ثانيًا :الكفايات العامة
 -يحترم النظام ويتقيد بالتعليمات. -يحافظ على البيئة ال�صفية و الممتلكات العامة. -يتقبل الآخرين. ُ -يظهر المبادرة و يتعاون مع الآخرين.- -يحر�ص على التعلم الذاتي والم�ستمر.
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ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي :اختبار ق�صري  -وحدة التفا�ضل-
		
�س1 + 3 - 2
�	)1إذا كان ق(�س)=
		
[ �س] 2-

� ≤ 0 ،س ≤ 3
 ،ف�أجب عما ي�أتي:
� ≤ 3 ،س ≤ 4

�أ ) جد معدل تغير االقتران ق في الفترة [ ]4 ،1
ب) اكتب قاعدة ق(�س).
�	)2إذا كان ق(�س) = �س� + 3س  ،هـ(�س) = � 6س 1 + 2فجد كلاًّ مما ي�أتي:
ق
ب) ( هـ ) ()0
			
�أ ) (ق × هـ) ()1-
د ) �إذا كان �س = ظا �ص فجد �ص
جـ) (ق  °هـ) (�س)			

َ

َ

َ

َ

ً

�إجابات االختبار الق�صري
)1

)2

					
�أ ) 1

					
�أ ) 52
جـ) � 36س ( � 6س� 12 + 2)1 + 2س

� < 0 ،س < 3
�2س 3 -
ب) ق(�س)= غير موجودة � ،س = 4 ، 3 ، 0
� < 3 ،س < 4
		
0

َ

ب) 1
د )  2 -جا�ص جتا� 3ص
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مت توظيف علم التفا�ضل يف جماالت متعددة تخدم العلوم

الأخرى ،كعلوم الفيزياء والكيمياء وعلوم الف�ضاء واالقت�صاد

وال�صناعات .وت�ضم درا�سة خ�صائ�ص االقرتانات ،من حيث نهاياتها
وات�صالها وجماالت تزايدها وتناق�صها وجماالت تقعرها ،كذلك مت
توظيف املعادالت التفا�ضلية يف جماالت االت�صاالت واملركبات

الف�ضائية ويف املجاالت الع�سكرية ،كما مت توظيفها يف العلوم
احلياتية وال�سكانية.

قادرا على:
يتوقع من الطالب بعد نهاية هذه الوحدة �أن يكون ً
�إيجاد معادلة المما�س عند نقطة.
حل م�سائل هند�سية على الم�شتقة الأولى.
حل م�سائل عملية على الم�سافة ،وال�سرعة ،والت�سارع.
تف�سير مفهوم المعدل الزمني.
المعدالت المرتبطة بالزمن.
حل م�سائل وتطبيقات حياتية على
ّ
بيان العالقة بين الم�شتقة الأولى القتران ،ومجاالت التزايد والتناق�ص له.
ا�ستخدام اختبار الم�شتقة الأولى في تحديد فترات التزايد والتناق�ص القتران معطى.
تحديد النقط الحرجة القتران معطى.
بيان العالقة بين الم�شتقة الأولى القتران ،والقيم الق�صوى المحلية له.
ا�ستخدام اختبار الم�شتقة الأولى في ايجاد القيم الق�صوى المحلية و المطلقة القتران معطى� ،إن ُوجدت.
ا�ستخدام اختبار الم�شتقة الثانية في تحديد فترات التقعر �إلى الأعلى و�إلى الأ�سفل ،ونقط االنعطاف ،والقيم الق�صوى.
حل م�سائل عملية تت�ضمن القيم الق�صوى.

تهيئة الوحدة

�أجب عن الأ�سئلة الآتية:
 )1جد ميل امل�ستقيم املار بالنقطتني (. )6،3( ، )2،1
 )2جد معادلة امل�ستقيم املار بالنقطتني (. )4،2( ، )0،0
 )3جد ميل امل�ستقيم الذي ي�صنع زاوية قيا�سها  545مع حمور ال�سينات املوجب .
 )4جد معادلة امل�ستقيم املار بالنقطة ( )3،1وميله . 3
 )5جد معادلة امل�ستقيم املار بالنقطة (  ) 0،4ويوازي حمور ال�صادات .
 )6جد معادلة امل�ستقيم املار بالنقطة ( )5،0ويوازي حمور ال�سينات .
 )7جد قيا�س الزاوية التي ي�صنعها العمودي على امل�ستقيم الذي ي�صنع زاوية قيا�سها  530مع حمور
ال�سينات املوجب .
 )8جد نقطة تقاطع منحنيي االقرتانني ق(�س) =�س  ،هـ(�س)= �س.2
 )9جد نقطة تقاطع منحنى االقرتان ق(�س) = �س 4 - 2مع حمور ال�سينات .
� )10إذا كان ق(�س) = �س�3 + 3س ، 1 + 2فجد َق(. )2
� )11إذا كــان ق(�س)= جا �س  ،هـ(�س)=  ، 1فجـــــد قيم �س التي يكــون عنــدها ق(�س)= هـ(�س)،
�س []π2،0
� )12إذا كان ق(�س) = جا�س � ،س [ ، ]π2،0بني �أن |≤0جا�س|≤. 1
 )13اخرت الإجابة ال�صحيحة يف ما ي�أتي:
( )1معادلة امل�ستقيم الذي يوازي امل�ستقيم �ص=�3س 1+ومير بالنقطة ( )5،1هي:
د) �ص= �س4+
		
�أ) �ص= �3س  1 +ب) �ص= �3س 2 +جـ) �ص=5
( )2ميل امل�ستقيم الذي ي�صنع زاوية قيا�سها  π43مع االجتاه ال�سالب حمور ال�سينات ي�ساوي:
د) 2
			
جـ) 1
			
ب) 0
�أ) 		1-
( )3م�ساحة املثلث املكون من امل�ستقيمات الآتية � :ص=�س � ،ص=�– 4س � ،ص= ، 0بالوحدات
املر ّبعة هي:
د) 4
			
جـ) 6
ب) 		16
			
�أ) 8
(� )4إحداثيات نقطة متا�س امل�ستقيم الذي معادلته �ص�8+س= 16مع منحنى االقرتان ق(�س)= 8
�س
هي :
د) ()1،8
		
جـ) ()0،16
ب) ()16،0
�أ) ()8،1
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�إجابات التهيئة
2 )1
� )2ص= �2س
1 )3
� )4ص= �3س
� )5س= 4
� )6ص=5
π 2 )7
3
)1،1( ، )0،0( )8
)0،2( ، )0،2-( )9
24 )10
π
)11
2
≤1- )12جا�س ≤ 1
)13

1
ب

|≤0جا�س|≤ 1
2
جـ

3
د

4
�أ
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الف�صل الأول:

� ً
أوال

تطبيقات هند�سية وفيزيائية
تطبيقات هند�سية

عدد احل�ص�ص ثالث ح�ص�ص

نتاجات التعلم

 -يجد معادلة املما�س عند نقطة.- -يوظف امل�شتقة الأولى يف حل م�سائل هند�سية .

التكامل الر�أ�سي
- -االقرتان الرتبيعي يف ال�صف التا�سع الأ�سا�سي ،كثريات احلدود يف ال�صفني العا�رش ،واحلادي ع�رش العلمي.

التكامل الأفقي
- -وحدة ال�ضوء في مبحث الفيزياء.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)161-154 -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:https://www.edraak.org/k12/

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

 -املمــــا�س ،ميـــل املما���س ،العمــــودي ،ميلالعم��ودي ،تقاط��ع املنحنني ،نقط��ة التما�س،
نقطة م�شرتكة.

التعلم القبلي
 -معادلة اخلط امل�ستقيم. -امل�شتقة الأولى. -نقطة التما�س.استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ ً
زميال�-شارك) ،حل امل�شكالت واال�ستق�صاء.

�إجراءات التنفيذ
1  -1التمهيد للدر�س من خالل مراجعة الطلبة باملتطلبات ال�سابقة :معادلة خط امل�ستقيم ،ومتثيلها يف
امل�ستوى البياين.
2  -2تو�ضيح مفهوم ميل املما�س وربطه مبفهوم امل�شتقة الأولى.
3  -3تقدمي مفهوم ميل املما�س عند نقطة التما�س (�س ،1ق(�س = ))1ق(�س)1

َ
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4  -4مناق�شة املثال ( )1وتو�ضيح املما�س والعمودي على املما�س ملنحنى االقرتان عند نقطة التما�س ،و�إيجاد
معادلة املما�س ومعادلة العمودي.
5  -5تكلي��ف الطلبة بح��ل تدريب (� )1ضم��ن جمموعات ثنائي��ة ،ومتابعة حلولهم للت�أكد م��ن اكت�سابهم
للمعرف��ة و�إيجاد ميل املما�س ,ميل العمودي با�ستخ��دام امل�شتقة الأولى ,كتابة معادلة املما�س ومعادلة
العمودي على املما�س ملنحنى االقرتان.
6  -6مناق�شة املثالني ( )3( ، )2مع الطلبة ،وتو�ضيح مفهوم التوازي والتعامد والعالقة بني ميلي م�ستقيمني
متوازيني وم�ستقيمني متعامدين.
7  -7تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات غري متجان�سة ،وتكليف املجموعات بحل التدريبني (.)3( , )2
8  -8مناق�شة ما تو�صلت �إليه املجموعات ،وتقدمي التغذية الراجعة املنا�سبة.
9  -9مناق�شة الأمثلة (.)6( ،)5( ،)4
1010تكليف الطلبة بحل التدريبني ( ،)5( ،)4ومتابعة حلولهم ،للت�أكد من امتالكهم للمعرفة الريا�ضية.
قدمت يف املوقف ال�صفي ،وتوجيه الطلبة �إلى
1111ختم الدر�س من خالل توجيه �أ�سئلة حول اخلربات التي ّ
تعبئة �سجل و�صف �سري التعلم.
بيتيا ،ومتابعة حلول الطلبة لتقدمي التغذية الراجعة والدعم الالزم لهم.
�1212إعطاء التمارين وامل�سائل
ً
واجبا ًّ

�أخطاء �شائعة

 -يخطئ بع�ض الطلبة؛ فال يفرقون بني مفهوم القاطع ومفهوم املما�س ،وعدم تمييزهم بني نقطة التما�س،بيانيا.
ونقطة غري ذلك ،وميكن معاجلة ذلك بالتو�ضيح ًّ

مراعاة الفروق الفردية
عالج
 -تكليف الطلبة بحل �س�ؤال رقم (�-1أ ) من ورقة العمل.�إثراء
 -تكليف الطلبة بحل �س�ؤال رقم ( -1جـ) من ورقة العمل .استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :التوا�صل ،الورقة والقلم ،مراجعة الذات.
�أداة التقويم :قائمة الر�صد (� ،)1-3سجل و�صف �سير التعلم (.)4-1
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إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

تدريب (:)1

�( 1س)1-
معادلة املما�س � :ص4 =2-
معادلة العمودي � :ص�(4- =2-س)1-
تدريب (:)2
هـ ( × )2±ق( 1- =1-×1= )2±متعامدان

َ

َ

التمارين والم�سائل

َ

1 )1ميل املما�س عند ( = )2،1ق(8= )1
2 )2نقطة التقاطع عند �س=  2هي ()8،2
معادلة املما�س � :ص�(12=8-س)2-
)1،1(3 )3
)3، 1-(4 )4
5 )5معادلة املما�س � :ص= �2-س2+
6 )6معادلة املما�س� :ص�(2- = 2-س )1 -
�( 1س )1 -
معادلة العمودي� :ص2 = 2-
7 )7ب= ، 1جـ=2
8 )8جـ=4- ,4
9 )9معادلة املما�س الأولى � :ص= � 1-س
4
معادلة املما�س الثانية � :ص� 1 = 4-س
4
 1010هـ = π 3
4
π
 1111معادلة املما�س � :ص�(2- =5-س) -
4
π
�( 1س) -
معادلة العمودي � :ص2 = 5-
4
 1212معادلة املما�س � :ص= � 1س1 +
2
2
 1313م�ساحة املثلث= 8وحدات مربعة
 1414م�ساحة املثلث=  5وحدات مربعة
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تدريب (:)3
π
َق(�س) = 0عندما �س=
2
تدريب (:)4
جـ= 1 -
5
تدريب (:)5
نقطة التما�س الأولى ()4،1
نقطة التما�س الثانية ()20-،5

َ

الف�صل الأول:

ثان ًيا

تطبيقات هند�سية وفيزيائية
تطبيقات فيزيائية

عدد احل�ص�ص ثالث ح�ص�ص

نتاجات التعلم

- -ي�ستخدم اال�شتقاق في حل م�سائل عملية على الم�سافة ,ال�سرعة ,والت�سارع.

التكامل الر�أ�سي
 -االقرتان الرتبيعي ،واملقذوفات يف ال�صف التا�سع الأ�سا�سي.- -كثريات احلدود يف ال�صفني العا�رش ،واحلادي ع�رش العلمي.

التكامل الأفقي
- -التكامل مع مبحث الفيزياء يف وحدة احلركة و املقذوفات.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)166-162 -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:https://www.edraak.org/k12/

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

 -امل�سافة ،ال�رسعة ،الت�سارع� ،أق�صى ارتفاع. -ال�رسعة اللحظية ،الت�سارع اللحظي.- -انعدام ال�رسعة ،انعدام الت�سارع.

التعلم القبلي
 -امل�شتقة ،قواعد اال�شتقاق ،قاعدة ال�سل�سلة ،اال�شتقاق ال�ضمني ،امل�شتقات العليا. -املقذوفات.استراتيجيات التدريس

زميال�-شارك) ،التفكري
التدري�س املبا�رش ( العمل يف الكتاب املدر�سي ) ،التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ ً
الناقد (التحليل).

�إجراءات التنفيذ

1  -1التمهيــــد للـدر�س مــن خــــالل مراجعة الطلبـة باخلــربات ال�سابقـــة ،ال�ســرعة املتـو�سطة (ع) فــي
الفـــرتة [ن  ،ن∆+ن] جل�سيم يتحرك على خط م�ستقيم ،وفق العالقة ل= ف(ن) ،ثم ربط نهاية
ال�رسعة املتو�سطة عندما ∆ن ←  0بامل�شتقة الأولى فنح�صل ع(ن) = ف(ن)
2  -2تقدمي مفهوم ال�رسعة اللحظية يف اللحظة ن :ع(ن) = ف(ن)
ومفهوم الت�سارع اللحظي يف اللحظة ن  :ت(ن) = ع(ن) = ف(ن)

َ

َ

َ

ً
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3  -3ا�ستنتاج بم�شاركة الطلبة � َّأن ع(ن) ،هو التف�سري الفيزيائي للم�شتقة الأولى القرتان امل�سافة ف(ن).
مبا�رشا على كل من ال�رسعة اللحظية والت�سارع اللحظي.
4  -4مناق�شة املثالني ( )2( ، )1مع الطلبة بو�صفهما تطبيقًا
ً
5  -5تكلي��ف الطلبة بح��ل التدريبني (� )2( ، )1ضم��ن جمموعات ثنائية ،ومتابعة حلوله��م لتقدمي التغذية
الراجعة والدعم الالزم لهم.
6  -6مناق�شة املثالني ( )4( ، )3مب�شاركة الطبة وطرح �أ�سئلة �أثناء احلل للت�أكد من فهمهم.
7  -7تق�سيم الطلبة يف جمموعات تعاونية.
8  -8تكلي��ف املجموع��ات بح��ل تدري��ب ( )3و�أ�سئل��ة الكت��اب ( ،)4،3،2،1ومتابع��ة مناق�شتهم �ضمن
املجموعات.
9  -9توجيه املجموعات �إلى عر�ض �أعمالها ومناق�شتها على اللوح.
1010املناق�شة و�إجراء حوار حول الإجابات ال�صحيحة التي مت التو�صل �إليها.
1111ختم الدر�س من خالل �س�ؤال الطلبة  :ماذا تعلمتم يف هذا الدر�س؟
بيتية ،ومتابعة حلول الطلبة؛ لتقدمي التغذية الراجعة ،والدعم الالزم حني احلاجة.
�1212إعطاء واجبات ّ

�أخطاء �شائعة

 -قد يخلط بع�ض الطلبة بين مفهومي ال�سرعة اللحظية وال�سرعة المتو�سطة ،والت�سارع اللحظي والت�سارعالمتو�سط ،و�ضح للطلبة الفرق بين ال�سرعة اللحظية وال�سرعة المتو�سطة.
بيانيا.
- -قد يخلط بع�ض الطلبة في حركة المقذوفات والمتجهات ،و�ضح للطلبة م�سار حركة المقذوفات ًّ

مراعاة الفروق الفردية
عالج
 -تكليف الطلبة بحل �س�ؤال رقم ( )2من ورقة العمل (.)1-3�إثراء
  -تكليف الطلبة بحل ال�س�ؤال رقم ( )3من ورقة العمل (.)1-3استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء ،املالحظة ،التوا�صل.
�أداة التقومي� :سلم التقدير (� ،)2-3سلم التقدير اللفظي حلل امل�س�ألة (.)9-3
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إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

تدريب ()1
 4 = ) πمرت
ف( 6

تدريب ()2
2
ت( 12- =)1م/ث
2
ت( 12 =)5م/ث
تدريب ()3
ل=  120مرت

 15 =) πم/ث
ع( 6

 36- =) πم/ث
ت( 6

2

التمارين والم�سائل
		
�	)1أ ) ع(9 = )0م/ث

 )2ت( π
 ) 1م/ث
(
=
)
2
3

ب) ت(6 = )3م/ث ، 2ت(6- = )1م/ث

2

2

ب) ت(ن) =  9.8-م/ث

		
�	)3أ ) ف( 19.6 =)2م

2

جـ) ع( 19.6- = )4م/ث

ب) ف( 256 = )4قدم  ،ت(6- = )1م/ث
		
�	)4أ ) ن (]8 ،4
د ) ع( 128 = )0قدم /ث
جـ) ت(ن) =  32-قدم/ث

2

 )5ع( 64 =)1قدم/ث

،

ع( 64- = )5قدم/ث

�	)6أ= 40
�	)7أ ) زمن ال�صعود  +زمن الهبوط = 8ث

112 +8
ب)
2
جـ) ف( 140 = 60+)4قدم
د ) ن= 1ث
هـ ) ن=3ث  ،ن= 5ث
رتا
 )8ن1 =2ث  ،ومنه ن 3 = 1ث  ،ف 36 = ) 3 (1م ً
2
2
�	)9أ=4
=  7 2 + 4ثوان.

 )10ت =  2 -م/ث

2
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الف�صل الأول:

ثال ًثا

تطبيقات هند�سية وفيزيائية
املعدالت المرتبطة بالزمن

عدد احل�ص�ص �أربع ح�ص�ص

نتاجات التعلم

 -يف�رس مفهوم املعدل الزمني. -يحدد الثوابت واملتغريات املعطاة واملطلوبة. -يوظف اال�شتقاق ال�ضمني يف حل م�سائل وتطبيقات حياتية على املعدالت املرتبطة بالزمن.يكون عالقة ريا�ضية تربط متغريات امل�س�ألة املعطاة واملطلوبة.
ِّ - -

التكامل الأفقي
- -معدالت التغري يف مبحث الفيزياء.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)178-171- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

معدل التغري ،املعدل الزمني ،املعدالت املرتبطة بالزمن.

https://www.edraak.org/k12/

التعلم القبلي
 -تكوين عالقات ريا�ضية ،اال�شتقاق ال�ضمني بالن�سبة للزمن ،حجوم املج�سمات وم�ساحة �سطحها،م�ساحات الأ�شكال الهند�سية ،عالقات و قوانني املثلثات.
استراتيجيات التدريس

زميال�-شارك)،
التدري�س املبا�رش (التدربيات والتمارين )  ،حل امل�شكالت ،التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ ً
التفكري الناقد (التحليل).

�إجراءات التنفيذ
1  -1التمهيد من خالل مراجعة اخلربات ال�سابقة وخا�صة اال�شتقاق ال�ضمني بالن�سبة للزمن.
2  -2تقدمي مفهوم معدالت تغري كل من �ص � ،س بالن�سبة للزمن ،والتي ت�سمى باملعدالت املرتبطة بالزمن،
للطلبة من خالل ذكر �أمثلة حياتية ،وتوجيههم �إلى ذكر �أمثلة �أخرى يرتبط معدل تغريها بتغري الزمن
واال�ستماع �إلى �إجاباتهم وتعزيزها.
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3  -3مناق�شة املثالني ( )1و ( )2مع الطلبة ،مع الرتكيز على تنفيذ خطوات حل امل�س�ألة حلل كل من املثالني،
وهي :فهم امل�س�ألة ،اقرتاح خطة احلل ،تنفيذ احلل ،التحقق من احلل ،والرتكيز على �رضورة حتديد الثوابت
واملتغريات املعطاة واملطلوبة ،وتكوين العالقات الريا�ضية ال�صحيحة التي تربط متغريات امل�س�ألة للتمكن
من حلها.
4  -4تق�سيم الطلبة يف جمموعات غري متجان�سة.
5  -5تكليف املجموعات بحل تدريب ( ،)1ومتابعة حلولهم وتقدمي التغذية الراجعة املنا�سبة ،ل َّأن هذه
املعرفة ت�شكل عند الطلبة م�شكالت ريا�ضية ،وتوجيه املجموعات �إلى عر�ض �أعمالها ثم مناق�شة احلل
ال�صحيح على اللوح.
مراقبا خطوات حل امل�س�ألة.
6  -6مناق�شة املثالني ( )3و ( )4مع الطلبة ،و�إ�رشاكهم يف تنفيذ احللول للأمثلة
ً
7  -7تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات غري متجان�سة ومرقمة ،وتكليف املجموعات ذات الرقم الفردي بحل
تدريب ( )3واملجموعات ذات الرقم الزوجي بحل تدريب (.)4
8  -8مناق�شة ما تو�صلت �إليه املجموعات وتقدمي التغذية الراجعة املنا�سبة لها.
9  -9مناق�شة مثال ( )5مع الطلبة وحله مب�شاركتهم مع ت�أكيد خطوات احلل.
�1010إعطاء واجبات �صفية للطلبة ،ومتابعة حلولهم لتقدمي التغذية الراجعة والدعم الالزم لهم.
1111ختم الدر�س من خالل :
�س�ؤال الطلبة :ماذا تعني املعدالت املرتبطة بالزمن؟ (واال�ستماع �إلى �إجاباتهم وتعزيزها).
توجيه الطلبة �إلى تعبئة منوذج �سجل و�صف �سري التعلم.

�أخطاء �شائعة

 -يخطئ بع�ض الطلبة يف حتديد الثوابت واملتغريات. -يخطئ بع�ض الطلبة يف تكوين العالقات امل�ساعدة. -يخطئ بع�ض الطلبة يف تكوين العالقة الأ�سا�سية املطلوبة ،التي تربط بني الثوابت واملتغريات مت�ضمنةالعالقات امل�ساعدة.
 �-ضعف بع�ض الطلبة يف حل امل�س�ألة الريا�ضية ( امل�شكالت).ويتم معاجلة ذلك من خالل:
 تدريب الطلبة على �آلية حل امل�شكالت الريا�ضية يف املوقف ال�صفي.
  �إعطاء الطلبة �أن�شطة متنوعة على حل امل�شكالت الريا�ضية ،وتنفيذ خطوات حل امل�شكالت لتمكينهم
من حلها.
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مراعاة الفروق الفردية
عالج
 -مكعب من الثلج يتناق�ص طول �ضلعه مبعدل �0.001سم/ث ،جد معدل التغري يف حجمه عندما يكونطول �ضلعه �10سم( .الإجابة�0.3- :سم/3ث).
 -حو�ض �سباحة على �شكل متوازي م�ستطيالت ،بعدا قاعدته 20م10 ،م وعمقه 2م� ،إذا �ضخ املاء مبعدل4م/3دقيقة ،فجد �رسعة ارتفاع املاء فيه( .الإجابة0.02 :م/د)
�إثراء
 -حل ال�س�ؤال رقم ( )5من ورقة العمل (.)1-3استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم ،المالحظة ،التوا�صل ،مراجعة الذات.
�أداة التقويم� :سلم التقدير (� ،)3-3سلم التقدير اللفظي (� ،)9-3سجل و�صف �سير التعلم (.)4-1
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

تدريب (:)1
العالقة امل�ستخدمة حجم الكرة  ,وم�ساحة �سطح الكرة.
ح |
نق=�10سم = � π 4-سم/3ث
ن
م
2
= � π 0.4-سم /ث
ن
نق = �5سم
تدريب (:)2
العالقة امل�ستخدمة امل�سافة بني النقطتني:
ل
|=
ن 3م
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6
م/ث
20.56

تدريب (:)3
م�ساحة املثلث بداللة جيب الزاوية.
م
ن
م
ن

�أ )
ب)

|

هـ=ْ 60

|
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هـ=
ْ

π32
=
180
π32=
�سم/2ث
180
�سم/2ث

التمارين والم�سائل
م
ن

)1
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�ص
ن
م
ن

)3
)4

ل
ن

�	)5أ )
)6

هـ
ن

)7

ف
ن

ح
ن

|
		
�س=�10سم = � 0.012-سم/2ث

|
�س=�10سم = � 0.03-سم/3ث

 3م/ث		= 8

(العالقة :مربهنة فيثاغور�س )

= �3سم/2ث		

(العالقات :ت�شابه املثلثني ،حجم املخروط ،م�ساحة الدائرة)

= × 10
م
ن

 37كم�/ساعة

= � 32سم/2ث		

		
=  0.1راد/ث
=×5

(العالقة :قانون جيب التمام )
ب)

ل
ن

=

196
68

�سم/ث

(العالقة :ظل الزاوية )

� 3سم/ث

)8

م
ن

= (� )80– π40سم/2ث

(العالقات :م�ساحة الدائرة ،م�ساحة مربع)

)9

ف
ن

		
=  0.6م/ث

(العالقة :امل�سافة بني النقطتني)
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الف�صل الثاين:

تطبيقات عملية على التفا�ضل

� ً
أوال

النقط الحرجة

عدد احل�ص�ص ح�صتان

نتاجات التعلم

 -يتعرف مفهوم النقط الحرجة القتران.- -يحدد النقط الحرجة القتران معطى.

التكامل الر�أ�سي
هند�سيا يف ال�صف التا�سع الأ�سا�سي (القطع املكافئ).
 -ورد مفهوم النقط احلرجةًّ

م�صادر التعلم
- -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)178-175

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

- -النقط احلرجة لالقرتان.

التعلم القبلي
 -الم�شتقة الأولى لالقترانات� ،أ�صفار االقتران ،مجال االقتران ،حل المعادالت.استراتيجيات التدريس

زميال�-شارك) ،التفكري
التدري���س املبا�رش (العمل يف الكتاب املدر�س��ي ) ,التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انت��قِ ً
الناقد (التحليل).

�إجراءات التنفيذ
1 -1التمهيد من خالل كتابة عنوان الدر�س على اللوح ،و�س�ؤال الطلبة عند توقعاتهم حول مو�ضوع الدر�س
واال�ستماع �إلى �إجاباتهم.
 2 -2تقدمي تعريف النقط احلرجة وتو�ضيحه من خالل جمموعة من الأمثلة التي يتم مناق�شتها مع الطلبة على
اللوح ،لرت�سيخ مفهوم النقط احلرجة لديهم وتدريبهم على كيفية �إيجادها القرتان معطى.
3 -3تق�سي��م الطلب��ة �إلى جمموع��ات غري متجان�سة ,وتوجي��ه كل جمموعة �إلى ح��ل التدريبات ()3 ,2 ,1
ومتابع��ة حلول املجموعات ومناق�شتها ،وتقدمي التغذية الراجعة املنا�سبة التي تعمل على تر�سيخ مفهوم
النقط احلرجة لالقرتانات ال�سابقة.
4 -4مناق�شة مثال ( )4الذي يتبنى ا�سرتاتيجية قراءة ال�شكل املمثل ملنحنى امل�شتقة الأولى ،ويهدف �إلى
ا�ستدراج الطلبة للتو�صل �إلى حتديد النقط احلرجة لالقرتان الأ�صلي ق(�س).
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5 -5تكليف الطلبة بحل تدريب ( )4امل�س�ألة الواردة يف بداية الدر�س ،ومتابعة حلولهم وتقدمي التغذية
الراجعة املنا�سبة.

6 -6ختم الدر�س من خالل �س�ؤال الطلبة :ماذا تعلمت اليوم؟ وتوجيههم �إلى تعبئة منوذج �سجل و�صف �سري التعلم.
7 -7تكليف الطلبة بحل واجبات بيتية ومتابعتها لتقدمي التغذية الراجعة والدعم الالزم.

�أخطاء �شائعة

 -يخطئ بع�ض الطلبة يف حتديد النقط احلرجة؛ وذلك ب�سبب عدم االنتباه ملجال االقرتان وميكن عالجذلك مبا ي�أتي:
  تو�ضيح مفهوم النقط احلرجة و�رشوط حتقيقها.
 �إعطاء مثال وال مثال على النقط احلرجة.

مراعاة الفروق الفردية
عالج
 -جد النقط احلرجة لالقرتان ق(�س) = |�2- 6س|�إثراء
�س1 + 3
 -جد النقط احلرجة لالقرتان ق(�س) =.
�س1 - 2
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء ,مراجعة الذات.
�أداة التقومي� :سلم التقدير (� ،)4-3سجل و�صف التعلم (.)4-1
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

تدريب ()1
النقط احلرجة. )15- ,2( , )17 ,2- ( , )8- ,3( , )10 ,3-( :
تدريب ()2

النقط احلرجةπ 5 ( , ) 1 , π ( , )0 , π ( , )0 ,0( :
)0 ، π( ،) 1
,
4 6
4 6
2
تدريب ()3
النقط احلرجة) 4 3 ، 2( ، )0 ، 0( ، ) 4 3 ، 2-( :
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تدريب()4
النقط احلرجة.)3 ,3 ( , )0 ,2( , )1 ,1( :

التمارين والم�سائل
)1

�أ ) (.)2- ,1 ( , )9 ,2( , )25 ,2-

)1 ,π 2( ، ) 2 - , π45 ( ، ) 2 , π
ب) (4 ( ، )1 ، 0
جـ) (4 , 2 ( ، )0 ، 0( ، )36 ، 3-
)4 ، 2( ، )0 ، 1( ، ) 27
3
.)1 ,π( , )0 , π
د ) (2 ( , )1 ,0
هـ ) (.)4 ,2( , )1 ,0( , )5 ,2-

)2
)3
)4

�أ=  , 3-ب= . 9-
( ,3-ق( ,2-( , ))3-ق( ,0( , ))2-ق( ,3( , ))0ق() )3
(.)1- ,0
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الف�صل الثاين:

تطبيقات عملية على التفا�ضل

ثان ًيا

التزايد والتناق�ص

عدد احل�ص�ص ح�صتان

نتاجات التعلم

يتعرف مفهوم تزايد وتناق�ص االقرتان
ّ - -يحد ّد فرتات التزايد والتناق�ص لالقرتان. -يبحث �إ�شارة امل�شتقة الأولى لالقرتان ق.- -ي�ستخدم امل�شتقة الأولى يف حتديد فرتات التزايد والتناق�ص القرتان معطى.

التكامل الر�أ�سي
- -التزايد والتناق�ص يف ال�صف احلادي ع�رش العلمي.

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)184-179- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:

 -اختبار امل�شتقة الأولى.- -التزايد ,التناق�ص ,الثابت.

https://www.edraak.org/k12/

التعلم القبلي
 -امل�شتقة الأولى لالقرتان. -بحث �إ�شارة االقرتانات.استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة)�( ،أوراق العمل) �أخرى (اال�ستقراء) ،التعلم يف جمموعات (فكر  -انتقِ زميلاً � -شارك).

�إجراءات التنفيذ
1 -1التمهيد :توجيه الطلبة الى كتابة اجلدول الآتي على دفاترهم وتعبئة الفراغات فيه:
�س
ق(�س) = �س 2+

2-

1-

0

1

2

هـ(�س) = � - 6س
ل(�س) = 5
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2  -2توجيــ��ه الطلبة �إلى و�صف �سلوك منحنى كل م��ن االقرتانات ق(�س) ,هـ(�س) ,ل(�س)؛ كلما زادت
قيم �س يف اجلدول ال�سابق ،وبذلك ي�ستنتج تعريف التزايد والتناق�ص والثابت.
3  -3مناق�شة الطلبة يف ال�شكل ( )11- 3وذلك بربط املما�سات بامل�شتقة الأولى ،وظل الزاوية التي ي�صنعها
املما�س مع حمور ال�سينات؛ بهدف ا�ستنتاج وربط �إ�شارة امل�شتقة الأولى ،ب�سلوك تزايد منحنى االقرتان
متهيدا لتقدمي النظرية .
وتناق�صه يف الفرتات املعرف عليها ً
4  -4تقدمي تعريف التزايد والتناق�ص والثابت ملنحنى االقرتان ،كما ورد يف كتاب الطالب يف ال�صفحة
(.)179
5  -5مناق�شة ال�شكل ( )10-3التمهيدي يف بداية الدر�س مع الطلبة ،وطرح �أ�سئلة؛ عليه لرت�سيخ مفهوم
التزايد والتناق�ص وكيفية حتديد فرتات التزايد والتناق�ص والثابت.
6  -6تقدمي النظرية ومناق�شتها مع الطلبة لتو�ضيحها .
7  -7مناق�ش��ة املثال�ين ( )2( ، )1مع الطلبة ،وتوظي��ف النظرية يف حتديد فرتات التزاي��د والتناق�ص ملنحنى
االقرتان يف كل من املثالني.
8  -8تكلي��ف الطلبة بحل التدريب�ين (� )2( ، )1ضمن جمموعات ثنائية ،ومتابع��ة حلولهم وتقدمي التغذية
الراجعة املنا�سبة.
9  -9مناق�ش��ة املثال�ين ( )3و( )4مع الطلب��ة ،وتكليف الطلبة بحل تدري��ب ( ،)3ومتابعة حلولهم وتقدمي
التغذية الراجعة املنا�سبة.

1010خت��م الدر�س من خالل طرح �أ�سئلة على الطلبة حول املعرفة التي ق ُِّدمت يف املوقف ال�صفي للت�أكد من
مدى امتالك الطلبة للمعرفة الريا�ضية التي وردت يف الدر�س.
بيتيا ،ومتابعة حلولهم لتقدمي التغذية الراجعة
1111تكليف الطلبة بحل متارين وم�سائل الدر�س بو�صفها ً
واجبا ًّ
لهم.

�أخطاء �شائعة

 -يخط��ئ بع���ض الطلبة في بح��ث �إ�شارة الم�شتق��ة الأولى؛ وبالتال��ي يخفقون في تحديد فت��رات التزايدوالتناق�ص لمنحنى االقتران.

134

مراعاة الفروق الفردية
عالج
معتمدا اجلدول الآتي ،اكتب فرتات التزايد والتناق�ص لالقرتان ق.
)1
ً

ق(�س)
َق(�س)
قيم(�س)

+ + + + + 0- - - - - - 0 + + + +
5

1-

�	)2إذا كان ق(�س) = �س� ، 2س [ ،]4 ، 2-فحدد فرتات التزايد والتناق�ص لالقرتان ق.
�إثراء
متناق�صا على ح ،وكان
متزايدا على جمموعة الأعداد احلقيقية ح ،وكان هـ(�س) اقرتا ًنا
 �-إذا كان ق(�س) اقرتا ًناً
ً
كل من ق  ،هـ قابلني لال�شتقاق ،وكان ل(�س) = 4ق(�س) 3 -هـ(�س) مت�صلاً وقابلاً لال�شتقاق على ح،
ف�أثبت � َّأن ل(�س) متزايد على ح.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل  ,املالحظة.
�أداة التقومي� :سلم تقدير ( ،)5-3قائمة الر�صد (.)6-2
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

تدريب (: )1
ق(�س) متزايد يف الفرتة [. ]2 ,0
ق(�س) متناق�ص يف الفرتتني ( .)∞ ,2 [ , ]0 , ∞ -
تدريب(:)2
. ] π23 , π [ , ] π
ق(�س) متزايد يف الفرتتني [ 2 , 0
. ] 2 , π23 [ , ] , π
ق(�س) متناق�ص يف الفرتتني [ 2
تدريب(:)3
ق(�س) متزايد على ح .
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التمارين والم�سائل
)1

�أ ) ق(�س) متزايد يف الفرتة ( . ]2 , ∞ -
ق(�س) متناق�ص يف الفرتة [. )∞ , 2
ب) ق(�س) متزايد يف الفرتتني [.]5 ,3[ , ]0 ,3-
ق(�س) متناق�ص يف الفرتتني [.]3 ,0[ , ]3- ,5-

.]π 2 , π23 [ , ]π , π
جـ) ق(�س) متزايد يف الفرتتني [ 2
.] π23 ,π[ , ] π
ق(�س) متناق�ص يف الفرتتني [2 ,0

د ) ق(�س) متناق�ص على ح .
هـ ) ق(�س) متزايد يف الفرتة [.]∞ ,2
ق(�س) متناق�ص يف الفرتة ( .]2 ,∞ -
و ) ق(�س) متزايد يف الفرتة [.]0 ,5-
ق(�س) متناق�ص يف الفرتة [. ]5 ,0
ز ) ق(�س) متزايد يف الفرتة [. )∞ ,4

ق(�س) متناق�ص يف الفرتة ( . ]4 , ∞ -

. ] π35 ,π [ , ] π
ح) ق(�س) متزايد يف الفرتتني [ 3 ,0
. ]π 2 , π35 [ , ]π , π
ق(�س) متناق�ص يف الفرتتني [ 3
ط) ق(�س) متزايد يف الفرتة ( . ]0 , ∞ -
ق(�س) متناق�ص يف الفرتة [. ) ∞ ,0
ي) ق(�س) متناق�ص على ح .
 )2ق(�س) متزايد يف الفرتتني ( . ) ∞ ,2[ ، ]2- , ∞ -
ق(�س) متناق�ص يف الفرتة [ . ]2 ,2-
 )3هـ(�س) = ق(�س) �3 +س� ، 0 > 2س (�أ  ،ب)

َ

َ

هـ(�س) متزايد يف الفرتة [ �أ  ,ب ].
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الف�صل الثاين:

تطبيقات عملية على التفا�ضل

ثال ًثا

القيم الق�صوى

عدد احل�ص�ص ثالث ح�ص�ص

نتاجات التعلم

 -يتعرف مفهوم القيم الق�صوى املحليةالقرتان معطى. -يتعرف مفهوم القيم الق�صوى املطلقة القرتان معطى. -يتعرف العالقة بني امل�شتقة الأولى لالقرتان والقيم الق�صوى املحلية له.- -يوظف اختبار امل�شتقة الأولى يف �إيجاد القيم الق�صوى املحلية لالقرتان املعطى.

التكامل الر�أ�سي
- -القيم الق�صوى يف ال�صفني التا�سع واحلادي ع�رش.

التكامل الأفقي
- -القيم الق�صوى في المقذوفات في مبحث الفيزياء.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)191-185 -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:https://www.edraak.org/k12/

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

 -اختبار امل�شتقة الأولى. -القيم الق�صوى املحلية ,العظمى املحلية ,ال�صغرىاملحلية.
- -القيمة العظمى املطلقة ,القيمة ال�صغرى املطلقة.

التعلم القبلي
 -امل�شتقة الأولى ,النقط احلرجة ,بحث �إ�شارة امل�شتقة الأولى. -التزايد والتناق�ص لالقرتان.استراتيجيات التدريس

زميال�-شارك).
التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة) التدريبات والتمارين ,التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ ً

�إجراءات التنفيذ

	1  -التمهيد من خالل مراجعة اخلربات ال�سابقة التي �سبق �أن در�سها الطلبة يف ال�سنوات ال�سابقة ،مثل:
خوا�ص كثريات احلدود وتو�ضيح عالقة �إ�شارة املعامل (�س )2باجتاه منحنى االقرتان الرتبيعي ,والعالقة
بني درجة االقرتان وعدد مرات قطع منحنى االقرتان كثري احلدود حمور ال�سينات ,وعالقة ذلك بعدد
القيم الق�صوى والأعداد احلرجة.
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2  -2مناق�شة ال�شكل ( )13-3الواردة يف كتاب الطالب؛ بهدف التمهيد ملو�ضوع الدر�س القيم الق�صوى.
3  -3تقدمي تعريف القيم الق�صوى املحلية والقيم الق�صوى املطلقة ,وتو�ضيحه من خالل الر�سومات البيانية
كما يف ال�شكل ( )13-3وتر�سيخه لدى الطلبة.
4  -4تقدمي نظرية القيم الق�صوى لالقرتان (ق) وعالقتها بالنقط احلرجة وتو�ضيحها من خالل ال�شكل
(.)13-3
5  -5تقدمي نظرية اختبار امل�شتقة الأولى للقيم الق�صوى ،وتو�ضيحها لدى الطلبة؛ من خالل �إ�شارة امل�شتقة
الأولى وربطها بالتزايد والتناق�ص لالقرتان ق.
6  -6مناق�شة املثالني ( )2( ، )1وحلهما مب�شاركة الطلبة ،وربط احلل بالنظريات ال�سابقة ،وتوظيفها يف
�إيجاد القيم الق�صوى املحلية والقيم الق�صوى املطلقة لالقرتان ق.
7  -7تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات غري متجان�سة ,وتكليف املجموعات بحل تدريب ( )1ومتابعة حلول
املجموعات ومناق�شتها وتقدمي التغذية الراجعة املنا�سبة.
8  -8مناق�ش��ة املثال�ين ( )4( ، )3وحلهم��ا بم�شاركة الطلبة ،م��ع تو�ضيح خطوات �إيج��اد القيم الق�صوى
املحلي��ة واملطلقة وتوظيف نظريات القي��م الق�صوى ب�شكل منا�سب ،مع ت�أكي��د كيفية بحث الإ�شارة
و�أهميتها يف حتديد فرتات التزايد وفرتان التناق�ص لالقرتان ،و�إيجاد القيم الق�صوى املحلية واملطلقة له.
9  -9تكليف الطلبة بحل تدريب (� )3ضمن جمموعات ثنائية ومتابعة احللول ،وتقدمي التغذية الراجعة املنا�سبة.
بيتيا ومتابعة حلولهم لتقدمي التغذية الراجعة والدعم
1010تكليف الطلبة بحل متارين وم�سائل بو�صفها ً
واجبا ًّ
الالزم لهم.
1111ختم احل�صة من خالل توجيه الطلبة �إلى تعبئة منوذج �سجل و�صف �سري التعلم.

�أخطاء �شائعة

 -يخطئ بع�ض الطلبة يف �إعادة تعريف اقرتان القيمة املطلقة . -يخطئ بع�ض الطلبة يف عدم ا�ستطاعتهم �إيجاد النقط احلرجة.- -يخطئ بع�ض الطلبة يف اخللط بني مفهوم القيم الق�صوى املحلية واملطلقة.

مراعاة الفروق الفردية
عالج
 -جد النقطة احلرجة والقيم الق�صوى املحلية (�إن وجدت) لالقرتانات الآتية:	�أ ) هـ(�س) = |�2 - 4س |
ب) هـ(�س) = �س�3 - 3س � ،س [ ] 2 ، 2-
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�إثراء
 �-إذا كـــــان ق(�س) = |�س 1 + |2 -�س � ،س≠  ، 0فجــد القيــم الق�صــوى لالقـرتان ق يف الفــرتة
[� ]3 ، 2-إن وجدت.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة ,مراجعة الذات.
�أداة التقويم� :سلم التقدير ( ،)6-3قائمة الر�صد (� ،)6-2سجل و�صف �سير التعلم (.)4-1
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

تدريب ()1
لالقتران ق (�س) :
قيمة عظمى محلية عند �س =  3هي ق(2 =)3
قيمة �صغرى محلية عند �س= 1هي ق(2- = )1
قيمة عظمى مطلقة عند �س =  1-هي ق(18 = )1-
قيمة �صغرى مطلقة عند �س =  5هي ق(18- = )5
تدريب()2
لالقتران ق(�س):
قيمة �صغرى محلية عند �س=  , 1هي ق(0 =)1
قيمة �صغرى محلية عند �س=  , 1-هي ق(0 =)1-
قيمة عظمى محلية عند �س=  , 0هي ق(1 = )0
قيمة عظمى مطلقة عند �س=  , 4هي ق(15 = )4
�صفرا
قيمة �صغرى مطلقة هي ق(=)1±
ً
تدريب ()3
لالقتران ق(�س) :
قيمة عظمى محلية عند �س=  π32هي ق( = ) π32
قيمة عظمى مطلقة عند �س=  π32هي ق( =) π32
قيمة �صغرى مطلقة عند �س=  πهي ق(π = )π

π2
3 + 3
π2
3 + 3
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التمارين والم�سائل
)1

أ� )

ب)

جـ)

د)

لالقتران ق(�س) :
قيمة �صغرى محلية عند �س=  3هي ق(0 = )3
قيمة �صغرى مطلقة عند �س= 3هي ق(0 = )3
قيمة عظمى مطلقة عند �س=  0هي ق(9 = )0
لالقتران ق(�س) :
قيمة �صغرى محلية عند �س=  2هي ق(16- =)2
قيمة عظمى محلية عند �س=  2-هي ق(16 = )2-
قيمة �صغرى مطلقة هي ق( =)4-ق(16- = )2
قيمة عظمى مطلقة هي ق( =)2-ق(16 = )4
لالقتران ق(�س) :
قيمة عظمى مطلقة عند �س=  , 0هي ق(8 = )0
قيمة �صغرى مطلقة عند �س=  , 4هي ق(8- = )4
لالقتران ق(�س) :
قيمة �صغرى محلية عند �س=  , 0هي ق(1 = )0
قيمة �صغرى مطلقة عند �س=  , 0هي ق(1 = )0

قيمة عظمى مطلقة عند �س=  , 5هي ق(16 = )5
هـ) لالقتران ق(�س) :
قيمة �صغرى محلية عند �س=  , 1هي ق(0 =)1
قيمة �صغرى مطلقة عند �س=  , 1هي ق(0 =)1
قيمة عظمى مطلقة هي ق( = )1-ق(8 =)3
و ) لالقتران ق(�س) :
قيمة �صغرى محلية عند �س=  1هي ق(1- = )1
12
قيمة �صغرى مطلقة عند �س=  1هي ق(1- = )1
12
قيمة عظمى مطلقة عند �س=  3هي ق(45 = )3
4
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ز) لالقتران ق(�س) :
قيمة �صغرى محلية عند �س=  0هي ق(0 = )0
قيمة �صغرى مطلقة عند �س=  , 0هي ق(0= )0
قيمة عظمى مطلقة عند �س=  , 8-هي ق(4 = )8-
ح) لالقتران ق(�س) :
قيمة �صغرى مطلقة عند �س=  0هي ق(0 = )0
قيمة عظمى مطلقة عند �س=  π2هي ق(π2 = )π2
ط) لالقتران ق(�س):
قيمة �صغرى مطلقة عند �س=  2هي ق(1- = )2
قيمة عظمى مطلقة عند �س=  2-هي ق(27 = )2-
ي) لالقتران ق(�س):
قيمة �صغرى محلية عند �س=  , 1هي ق(0 = )1
قيمة �صغرى مطلقة عند �س=  , 1هي ق(0 = )1
قيمة عظمى مطلقة عند �س=  , 3-هي ق(256 = )3-
 )2بما �أنَّ لالقتران ق(�س) قيمة عظمى محلية عند �س=  ← 2ق(�س) > � , 0س<2
ق(�س) < � , 0س > 2
هـ(�س)=  -1( 3-ق(�س)) × 2ق(�س) ← هـ(�س) < � , 0س< 2
هـ(�س) > � , 0س > 2
		
لالقتران هـ(�س) قيمة �صغرى محلية عند �س=  , 2هي النقطة (,2هـ()8-,2( = ))2
)3
�أ ) مجموعة قيم �س الحرجة لالقتران ق هي { } 2 , 0 ,2-
ب) منحنى ق(�س) متزايد في الفترة [ ] 0 , 2-
منحنى ق(�س) متناق�ص في الفترة [ ] 2 , 0
جـ) لالقتران ق(�س) قيمة عظمى محلية عند �س= 0
)4
�أ ) لالقتران ق(�س) نقط حرجة عند �س= � , 0س= 3
ب) االقتران متزايد في الفترة ( ] 3 , ∞ -
االقتران متناق�ص في الفترة [ ) ∞ , 3
جـ) لالقتران ق(�س) قيمة عظمى محلية عند �س= 3

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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الف�صل الثاين:

تطبيقات عملية على التفا�ضل

راب ًعا

التقعر

عدد احل�ص�ص ثالث ح�ص�ص

نتاجات التعلم

 -يتعرف مفهوم التقعر لالقتران ق. -يتعرف مفهوم نقطة االنعطاف لالقتران ق. -يبحث �إ�شارة الم�شتقة الثانية لالقتران ق. -يوظف اختبار الم�شتقة الثانية في تحديد فترات التقعر للأعلى وللأ�سفل لالقتران ق.- -يوظف اختبار الم�شتقة الثانية في تحديد القيم الق�صوى المحلية لالقتران ق.

التكامل الر�أ�سي
- -التقعر للأعلى �أو للأ�سفل لالقتران التربيعي في ال�صف التا�سع الأ�سا�سي.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)184-179- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

 -اختبار الم�شتقة الثانية ,التقعر للأعلى ,التقعرللأ�سفل ,نقط االنعطاف.

https://www.edraak.org/k12/

التعلم القبلي
 -الم�شتقة الأولى والثانية ,النقط الحرجة ,بحث �إ�شارة الم�شتقة الثانية .استراتيجيات التدريس

زميال�-شارك) ,التعلم من
التدري�س المبا�شر (العمل في الكتاب المدر�سي) ,التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ ً
خالل الن�شاط.

�إجراءات التنفيذ
1  -1التمهيد من خالل مناق�شة الطلبة بال�شكل ( )17-3الذي يمثل منحنى االقتران ق ,ودرا�سة �أو�ضاع
المما�سات المر�سومة عند نقطة التما�س الواقعة على منحنى االقتران ق؛ بهدف تو�ضيح مفهوم التقعر
لمنحنى االقتران ق(�س) للأ�سفل وللأعلى.
بيانيا لتو�ضيح
2  -2تقديم تعريف التقعر لمنحنى االقتران ق للأ�سفل ومناق�شته من خالل منحنى اقتران مر�سوم ًّ
مفهوم تقعر منحنى االقتران وربطه ب�أو�ضاع مما�سات منحنى االقتران ،وعالقتها بالمنحنى االقتران.
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3  -3ط��رح ت�سا�ؤل حول العالقة بين �سلوك منحنى االقت��ران من حيث التزايد �أو التناق�ص و�إ�شارة الم�شتقة
الأول��ى بهدف الربط بين �سلوك منحنى الم�شتقة الأولى لالقتران ق ،و�إ�شارة الم�شتقة الثانية لالقتران
ق للتو�صل �إلى اختبار الم�شتقة الثانية في تحديد مجاالت التقعر لمنحنى االقتران ق.
4  -4تقديم نظرية اختبار التقعر لمنحنى االقتران ق ومناق�شتها مع الطلبة.
5  -5مناق�ش��ة المثالين ( )2( ، )1لتحديد فترات التقعر للأ�سف��ل وللأعلى لمنحنى االقتران ق؛ من خالل
تطبيق اختبار الم�شتقة الثانية في التقعر .
6  -6تكلي��ف الطلبة بح��ل التدريبين (� )2( ، )1ضمن مجموعات ثنائي��ة ومتابعة حلولهم ،وتقديم تغذية
راجعة منا�سبة لهم.
7  -7لف��ت نظ��ر الطلبة ح��ول النقط التي يتغي��ر منحنى االقتران من اتج��اه تقعره حوله��ا ،والتي تقع في
مجاله بهدف التمهيد لتعريف نقطة االنعطاف وال�شروط التي يجب توفرها في النقطة؛ لتكون نقطة
انعطاف.
8  -8تقديم تعريف نقطة االنعطاف ،وت�أكيد ال�شروط التي يجب توفرها في النقطة لتكون نقطة انعطاف .
9  -9مناق�ش��ة المثالين ( )4( ، )3لإيجاد نقط االنعطاف ،مع ت�أكي��د �شروط توفرها لتكون نقطة انعطاف
�إن وجدت.
1010تكلي��ف الطلبة بحل التدريبين ( ،)4( ، )3حيث يتم توزيع الطلبة على مجموعات متكافئة ،وتكليف
بع���ض المجموع��ات بحل تدري��ب ( )3والأخرى بحل تدري��ب ( )4ومتابعة حل��ول المجموعات
ومناق�شتها وتقديم التغذية الراجعة المنا�سبة.
1111تقدي��م اختبار الم�شتقة الثانية للقيم الق�صوى المحلية بو�صفه تطبيقًا للم�شتقة الثانية ،و�إ�شارتها في تميز
القيم الق�صوى المحلية لالقتران ق.
1212مناق�شة مثال ( )5في �إيجاد القيم الق�صوى المحلية لالقتران ق با�ستخدام اختبار الم�شتقة الثانية .
1313تكليف الطلبة بحل تدريب ( )5ومتابعة حلولهم ،وتقديم التغذية الراجعة المنا�سبة .
1414ختم الح�صة من خالل �س�ؤال الطلبة :ماذا تعلمت اليوم ؟

�أخطاء �شائعة

 -يخطئ بع�ض الطلبة في تطبيق اختبار الم�شتقة الثانية لتحديد القيم الق�صوى المحلية؛ وكذلك الخلطبين نقط االنعطاف والنقط الحرجة لالقتران ق .

مراعاة الفروق الفردية

عالج
 -تكليف الطلبة بحل ال�س�ؤال رقم (-8د) من ورقة العمل (.)1-3143

�إثراء
 -يمكن اال�ستعانة بالر�سومات البيانية التي تمثل منحنى الم�شتقة الأولى ق؛ بهدف تعميق الفهم الختبارالتقعر ولنقط االنعطاف والقيم الق�صوى المحلية.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على الأداء ،المالحظة ،التوا�صل.
�أداة التقويم :قائمة الر�صد ( ،)7-3قائمة الر�صد ( ،)6-2قائمة الر�صد (.)7-2
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

تدريب (:)1

منحنى االقتران مقعر للأعلى في الفترتين []5 ,2 [ , ]1 ,5-
منحنى االقتران مقعر للأ�سفل في الفترة [ ] 2 , 1
تدريب ( :)2منحنى االقتران مقعر للأ�سفل لجميع قيم �س الحقيقية.
تدريب ( :)3لالقتران نقطتا انعطاف هما ( ) 81 , 3 ( , ) 0 , 0
تدريب (:)4
لالقتران قيمة عظمى محلية عند �س =  2-هي ق (19=)2-
لالقتران قيمة �صغرى محلية عند �س =  3هي ق (6- =)3

التمارين والم�سائل
)1

أ� ) منحنى االقتران ق مقعر للأ�سفل في الفترة () 0 , ∞ -
منحنى االقتران ق مقعر للأعلى في الفترة ( ) ∞ , 0
ب) منحنى االقتران ق مقعر للأ�سفل في الفترة () 4 ،4-
جـ) منحنى االقتران ق مقعر للأعلى في الفترة ( ) 2 ,∞-

)3
د ) منحنى االقتران ق مقعر للأعلى في الفترتين ( 2 ،0 ( ، )0 , ∞ -
)∞, 3
منحنى االقتران مقعر للأ�سفل في الفترة ( 2

)π, π
هـ) منحنى االقتران ق مقعر للأعلى في الفترة ( 4
)π
منحنى االقتران ق مقعر للأ�سفل في الفترة ( 4 , 0
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)2

�أ )
ب)
جـ)
د)

لالقتران ق نقطة انعطاف عند �س =2هي()4 ,2
لالقتران ق نقطتي انعطاف عند �س = � , 0س =  1هما ()0 ,1( , )0,0
لالقتران ق نقطة انعطاف عند �س =  0هي ()0 ,0
لالقتران ق نقطة انعطاف عند �س =  0هي ()0 ,0

)3
π
7
π
7
�أ ) لالقتران ق قيمة �صغرى محلية عند �س =  4هي ق ( 2 - = ) 4
π3
π3
لالقتران ق قيمة عظمى محلية عند �س =  4هي ق ( 2 = ) 4
ب) يف�شل اختبار الم�شتقة الثانية ،ومن اختبار الم�شتقة الأولى نجد �أنَّ لالقتران ق قيمة �صغرى محلية
عند �س =  0هي ق (0= )0
جـ) يف�شل اختبار الم�شتقة الثانية ،ومن اختبار الم�شتقة الأولى نجد �أنَّ لالقتران ق قيمة عظمى محلية
عند �س =  2هي ق (1- = )2
د ) لالقتران ق قيمة �صغرى محلية عند �س =  4هي ق (48= )4
 )4ق(�س) = � -س� 6 + 3س�15 - 2س 15 +
 )5منحنى ق(�س) مقعر للأعلى في الفترة ( ) ∞ , 0
منحنى ق(�س) مقعر للأ�سفل في الفترة ( ) 0 ,∞-
ال يوجد لمنحنى ق نقطة انعطاف عند �س =0؛ لأنَّ ق غير معرف عند �س=0
منحنى هـ(�س) مقعر للأ�سفل في الفترة ( ) ∞ , 0
منحنى هـ(�س) مقعر للأعلى في الفترة ( ) 0 ,∞ -
لالقتران هـ(�س) نقطة انعطاف عند �س=  0هي ()0 ,0
)6
�أ ) ق(�س) متزايد في الفترتين ( ) ∞ ,1 [ ، ]1- , ∞ -
ق(�س) متناق�ص في الفترة [ ] 1 , 1-
ب) لالقتران ق قيمة عظمى محلية عند �س=  1-هي ق ()1-
لالقتران ق قيمة �صغرى محلية عند �س=  1هي ق ()1
جـ) منحنى ق مقعر للأعلى في الفترة [ ) ∞ , 0
منحنى ق مقعر للأ�سفل في الفترة ( ]0 , ∞ -
د ) لالقتران نقطة انعطاف عند �س=  0هي ( ,0ق() )0
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الف�صل الثاين :تطبيقات عملية على التفا�ضل
تطبيقات القيم الق�صوى
خام�سا
ً

عدد احل�ص�ص �أربع ح�ص�ص

نتاجات التعلم

- -يوظف التفا�ضل في حل م�سائل عملية وم�شكالت حياتية تت�ضمن القيم الق�صوى.

التكامل الر�أ�سي
- -القيم الق�صوى في ال�صف الثاني ع�شر العلمي.

التكامل الأفقي
�- -أق�صى ارتفاع في مبحث الفيزياء.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ال�صفحات.)210-200( ،- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

�- -أكبر ما يمكن � ,أقل ما يمكن � ,أ�صغر ما يمكن.

https://www.edraak.org/k12/

التعلم القبلي
تكوين العالقات ,الم�شتقة الأولى ,النقط الحرجة ,التزايد والتناق�ص لالقترانات ,القوانين والعالقات
الريا�ضية ,الم�شتقة الثانية.
استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر (الأ�سئلة والأجوبة) ,حل الم�شكالت واال�ستق�صاء ،التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ ً
زميال�-شارك).

�إجراءات التنفيذ

	1 -التمهيد من خالل مناق�شة المثال الآتي مع الطلبة :
 جد قيم �س التي تجعل قيم االقتران ق(�س) = �س�4 - 2س � ,2 +أقل ما يمكن.
 جد قيم �س التي تجعل قيم االقتران هـ(�س) = �6س � -س� ,3 + 2أكبر ما يمكن.
بيانيا،
	2 -التو�ضيح للطلبة �أثناء المناق�شة؛ ماذا تعني �أكبر ما يمكن و�أ�صغر ما يمكن ،و�أقل ما يمكن ًّ
وبالر�سومات التو�ضيحية.
	3 -مناق�شة الطلبة في المثالين ( )2( ، )1وتوظيف خطوات حل الم�س�ألة الريا�ضية في حلهما ولت�شجيع
الطلبة على:
 فهم الم�س�ألة المراد حلها.
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 قراءة الم�س�ألة بتمعن.
 تحديد المتغيرات والثوابت.
 ربط المتغيرات والثوابت مع بع�ضها.
 ر�سم �شكل تو�ضيحي للم�س�ألة.
 تحديد المعطيات والمطلوب.
 التخطيط لحل الم�س�ألة وكتابة العالقة التي تربط بين المتغيرات في الم�س�ألة بداللة متغير واحد.
 تنفيذ الحل م�ستخد ًما ما تعلمه الطالب في الدرو�س ال�سابقة في �إيجاد القيم الق�صوى (اختبار
الم�شتقة الأولى ,اختبار الم�شتقة الثانية ).
 التحقق من الحل َو َم ْعقوليته.
4  -4تق�سيم الطلبة في مجموعات غير متجان�سة.
5  -5تكليف المجموعات بحل التدريبين ( )2( ، )1ومتابعة حلولهم ،وتقديم التغذية الراجعة المنا�سبة.
6  -6مناق�شة المثالين ( )4( ، )3مع الطلبة و�إ�شراك الطلبة في تنفيذ خطوات حل الم�س�ألة وتوظيفها في
حل المثالين ال�سابقين.
7  -7تكليف المجموعات بحل التدريبين ( ، )4( ، )3ومتابعة حلولهم وتقديم التغذية الراجعة المنا�سبة.
8  -8مناق�شة المثالين ( )6( ، )5مع الطلبة و�إ�شراك الطلبة في تنفيذ حل المثالين ،والتركيز على خطوات
حل الم�س�ألة في �أثناء الحل.
9  -9تكليف الطلبة بحل التدريبين ( ، )6( ، )5مع التركيز على خطوات حل الم�س�ألة.
1010ختم الدر�س من خالل �س�ؤال الطلبة :ماذا تعلمت اليوم؟ ويمكن توجيههم �إلى تعبئة نموذج �سير
و�صف التعلم.

�أخطاء �شائعة

 -يخطئ بع�ض الطلبة في تكوين العالقات الم�ساعدة التي تربط المتغيرات بالثوابت.- -يخطئ بع�ض الطلبة في تكوين العالقة المطلوبة بداللة متغير واحد.

مراعاة الفروق الفردية
عالج
مربعيهما �أقل ما
 -ع��ددان �صحيح��ان موجب��ان مجموعهما  ،40جد العددي��ن بحيث يكون مجم��وع ّيمكن.
�إثراء
- -حل ال�س�ؤال ( )9من ورقة العمل ()1-3
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة والتوا�صل  ,الورقة والقلم ،مراجعة الذات
�أداة التقويم� :سلم التقدير (� ،)8 -3سلم التقدير اللفظي (� ،)9-3سجل و�صف �سير التعلم (.)4-1
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

تدريب ()1
العالقة � :س �2 +ص = , 40ق = �س × �ص
العدد الأول = 20
العدد الثاني = 10
تدريب ()2
العالقة م�ساحة الم�ستطيل مع الر�سم
العر�ض = � 4سم
الطول = � 32سم
تدريب ()3

تدريب ()4
العالقة  :قانون م�ساحة المثلث = ×64× 1جا هـ
2
قيا�س الزاوية هـ = π
2

تدريب ()5
3
حجم المخروط = � π 364سم
تدريب ()6
العالقة  :مبرهنة فيثاغور�س
 3كم
�أقل تكلفة عندما �س = 2
�أكبر تكلفة عندما �س =  6كم

العالقة  :م�ساحة الم�ستطيل المح�صورة (م = �( 2س�6 - 3س�8 + 2س))
2
�سم
�س = + 2
3

التمارين والم�سائل
)1
)3
)5
)7
)9
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				1
العدد = 2
					
()4,2
قيا�س الزاوية هـ = π
			
4
هـ = π2 2
				
3
هـ = 			π43

 )2م (� π 300 = )10سم
�3 )4ص �4 +س 0 = 24 -
2

 )6م = � 16سم

2

� )8س =  7500قطعة

 256وحدة مر ّبعة
 )10م = 27

�إجابات �أ�سئلة
الوحدة الثالثة
 )1جـ = 2
2
 )2ت =  3م/ث
� )3أ ) �س = � ، 3 ±س = ) 3 ( 3 ±
ب) االقتران ق متزايد في الفترتين () ∞ , 3 [, ] 3- , ∞-
االقتران ق متناق�ص في الفترة [ ] 3 , 3-
جـ) لالقتران ق قيمة عظمى محلية عند �س = 3-
لالقتران ق قيمة �صغرى محلية عند �س = 3
لالقتران ق قيمة �صغرى مطلقة عند �س = 3 3 -
 )4ق ( �س) = �أ �س + 3ب �س + 2جـ �س  +د = �س� 6 - 3س5 + 2
� )5أ ) لالقتران ق نقطة حرجة عند �س = � , 1-س= 5
ب) االقتران ق متزايد في الفترة [ ] 5 , 1-
االقتران ق متناق�ص في الفترتين ( ) ∞ , 5 [ ، ] 1- , ∞ -
جـ) لالقتران ق قيمة عظمى محلية عند �س = 5
لالقتران ق قيمة �صغرى محلية عند �س = 1-
د ) االقتران ق مقعر للأعلى في الفترة ( ] 2 , ∞ -
االقتران ق مقعر للأ�سفل في الفترة [) ∞ , 2
هـ ) لالقتران ق نقطة انعطاف عند �س = 2
� )6أ ) لالقتران ق نقط حرجة عند �س = � , 1-س = � , 0س = � , 1س = 4
ب) االقتران ق متزايد في الفترة [ ] 4 , 0
االقتران ق متناق�ص في الفترة [ ] 0 , 1-
جـ) لالقتران ق قيمة �صغرى محلية عند �س = 0
د )	�أ =  , 2ب =  , 0ج =  , 1د =  , 0هـ = 3
2
2
� )7أبعاد الم�ستطيل هي ل = �5سم  ,ع = � 3.2سم
)8
8 7 6 5 4 3 2 1
رقم الفقرة
د جـ
د
�أ
د
�أ
رمز الإجابة ال�صحيحة جـ د

9
ب

11 10
د جـ
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�أوراق العمل

ورقة عمل ()1-3
�أجب عن الأ�سئلة الآتية:
� )1إذا كان ق(�س) = �س2 + 3
�أ )جد معادلة المما�س لمنحنى االقتران ق عند النقطة ( ) 3 , 1
ب) جد معادلة العمودي على مما�س منحنى االقتران ق عند النقطة ( ) 3 , 1
جـ) جد م�ساحة المثلث الناتج عن تقاطع محور ال�سينات والمما�س والعمودي على المما�س لمنحنى
االقتران ق عند النقطة (.)3 ، 1
أ�سيا للأعلى من برج يرتفع عن �سطح الأر�ض بمقدار 70م  ,ف�إذا كان ارتفاع الج�سيم عن
 )2قذف ج�سيم ر� ًّ
قمة البرج يعطى بالعالقة ف(ن) = 60ن – 10ن ، 2حيث ن :الزمن بالثواني ,ف :الم�سافة بالأمتار.
فجد كلاًّ مما ي�أتي:
�أ ) �أق�صى ارتفاع ي�صل �إليه الج�سيم عن قمة البرج .
ب) �أق�صى ارتفاع ي�صل �إليه الج�سيم عن �سطح الأر�ض.
جـ) متى يعود الج�سيم �إلى الأر�ض.
د ) �سرعة الج�سيم لحظة و�صوله الأر�ض.
 )3يتحرك ج�سيم على خط م�ستقيم بحيث �إنَّ بعده عن نقطة الأ�صل معطاة ح�سب العالقة :
ف(ن)= ن9 –3ن15 + 2ن  , 20 +حيث ن :الزمن بالثواني  ,ف :الم�سافة بالأمتار .
فجد كلاًّ مما ي�أتي:
�أ ) ال�سرعة االبتدائية.
ب) ت�سارع الج�سيم عند اللحظة التي تنعدم فيها ال�سرعة .
جـ) الم�سافة التي يقطعها الج�سيم عند ن = 1ث.
 )4يتحرك ج�سيم على خط م�ستقيم ،وفق العالقة ف(ن) = ن (-27ن) حيث ن :الزمــن بالثواني،
ف :الم�سافة المقطوعة بالأمتارِّ .بين �أن الج�سيم يبد�أ في العودة بعد مرور ٍ 9
ثوان من بدء حركته.
 )5خزان ماء كروي ال�شكل ن�صف قطره 1م  ,ي�صب فيه الماء من حنفية ،ف�إذا كان معدل ارتفاع الماء فيه
 1م/د
4
فجد كلاًّ مما ي�أتي:
�أ ) معدل تغير م�ساحة �سطح الماء فيه بعد دقيقتين من بدء �صب الماء .
ب) معدل تغير م�ساحة �سطح الماء فيه بعد مرور ( )6دقائق من بدء �صب الماء.
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�	)6إذا كان ق(�س) = �س� | , 36 - 2س| ≥  ، 6فجد كلاًّ مما ي�أتي:
�أ ) النقط الحرجة لالقتران ق.
ب) مجاالت التزايد والتناق�ص لالقتران ق.
وبين نوعها.
جـ) القيم الق�صوى المحلية �إن وجدت لالقتران ق ِّ
د ) مجاالت التقعر لالقتران ق.
هـ) نقط االنعطاف �إن وجدت.
�	)7إذا كان ق(�س) = �3س� - 2س ، 3حيث �س [  ، ] 4 ، 2-فجد كلاًّ مما ي�أتي:
�أ ) النقط الحرجة لالقتران ق.
ب) مجاالت التزايد والتناق�ص لالقتران ق .
جـ) القيم الق�صوى المحلية لالقتران ق وبين نوعها .
د ) مجاالت التقعر لالقتران ق.
هـ) نقط االنعطاف لالقتران ق.
�	)8إذا كان ق(�س) = جا�س  +جتا �س � ،س [  ، ] π2 , 0فجد كلاًّ مما ي�أتي:
�أ ) النقط الحرجة لالقتران ق .
ب) مجاالت التزايد والتناق�ص لالقتران ق.
جـ) القيم الق�صوى المحلية لالقتران ق ,وبين نوعها .
د ) مجاالت التقعر لالقتران ق.
هـ) نقط االنعطاف لالقتران ق.
 )9المثلث أ� ب جـ طول قاعدته �12سم  ,وارتفاعه �16سم  ,ر�سم المثلث د هـ و بحيث تقع ر�ؤو�سه
على �أ�ضالع المثلث أ� ب جـ � ،إذا كان( د و ) يوازي ( ب جـ )  ,فجد ارتفاع المثلث د هـ و الذي
يجعل م�ساحته �أكبر ما يمكن.
 )10تتحرك النقطة و (�س� ,ص) على الم�ستقيم� :س � -ص =  , 4جد �إحداثيات النقطة والتي تجعلها
�أقرب ما يمكن للنقطة ( . ) 0 , 6
ً
ً
وقابال لال�شتقـــاق على ( �أ  ,ب) ،وكان
مت�صال على الفترة [ �أ  ,ب ]
� )11إذا كان االقتران ق(�س)
متناق�صا على الفترة
فبين �أنَّ االقتران هـ(�س) = ق(�س) – �س, 5
ً
ق(�س)<  ,0لكل �س (�أ  ,ب) ِّ ,

َ

[ �أ,ب ] .
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�إجابات ورقة عمل ()1-3
�	)1أ ) �ص= �3س				

ب) �ص=

جـ) م =  15وحدة مربعة .
			
� )2أ ) ع( 15 = )0م/ث

� - 10س
3

ب) ت( 12- = )1م/ث , 2ت ( 12 = )5م/ث

2

جـ) ف(27 = )1م .
� )3أ ) �أق�صى ارتفاع عند قمة البرج = 90م
				
جـ) ن = 7ث
الج�سيم في العودة عندما ع(ن) =0
 )4يبد أ� ُ
27
 3ن = �صفر
ع(ن) = ف(ن) =
2
 2ن
ومنه ن =  9ثوان
				
� πسم / 2د
 )5أ� ) 4

ب) �أق�صى ارتفاع عن �سطح الأر�ض = 160م
د ) ع =  80 -م/ث .

َ

� πسم / 2د
ب) 4 -

�	)6أ ) النقط الحرجة هي ( . ) 4 , 2 ( , )0,0
ب) منحنى ق(�س) متناق�ص في الفترتين(  , ) ∞ , 2 [ ، ] 0 , ∞-ومتزايد في الفترة [ .] 2 , 0
جـ) لالقتران ق(�س) قيمة عظمى محلية عند �س=  2هي ق( ,)2و�صغرى محلية عند �س=  0هي
ق(.)0
د ) منحنى االقتران ق مقعر للأعلى في الفترة ( ]1 , ∞-ومقعر للأ�سفل في الفترة [ .) ∞ , 1
� )7أ ) النقط الحرجة هي ( . ) 0 , 6 ( , ) 0 , 6-
ب) منحنى ق(�س) متناق�ص في الفترة ( , ]2 , ∞-ومتزايد في الفترة [ ) ∞ , 6
جـ) يوجد قيمة �صغرى محلية هي ق( 6- = )0وقيمة عظمى مطلقة هي ق(. 0 = )6
د ) منحنى االقتران ق(�س) مقعر للأ�سفل في الفترتين () ∞ , 6 [ ، ] 6- , ∞-
هـ) ال يوجد نقط انعطاف.
هـ) لالقتران نقطة انعطاف عند �س= . 1
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. π2 , π5 , π
�	)8أ ) قيم �س الحرجة هي = , 0
4 4
ب) منحنى االقتران ق متزايد في الفترتين [ π5 [ ، ] π , 0
. ] π5 , π
[
في
ومتناق�ص
]
π2
,
4
4 4
4
 πوهي مطلقة ,وقيمة �صغرى محلية عند  π5وهي
جـ) لالقتران قيمة عظمى محلية عند �س= 4
4
مطلقة.
د) ق(�س) مقعر للأ�سفل في الفترة [  ] π3 , 0و [  ] π2 , π7وللأعلى في الفترة [ . ] π7 , π3
4 4
4
4
هـ) لالقتران نقطتا انعطاف عند �س= . π7 , π3
4
4
�8 )9سم .
. ) 5 , 3 ( )10

َ

 )11هـ (�س) = ق(�س) �5 -س , 0 < 4لكل �س ( �أ  ,ب )

َ

ومنه ف�إنَّ هـ(�س) متناق�ص على الفترة [ �أ  ,ب ].
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ا�سرتاتيجية التقومي :االتوا�صل ،الورقة والقلم.
�أداة التقومي :قائمة الر�صد (.)1-3
نعم

م�ؤ�شرات الأداء

ال

تطبيقات هند�سية:
- -يعرف المعنى الهند�سي للم�شتقة الأولى.

- -يميز بين ميل المما�س وميل العمودي على المما�س.

- -يجد معادلة المما�س لمنحنى االقتران عند نقطة التما�س.

- -يجد معادلة العمودي على المما�س لمنحنى االقتران عند تقطة التما�س.

 -يجد معادلة المما�س ومعادلة العمودي على المما�س لمنحنى �إذا ُعلمت نقطة خارجة.- -يبين تعامد منحنيين عند نقطة.

- -يبين توازي منحنيين عند نقطة.

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.
�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)2-3
1

م�ؤ�شرات الأداء

2

3

4

5

- -يتعرف مفهوم ال�سرعة اللحظية لج�سيم يتحرك وفق العالقة ف(ن).

َ

ً

- -يتعرف مفهوم الت�سارع اللحظي وعالقته ت(ن) = ع(ن) = ف(ن)

 -يحل م�سائل عملية على الم�سافة.- -يحل م�سائل عملية على ال�سرعة.

 -يحل م�سائل عملية على الت�سارع.فهما ،وقد يحتاج �إلى الم�ساعدة.
فهما عميقًا ،وال يحتاج �إلى الم�ساعدة .جيد ًّ
جدا ( :)4يبدي ً
ممتاز( :)5يبدي ً
فهما �ضعي ًفا ،ويحتاج �إلى الم�ساعدة.
جزئيا ،ويحتاج �إلى الم�ساعدة.
فهما
متو�سط ( : )2يبدي ً
جيد ( :)3يبدي ً
ًّ
فهما ،ويحتاج �إلى الم�ساعدة.
�ضعيف ( :)1ال يبدي ً

154

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم ،املالحظة.
�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)3-3
م�ؤ�شرات الأداء

�ضعيف مقبول جيد جيد ج ًّدا ممتاز

 -يفهم الم�س�ألة ويمثلها ب�شكل تقريبي. -يحدد الثوابت والمتغيرات والمعدالت الزمنية المعطاة والمطلوبة. -يكون عالقات م�ساعدة تربط متغيرات الم�س�ألة وثوابتها. -يكون عالقة رئي�سة مت�ضمنة الثوابت والمتغيرات.�ضمنيا بالن�سبة للزمن.
 -ي�شتق طرفي العالقةًّ
 -يجد المعدالت المطلوبة في الم�س�ألة.- -يحل المعدالت المرتبطة بالزمن.

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.
�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)4-3
م�ؤ�شرات الأداء

  -يحد ّد مجال االقتران المعطى. -يجد الم�شتقة الأولى لالقتران المعطى. -يجد �أ�صفار الم�شتقة الأولى �إن وجدت. -يجد قيم �س التي تكون عندها الم�شتقة الأولى غير موجودة.- -يعين النقط الحرجة.

1

2

3

4

5

ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل.
�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)5-3

َ

م�ؤ�شرات الأداء

1

2

3

4

5

  -يجد ق(�س). -يجد النقطة الحرجة لالقتران. -يبحث �إ�شارة االقتران (ق).- -يجد فترات التزايد والتناق�ص لالقتران.

َ

فهما ،وقد يحتاج �إلى الم�ساعدة.
فهما عميقًا ،وال يحتاج �إلى الم�ساعدة .جيد ًّ
جدا ( :)4يبدي ً
ممتاز( :)5يبدي ً
فهما �ضعي ًفا ،ويحتاج �إلى الم�ساعدة.
جزئيا ،ويحتاج �إلى الم�ساعدة.
فهما
متو�سط ( : )2يبدي ً
جيد ( :)3يبدي ً
ًّ
فهما ،ويحتاج �إلى الم�ساعدة.
�ضعيف ( :)1ال يبدي ً
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ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.
�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)6-3
م�ؤ�شرات الأداء

�ضعيف مقبول جيد جيد ج ًّدا ممتاز

  -يتعرف مفهوم القيم الق�صوى المحلية لالقتران المعطى. -يتعرف مفهوم القيم الق�صوى المطلقة لالقتران المعطى. -يجد القيم الق�صوى المحلية لالقتران المعطى. -يجد القيم الق�صوى المطلقة لالقتران المعطى.- -يوظف نظرية اختبار الم�شتقة للقيم الق�صوى.

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.
�أداة التقومي :قائمة الر�صد (.)7-3
م�ؤ�شرات الأداء

ال يتقن

يتقن

  -يتعرف مفهوم التقعر. -يتعرف مفهوم نقط االنعطاف. -يحدد فترات التقعر للأعلى وللأ�سفل.يعين القيم الق�صوى المحلية با�ستخدام اختبار الم�شقتة الثانية.
ّ --

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة ،التوا�صل.
�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)8-3
م�ؤ�شرات الأداء

1

2

3

4

5

  -يفهم الم�س�ألة المراد حلها. -ير�سم �شكل تو�ضيحي للم�س�ألة. -يحدد المتغيرات والثوابت. -يربط المتغيرات والثوابت مع بع�ضها بعالقة ريا�ضية. -يحدد المعطيات والمطلوب. -يكتب العالقة المطلوبة بداللة متغير واحد. -يجد القيم الق�صوى.فهما ،وقد يحتاج �إلى الم�ساعدة.
فهما عميقًا ،وال يحتاج �إلى الم�ساعدة .جيد ًّ
جدا ( :)4يبدي ً
ممتاز( :)5يبدي ً
فهما �ضعي ًفا ،ويحتاج �إلى الم�ساعدة.
جزئيا ،ويحتاج �إلى الم�ساعدة.
فهما
متو�سط ( : )2يبدي ً
جيد ( :)3يبدي ً
ًّ
فهما ،ويحتاج �إلى الم�ساعدة.
�ضعيف ( :)1ال يبدي ً
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ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل ،املالحظة.
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي (.)9-3
�سلم تقدير لفظي لتقومي مهارات الطلبة يف حل امل�س�ألة الريا�ضية العلمية.
م�ؤ�شر الأداء

�ضعيف في حل الم�س�ألة مبتدئ في حل الم�س�ألة
()2
()1

م�ؤهل لحل الم�س�ألة
()3

خبير لحل الم�س�ألة
()4

يعيـــــد �صيــــاغة ال ي�س��تطيع �ص��ياغة يجـــد �صعوبـــــة في ي�س��تطيـــع �صياغـــة ي�س��تطيـــع �ص��ياغـــة
الم�س���ألة بعباراته الم�س�ألـــــة بعبــاراته �ص��ياغــــة الم�س�ألــــة الم�س���ألـــة بعباراتــه الم�س���ألـــة بعباراتــ��ه
الخا�صة بطالقة.
بعباراتـــــ��ه الخا�ص��ة الخا�صة.
الخا�صة.
الخا�صة.
ويحتاج ل�شرح �أكثر.
تحديد المعطيات ال ي�س��تطيع تحدي��د يجـــد �صعوبـــــة في
المعطيـــــــــــــ��ات تحديـــد المعطيـــات
والمطلوب.
والمطلــ��وب ويج��د
والمطلوب.
�ص��عوبـــة في التفريق
م��ا بي��ن المعطي��ات
والمطلوب.

يحـ��دد المعطيــ��ات
يحـ��دد المعطي��ات
ّ
ّ
والمطلـ��وب ويق��وم
والمطلوب.
بر�ســــ��م تو�ضيحـــي
للم�س�ألـــ��ة ،وي ّعيــ��ن
عليــــ��ه المعطيـــات
والمطلوب �إن تط ّلب
الأمر ذلك.

تحديـد طريقـــــة ال ي�ستطي��ع تحدي��د يحــــ��اول تحديـــ��د يتقي��د بطريقة الحل يبتــكر �أكثر من طريقة
الحل المنا�سبة .طريقــــــ��ة الحــ��ل طريق��ة الحل المنا�سبة الموجــــ��ودة فــ��ي لحل الم�س�ألة.
ويحتاج �إلى م�ساعدة الكتاب.
المنا�سبة.
ينفِّذ الحل.

ال ي�ستطيـ��ع �أن ينفِّذ ي�ستطي��ع تنفي��ذ الحل ي�ستطيع تنفيذ الحل ينفِّ��ذ الح��ل ب�سرع��ة
مع وج��ود �أخطاء في ولكن يحتاج لوقت ودقة و�إتقان.
الحل.
بع�ض خطوات الحل .طويل.

يتحـقق من �صحة ال ي�ستطي��ع التحقق ال يتحق��ق م��ن �صحة يتحق��ق م��ن �صحة يتحق��ق م��ن �صح��ة
الحــــ��ل بطريقـــ��ة الحــ��ل ب�أكثـ��ر مــن
الحل.
من �صحة الحل.
الحل.
طريقة.
محددة.
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ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي :اختبار وحدة تطبيقات التفا�ضل.
ال�س�ؤال الأول:
أ�سيا للأعلى من �سطح بناية ترتفع  100متر عن �سطح الأر�ض بحيث �إنَّ ارتفاعه عنها
�أ ) قذف ج�سيم ر� ًّ
بعد ن ثانية من بدء الحركة يعطى بالعالقة  :ف(ن)= �أ ن –  5ن� ، 2إذا علمت �أن �سرعة الج�سيم �أثناء
هبوطه بعد مرور (  ) 6ثوانٍ ت�ساوي ن�صف �سرعته التي قذف بها ،فجد:
مترا عن �سطح الأر�ض.
( )1قيمة الثابت أ�
(� )2سرعة الج�سيم وهو على ارتفاع ( ً ) 55
ب) �أثبت �أنَّ الم�ستقيم �2ص � +س =  3عمودي على منحنى العالقة �ص = �س 2عند �إحدى نقطتي
تقاطعه مع منحناها..
�س1 + 2
		
جـ) اذا كان ق(�س) = �س
�س 2 -

� ،س ≤ �صفر
� ،صفر < �س < 2
� ،س < 2

( )2مجاالت التزايد والتناق�ص
		
فجد كلاًّ مما ي�أتي )1( :قيم �س الحرجة
( )3القيم الق�صوى ( �إن وجدت) .
		
د ) �إذا كان ق(�س)  ،هـ(�س) اقترانين مت�صلين على [ �أ  ،ب ] وقابلين لال�شتقاق على ( �أ  ،ب ) وكان كل
متزايدا على [ �أ  ،ب ] ،وكان ل(�س) = ق(�س)  +هـ(�س) ف�أثبت �أنَّ ل(�س)
من ق(�س)  ،هـ(�س)
ً
متزايد على [ �أ  ،ب ].
ال�س�ؤال الثاني:
�أ ) خزان ماء مخروطي ال�شكل قاعدته �أفقية ور�أ�سه �إلى �أ�سفل  ،قطر قاعدته � 12سم  ،وارتفاعه � 12سم،
ي�صب فيه الماء بمعدل � 15سم / 3ث  ،وفي اللحظة نف�سها يخرج منه الماء بمعدل � 6سم/ 3ث .
جد �سرعة ارتفاع �سطح الماء داخل الخزان عندما يكون عمق الماء فيه � 6سم  .ثم جد �سرعة تغير
م�ساحة �سطح الماء عند تلك اللحظة .
�أ
�2سم
ب) �أ ب جـ د �شكل رباعي فيه �أ ب = ب جـ � ،أ د = � 2سم
د
°
30
قيا�س الزاوية �أ د جـ =  ، °30جد طول د جـ
لتكون م�ساحة ال�شكل الرباعي �أقل ما يمكن .
ب
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جـ

ال�ســـــ�ؤال الثالث :
� )1إذا كانت ق(�س) = ( �س – � ( 5) 3س  ،) 1 +فجد قيم �س التي يوجد عندها قيمة �صغرى محلية ؟
ال�ســـــ�ؤال الرابع :
يتكون هذا ال�س�ؤال من ( 11فقرة) من نوع االختيار من متعدد ،لكل منها �أربعة بدائل ،واحد منها فقط
�صحيح� ،ضع دائرة حول رمز البديل ال�صحيح:
�	)1إذا كان ق(�س) = جـا �س × جتـا �س ف�إن ق (  ) πي�ساوي :
12
3
د)
			
)�صفرا
جـ
ب) 		1-
		
�أ ) 1
ً
2
�	)2إذا كان ق(�س) = جتـا �2س  ،حيث �س [  ] π ، 0ف�إنَّ �أ�صفار ق(�س) هي :
}π
		
}π، π
		
ب) {} π ، 0
		
}π
د) { 4
جـ ) {2 ، 0
�أ ) { 2

ً

َ

َ

�س 1 +

�	)3إذا كان ق(�س) معرفًا على [ ]3 ، 0وكانت ق (�س) =
ق ي�ساوي :
د) 4
				
جـ ) 3
			
ب) 2
		
�أ ) 1
متزايدا لجميع قيم �س ح ،ف�إنَّ قيم الثابت م ت�ساوي:
� )4إذا كان ق(�س) = �2س 3 + 3م �س � 24 +س
ً
جـ ) 4-
�أ ) {  }4 ، 4-ب) [] 4 ، 4-
د) (¢U ) 4 ، 4 -
الم�سافــة بالأمتار ،
 )5يتحرك ج�سيم في خط م�ستقيم ح�سب العالقة ف(ن) = أ� جـا 3ن  ،حيث ف:
(¢S)¥
ن :الزمن بالثواني ،ف�إنَّ ت�سارع الج�سيم عندما يقطع م�سافة مقدراها 4م ت�ساوي:
2
2
2
م/ث
د)18¢S
			
جـ )  4-م/ث
�أ ) 12م/ث 2ب)  36-م/ث
٢
٢�	)6إذا كان ق(�س) = � 2سن وكان ق(�( )3س)=� 12أ �س ، 2ف�إنَّ قيمة الثابت �أ ت�ساوي:
د) 5
جـ) 10
ب) 		12
�أ ) 120
1
�	)7إذا كان ق ( ، 3 = )1ق( 2=)1وكان ل(�س) = ق(�س - )2ق�(3س) ،ف�إنَّ ل ( )1ت�ساوي:
�صفرا
د)
جـ) 30-
		
ب) 33-
�أ ) 6-
ً
�	)8إذا كان ال�شكل المجاور يمثل منحنى الم�شتقة الأولى لالقتران ق ،ف�إنَّ ميل العمودي على المما�س
لمنحنى ق(�س) عند �س =  3ي�ساوي::
¢U
(¢S)¥n
ب) 1
�أ ) 3
د )1 -
٥
جـ) 1-
١٣٥
3
�س 2 -

 ،ف�إنَّ عدد النقط الحرجة لالقتران

َ

َ

¢S

٣

4
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¢S

� )9إذا كان ع = × 6ف ف�إنَّ الت�سارع ت ي�ساوي:
2
2
2
جـ)  18م/ث
		
ب)  3م/ث
		
�أ )  6م/ث
 )10ال�شكل الآتي يمثل �إ�شارة ق(�( )3س) حيث ق(�س) كثير حدود معرف على ح
		+ + + + +

 1م/ث
د) 6

2

- - - - -

1

∫)(¢S

¢U

¢U

معتمدا على المعطيات ف�إنَّ �إحدى العبارات الآتية �صحيحة:
ً
(¢S)¥
٢
�أ ) ق(�س) متزايد على الفترة [ )∞،1
¢S
١
[)∞،1
ب) ق(�س) مقعر العلى على الفترة
¢S
٢
٢جـ) (  ، 1ق(�س) ) نقطة انعطاف لمنحنى ق (�س)
د ) ق (�س) مقعر لالعلى في الفترة [)∞،1
2
1
2
 πف�إن قيمة الثابت �أ ت�ساوي:
 )11اذا كان لمنحنى ق(�س)= جـا �س � +أ �س نقطة انعطاف عندما �س = 6
د) 1
ب) 1
�صفر
جـ)
		
		
أ� ) 1
¢U
4
2
¢U
ال�س�ؤال الخام�س:
∫)(¢S
(¢S)¥
االقتران ق(�س)  ،هـ(�س)
أ� )¢Uال�شكل المجاور يمثل منحنى كل من
٣
¢U
¢U
٢
`g ١
الـــتزايد لالقــتران
ق
المعـرفين على [ �أ  ،ب ] جد (¢S)¥n
(¢S)¥
مجــــال ٢
¢S
١
م(�س) = ق (�س) × هـ (�س)
¢S
٥

َ

َ

ً

¢S

(¢S)¥n
¢S

٢

َ
َ
ب) �إذا كــانت النقطــــة (¢S ،)0،1
نقطة انعطـــــاف لمنـــحنى
١

٢-

١٣٥

٣

¢S

Ü

CG

ق(�س) = �أ�س �6 +س  +ب  ،فجد قيم كل من �أ  ،ب.
جـ) اذا كان ق(�س)=  + 1جتـا� 2س –جتـا �2س 2،فجد فترات التقعر ونقاط االنعطاف� ( 3إن وجدت)
1
5
4
�ضمن الفترة [ ] π ، 0
ال�س�ؤال ال�ساد�س:
¢U
( )1ال�شكل المجاور يمثل منحنى ق(�س) ،اعتمد عليه
وحد ُه:
أتي َ
في �إيجاد النقطة التي تحقق كل فرع مما ي�¢U
¢U
(¢S)¥
Ü

َ

2

3

`g

ً

�أ ) ق(�س) >  ، 0ق(�س) < 0

٣

َ

ً ¢S

ب)١٣٥ق�(٥س) <  ، 0ق(�س) < 0

َ

ً

جـ) ق(�س) >  ، 0ق(�س) =
CG 0 Ü
د ) ق(�س) =  ، 0ق(�س) < 0
4
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َ

ً

5

`g
¢S

`L
O

6

CG

¢S

الف�صل الدرا�سي الثاين

تع��د امل�شتقة و التكامل املحدود �أهم مو�ضوعني يف علم التفا�ضل

والتكام��ل ،ويدخل ه��ذا العلم يف العديد م��ن التطبيقات يف الهند�سة
والعل��وم املختلفة حي��ث تعالج امل�شتق��ة �إيجاد مي��ل املما�س وتعريف
ال�رسع��ة والت�س��ارع ،وق��د �سبق لك درا�س��ة هذا املو�ض��وع وتعرفت

تطبيقاته ،بينما يعالج التكامل املحدود �إيجاد م�ساحات مناطق حمدودة

مبنحني��ات ي�صعب ح�سابه��ا بالقوانني العادية  ،وه��ذا �أحد تطبيقات
التكامل املتعددة يف الريا�ضيات والعلوم الأخرى .وهناك ارتباط وثيق

بني امل�شتقة والتكامل �ستتعرفه يف هذه الوحدة.

قادرا على:
يتوقع من الطالب بعد نهاية هذه الوحدة �أن يكون ً
تعرف مفهوم معكو�س الم�شتقة القتران ما ،و�إيجاده.
ا�ستخدام رمز التكامل للتعبير عن عك�س الم�شتقة.
�إيجاد التكامل غير المحدود القترانات كثيرات حدود ،ومثلثية ،و�أ�سية ،ون�سبية.
تعرف مفهوم التكامل المحدود ،و�إيجاد قيمته.
تعرف قواعد التكامل.
توظيف قواعد التكامل في �إيجاد تكامالت معطاة.
�إيجاد م�شتقة اقتران اللوغاريتم الطبيعي وتكامله.
�إيجاد م�شتقة االقتران الأ�سي الطبيعي وتكامله.
ا�ستخدام عدة طرق لإجراء التكامل مثل التعوي�ض ،والأجزاء ،والك�سور الجزئية.
ا�ستخدام التكامل لإيجاد الم�ساحة المح�صورة بين ثالثة منحنيات على الأكثر.
حل معادالت تفا�ضلية.
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الف�صل الأول:

التكامل

� ً
أوال

معكو�س الم�شتقة

عدد احل�ص�ص ح�صتان

نتاجات التعلم

 -يتعرف معكو�س الم�شتقة لالقتران المت�صل.- -ي�ستخدم رمز التكامل للتعبير عن عك�س الم�شتقة.

التكامل الر�أ�سي
- -كثيرات الحدود ،واالقترانات الحقيقية ،واالقترانات المثلثية في ال�صف الحادي ع�شر العلمي.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)13-8- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز
- -معكو�س الم�شتقة ،التكامل غير المحدود ( )

https://www.edraak.org/k12/

التعلم القبلي
 -قواعد اال�شتقاق.استراتيجيات التدريس

زميال�-شارك) ،التدري�س المبا�شر (الأ�سئلة والأجوبة ,العمل
اال�ستق�صاء ،التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ ً
في الكتاب المدر�سي).

�إجراءات التنفيذ
	1  -التمهيد للدر�س من خالل طرح ال�س�ؤال الآتي� :إذا كان ق(�س) = �4س ،3فجد االقرتان الذي م�شتقته ق(�س).
	2  -اال�ستماع لإجابات الطلبة ،وتعزيزها.
	3  -تو�ضيح مفهوم معكو�س امل�شتقة ،وكتابة التعريف على اللوح ،وتكليف �أكرث من طالب بقراءته وحتديد
�رشوطه.
  4مناق�شة املثال ( )1مع الطلبة.	5  -تق�سيم الطلبة يف جمموعات غري متجان�سة.
  6تكلي��ف املجموعات بحل التدري��ب ( ،)1والتجول بينهم لإر�شادهم وتق��دمي الدعم الالزم لهم ،ثممناق�شة احللول على اللوح.
7  -7تكليف املجموعات بتنفيذ الن�شاط �صفحة ( ،)9وتدوين النتائج التي تو�صلوا �إليها.
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8  -8مناق�شة ما تو�صلت �إليه املجموعات وتقدمي التغذية الراجعة.
9  -9مناق�شة مثال ( )2مب�شاركة الطلبة؛ مع مراعاة توجيه الأ�سئلة يف كل خطوة؛ للتحقق من فهمهم.
1010تكليف الطلبة بحل تدريب ( ،)2والتجول بينهم لإر�شادهم وتقدمي الدعم الالزم لهم ،ثم مناق�شة
احللول على اللوح.
1111مناق�شة مثال ( )3مب�شاركة الطلبة ،للتو�صل ملفهوم التكامل غري املحدود.
1212كتابة التعريف على اللوح وتكليف �أكرث من طالب بقراءته.
1313مناق�شة مثال ( )4مب�شاركة الطلبة ،مع مراعاة توجيه الأ�سئلة يف كل خطوة للتحقق من فهمهم وللتو�صل
ان عمليتي اال�شتقاق والتكامل متعاك�ستان.
�إلى َّ
1414مناق�شة املثالني ( )5( ،)4مب�شاركة الطلبة ،مع مراعاة توجيه الأ�سئلة يف كل خطوة للتحقق من فهمهم.
1515تق�سيم الطلبة �إلى  4جمموعات.
1616تكليف كل جمموعة بحل التدريبني ()4( ، )3والتجول بينهم لإر�شادهم وتقدمي الدعم الالزم لهم ،ثم
مناق�شة عمل املجموعات ،ومن ثم احللول على اللوح.
1717ختم الدر�س من خالل �س�ؤال الطلبة :ماذا نعني مبعكو�س امل�شتقة؟ �أعط اً
ومعكو�سا
مثال على اقرتان،
ً
مل�شتقته؛ واال�ستماع �إلى �إجاباتهم وتعزيزها.
بيتيا من التمارين وامل�سائل ومتابعة حلولهم لتقدمي التغذية الراجعة والدعم الالزم.
�1818إعطاء الطلبة
ً
واجبا ًّ

�أخطاء �شائعة

يعتقد بع�ض الطلبة �أنه يوجد معكو�س م�شتقة واحد فقط لالقتران ،لذا � ِّأكد للطلبة �أنه يوجد عدد النهائي
من معكو�س الم�شتقة تختلف فيما بينها بالحد الثابت وتكتب على ال�صورة الآتية :م(�س)  +جـ

مراعاة الفروق الفردية
عالج
معكو�سا لم�شتقة كل من االقترانات الآتية:
 )1جد
ً
ب) ل(�س) = �3س1 + 2
				
�أ ) ق(�س) = �2س
�	)2إذا كان م (�س) = جا�س  ،7 +هـ (�س) = جا�س  1 +معكو�سين لم�شتقة االقتران المت�صل ق.
جد م (�س) ،هـ(�س) ماذا تالحظ؟
الحل:
� )1أ ) م(�س) = �س + 2جـ		
ب) م (�س) = �س� + 3س  +جـ
 )2م (�س) = جتا�س ،هـ(�س) = جتا�س

َ

َ

َ

َ
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�إثراء
� )1إذا كان م�(1س) ،م�(2س) معكو�سين لم�شتقة االقتران ق وكان هـ(�س) د �س = م�(1س)  +جتا�2س – م�(2س)
جد هـ ()π
معكو�سا لم�شتقة االقتران ق ،حيث ق(�س) = م�(3س) � +س ، 3فجد ق( )1-حيث
� )2إذا كان م(�س)
ً
ق(9- = )1-

َ

َ

الحل:
)1

هـ(�س) �س = م�(1س)  +جتا�2س  -م�(2س)
هـ(�س) �س = م�(1س)  -م�(2س)  +جتا�2س
		
هـ(�س) = �صفر 2 +جتا�س ×  -جا�س
هـ(�س) =  -جا�2س
هـ(�س) =  2 -جتا�2س

َ

(م�(1س)  -م�(2س) = ثابت)

َ

هـ( 2- = )πجتا2- = π2
3
 )2ق(�س) = م�(3س) � +س
ق(�س) = 3م�(2س) × م (�س) �3 +س ،2ق( = 9- ،9 - = )1-م ،3)1-( +)1-(3م(2- =)1-
2
ق(3 = )1-م× )1 -(2م ()1 -(3 + )1-
ق( ،3 + 9- × 4×3 = )1-ق(105 - = )1-

َ
َ

َ

َ

َ

َ

استراتيجيات التقويم وأدواته
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة ،التوا�صل ،مراجعة الذات
�أداة التقومي� :سلم التقدير ( )1-4البند (� ،)1سجل و�صف �سري التعلم (.)4-1
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

تدريب ()1
ق(�س) مت�صل على ح لأنه نتج عن طرح اقرتانني مت�صلني
م َ(�س) = �4س - 3جتا�س
م (�س) معكو�س مل�شتقة االقرتان ق.
تدريب ()2
ل َ(�س) = 2 -ق(�س)
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تدريب ()3
ق(�س) = �3 -س2
تدريب ()4
�أ = 2 -

التمارين والم�سائل
 )1ق(�س) اقرتان مت�صل على ح  }1{ -لأنه اقرتان ن�سبي.
1
 = 2ق(�س)� ،إذن م(�س) معكو�س مل�شتقة االقرتان ق.
م َ(�س) =
(�س )1 +
 )2ق(�س) اقرتان مت�صل على ح؛ لأنه اقرتان مثلثي.
م َ(�س) = 2جا�س جتا�س = جا�2س = ق(�س)� ،إذن م(�س) معكو�س مل�شتقة االقرتان ق.
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10

ق(11- = )2-
ق(8.5 = )1
م(�س) = �س3 - 3
م�(2س)= �3س�2 - 2س– 4
2
 202

1
�أ ) م(�س) = �س  +جـ		

جـ) م(�س) = �س  +جـ		
2- )11

ب) م(�س) = �س  +جـ
د ) م(�س) = 5ظا�س  +جـ
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الف�صل الأول:

التكامل

ثان ًيا

التكامل غير المحدود

عدد احل�ص�ص ثالث ح�ص�ص

نتاجات التعلم

 -يتعرف قواعد التكامل غير المحدود- -يح�سب التكامل غير المحدود القترانات معطاة (كثيرات الحدود ،واالقترانات المثلثية ،والن�سبية).

التكامل الر�أ�سي
- -كثيرات الحدود ،االقترانات المثلثية في ال�صف الحادي ع�شر العلمي.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)23-14 -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:https://www.edraak.org/k12/

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز
 -التكامل غير المحدود ( )- -خ�صائ�ص التكامل غير المحدود.

التعلم القبلي
 -االقترانات المثلثية ،التحليل �إلى العوامل.استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر (الأ�سئلة والأجوبة) ،حل الم�شكالت واال�ستق�صاء ،التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ ً
زميال�-شارك).

�إجراءات التنفيذ
�س� - 2س

1  -1التمهيد للدر�س من خالل طرح ال�س�ؤال الآتي هل ميكن �إيجاد
�س 1 -
ل�رضورة �إيجاد قواعد للتكامل غري املحدود.
2  -2عر�ض القاعدة ( ،)1ومناق�شة مثال ( )1مع الطلبة.
3  -3عر�ض القاعدة ( ،)2ومناق�شة مثال ( )2مع الطلبة
4  -4تكليف الطلبة بحل التدريبني ( )2( ،)1والتجول بينهم لإر�شادهم وتقدمي الدعم الالزم لهم ،ثم
مناق�شة احللول على اللوح.
5  -5كتابة تعميم �صفحة ( ،)15وتكليف �أكرث من طالب بقراءته وحتديد �رشوطه مع التطرق لفقرة (فكر
وناق�ش) �صفحة ( )16لتنبيه الطلبة �أن التكامل ال يتوزع على ال�رضب.
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�س  ،مع تقدمي املربرات

6  -6مناق�شة مثال ( )3مب�شاركة الطلبة ،مع مراعاة توجيه الأ�سئلة يف كل خطوة للتحقق من فهم الطلبة.
7  -7مناق�شة مثال ( )4مب�شاركة الطلبة ،مع مراعاة توجيه الأ�سئلة يف كل خطوة للتحقق من فهم الطلبة.
والتطرق لفقرة (فكر وناق�ش) �صفحة ( )16لتنبيه الطلبة �إلى �أنه ميكن حل املثال بطريقة �أخرى.
8  -8تكليف الطلبة بحل تدريب (� )3ضمن جمموعات ثنائية ،والتجول بينهم لإر�شادهم وتقدمي الدعم
الالزم لهم ،ثم مناق�شة احللول على اللوح.
 9  -9تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات غري متجان�سة ( )6 -4طالب يف كل جمموعة.
1010تكليف املجموعات بتنفيذ ن�شاط (� )1صفحة ( ،)17وتدوين النتائج التي تو�صلوا �إليها.
1111مناق�شة ما تو�صلت �إليه املجموعات ،وتقدمي التغذية الراجعة.
1212عر�ض القاعدة ( )3ومناق�شة مثال ( )5مع الطلبة.
1313تكليف الطلبة بحل تدريب (� )4ضمن جمموعات ثنائية ،والتجول بينهم لإر�شادهم وتقدمي الدعم
الالزم لهم ،والت�أكد من تطبيق قاعدة ( )3ب�صورة �صحيحة ،ثم مناق�شة احللول على اللوح.
1414تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات غري متجان�سة ( )6 -4طالب يف كل جمموعة
1515تكليف املجموعات بتنفيذ ن�شاط (� )2صفحة ( ،)232وتدوين النتائج التي تو�صلوا �إليها.
1616مناق�شة ما تو�صلت �إليه املجموعات ،وتقدمي التغذية الراجعة.
1717عر�ض القاعدتني ( )5( ، )4ومناق�شة مثال ( )6مع الطلبة.
1818تكليف الطلبة بحل تدريب ( )5والتجول بينهم لإر�شادهم وتقدمي الدعم الالزم لهم،والت�أكد من تطبيق
قاعدة ( )5ب�صورة �صحيحة ،ثم مناق�شة احللول على اللوح.
1919مناق�شة مثال ( )7مب�شاركة الطلبة ،مع مراعاة توجيه الأ�سئلة يف كل خطوة للتحقق من فهم الطلبة.
والتطرق لفقرة (فكر وناق�ش) �صفحة ( )20لتنبيه الطلبة �إلى �أنه ميكن حل فرع ( )2من املثال بطريقة
�أخرى.
2020مناق�شة مثال ( )8مب�شاركة الطلبة ،مع مراعاة توجيه الأ�سئلة يف كل خطوة للتحقق من فهم الطلبة.
2121تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات غري متجان�سة ( )6-4طالب يف كل جمموعة.
2222تكليف الطلبة بحل تدريب ( ،)6والتجول بينهم لإر�شادهم وتقدمي الدعم الالزم لهم،ثم مناق�شة
احللول على اللوح.
2323ختم الدر�س ب�س�ؤال الطلبة :ماذا تعلمتم يف هذا الدر�س؟ وميكن عمل م�سابقة بني الطلبة تت�ضمن �أ�سئلة
يحقق كل منها نتاج من نتاجات الدر�س.
بيتيا ،ومتابعة حلولهم لتقدمي التغذية الراجعة والدعم الالزم.
2424تكليف الطلبة بحل متارين وم�سائل ً
واجبا ًّ
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�أخطاء �شائعة
يعتقد بع�ض الطلبة �أن

هـ(�س) ق (�س) �س = هـ(�س) �س × ق(�س) �س

مراعاة الفروق الفردية
عالج
 )1هل �3س × �س �س = �3س �س × �س �س
 )2مناق�شة فقرة فكر وناق�ش			
			
احلل )1 :ال
�إثراء
6
 ،ومنحنى االقتران ق يمر بالنقطة ( )0 ،4وميل العمودي على المما�س
�	)1إذا كان ق(�س)=
�س

ً

عند هذه النقطة ي�ساوي ( )1 -فجد قاعدة االقتران ق (�س).
�	)2إذا كان ق(�س)= 4 -جتا�2س ،والنقطة ( )2- ، πنقطة حرجة لالقتران ق ،فجد قاعدة االقتران ق.
2
الحل:
 )2ق(�س) = جتا �2س – 1
			
 )1ق(�س) = � 8س�23 - 3س 28 +

ً

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة ،التوا�صل ،مراجعة الذات.
�أداة التقويم� :سلم التقدير ( ،)1-4قائمة الر�صد رقم (� ،)6-2سجل و�صف �سير التعلم ()4-1
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

تدريب ()1
� )1س  +جـ				
تدريب ()2
�10 )1س  +جـ			
تدريب ()3
� 2 )1س� 3 + 5س + 2جـ		
2
5
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 1ل  +جـ4 )2
� 7 )2س  +جـ
5
5
7

16)2
� 4+س� 24 - 3س � 2 -س + 5جـ
5
�س

تدريب ()4

1-

�7(7 )1س  + 3)5جـ				
+
تدريب ()5
 1قتا�4س  1 -ظتا�3س  +جـ			4 )1
3
تدريب ()6

(�5س )3 -
)2
25

5

 +جـ

 1جتا�4س  1 +ظا�6س  +جـ4 )2
6

2 )1ظا�س 2 +قا�س � -س  +جـ			
 3ظتا�س  +جـ2 )2
1
- )3ظتا�س  -ظا�س  +جـ					
� )4س  +جتا�2س  +جـ
2

التمارين والم�سائل
)1

�س + 7جـ		

(�3 + 5ص)
ب)
15

� +س�4 + 2س  +جـ			

(�2س )5 +
د)
22

�أ ) �س 5 - 3 -
�4س7 4
7
7

�س
جـ)
3

3

�س
هـ )
2

2

5

�6 +س  +جـ				

� - 5( 3 3س) +جـ			
ز )
4
4

� 3 3س
ط ) �5 + 5س  +جـ			
 )2ق(�س) = �س�2 - 3س 1 +
5

5

11

 +جـ
 +جـ

(�س )1 - +جـ
و)
7
7

ح ) � 2س + 3جـ
3
�7( 2س )3 +
ي)
21
3

(�2س )3 +
 +جـ
3
3

 )3ق(�س) = � 8س�23 - 3س 28 +
 )4ق(9 - =)2 -
 )5ق(�س) = جتا �2س – 1
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)6
جـ) 2-ظتا�س 2 +قتا�س � -س  +جـ		

ب)  1ظا�س  +جـ
2
د ) قا�س � +س  +جـ

هـ ) 4-ظتا�س �4 -س  +جـ			

و ) -جتا�س  -جا�س  +جـ

ز ) جا�2س � -س  +جـ				

ح) 2-ظتا�2س  +جـ
1
جا�10س +جـ
ي)  1جا�2س
4
20
ل ) جا�س 5 -ظا�س  +جـ

�أ ) 5-ظتا�س 3 -ظا�س  +جـ			

ط ) قا�س � +س  +جـ				

ك) � 1س  1 +جا�2س  +جـ			
4
2
1
جا�10س +جـ		
م )  1جا�4س
+
8
20
�س) -قتا�س  -ظتا�س � -س  +جـ			
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ن )  1جا�2س +جـ
2
ع ) قا�س  +ظا�س � -س  +جـ

الف�صل الأول:

التكامل

ثال ًثا

التكامل المحدود

عدد احل�ص�ص ثالث ح�ص�ص

نتاجات التعلم

 -يتعرف مفهوم التكامل المحدود على الفترة [ �أ ،ب ] -يح�سب التكامل المحدود القترانات معطاه.- -يتعرف خ�صائ�ص التكامل المحدود.

التكامل الر�أ�سي
- -كثيرات الحدود ،االقترانات المثلثية في ال�صف الحادي ع�شر العلمي.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)37-24 -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:https://www.edraak.org/k12/

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز
ب

- -التكامل المحدود (

�أ

) الحد العلوي للتكامل

المحدود ،الحد ال�سفلي للتكامل المحدود

التعلم القبلي
 -االقترانات المثلثية ،التحليل �إلى العوامل ،قواعد التكامل غير المحدود.استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر (الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ ً
زميال�-شارك) ،حل الم�شكالت واال�ستق�صاء.

�إجراءات التنفيذ
1  -1التمهيــد للـدر�س من خــالل طــرح ال�ســـ�ؤال الآتــي� :إذا كان االقرتان ل قابلاً لال�شتقـــاق وكـــان
ل َ(�س) = �3س ،2+ 2فجد لَ( - )3لَ(.)1-
2  -2ر�سم ال�شكل ( )2-4وتنفيذ مقدمة الدر�س مع الطلبة.
3  -3بعد تلقي اجابات الطلبة ،تو�ضيح مفهوم التكامل املحدود بكتابة التعريف على اللوح.
4  -4مناق�شة مثال ( )1مع الطلبة.
5  -5تكليف الطلبة بحل تدريب ( ،)1ومتابعة حلولهم ،لتقدمي التغذية الراجعة لهم
6  -6مناق�شة مثال ( )2مع الطلبة ،مع التطرق لفقرة (فكر وناق�ش) �صفحة (.)25
7  -7كتابة القاعدة على اللوح ،ومناق�شة املثالني ( )4( ، )3مع الطلبة ،وتكليفهم بحل تدريب ( ،)3ومتابعة حلولهم.
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8  -8عر�ض خ�صي�صة ( )1على اللوح ،ثم مناق�شة املثالني ( )6( ،)5مع الطلبة ،وتكليفهم بحل تدريب
( ،)4ومتابعة حلولهم لتقدمي التغذية الراجعة والدعم الالزم.
9  -9عر�ض خ�صي�صة ( )2على اللوح ،ثم مناق�شة الأمثلة ( )9( ،)8( ،)7مب�شاركة الطلبة ،مع مراعاة
توجيه الأ�سئلة يف كل خطوة للتحقق من فهم الطلبة.
1010تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات تعاونية غري متجان�سة.
1111تكليف الطلبة بحل التدريبني ( )6( ،)5ومتابعة حلولهم لإر�شادهم وتقدمي الدعم الالزم لهم.
م�ستخدما �أ�سلوب احلوار واملناق�شة؛ لتو�ضيح احلل.
1212تكليف �إحدى املجموعات بعر�ض احلل
ً
1313عر�ض خا�صية ( )3على اللوح ،ثم مناق�شة الأمثلة ( )12( ،)11( ،)10مب�شاركة الطلبة ،مع مراعاة
توجيه الأ�سئلة يف كل خطوة للتحقق من فهم الطلبة.
1414تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات تعاونية.
1515تكليف الطلبة بحل التدريبني ( )8( ،)7ومتابعة حلولهم لإر�شادهم ،وتقدمي الدعم الالزم لهم
م�ستخدما �أ�سلوب احلوار واملناق�شة لتو�ضيح احلل.
1616تكليف �إحدى املجموعات بعر�ض احلل
ً
1717عر�ض خ�صي�صة ( )4على اللوح ،ثم مناق�شة مثال ()13والتطرق �إلى فقرة (فكر وناق�ش).
1818مناق�شة مثال ( )14مب�شاركة الطلبة ،مع مراعاة توجيه الأ�سئلة يف كل خطوة؛ للتحقق من فهم الطلبة.
والتطرق لفقرة (فكر وناق�ش).
1919تكليف الطلبة بحل التدريبني (� )10( ،)9ضمن جمموعات ،ومتابعة حلولهم لإر�شادهم ،وتقدمي
الدعم الالزم لهم.
2020تكليف �إحدى املجموعات بعر�ض احلل م�ستخدم ًة ا�سلوب احلوار واملناق�شة لتو�ضيح احلل.
2121مناق�شة مثال ( )15مب�شاركة الطلبة والتطرق لفقرة (فكر وناق�ش) للتو�ضيح �إلى � َّأن املثال ُيحل بطرق
�أخرى ،مع مراعاة توجيه الأ�سئلة يف كل خطوة للتحقق من فهمهم.
2222تكليف الطلبة بحل تدريب ( )11والتجول بينهم لإر�شادهم وتقدمي الدعم الالزم لهم ،ثم مناق�شة
احللول على اللوح ،مع التو�ضيح �أنه ميكن حل التدريب ب�أكرث من طريقة.
2323ختم الدر�س من خالل مراجعة الطلبة باملفاهيم التي وردت يف الدر�س من خالل توجيه ال�س�ؤال :ماذا
تعلمنا اليوم؟ (ميكن اال�ستعانة ب�أداة التقومي ())3-4
2424اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة وهذه تعد مبثابة تغذية راجعة حول مدى امتالك الطلبة للمفاهيم التي
وردت يف الدر�س.
�2525إعطاء واجب بيتي من التمارين وامل�سائل ،ومتابعة حلول الطلبة لتقدمي التغذية الراجعة والدعم الالزم
لهم.
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معلومة �إ�ضافية

تم التو�صل �إلى التكامل المحدود من خالل مفهوم الم�ساحة با�ستخدام مجموع ريمان.

�أخطاء �شائعة

 -يخطئ بع�ض الطلبة عند ح�ساب قيمة تكامل حمدود بالتعوي�ض � ًأوال باحلد ال�سفلي للتكامل ويطرح منه
قيمة التعوي�ض بالعلوي.
			
- -يخطئ بع�ض الطلبة عند قلب حدود التكامل؛ وذلك بعدم تغيري �إ�شارة الناجت.

مراعاة الفروق الفردية
عالج
� )1إذا كان ق( ، 4 = )1ق( ، 12 = )5فجد ق(�س) �س
5

1

2

َ

0

 )2جد قيمة كل من التكاملين (�2س� )1+س �2( ،س� )1+س ،ماذا تالحظ؟
0

2

2

7

� )2إذا كان ق(�س) �س =  ، 4فجد ق(�س) �س
2
7
			
الحل:
			
 6- ،6 )2عند قلب الحدود تتغير الإ�شارة
8 )1

4- )3

�إثراء
)1

3
1-

2ق(�س) �س = ، 4

0
3

1-

ق(�س)
(  + 5ب) �س = 5( ، 1ق(�س) �2 -س) �س =  ،40فجد قيمة
0

الثابت ب.
2

3

� )2إذا كان ( ق(�س) �س) �س =  ،12-فجد
0

1-

13

			
(7ق(�س) �4 -س� )4+س

الحل:

7675 )1

46 )2
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة ،التوا�صل ،مراجعة الذات.
�أداة التقويم� :سلم التقدير ( ،)1-4قائمة الر�صد (� ،)6-2سجل و�صف �سير التعلم (.)4-1
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

تدريب ()10

تدريب (� )1أ = 2
تدريب (90 )1 )2

- 1 )2

تدريب ( )3ب = 7
2
تدريب (2- )4
تدريب (5 - )5
تدريب(π )6
2
تدريب (12 )7
تدريب (4 )8
تدريب ( )1 )9موجبة � )2سالبة

1

3

1

 )1ق(�س) �س ≥
0

)2

0
1-

ق(�س) �س ≤

هـ(�س) �س

0

0
1-

هـ(�س) �س

تدريب ()11
� ≤ 0س ≤ 1
� ≤ 0س1 ≤ 2

� ≤ 1س2 ≤ 1 + 2
1 ≥ 1 ≥1
�س2 1 + 2
2 ≥ 2 ≥2
�س2 1 + 2
2
≤2
≤1
�س1 + 2
1
0

1

� 1س ≤
0

م =  ،1ك = 2
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1

2
�س ≤ � 2س
0
�س1 + 2
1

التمارين والم�سائل
)1

�أ ) 3
			
8
π
هـ)			
2
ط) 2
			
3
			
11- )2

		
 )5جـ = 2- ،2
17			6 )8
≤1- )9جتا�س≤1

		13
ب) 2

جـ) 1
			
2

و ) �صفر		

			
ز ) 16

		10
ي) 3
 )3ب = 3- ،5

ك) 11
			
2
 )4جـ = �صفر1.5 ،

		
12.5 )6

 )7ب = 3- ،6

≤0جتا�2س≤1
3≤0جتا�2س≤3

� ≤0س9 ≤ 2
� - ≥0س9- ≥ 2

3 + 2 ≤2جتا�2س≤5
1
≥1
≥1
2
3+2 2جتا �س 5

π

0

π

� - 9 ≥ 9س9 - 9 ≥ 2
� - 9 ≤ 0س9 ≤ 2
� - 9 ≤ 0س ≤ 3
2

π

1
�س ≤ � 1س
� 1س ≤
2
2
5
3+2جتا �س
π

0

1
π
π
�س ≤
≤
2
2
5
3+2جتا �س

ل) �صفر

)10
� ≤ 3-س ≤ 3

1
≤1
≤1
2
3+2 5جتا �س 2

2
د ) 1 - π8-
ح) 76
15

0

3
3-

� 0س ≤

3

� - 9س

2

3-

�س ≤

3
3-

� 3س

�صفرا  ،ك = 18
م=
ً

0

 )11ق (�س) = �2س� + 2س 5 +
 )12ق (�س) = � 0.5-س 2 +
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الف�صل الأول:

التكامل

راب ًعا

اقتران اللوغاريتم الطبيعي

عدد احل�ص�ص ح�صتان

نتاجات التعلم

 -يجد م�شتقة اقتران اللوغاريتم الطبيعي.- -يجد تكامل اقترانات ن�سبية.

التكامل الر�أ�سي
- -اللوغاريتمات في ال�صف الحادي ع�شر العلمي.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)43-40- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

- -اللوغاريتم الطبيعي ،م�شتقة اللوغاريتم الطبيعي.

https://www.edraak.org/k12/

التعلم القبلي
 -قوانين اللوغاريتمات ،التكامل المحدود ،قواعد اال�شتقاق.استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر (الأ�سئلة والأجوبة ،العمل في الكتاب المدر�سي) حل الم�شكالت واال�ستق�صاء ،التعلم في مجموعات
زميال�-شارك).
(المناق�شة ،فكر�-أنتقِ ً

�إجراءات التنفيذ
1  -1التمهيد للدر�س من خالل مراجعة الطلبة بقوانني اللوغاريتمات وقواعد اال�شتقاق.
1
2  -2تو�ضيح مفهوم اقرتان اللوغاريتم الطبيعي؛ من خالل ربطه مب�ساحة املنطقة املح�صورة بني �ص = ع
ع =  ،1ع = �س ،وحمور ال�سينات.
3  -3كتابة القاعدة على اللوح وتو�ضيحها با�ستخدام �أ�سلوب احلوار واملناق�شة والتربير املنطقي.
4  -4مناق�شة مثال ( )1مب�شاركة الطلبة ،مع مراعاة توجيه الأ�سئلة يف كل خطوة للتحقق من فهمهم.
5  -5تكليف الطلبة حل تدريب (� )1ضمن جمموعات ثنائية.
6  -6مناق�شة مثال ( )2مب�شاركة الطلبة ،وا�ستخدام ا�سرتاتيجية (فكر-انتق زميالً�-شارك) ملناق�شة الفقرة
(فكر وناق�ش) �صفحة ( )40لتنبيه الطلبة �إلى �أنه ميكن حل املثال بطريقتني.
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7  -7كتابة مثال ( )3على اللوح ،وتق�سيم الطلبة �إلى جمموعات تعاونية ،ثم توجيه كل جمموعة �إلىحل
املثال بفرعيه.
8  -8عر�ض النتائج التي تو�صلت �إليها املجموعات ومناق�شتها ،ثم عر�ض القاعدة �صفحة ( )40على
اللوح و�رشحها.
9  -9مناق�شة مثال ( )4مب�شاركة الطلبة ،مع مراعاة توجيه الأ�سئلة يف كل خطوة للتحقق من فهمهم.
1010تكليف الطلبة بحل تدريب ( ،)2والتجول بينهم لإر�شادهم وتقدمي الدعم الالزم لهم ،ثم مناق�شة
احللول على اللوح.
1111ختم الدر�س مبراجعة الطلبة باملفاهيم التي وردت يف الدر�س من خالل توجيه ال�س�ؤال :ماذا تعلمنا اليوم؟
1212ا�ستقبال �إجابات الطلبة وهذه تعد مبثابعة تغذية راجعة حول مدى امتالك الطلبة للمفاهيم التي وردت
يف الدر�س.
�1313إعطاء واجب بيتي من التمارين وامل�سائل ،ومتابعة حلول الطلبة لتقدمي التغذية الراجعة والدعم الالزم لهم.

مراعاة الفروق الفردية
عالج
 )1جد ق(�س) ،ق(�س) لكل من االقرتانات الآتية:
ب) ق(�س) = لــــو |�س�5- 2س|2+
			
�أ ) ق(�س) = لــــو �س

َ

ً

 )2جد

�س7+
�س

هـ

هـ

�س

الحل:
� )1أ ) ق(�س) = 3
				
�س
� )2س  7 +لــــو |�س |  +جـ

َ

�2س 5 -
ب) ق(�س) =
�س�5- 2س2+

َ

هـ

� 3س
�س
�إثراء :جد
� 1س�3+ 3س
2

احلل 12 :لــــوهـ|�س] |3 + 2

3
1

= ( 1لــــو  - 12لــــو  = )4لــــو 3
2
هـ

هـ

هـ

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :التوا�صل ,الورقة والقلم.
�أداة التقويم� :سلم التقدير ( ،)1-4قائمة الر�صد ( ،)6-2اختبار ق�صير.
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إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

تدريب ()1

جا�س
		
 )1ق َ(�س) =
 - 2جتا�س
تدريب ()2
				
 12 )1لــــو 5
هـ

2
 )2ق َ(�س) =
�2س 5 +
 )2لــــو3
هـ

التمارين والم�سائل

)1

�أ )

�ص = 1
					
�س �س

�ص
�2س 4 +
			
=
جـ)
�س �س�4+ 2س5-
�ص
			
= �س 3+1( 2لــــو �س)
هـ)
�س
هـ

)2

د )

�ص
�2س 5 +
=
�س �س�5+ 2س3+

�ص
1
=
و)
�س � 4س �2+س
�2س
ح) �ص = 1
�س �س �س1+ 2

ز)

�ص  3قا�2س
			
= +
�س �س ظا�س

طـ) �ص = 3
2
			
�س (لــــوهـ�س)
�س

ي)

ك)

�ص
�15س4 + 2
			 3
=
�س �15س �12+س

ل)

�ص
�س

+1
=

�2س
� 2س1- 2

�س� +س 1-
2

+1

�س
�س1- 2

�ص
=
�س
�س� +س1- 2
180

ب)

�ص
�س

= 15ظتا�5س

�ص
10
�48س
+
=
�س �4س�2- 7 5+ 2س
�ص
=
�س

قا(2لــــوهـ�س)
�س

�ص
�س

=

�س � +س1- 2

(�س� +س� (1- 2س1- 2
1

�ص
�س =
�س1- 2
( )3ق َ(�س) � -س) �س = لــــو |قا�س  +ظا�س| � +س

2

هـ

قا�س ظا�س  +قا�2س
�2 +س
با�شتقاق الطرفين :ق َ(�س) � -س =
قا�س  +ظا�س
قا�س (ظا�س  +قا�س)
ق َ(�س) =
قا�س  +ظا�س

		
		

�2 +س� +س

ق َ(�س) = قا�س �3 +س

 )4ق(�س) مت�صل على مجاله
جتا�س
= ظتا�س= ق(�س)� ،إذن م(�س) هو معكو�س لم�شتقة االقتران ق.
م َ (�س) =
جا�س
)5
			
�أ ) لــــو |�س + |3 + 2جـ

ب) لــــو |�س  +جا�س|  +جـ

			
جـ) 5-لــــو |ظتا�س|  +جـ

د ) لــــو |�س + |5 + 3جـ

			
هـ) �س5+لــــو |�س |  +جـ

و) لــــو  - 7لــــو 5

			
ز ) لــــو  + 2لــــو 5

 1لــــو | + 1جتا�3س|  +جـح) 3

			
طـ) لــــو |�س� - 2س|  +جـ

ي) -لــــو |جتا�س|  +جـ

هـ

هـ

هـ

هـ

)6

هـ

هـ

هـ

هـ

هـ

هـ

هـ

هـ

�أ ) م(�س) = لــــو |�س + |4 + 2جـ
هـ

ب) م(�س) = لــــو | + 5جا�3س|  +جـ
هـ
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الف�صل الأول:

خام�سا
ً

التكامل
م�شتقة وتكامل االقتران الأ�سي الطبيعي

عدد احل�ص�ص ح�صتان

نتاجات التعلم

 -تجد م�شتقة االقتران الأ�سي الطبيعي.- -تجد تكامل االقتران الأ�سي الطبيعي.

التكامل الر�أ�سي
- -االقترانات الأ�سي والأ�سي الطبيعي في ال�صف الحادي ع�شر العلمي.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)49-44 -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:https://www.edraak.org/k12/

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

 -االقتران الأ�سي الطبيعي ،م�شتقة االقتران الأ�سيالطبيعي ،تكامل االقتران الأ�سي الطبيعي ،رمز
االقتران الأ�سي الطبيعي ق(�س) = هـ�س .

التعلم القبلي
 -قوانين الأ�س�س ،قواعد اال�شتقاق ،التكامل المحدود.استراتيجيات التدريس

زميال�-شارك) ،حل الم�شكالت
التدري���س المبا�ش��ر (الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم ف��ي مجموعات (المناق�شة ،فكر-انت��قِ ً
واال�ستق�صاء.

�إجراءات التنفيذ
1  -1التمهيد للدر�س من خالل مراجعة الطلبة مبفهوم االقرتان الأ�سي.
2  -2عر�ض قاعدة ( )1وتو�ضيحها وبرهنتها؛ با�ستخدام �أ�سلوب احلوار واملناق�شة والتربير املنطقي.
3  -3مناق�شة مثال ( )1مب�شاركة الطلبة ،مع مراعاة توجيه الأ�سئلة يف كل خطوة للتحقق من فهم الطلبة.
4  -4تكليف الطلبة بحل تدريب ( )1ومتابعة حلولهم لتقدمي التغذية الراجعة.
5  -5مناق�شة مثال ( )2مب�شاركة الطلبة ،ثم ا�ستخدام ا�سرتاتيجية (فكر-انتق ً
زميال�-شارك) ثم توجيه الطلبة
�إلى حل فقرة (فكر وناق�ش) �صفحة (.)45
6  -6تكليف الطلبة بحل تدريب (� )2ضمن جمموعات ثنائية ،ومتابعة حلولهم.
7  -7كتابة قاعدة ( )1على اللوح ،وثم مناق�شة مثال ( )3مب�شاركة الطلبة.
8  -8كتابة مثال ( )4على اللوح ،وتق�سيم الطلبة �إلى جمموعات تعاونية ،وتوجيه املجموعات �إلى حل املثال.
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9  -9عر�ض النتائج التي تو�صلت �إليها املجموعات ومناق�شتها ،ثم عر�ض قاعدة ( )2على اللوح و�رشحها.
1010مناق�شة مثال ( )5مب�شاركة الطلبة ،مع مراعاة توجيه الأ�سئلة يف كل خطوة للتحقق من فهم الطلبة.
1111تكليف الطلبة بحل تدريب ( )3والتجول بينهم لإر�شادهم وتقدمي الدعم الالزم لهم ،ثم مناق�شة احللول
على اللوح.
1212ختم الدر�س مبراجعة الطلبة باملفاهيم التي وردت يف الدر�س من خالل توجيه ال�س�ؤال :ماذا تعلمنا اليوم؟
1313اال�ستماع �إلى �إجابات الطلبة ،وهذه تعد مبثابة تغذية راجعة حول مدى امتالك الطلبة للمفاهيم التي
وردت يف الدر�س.
�1414إعطاء واجب بيتي من التمارين وامل�سائل ،ومتابعة حلول الطلبة لتقدمي التغذية الراجعة والدعم الالزم لهم.

مراعاة الفروق الفردية
عالج

� )1إذا علمت �أن ق(�س) = هـ � ، 5س ≠  ، 0فجد ق(�س)
�س
 )2جد كال مما ي�أتي:
�2س 1
ب) هـ � +س
�أ) هـ� 7س			
�إثراء :حل ال�س�ؤال ( )2فرع ( )3من ورقة العمل ()1-4
�3س

َ

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة ,التوا�صل ،مراجعة الذات ،الورقة والقلم.
�أداة التقويم� :سلم التقدير ( ،)1-4قائمة الر�صد (� ،)6-2سجل و�صف �سير التعلم ( ،)4-1ورقة العمل (.)1-4
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

تدريب ()1
			
 )1ق َ(�س) = هـجا�س جتا�س
تدريب ()2

 )2ق َ(�س) = �2س 3هـ�2س (�س )2 +

 )1ق َ(�س) = �3س2
				

 )2ق َ(�س) = 3جتا�س (+ 1جا�س)

تدريب ()3
3- )1
+
2هـ
+
 1هـ			2
2
2

 )2هـ�3س  +هـ
5
3

�5س

2

 +جـ
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التمارين والم�سائل
)1

�أ )

�ص
�9س
				
=  9+1هـ
�س

جـ)

�ص
�س

هـ)

1
�ص
� 1س1
			
هـ
=
�س2
�2 +س
�س

ز)

�ص
�س

طـ)

�ص
		
= �س هـ ( �س جتا�س )3 +
�س

�2س
			
= 2هـ�2س جتاهـ

= �12س� ( 2س		3)2 + 3
2

�	)2أ= 1-

جا�س

 )3ق(�س) = -جا�س +هـ
4
� )5أ = 3 ،2

�2س

�ص
� 6س4
5= �3س�20 - 2س3
هـ
�س

ب)

�ص
هـ
د )
=
�2س
�س
 + 1هـ
�ص
= ظا�س
و )
�س
�2س

ح)

�ص
�س

�ص
ي)
�س

= 5-هـ�5-س 3-هـ

�3-س

= 24هـ

�24س30+

� +س

 )7ب = 1 - ،1
)8

�أ) هـ  +جـ
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الف�صل الثاين :طرائق التكامل
التكامل بالتعوي�ض
� ً
أوال

عدد احل�ص�ص �أربع ح�ص�ص

نتاجات التعلم

 -يتعرف طريقة التكامل بالتعوي�ض.- -ي�ستخدم طريقة التكامل بالتعوي�ض في �إيجاد بع�ض التكامالت.

التكامل الر�أ�سي
- -االقترانات المثلثية في ال�صف الحادي ع�شر العلمي.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)60-50- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

 - -التكامل بالتعوي�ض.

https://www.edraak.org/k12/

التعلم القبلي
 -معكو�س الم�شتقة ،قواعد اال�شتقاق ،قواعد التكامل غير المحدود ،التكامل المحدود ،المتطابقات المثلثية.استراتيجيات التدريس

زميال�-شارك)،
التدري�س المبا�شر (الأ�سئلة والأجوبة ،التدريبات والتمارين) ،التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ ً
حل الم�شكالت واال�ستق�صاء.

�إجراءات التنفيذ
1  -1التمهيد للدر�س من خالل طرح املثال الآتي :جد (�س(�س� )3 + 2)3 + 2س ،واال�ستماع لإجابات
الطلبة مع تقدمي التربير.
2  -2تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات ،وتكليف كل جمموعة بتنفيذ الن�شاط يف ال�صفحة ()50؛ الذي يهدف
التو�صل �إلى قاعدة التكامل بالتعوي�ض ،ومتابعة املجموعات يف �أثناء تنفيذهم الن�شاط ،ثم مناق�شة
املجموعات يف نتائجهم ،وكتابة ما تو�صلوا �إليه على اللوح.
3  -3تقدمي القاعدة ،وتكليف �أكرث من طالب بقراءتها وحتديد �رشوطها.
4  -4مناق�شة مثال ( )1مع الطلبة؛ لتدريبهم على ا�ستخدام قاعدة التكامل بالتعوي�ض.
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5  -5تكليف املجموعات نف�سها بحل املثالني ( )3( ،)2والتجول بينهم لإر�شادهم،وتقدمي الدعم لهم ،ثم
مناق�شة احللول.
6  -6تكليف الطلبة بحل تدريب ( ،)1ومتابعة حلولهم لإر�شادهم وتقدمي الدعم الالزم لهم ،ثم مناق�شة
احللول على اللوح.
7  -7مناق�شة مثال ( )4مب�شاركة الطلبة ،مع مراعاة توجيه الأ�سئلة يف كل خطوة للتحقق من فهمهم.
8  -8تكليف الطلبة بحل تدريب ( ،)2ومتابعة حلولهم لإر�شادهم وتقدمي الدعم الالزم لهم ،ثم مناق�شة
احللول على اللوح.
9  -9مناق�شة مثال ( )5مب�شاركة الطلبة ،ثم مناق�شة فقرة (فكر وناق�ش) �صفحة (.)54
1010تق�سيم الطلبة �إلى (� )4أو ( )8جمموعات غري متجان�سة.
1111تكليف كل جمموعة بحل �س�ؤال واحد من تدريب ( ،)3ومتابعة حلولهم لإر�شادهم وتقدمي الدعم
الالزم لهم ،ثم مقارنة املجموعات ذات ال�س�ؤال نف�سه �إجاباتها التي تو�صلت �إليها ،ومناق�شة احللول
على اللوح.
1212مناق�شة مثال ( )6مب�شاركة الطلبة ،وتوجيههم �إلى حل فقرة (فكر وناق�ش) �صفحة ( )55با�ستخدام
(فكر-انتق ً
ِ
زميال�-شارك) لتنبيه الطلبة �إلى �أنه ميكن حل املثال بطريقتني.
ا�سرتاتيجية
1313تكليف الطلبة بحل تدريب ( )4ومتابعة حلولهم لإر�شادهم وتقدمي الدعم الالزم لهم ،ثم مناق�شة
احللول على اللوح.
1414مناق�شة املثالني ( )8( ،)7مب�شاركة الطلبة ،لعر�ض �أفكار خمتلفة.
1515تق�سيم الطلبة �إلى ( )6جمموعات وتكليف كل جمموعتني بحل نف�س ال�س�ؤال من تدريب ( )5ومناق�شة
احللول على اللوح.
1616مناق�شة مثال ( )9مب�شاركة الطلبة ،والتطرق لفقرة (فكر وناق�ش) �صفحة ( )56لعر�ض حلول خمتلفة.
1717مناق�شة مثال ( )10مب�شاركة الطلبة ،والتطرق لفقرة (فكر وناق�ش) �صفحة ( )57و�إمكانية حل املثال
من خالل فر�ض �ص = جتا�س ومناق�شة الطلبة باخلطوات.
1818مناق�شة مثال ( )11مب�شاركة الطلبة ،مع مراعاة توجيه الأ�سئلة يف كل خطوة.
1919تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات غري متجان�سة وتكليفهم بحل تدريب ( ،)6والتجول بينهم لإر�شادهم،
وتقدمي الدعم لهم ثم مناق�شة احللول على اللوح.
2020تكليف املجموعات ال�سابقة بحل �س�ؤال ( )6من متارين وم�سائل ،ومتابعة عمل املجموعات لإر�شادهم،
وتقدمي الدعم لهم ثم مناق�شة احللول على اللوح.
2121ختم الدر�س ب�س�ؤال الطلبة:
 لماذا �سميت طريقة التكامل بالتعوي�ض بهذا اال�سم؟
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 متى ت�ستخدم طريقة التكامل بالتعوي�ض؟
�2222إعطاء واجب بيتي من التمارين وامل�سائل ،ومتابعة حلول الطلبة لتقدمي التغذية الراجعة والدعم الالزم لهم.

�أخطاء �شائعة

 -يقوم بع�ض الطلبة عند �إجراء التعوي�ض يف التكامل ب�إبقاء املتغري الأ�صلي (�س) مع املتغري (�ص) لذا �أكد�إيجاد �س بداللة �ص قبل عملية التعوي�ض بالتكامل.
  -يخطئ بع�ض الطلبة بعدم ا�ستبدال حدود التكامل عند ا�ستخدام طريقة التعوي�ض؛ لإيجاد تكامل حمدود،فيعو�ضون حدود التكامل كما هي.

مراعاة الفروق الفردية

عالج

جد� )1 :س�( 3س� 5)2 + 2س			
(�س�( 7)2 + 2س)2 + 2
احلل)1 :
 +جـ		
14
6
�إثراء
6

3

� )2س
0

3

�س� 1 - 2س

4.5 )2

 2ق(�س)
� )1إذا كان م(�س) معكو�س ًا مل�شتقة االقرتان ق (�س) ،فجد
2
(4م(�س))1+
 )2جد (�س �( 3)1 -س�2- 2س� 6)8 +س
7
(�س�2 - 2س �(2 8)8+س�2 - 2س )8+
1)2
 +جـ	
احلل)1 :
 +جـ	
16
7
4(2م(�س))1+
�س

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة ,التوا�صل ،الورقة والقلم.
�أداة التقويم� :سلم التقدير ( ،)2-4قائمة الر�صد ( ،)6-2قائمة الر�صد (.)7-2
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات
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الف�صل الثاين :طرائق التكامل
التكامل بالأجزاء
ثان ًيا

عدد احل�ص�ص ثالث ح�ص�ص

نتاجات التعلم

 -يتعرف طريقة التكامل بالأجزاء.- -ي�ستخدم طريقة التكامل بالأجزاء في �إيجاد بع�ض التكامالت.

التكامل الر�أ�سي
- -االقترانات المثلثية ،واللوغاريتمات في ال�صف الحادي ع�شر العلمي.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)68-61- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

- -التكامل بالأجزاء.

https://www.edraak.org/k12/

التعلم القبلي
 -معكو�س الم�شتقة ،قواعد اال�شتقاق ،قواعد التكامل غير المحدود ،التكامل المحدود ،المتطابقات المثلثية.استراتيجيات التدريس

زميال�-شارك) ،التفكير الناقد (التحليل).
التدري�س المبا�شر (الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ ً

�إجراءات التنفيذ
	1  -التمهيد للدر�س من خالل طرح ال�س�ؤال الآتي :جد �س جتا�س �س ،واال�ستماع لإجابات الطلبة مع
تقديم التبرير.
	2  -تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات ،وتكليف كل مجموعة بتنفيذ الن�شاط ،الذي يهدف التو�صل لقاعدة
التكامل بالأجزاء.
	3  -متابعة الطلبة �أثناء تنفيذهم الن�شاط ،لإر�شادهم وتقديم الدعم الالزم لهم ،ثم مناق�شتهم في النتائج التي
تو�صلوا �إليها ،وكتابتها على اللوح.
  4كتابة التعميم الوارد في الكتاب على اللوح ،وتكليف �أكثر من طالب بقراءته وتحديد �شروطه.	5  -مناق�شة المثالين ( )2( ، )1مع الطلبة؛ لتدريبهم على ا�ستخدام قاعدة التكامل بالأجزاء.
  6تق�سيم الطلبة �إلى  4مجموعات.190

7  -7تكليف كل مجموعة بحل �س�ؤال واحد من تدريب ( )1ومتابعة الطلبة في �أثناء العمل في المجموعات
لإر�شادهم وتقديم الدعم الالزم لهم ،ثم مناق�شة الحلول على اللوح.
8  -8مناق�شة المثالين ( )4( ، )3بم�شاركة الطلبة ،مع مراعاة توجيه الأ�سئلة في كل خطوة للتحقق من فهمهم.
9  -9تكليف المجموعات ال�سابقة بحل تدريب ( ،)2ومتابعة حلولهم لإر�شادهم ،وتقديم الدعم الالزم
لهم ،ثم مناق�شة الحلول على اللوح.
1010مناق�شة مثال ( )5بم�شاركة الطلبة ،مع مراعاة توجيه الأ�سئلة في كل خطوة؛ للتحقق من فهمهم ،ثم
تو�ضيح حل المثال با�ستخدام طريقة الجدول ،والتو�صل مع الطلبة �إلى حاالت ا�ستخدام الجدول.
1111تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات غير متجان�سة وتكليفهم بحل التدريبين ( ،)4( ،)3ومتابعة حلولهم
لإر�شادهم ،وتقديم الدعم لهم ثم مناق�شة الحلول على اللوح.
1212مناق�شة مثال ( )6بم�شاركة الطلبة ،بهدف معرفتهم الحاجة للتعوي�ض ثم ا�ستخدام طريقة التكامل بالأجزاء.
1313طرح ال�س�ؤال الآتي :هل يمكن حل مثال ( )6مبا�شرة بطريقة التكامل بالأجزاء دون اللجوء �إلى
(فكر-انتق ً
ِ
زميال�-شارك) ،ثم مناق�شة �إجاباتهم.
ا�ستخدام التعوي�ض؟ وا�ستخدام ا�ستراتيجية
1414تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات غير متجان�سة وتكليفهم بحل تدريب ( ،)5ومتابعة حلولهم لإر�شادهم،
وتقديم الدعم لهم ،ثم مناق�شة الحلول على اللوح.
1515مناق�شة مثال ( )7بم�شاركة الطلبة ،مع مراعاة توجيه الأ�سئلة في كل خطوة للتحقق من فهم الطلبة.
1616ختم الدر�س ب�س�ؤال الطلبة:
 لماذا �سميت طريقة التكامل بالأجزاء بهذا اال�سم؟
 متى ت�ستخدم طريقة التكامل بالأجزاء؟
�1717إعطاء واجب بيتي من التمارين وامل�سائل ،ومتابعة حلول الطلبة لتقدمي التغذية الراجعة والدعم الالزم لهم.

�أخطاء �شائعة

يخطئ بع�ض الطلبة عند ح�ساب التكامل بطريقة الأجزاء وذلك باختيار ق ،دهـ بطريقة خاطئة ،ويتبين
هذا الخط أ� عند �إجراء التكامل� .ضع المثال الآتي :جد �س جا�س �س و�س�ؤال الطلبة بحل المثال بطريقتين
مختلفتين الطريقة االولى بفر�ض ق = �س ،دهـ = جا�س والطريقة الثانية بفر�ض ق = جا�س دهـ = �س
ليالحظ الفرق بين الطريقتين.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة ،التوا�صل ،مراجعة الذات ,الورقة والقلم.
�أداة التقويم� :سلم التقدير ( ،)2-4قائمة الر�صد (� ،)6-2سجل و�صف �سير التعلم ( ،)4-1اختبار ق�صير.
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات
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تدريب ()4
� )1س 3هـ�س �3 -س 2هـ�س �6 +س هـ�س 6 -هـ�س  +جـ
1
جا�4س  +جـ
� 1 )2س 2جا�4س � 1 +س جتا�4س
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4
�( 1- )3س� - 2س)جتا�2س �2( 1 +س )1-جا�2س  1 +جتا�2س  +جـ
2
4
4
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)4

�س�2( 2س )1 +

تدريب ()5

6

12

 2 )1ظا �س هـ

ظا�س

-

�س (�2س )1 +
84

7

+

(�2س )1 +

8

1344

 2هـظا�س  +جـ				

 +جـ

2 )2جا�س هـجا�س 2 -هـجا�س  +جـ

�2 )3س 1+جا �2س + 1+جتا �2س + 1+جـ
 3 )4لــــو

هـ

3

( )3
3

3

3 +

) ( ( 33
9

3

10 - ) 3 +
9

التمارين والم�سائل
)1

�س
�س
�أ ) 4-
ب)
					
لــــو �س -
9
9
3
هـ
					
جـ) 8 -
د ) � 1س قا�2س  1 -ظا�س +جـ
2
2
هـ ) ظا�س لــــو ظا�س  -ظا�س  +جـ	
و )  1-هـ�2-س  1 -هـ�2-س  +جـ
2
هـ
4
3
3
3
3
3
ز ) � 3س 2جا �س � 6 +س جتا �س 6-جا �س  +جـ
�س2
1
1
ط)
		
ح ) جا�س لــــو جا�س  -جا�س  +جـ
 �س جتا�2س  +جا�2س  +جـهـ
4
2 2
ي)  1 ( 9هـ�س جا�3س 1 +هـ�س جتا�3س)  +جـ
9
3 10
3

3

 +جـ

ك ) � 4س 3+لــــو �س � 4-3+س  + 3+جـ
هـ

ل ) �( 2س�2 2س) (�س �2( 4 -3)3+س �( )2س 16 + 5)3+
15
105
3
م ) ظا�س لــــو جا�س � -س  +جـ		
ن ) ( 1هـ�س جا�2س2 -هـ�س جتا�2س)  +جـ
هـ
5
�س
�س
�س
�س
�س) (�س�2+ 3س) هـ �3( -س )2+ 2هـ �6 +س هـ 6 -هـ  +جـ
�س
 �سهـ�س
 +هـ  +جـ
ع)
�س 1 +
7- )3
						
8 )2
3

(�س  +7)3+جـ
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الف�صل الثاين :طرائق التكامل
التكامل بالك�سور اجلزئية
ثال ًثا

عدد احل�ص�ص ثالث ح�ص�ص

نتاجات التعلم

 -يتعرف طريقة التكامل بالك�سور الجزئية.- -ي�ستخدم طريقة التكامل بالك�سور الجزئية في �إيجاد بع�ض التكامالت.

التعلم القبلي
 -معكو�س الم�شتقة ،قواعد اال�شتقاق ،قواعد التكامل غير المحدود ،التكامل المحدود ،االقتراناتالمثلثية،تجزئة الك�سور ،تحليل العبارة التربيعية.

التكامل الر�أ�سي
 -االقترانات المثلثية في ال�صف الحادي ع�شر العلمي.- -اللوغاريتمات وتجزئة الك�سور في ال�صف الحادي ع�شر العلمي.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)75-69- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

- -التكامل بالك�سور الجزئية

https://www.edraak.org/k12/

استراتيجيات التدريس

زميال�-شارك) ،التفكير الناقد (التحليل).
التدري�س المبا�شر (�أ�سئلة و�أجوبة) ،التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ ً

�إجراءات التنفيذ

2
	1  -التمهيد للدر�س من خالل طرح المثال الآتي :جد
�س1 - 2
تقديم التبرير.
	2  -تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات ،وتكليف كل مجموعة بتنفيذ الن�شاط الذي يهدف �إلى التو�صل �إلى
طريقة التكامل بالك�سور الجزئية ،ومتابعة عمل المجموعات في �أثناء تنفيذهم الن�شاط.
	3  -مناق�ش��ة الطلب��ة في نتائجهم ،وكتابة ما تو�صل��وا �إليه على اللوح ،ومتى ن�ستخدم ه��ذه الطريقة لإجراء
التكامل.
�س  ،واال�ستماع لإجابات الطلبة مع

4  -مناق�شة مثال ( )1مع الطلبة؛ لتدريبهم على ا�ستخدام قاعدة التكامل بالك�سور الجزئية.
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	5  -الت�أكيد �أنه �سيتم مناق�شة كيفية �إجراء تكامل اقترانات ن�سبية؛ مقامها من الدرجة الثانية ويمكن تحليله.
  6تكليف الطلبة بحل تدريب (� )1ضمن مجموعات ثنائية ومتابعة حلولهم ،لإر�شادهم وتقديم الدعمالالزم لهم ،ثم مناق�شة الحلول على اللوح.
	7  -مناق�شة مثال ( )2بم�شاركة الطلبة ،مع مراعاة توجيه الأ�سئلة في كل خطوة للتحقق من فهم الطلبة.
	8  -تكليف الطلبة بحل تدريب (� )2ضمن مجموعات ثنائية ومتابعة حلولهم ،لإر�شادهم وتقديم الدعم
الالزم لهم ،ثم مناق�شة الحلول على اللوح.
	9  -مناق�شة مثال ( )3بم�شاركة الطلبة ،مع مراعاة توجيه الأ�سئلة في كل خطوة للتحقق من فهم الطلبة.
ومناق�شة فقرة (فكر وناق�ش) �صفحة ()72؛ لتنبيه الطلبة �إلى �ضرورة �إجراء الق�سمة الطويلة� ،إذا
كانت درجة الب�سط �أكبر من �أو ت�ساوي درجة المقام.
1010تق�سيم الطلبة �إلى  4مجموعات.
1111تكليف كل مجموعتين بحل الفرع نف�سه من تدريب ( ،)3والتجول بينهم لإر�شادهم وتقديم الدعم
الالزم لهم ،ثم مناق�شة الحلول على اللوح.
1212مناق�شة المثالين ( )8( ،)7بم�شاركة الطلبة ،لمناق�شة �أفكار مختلفة.
1313تق�سيم الطلبة �إلى ( )6مجموعات تكليف كل مجموعتين بحل نف�س الفرع من تدريب ( )4ومناق�شة
الحلول على اللوح.
1414ختم الدر�س ب�س�ؤال الطلبة:
 لماذا �سميت طريقة التكامل بالك�سور الجزئية بهذا اال�سم ؟
 متى ت�ستخدم طريقة التكامل بالك�سور الجزئية ؟
�1515إعطــاء واجب بيتي من التمــارين والم�ســائل ،ومتابعــة حلول الطلبة لتقديم التغذية الراجعة والدعم
الالزم لهم.

�أخطاء �شائعة

�س
 -يخطئ بع�ض الطلبة عند �إيجاد2
(�س � +أ)
جـ
ب
1
+
=2
(�س � +أ)
�س � +أ
�س � +أ

في�ستخدمون الك�سور اجلزئية على ال�صورة الآتية:

بني لهم �أن:
1
ب+جـ
جـ
ب
≠
=
+
2
�س � +أ
�س  +أ�
�س � +أ
(�س � +أ)
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�2س
 -يخطئ بع�ض الطلبة عند �إيجاد�س1 - 2
فيبد�أ مبا�رشة ب�إجراء جتزئة الك�سور
ب
�أ
�2س2
+
=
�س� 1 - 2س 1 -
�س 1 +
2

�س

بني لهم �أن:

�أ (�س  + )1 +ب(�س )1 -
ب
�أ
�2س
≠
+
=
�س 1 -
(�س �( )1 +س )1 -
�س1 - 2
�س 1 +
والت�أكيد ب�رضورة �إجراء الق�سمة الطويلة.
2

مراعاة الفروق الفردية
العالج:

3
		
�س
جد)1 :
�9س�30 - 2س 25 +
احلل:
1
 +جـ				
)1
�3س 5 -
�إثراء

جد)1 :
احلل:

1
جتا�س 8 +قا�س

		
�س

�2س
)2
�س4 - 2
2

�س

�2 )2س 2-لــــو |�س  2 + | 2 +لــــو |�س  + |2 -جـ
هـ

)2

 + 4ظتا�س
جا�2س

هـ

�س

1
 6 )1لــــو |+3جا�س|  1 -لــــو | - 3جا�س|  +جـ
هـ
هـ
6
 + 4 - )2ظتا�س  +لــــو |  + 4ظتا�س  - |2 +لــــو |  + 4ظتا�س  + |2 -جـ
هـ
هـ
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة ،التوا�صل ،مراجعة الذات ,الورقة والقلم.
�أداة التقويم� :سلم التقدير ( ،)2-4قائمة الر�صد (� ،)6-2سجل و�صف �سير التعلم ( ،)4-1اختبار ق�صير.
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إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

تدريب (5 )1
 5لــــو |�س  + | 1 -جـ
|-
|�س
لــــو
3
2
2
هـ
هـ
 5لــــو |�2س  2 -| 1 -لــــو |�س  + | 3 -جـ
تدريب (2 )2
هـ
هـ
تدريب ()3
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 2 + 6 )2لــــو2
هـ

� )1س  5 +لــــو |�س | 5 -لــــو |�س  + | 1 +جـ		
هـ

هـ

تدريب ()4
1 )1
 1لــــو |5ظا�س  + |2 +جـ
|-
|ظا�س
لــــو
1
7
7
هـ
هـ

� 3 3س
 � 3س 3 +لــــو | �س 9 +|2 -لــــو | �س  +|2 +جـ)2
2
هـ
هـ
4 + 1- )3لــــو 4 - 3لــــو 2
2

3

3

هـ

3

هـ

التمارين والم�سائل
 )1لــــو |�س  -|5 -لــــو |�س  + |2 +جـ
هـ

هـ

 )2لــــو  - 3لــــو 5
هـ

هـ

 )3لــــو  - 4لــــو 3
هـ
هـ
47
�س31 2
لــــو |�س  +|3 +جـ
)4
لــــو |�س |3 -
+
6
6 + 2
هـ
هـ
25
لــــو
 6لــــو 2
4
 21 -1)5هـ 7
هـ
1
1
لــــو |لــــو جتا�س  -|5-لــــو |لــــو جتا�س  +|5+جـ
)6
10
10
هـ
هـ
هـ
هـ
� )7س  -لــــو |هـ�س  + |1+جـ
هـ
�س 16
�س
 1لــــو |هـ�س  +|1+جـ
|هـ
لــــو
 )8هـ
|4
5
5 +
هـ
هـ

2 + 2 )9لــــو 2 - 2لــــو 2 + 6لــــو5
هـ

هـ

هـ

1
 3 )10لــــو |جا�س|  1 -لــــو |2جا�س  + |3 +جـ
هـ
هـ
3
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� )11سلــــو (�س�2 - )9- 2س 3 -لــــو |�س 3 +|3 -لــــو |�س  + |3 +جـ
هـ

هـ

1 2 )12لــــو |� + 1س + |2-جـ
هـ

هـ

6 )13لــــو 2 - 2لــــو 3
هـ

�س 2 -
)14
2

هـ

� 2 +س 2+ 2 -لــــو | �س + |1- 2 -جـ
هـ

 -1 2 )15هـ�س  -لــــو |  -1هـ�س  +|1 +لــــو |  -1هـ�س  + |1 -جـ
هـ

هـ

1
1
 4 )16لــــو | + 2ظا�س|  4 -لــــو | - 2ظا�س|  +جـ
هـ
هـ
 1لــــو 2
6 )17
هـ
 1 )18لــــو |لــــو �س  1 - |2 -لــــو |لــــو �س  +|2+جـ
هـ
هـ
هـ
هـ
4
4
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الف�صل الثالث :تطبيقات على التكامل
امل�ساحة
� ً
أوال

عدد احل�ص�ص ثالث ح�ص�ص

نتاجات التعلم

 -ي�ستخدم التكامل لإيجاد الم�ساحة المح�صورة بين منحنى اقتران ومحور ال�سينات في الفترة [ �أ ،ب ]. -ي�ستخدم التكامل لإيجاد الم�ساحة المح�صورة بين منحنيين.- -ي�ستخدم التكامل لإيجاد الم�ساحة المح�صورة بين ثالثة منحنيات على الأكثر.

التكامل الر�أ�سي
�- -إيجاد م�ساحات الأ�شكال المنتظمة في ال�صفوف ال�سابقة عن طريق قوانين محددة.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)89-76- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

- -الم�ساحة.

https://www.edraak.org/k12/

التعلم القبلي
 -قوانين �إيجاد م�ساحات الأ�شكال المنتظمة ،ر�سم منحنى االقتران ،التكامل المحدود.استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر (الأ�سئلة والأجوبة ،العمل في الكتاب المدر�سي) ،حل الم�شكالت واال�ستق�صاء ،التعلم في مجموعات
زميال�-شارك).
(المناق�شة ،فكر-انتقِ ً

�إجراءات التنفيذ
1  -1التمهيد للدر�س من خالل مراجعة الطلبة بقوانين م�ساحة الأ�شكال المنتظمة (الم�ستطيل ،المثلث،
الدائرة).
2  -2كتاب��ة مثال ( )1على الل��وح ،وتق�سيم الطلبة �إل��ى مجموعات تعاونية ،وتوجيهه��م �إلى حل المثال
بفرعيه ومقارنة الإجابة بالفرعين ،ثم مناق�شة ما تو�صلوا �إليه من نتائج.
3  -3كتابة المثال ( )2على اللوح ثم توجيه المجموعات �إلىحله ،ومناق�شة ما تو�صلوا �إليه من نتائج ،ثم
عر�ض القاعدة �صفحة ( )78على اللوح و�شرحها.
بيتيا.
4  -4مناق�شة المثالين ( )4( ،)3مع الطلبة ،ثم تكليفهم بحل التدريبات ()3 ،2 ،1
ً
واجبا ًّ
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5  -5متابعة حلول الطلبة للتدريبات وتقديم التغذية الراجعة والدعم الالزم لهم.
6  -6تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات تعاونية.
7  -7مناق�شة الأمثلة ( )8 ،7 ،6 ،5مع الطلبة ،ثم تكليف المجموعات بحل التدريبين ( )5( ،)4بعد
عر�ض القاعدة �صفحة ( )81على اللوح و�شرحها.
8  -8توجيه المجموعات �إلى عر�ض الحل ومناق�شتهم في �إجاباتهم والنتائج التي تو�صلوا �إليها.
9  -9تو�ضيح كيفية �إيجاد الم�ساحة المح�صورة بين ثالثة منحنيات من خالل مناق�شة مثال (.)9
1010تكليف المجموعات بحل تدريب ( ،)6ثم عر�ض حلولهم والنتائج التي تو�صلوا �إليها.
1111تق�سيم الطلبة في مجموعات تعاونية ،ثم توجيه المجموعات �إلى حل ال�س�ؤال ( )3من ال�صفحة ()88
و�إجراء مناق�شة للو�صول �إلى الحل ال�صحيح.
1212ختم الدر�س ب�س�ؤال الطلبة عما تعلموه في هذا الدر�س .وعر�ض نماذج من �إيجاد م�ساحة المنطقة
المحدودة التي تم حلها عن طريق التكامل وكان ي�صعب �إيجاد م�ساحتها بالقوانين.

�أخطاء �شائعة

 -قد يخطئ بع�ض الطلبة في ح�ساب م�ساحة منطقة مح�صورة بين منحنى اقتران ومحور ال�سينات فيالفترة [�أ ،ب] وذلك بح�ساب قيمة الم�ساحة بال�سالب ،وهذا الخط أ� ناتج عن عدم �إيجاد تكامل القيمة
المطلقة لالقتران و�إنما �إيجاد تكامل االقتران.
 -قد يخطئ بع�ض الطلبة عند ح�ساب الم�ساحـة المح�صـورة بين منحنـى اقترانين مثــل ق ،هـ فــي الفترة[ �أ ،ب ] فال ي�ستخدمون الر�سم ،و�إنما يعتقدون �أن االقتران الذي درجته �أكبر هو االقتران الأكبر،
يو�ضح المعلم ذلك من خالل عر�ض المثال التالي :جد الم�ساحة المح�صورة بين منحنى االقتران
ق(�س) = �س ،ومنحنى االقتران هـ (�س) = �س. 2
 -قد يعتقد بع�ض الطلبة � َّأن م�ساحة المنطقة المح�صورة بين منحنى االقتران ق (�س) ومحور ال�سينات فيالفترة [ �أ ،ب] هي القيمة المطلقة لتكامل االقتران على الفترة [ �أ ،ب ] ،و�ضح للطلبة � َّأن اعتقادهم
�صفرا على الفترة [�أ ،ب] يو�ضح المعلم ذلك
�صحيحا عندما يكون ق(�س) �أكبر من �أو ي�ساوي
يكون
ً
ً
من خالل عر�ض المثال الآتي� :إذا كان ق(�س) = �س � ،2-س [  ] 4 ،0فجد:
4

أ� ) ق(�س) �س
0

4

ب) |ق(�س) �س|
0
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مراعاة الفروق الفردية
عالج
 )1جد م�ساحة المنطقة المح�صورة بين منحنى ق(�س) = �س ،2ومحورال�سينات ومحورال�صادات
والم�ستقيم �س=.3
 )2جد م�ساحة المنطقة المح�صورة بين منحنى االقتران ق (�س) = �س 1 + 2والم�ستقيم �ص = .5
 )3جد م�ساحة المنطقة المح�صورة بين منحنيي ق (�س) = �س  ،1 +هـ (�س) = �2 - 1س في الفترة [.]2 ،0
الحل:
32
 )3م =  6وحدة م�ساحة
وحدة م�ساحة
 )2م =
			
 )1م =  9وحدة م�ساحة
3
		
�إثراء
 )1جد م�ساحة المنطقة المح�صورة بين منحنيي �ص= |�س|  ،ق(�س) = � - 2س2
� )2إذا كان الم�ستقيم �ص= جـ يق�سم الم�ساحة المح�صورة بين منحنى ق(�س) = �س ،2والم�ستقيم �ص = 4
�إلى جز�أين مت�ساويين ،فجد قيمة جـ.
الحل:
7
		
 )1م = وحدة م�ساحة
 )2م = 16 3
3
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة ،التوا�صل ،مراجعة الذات ,الورقة والقلم.
�أداة التقويم� :سلم التقدير ( ،)2-4قائمة الر�صد (� ،)6-2سجل و�صف �سير التعلم ( ،)4-1اختبار ق�صير.
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

8
تدريب (3 :)1
تدريب (2 2 :)5
فكر وناق�ش:
5

0

		
تدريب (3- :)2
37
تدريب (: )6
6

(ل(�س)  -ق(�س)) �س -

1
0

4
		
تدريب (π :)3

16
تدريب (:)4
3

ل(�س) �س

880
تدريب ( :)7الم�ساحة =  3وحدة م�ساحة.
التكلفة35200 :
قر�شا
ً
3
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التمارين والم�سائل
)1
ال�شكل ()24 – 4

π
2

π
4

م= ق(�س) �س +
0

π
4

م= جا�س �س +
0

π
4
π
2

π
4

ال�شكل ()25 – 4
1
2

هـ(�س) �س

م= (هـ(�س)-ل(�س)) �س ( +ق(�س)-ل(�س)) �س
1
2

جتا�س �س

م= (� - 2س) �س +
0

ال�شكل ()27 – 4

0

م= (ق(�س)-ل(�س)) �س +
20

م= ( � - 2س � +س) �س +
2-

1-

2
0

2
0

0

ق(�س) �س

� - 2س �س

1-

1-

1

1-

م= هـ

�س

1-

�س +

1

1
0

هـ

1
1
2

ق(�س) �س

� -س

0

( � - 1س) �س
�س

�س

ال�شكل ()29 – 4

2

1

1

م= ل (�س) �س +
0

م= ق(�س) �س  +ل(�س) �س  +ق(�س) �س
2-

1
2

0

ال�شكل ()26 – 4

ال�شكل ()28 – 4

1

4

1

م= ( �س � - -س ) �س� ( +س �( -س � ))2 -س
0

2

1

1

4

2
2
م=� - 4( 2-س ) �س � 3 1-+س � -4( 1 +س ) �س م= � 2س �س � ( +س � -س � )2 +س
0

1

 )2م =  2وحدة م�ساحة		
40
 )5م =
		
وحدة م�ساحة
3
47
 )8م =
		
وحدة م�ساحة
6

 )3م =  8وحدة م�ساحة
1
 )7م =  3وحدة م�ساحة
 )6م =  2وحدة م�ساحة
64
113
 )9م =  6وحدة م�ساحة  )10م =
وحدة م�ساحة
3
2 8 - 27
وحدة م�ساحة
 )12م =
6

				
12 )13

8 - )14

64
 )11م =
3
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وحدة م�ساحة

 )4م =  28وحدة م�ساحة

*
القاعدة الذهبية في القطع المكافئ

معلومات �إ�ضافية

لإيجاد الم�ساحة المح�صورة بين القطع المكافئ الذي على �صورة ق(�س) = �أ �س+ 2ب �س+جـ
¢U

وخط م�ستقيم:
1
3
الم�ساحة = � × 6أ (�Δس)

4

(4,2) Ü

3

اعتما ًدا على ال�شكل المجاور

2 ¢U

ق(�س) = �س
ل� :ص = �س 2 +
2

14

(4,2) Ü

¢S

4

1
الم�ساحة = � × 6أ (�Δس)� ، 3أ = �Δ ، 1س= 3 = 1- - 2
9
1
=  2 = 33× 1 × 6وحدة م�ساحة
¢S

3

4

3

2

1

2

1

)(3,6
لإيجاد الم�ساحة المح�صورة بين القطع المكافئ Ü
على �صورة
الذي
�س = �أ�ص+ 2ب �ص+جـ  ،وخط م�ستقيم:
1
3
الم�ساحة = � × 6أ (�Δص)

اعتما ًدا على ال�شكل المجاور

¢S

5

6

ق(�س) = �س 3 +
�س
4 5 6
ل� :ص =
2
1
الم�ساحة = � × 6أ (�Δص)� ، 3أ = �Δ ، 1ص= 4 = 1- - 3
¢U
32 64 3
1
= = 4× 1 × 6
وحدة م�ساحة
=
3
6
3
2
1

¢S

غير مطلوب من الطالب في امتحان4الثانوية2 3
العامة.

¢S

*المرجع انظر قائمة المراجع.

4

3

1
2

1

¢U

3- 2- 1-

4
3

3

3

¢S

1

(1 ,1-) CG

2

4

(3,6) Ü

4

3

3- 2- 1-

¢U

3

2

2

(1 ,1-) CG

1

1

2
1

2

1- 1

3- 2- 1-

(1- ,2-) CG

21-

3- 2- 1-

(1- ,2-) CG

2-

¢U
¢U

¢U
3

3

2

2

3- 2- 1- 1
11- 22- 33-

3- 2- 1-

¢S
¢S

4
4

3
3

11

2
2

1

3
2
1
11-

- 2- 1-

2- 13- 2-
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3-

¢U

القاعدة الذهبية في المنحنى التكعيبي

¢U

4

(3,6) Ü

لإيجاد م�ساحة قطعة المنحنى التكعيبي الذي على ال�صورة
(4,2) Ü
ق (�س) = �أ �س + 3ب �س + 2جـ �س +ل في الفترة [�س� ،1س ، ]2ف�إنَّ
3
1
1
3
3
(�Δس)
×
ب
×
+
)
�س
(�س
(�Δس)
×
�
أ
×
+
2
2
1
¢S
6
الم�ساحة = 4
حيث �أ :معامل �س3
(1 ,1-) CG
1
ب  :معامل �س2
¢S
3- 2- 14
1
2 3
اعتما ًدا على ال�شكل الآتي:

3

4

2
1
6

=  4وحدة م�ساحة

¢S

6

5

4

3

2

1

¢U
3
2
1

1
4

1

1-

(1- ,2-) CG

2 3
3- 2- 1-

23-

تحقق �أنَّ النقطة ( )0 ، 1نقطة انقالب ،وعليه:
الم�ساحة بين الفترة [ = ]1 ، 1-الم�ساحة بين الفترة []3 ، 1
1
1
3
)1-3( )3-( 6 + )1+3( 3)1-3( )1( × ¢U
الم�ساحة المظللة (م)4 =:

|

¢S

1

=  4 = 4 - 8وحدة م�ساحة
4
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3

2

3- 2- 1-

1
1-

¢U

|

¢S

3- 2- 11-

2-

8×3
13
= -4×8× 4
6
2

3
2
1
4

3

2

1-

2-

حيث ق(�س) = �س�3 - 3س� - 2س 3 +
الم�ساحة المظللة = | ¢U 1 + )1 1( 3)1- 1( )1( 1
(|3)1--1( )3-
4
6
4
1
1
= | × 8Ü× 4
)|8× 3 × 6 - 0(3,6
3
= ||4 - 0
2
¢S

5

4

3

2

1

3- 2- 1-

1
1-

2-

2-

3-

3-

¢S

4

الف�صل الثالث :تطبيقات على التكامل
المعادالت التفا�ضلية
ثان ًيا

عدد احل�ص�ص ح�صتان

نتاجات التعلم

يتعرف مفهوم المعادلة التفا�ضلية.
ّ - -يحل معادالت تفا�ضلية.- -يوظيف المعادالت التفا�ضلية في حل م�سائل حياتية.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)95-90- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

- -معادلة تفا�ضلية ،حل المعادلة التفا�ضلية .

https://www.edraak.org/k12/

التعلم القبلي
 -ميل المما�س ،ال�سرعة والت�سارع ،قواعد التكامل غير المحدود.استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�ش��ر (الأ�سئلة والأجوبة) ،حل الم�شكالت واال�ستق�صاء ،التعلم ف��ي مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ
زميال�-شارك).
ً

�إجراءات التنفيذ

	1 -التمهيد للدر�س من خالل مراجعة الطلبة يف ميل املما�س وميل العمودي على املما�س ،وال�رسعة و الت�سارع.
	2 -تعريف الطلبة مبفهوم املعادلة التفا�ضلية من خالل مناق�شة مقدمة الدر�س مع الطلبة.
	3 -تو�ضيح كيفية حل املعادلة التفا�ضلية من خالل مناق�شة املثالني ( )2( ،)1مع الطلبة.
 4تكليف الطلبة بحل تدريب (� )1ضمن جمموعات ثنائية ،ومتابعة حلولهم لتقدمي التغذية الراجعةوالدعم الالزم.
	5 -تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات تعاونية.
 6مناق�شة مثال ( )3مع الطلبة ،ثم تكليف املجموعات بحل تدريب ( )2ومتابعة عمل املجموعات.	7 -مناق�شة مثال ( )4مع الطلبة ،ثم تكليف املجموعات بحل التدريبني ( ،)4( ،)3ثم عر�ض حلولهم
على املجموعات الأخرى ومناق�شتها.
	8 -ختم الدر�س مبراجعة الطلبة باملفاهيم التي وردت يف الدر�س من خالل توجيه ال�س�ؤال :ماذا تعلمنا اليوم؟
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9  -9ا�ستقبال �إجابات الطلبة وهذه تعد مبثابعة تغذية راجعة حول مدى امتالك الطلبة للمفاهيم التي وردت
يف الدر�س.
بيتيا ،ومتابعة حلولهم لتقدمي التغذية الراجعة
1010تكليف الطلبة بحل الأ�سئلة ()7 ،6 ،5 ،4 ،2
ً
واجبا ًّ
والدعم الالزم لهم.

�أخطاء �شائعة

 -يخطئ بع�ض الطلبة عند حلهم لمعادلة تفا�ضلية ب�أن يتجاهلوا و�ضع الثابت جـ ب�أحد طرفي المعادلة،بعد �إجراء التكامل .لذا؛ على المعلم �أن ي�ؤكد للطلبة �ضرورة كتابة جـ في الطرف الأي�سر من المعادلة
بعد عملية الحل.
- -يخطئ بع�ض الطلبة عند حل المعادلة التفا�ضلية بعدم ف�صل المتغيرات كل متغير مع تفا�ضله.

مراعاة الفروق الفردية
عالج
 )1حل المعادلة التفا�ضلية� :س �ص � +ص� 2س = �ص
 )2حل المعادلة التفا�ضلية2 :جتا�2س �ص � +ص� 2س = � 2ص
1
1 1
احلل� )1 :ص = لــــو |�س  + |1 -جـ				
� )2ص =  2ظتا �س  +جـ
هـ
�إثراء
�ص2+لــــو�س
هـ
�	)1إذا كان ميل العمودي على المما�س لمنحنى العالقة �ص عند النقطة ( �س� ،ص ) =
3
�6س 2 +
علما ب� َّأن منحنى العالقة يمر بالنقطة ()2 ، 1
حيث �س> �صفر  ،فجد قاعدة العالقة �صً ،
أ�سيا لأعلى ب�سرعة ابتدائية مقدارها ( )80قدم/ث  ،وبت�سارع مقداره
 )2قذفت كرة من قمـــة بــرج ر� ًّ
( )32 -قدم /ث ،2ف�إذا علمت � ّأن ارتفاع الكرة عن �سطح الأر�ض بعد ( )1ثانية ي�ساوي ( ) 88قدم،
فجد ارتفاع البرج.
 )2ارتفاع الربج =  24قدم
احلل� )1 :ص= 2لــــو (�س + 3لــــو | �س|  +هـ )1 -
			
هـ

هـ

هـ

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة ،التوا�صل , ،الورقة والقلم ،مراجعة الذات.
�أداة التقويم� :سلم التقدير ( ،)2-4قائمة الر�صد (� ،)6-2سلم التقدير اللفظي (�،)9-3سجل و�صف �سير
التعلم (.)4-1
206

إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

تدريب (� )1ص= لــــو (�س 4 +لــــو |�س|  +جـ)
هـ

هـ

تدريب (� )2ص=  + 3 2-لــــو �س 8+
هـ
118
مترا
ً
تدريب ( )3ف(3 = )2
تدريب ( )4ن =  9ثوانٍ .

التمارين والم�سائل
)1

1�2س2

�أ ) �ص= هـ  +جـ
1
1
ب) �ص= � 3س  3 -جا�س  +جـ
جـ) �ص= لــــو (قا�س  +جـ)
هـ
1
1
د ) �ص= �( 8س  2 -جا�2س)  +جـ
1
هـ )  -لــــو |� - 1ص| = � 3س� + 3س  +جـ
هـ
1
و ) �ص= ( 2لــــو (�س�4 - 2س) 6 -لــــو|�س|  +جـ)
هـ
هـ
 )2ق( 2125 = )3دينار
� )3ص= لــــو (لــــو |هـ�س  - 1 + |1 +لــــو |هـ ) |1 +
هـ

هـ

هـ

مترا
 )4الم�سافة المقطوعة = ً 165
مترا
 )6ف (ً 125 = )4
 )7ع ( 540000 = )40ن�سمة
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�إجابات �أ�سئلة
الوحدة الرابعة
ب) 3
5

		
)27- 313 ( 1
� )1أ ) 6
1جـ)
3

(�س + 3)1-2-جـ

د)

(�س)4-7
 +جـ
هـ)
49
ز) 3
16

( لــــو جا�س)

2

هـ

2

 +جـ

ظا�3س
ظا�3س
و)
 +ظا�س لــــو ظا�س -
 ظا�س +جـهـ
9
3

7

3

3

�س + 5جـ

هـ 1 -
ح)
(2هـ )1+

4
(�2س+ )1 - 2جـ

�( 1س جا (لــــو �س)� -س جتا (لــــو �س))  +جـ
ط) 2
هـ
هـ
1ي)
8

لــــو |�2س + | 1+ 4-جـ
هـ

ك ) �(2س� 18- )3+س  54 + 3+لــــو | �س + |3 + 3+جـ
هـ

ل) �سلــــو (�س�2 + 2س ) �2-س2+لــــو |�س+|2+جـ
هـ

هـ

		
 )2لــــو |جا�ص| = 3جا�س  +جـ
هـ

					
 )4ب = 3

					
33- )6
						
2- )8
� )10ص =  2-لــــو (  1ظتا�س ) 1 +
2
هـ 2
				
 3 - 8 )12لــــو 3
هـ

				
 7 )14وحدة م�ساحة
			
� )16أ) 2-
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�ص(�2 - 1س 2هـ )
�ص
)3
=
�س
�س (�2ص)1 - 2
48 )5
 )7ق(�س) = �2س �3 -س1 + 2
� )9أ = 2
26
)11
3
10
)13
3
3 )15
�س2

َ

		
ب)  6وحدة م�ساحة

جـ) 2

)17

1
11 1
1
1
�أ ) � 2س (  2جتا� 2س  8 +جتا� 4س ) 4 ( 2 +جا� 2س  32 +جا� 4س )  +جـ
3 3
4
2
ب) �( 8س  + )1 +جـ
1
1
1
1 5- |2لــــو 2-2لــــو 5+لــــو |
جـ)
هـ
هـ 3
هـ 3
3

|

2قتا�س3-
د) 1
 12لــــو |
هـ 2قتا�س3+

|

7هـ1+ 8
هـ )
3

				
|  +جـ

ز )-جتا�2س 1 -لــــو |جـتا�2س|+جـ
هـ
2

و )�س+جا�2س+جـ						
�س
�س
ح )�س ظا 2+ 2لــــو |جـتا  -| 2لــــو | +1جـتا�س|+جـ
هـ
هـ
 4لــــو �سهـ  4-لــــو |�س|  4+لــــو | �س+|1-جـ
ط)
هـ
هـ
�س1-
(قا�س+ظا�س)
ي)
10

10

رقم الفرع

 +جـ
رمز الإجابة

الإجابة

1
2
3
4
5

د
�أ
ب
جـ
جـ

2

6
7
8
9
10

جـ
ب
�أ
جـ
ب

11

ب

�5س + 4جتا�س
24
8

َ

َ

ق(هـ(ب))  -ق(هـ(�أ))
12
8
ظتا�س
16
6
1
0

�2س �س +

2
1

(�2-4س) �س
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�أوراق العمل

ورقة عمل ()1-4
ال�س�ؤال الأول:

َ

�	)1إذا كان ق(�س) �س= هـ

-1

�س2

َ

4 +هـ  ،و كان ق(�أ) = �2-أ� ،أ ≠ �صفر ،فجد قيمة ( قيم ) الثابت �أ .

ً

�	)2إذا كان ق(�س)= جـ هـ  +جا(لــــو �س) حيث جـ ثابت ،و كان ق(2 =)1هـ  ،1-فجد قيمة الثابت جـ.
�	)3إذا كان
ال�س�ؤال الثاني
�	)1إذا كان

�2س

�3أ2+

�أ1+
2ب
1

ف�أثبت �أن
�	)2إذا كان
3

� 5س =  ، 40فجد قيمة الثابت أ�

جا�2س �س= ل ،

1

2ب

5

هـ

2ب
1

3

جتا�2س �س= م  ،ل  ،م عددين حقيقيين.

4جتا�2س �س= (4ل  -م) .
ق(�س)
2

5

� 1س=  ، 6ق(�س) �س =  ، 10فجد8

8
3

(ق(�س)�2+س) �س

�	)3إذا كان م(�س) = �س هـ�س  -هـ�س  ،معكو�س الم�شتقة لالقتران ق(�س) = �س هـ�س  ،وكان
2
0

هـ2

(4ق(�س)+هـ ) �س+
2

4

�أ

هـ 2-

�س=  ،28فجد قيمة الثابت �أ .

ال�س�ؤال الثالث
جد التكامالت الآتية:
)1

)3
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�س قا�2س � -س ظا�2س
3

�س

7

�س				

)2
5

�س
�4س �5 + 1+س 1+

			
�س

[ � 1س ]3+
4
�س
�9س�12- 2س 4+
2+1لــــوجا�س

 )4جتا�2س هـ

هـ

�س

ورقة عمل ()2-4
ال�س�ؤال الأول
يتكون هذا ال�س�ؤال من ( )5فقرات من نوع االختيار من متعدد ،لكل فقرة �أربع �إجابات واحدة فقط
منها �صحيحة .انقل �إلى ورقة الإجابة رقم الفقرة ورمز الإجابة ال�صحيحة لها على الترتيب:
�ص
(�س� 3س)
�	)1إذا كان �ص = هـ  + 2 -لــــو (�س�2 - 2س  ،)4 +ف�إنَّ قيمة
|�س= 0ت�ساوي:
هـ
�س
			
�أ ) 2.5 -
2ب

)2

�أ

ب) 		2 -

د) �صفر

		
جـ ) 4 -

2ب

جا�2س �س= ل ،

ت�ساوي:

�أ

			
�أ ) م  -ل

جتا�2س �س= م � ،إذا كان ل  ،م عددين حقيقيين ،ف�إنَّ قيمة
		
ب) 5ل5 -م
2

هـ

�	)3إذا كان �س ق(�س) �س=  ، 4ف�إنَّ قيمة
1

			
�أ ) 4

0

			
ب) 2

�	)4إذا كان م ≤ ل(�س) ≤ ك  ،وكان ≤ 16
			
�أ) 11 ، 7

3
1-

جـ ) ل  -م

�أ
2ب

5جتا�2س

د) 5م 5 -ل

هـ ق( هـ ) �س ت�ساوي:
�س

�س

د) 1

			
جـ ) 8

(ل(�س)� )5+س ≤  ، 20ف�إنَّ قيم الثابتين م  ،ك على الترتيب:

		
ب) � ،1-صفر

د) 5 ، 4

		
جـ) � ، 4-صفر

ال�س�ؤال الثاني

ً

�	)1إذا كان ق(�س) =

6
�س

 ،ومنحنى االقتران ق يمر بالنقطة ( ، )0 ، 4وميل العمودي على

1المما�س عند هذه النقطة ي�ساوي (
2
�	)2إذا كان (ق(�س)�2+س ) �س= �س + 3ب �س ، 1 + 2وكان ق( ،5= )1ق( .7 =)2فجد ق()2-
) .فجد قاعدة االقتران ق.

2

َ

�	)3إذا كان (2ق(�س) � )3 +س = ،17-
9

5
2

َ

7

ق(�س)
�س =  ،2-فجد (4ق(�س � )3+)2 +س
3
3

211

ال�س�ؤال الثالث

�	)1إذا علمت �أن

π
2
π
4

π
2

َ

جتا�2س ق(�س) �س =  ، 10جا�2س ق (�س)
π
4

 )2جد كلاًّ من التكامالت الآتية :
�س
				4
)1
جا�2س  -جا �س

 )2هـ

�س3
				
� 5س
)3
(�س ) 1 +

)4

π

�س =  ، 4فجد ق ( ) 4

هـ�2س4 +هـ�س� 4 +س

�5س

هـ

�س

( � +1س )

2

�س

ال�س�ؤال الرابع
�	)1إذا كان م(�س) ،هـ(�س) معكو�سين لم�شتقة االقتران المت�صل ق وكان:
3
1-

0

4

(هـ(�س)-م(�س)) �س= ، 12فجد �2س م (�س) �س�2 +س هـ (�س) �س
4

0

 )2جد التكامالت الآتية :
4

)1
1
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|� -1س|
				
�س
�س�5-2س6+

)2

جتا�2س(جا�س-جتا�س)� 8س

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة ،التوا�صل.
�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)1-4
البند

م�ؤ�شرات الأداء

1

معكو�س الم�شتقة
 -يذكر العالقة بني االقرتان ومعكو�س امل�شتقةله.
 -مييز بني االقرتان ومعكو�س امل�شتقة له.- -يجد معكو�س امل�شتقة القرتانات معطاة.

2

التكامل غير المحدود
 -يتعرف قواعد التكامل غري املحدود. -يح�سب التكامل غري املحدود القرتاناتكثريات احلدود.
 -يح�سب التكامل غري املحدود القرتانات ن�سبية.- -يح�سب التكامل غري املحدود القرتانات مثلثية.

3

التكامل المحدود
 -يتعرف مفهوم التكامل املحدود على فرتة. -يح�سب التكامل املحدود القرتانات معطاة. -يتعرف خ�صائ�ص التكامل املحدود.- -يحل �أ�سئلة على خ�صائ�ص التكامل املحدود.

4

اقتران اللوغاريتم الطبيعي
 -يجد م�شتقة اقرتان اللوغاريتم الطبيعي. -يوظف م�شتقة اقرتان اللوغاريتم الطبيعي يفح�ساب التكامل القرتان ن�سبي.

5

ممتاز

جيد ج ًّدا

جيد

متو�سط

�ضعيف

م�شتقة وتكامل االقتران الأ�سي الطبيعي
 -يجد م�شتقة اقرتان �أ�سي طبيعي معطى.- -يجد تكامل اقرتان �أ�سي طبيعي معطى.

فهما ،وقد يحتاج �إلى الم�ساعدة.
فهما عميقًا ،وال يحتاج �إلى الم�ساعدة .جيد ًّ
جدا :يبدي ً
ممتاز :يبدي ً
فهما �ضعي ًفا ،ويحتاج �إلى الم�ساعدة.
جزئيا ،ويحتاج �إلى الم�ساعدة.
فهما
متو�سط  :يبدي ً
جيد :يبدي ً
ًّ
فهما ،ويحتاج �إلى الم�ساعدة.
�ضعيف :ال يبدي ً
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ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة ،التوا�صل.
�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)2-4
البند

م�ؤ�شرات الأداء

1

التكامل بالتعوي�ض
 -يتعرف طريقة التكامل بالتعوي�ض- -ي�ستخدم طريقة التكامل بالتعوي�ض يف �إيجاد بع�ض التكامالت.

2

التكامل بالأجزاء
 -يتعرف طريقة التكامل بالأجزاء- -ي�ستخدم طريقة التكامل بالأجزاء يف �إيجاد بع�ض التكامالت.

3

التكامل بالك�سور الجزئية
 -يتعرف طريقة التكامل بالك�سور اجلزئية- -ي�ستخدم طريقة التكامل بالك�سور اجلزئية يف �إيجاد بع�ض التكامالت.

4

الم�ساحة
 -ي�ستخدم التكامل لإيجاد امل�ساحة بني منحنى اقرتان وحمور ال�سيناتيف فرتة معطاة.
 -ي�ستخدم التكامل لإيجاد امل�ساحة املح�صورة بني منحنيني. -ي�ستخدم التكامل لإيجاد امل�ساحة املح�صورة بني ثالثة منحنياتعلى الأكرث.

5

المعادالت التفا�ضلية
يتعرف مفهوم املعادلة التفا�ضلية.
ّ - -يحل معادالت تفا�ضلية.- -يوظف املعادالت التفا�ضلية يف حل م�سائل حياتية

(� :)3إذا �أنجز الطالب المهمة كاملة دون �أخطاء ودون الحاجة �إلى م�ساعدة .

3

(� :)2إذا �أنجز الطالب المهمة كاملة دون �أخطاء بم�ساعدة �أو �أنجزها بخط�أ واحد دون م�ساعدة.
(� :)1إذا �أنجز جز ًءا من المهمة �أو �أنجزها دون م�ساعدة وعنده �أكثر من خط�أ.

214

2

1

5

á°ùeÉÿG IóMƒdG

É¡JÉ≤«Ñ£Jh á«WhôîŸG ´ƒ£≤dG
تربز �أهمية القطوع املخروطية ودرا�ستها من خالل

تطبيقاتها املتعددة يف العلوم املختلفة .فحركة الكواكب
والنج��وم وحركة �إلكرتونات ال��ذرة يف م�ساراتها حول
النواة ،تكون يف م�سارات �إهليليجية.

ويت��م ا�ستخ��دام القط��وع املخروطي��ة يف املراي��ا

والعد�س��ات وبن��اء املرا�ص��د الفلكي��ة واجل�سوراملعلقة،

والأطب��اق الالقط��ة للإ�ش��ارات الال�سلكي��ة  ،والأقمار

ال�صناعية ،ويف املقذوفات ،وبناء الروبوتات ،واملحاكاة،

وال�صور املتحركة ،ومعظم ال�صناعات احلديثة.

قادرا على:
يتوقع من الطالب بعد نهاية هذه الوحدة �أن يكون ً
هند�سي تمثل:
كتابة معادلة محل
ّ

(م�ستقيم ،ودائرة ،وقطع مكافئ ،وقطع ناق�ص ،وقطع زائد).

تعرف ال�صيغة القيا�سية لمعادلة (دائرة ،وقطع مكافئ ،وقطع ناق�ص ،وقطع زائد).
ُّ

تمييز نوع القطع المخروطي �إذا علمت معادلته.

بيانيا �إذا ُعلمت معادلته.
تمثيل القطع المخروطي ًّ

نمذجة م�سائل حياتية على القطوع المخروطية وح ّلها ،مع تبرير الحل.
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تهيئة الوحدة

ال�س�ؤال الأول:
 )1جد بعد النقطة ( )٢ - ،1عن النقطة (.)1 ،5
 )٢جد بعد النقطة ( )4 ،1عن ًّ
كل من امل�ستقيمات الآتية:
جـ) �4ص �3 = 1 +س
		
ب) �ص = 6
�أ ) �س = 		3
 )3جد مركز ون�صف قطر الدائرة التي معادلتها�( :س �( + ٢)3 -ص 36 = ٢)1 -
�	)4إذا كان امل�ستقيم ل 1يوازي امل�ستقيم ل ،2وامل�ستقيم ل 2مير بالنقطتني ( ،)4 ،0( ،)1 ،٢فجد ميل
امل�ستقيم ل.1
 )5جد معادلة امل�ستقيم الذي يعامد امل�ستقيم الذي معادلته� :ص = �2س  5 -ومير بالنقطة (.)3 ،0
 )6جد البعد بني امل�ستقيمني املتوازيني ل�3 :1س �4 +ص =  ،6ل�3 :2س �4 +ص = 8
ال�س�ؤال الثاين� :ضع دائرة حول رمز الإجابة ال�صحيحة:
 )1معادلة حمور التماثل ملنحنى الإقرتان ق (�س) = �س�2 + 2س هي:
د) �س = 3
		
جـ) �س = ٢
ب) �س =1
		
�أ ) �س = 1-
 )٢قيمة جـ التي جتعل املقدار اجلربي (�4س�12 + 2س  +جـ) مرب ًعا كاملاً  ،هي:
د) 25
جـ) 		16
			
ب) 9
			
�أ ) 3
 )3مقط��ع منحن��ى االق�تران املمث��ل يف ال�شكل
املجاور من حمور ال�صادات هو:
ب) 3
			
�أ ) 3
د ) ٢-
			
جـ) 1-
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�إجابات التهيئة
ال�س�ؤال الأول:
 5 )1وحدات طول.
)٢
�أ )  ٢وحدة طول.
ب)  ٢وحدة طول.
 14وحدة طول.
جـ) 5
 )3احداثيي املركز ( ،)1 ،3طول ن�صف القطر =  6وحدة طول.
3- )4
2

� 1س 3 +� )5ص = 2

 2وحدة طول.
5 )6
ال�س�ؤال الثاين:
� )1أ
 )٢ب
 )3د
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الف�صل الأول:

� ً
أوال

القطوع املخروطية
القطع المخروطي

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

نتاجات التعلم

هند�سيا.
يتعرف القطع المخروطي
ًّ
ّ --

التكامل الر�أ�سي
بيانيا في ال�صف التا�سع الأ�سا�سي ،الدائرة في ال�صفين التا�سع والعا�شر الأ�سا�سي.
- -االقترانات التربيعية وتمثيلها ًّ

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)106-104- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

 -القطع المخروط��ي ،الدائرة ،القط��ع الناق�ص،القطع المكافئ ،القطع الزائد ،محور التماثل.

https://programs.edraak.org/learn/
k12/math-g12-jo-vv1/

التعلم القبلي
المخروط ،الم�ستوى ،الخط الم�ستقيم.
استراتيجيات التدريس

زميال�-شارك ،التعلم التعاوني الجماعي)،
التدري�س المبا�شر (الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم في مجموعات (فكر-انتقِ
ً
�أخرى (الع�صف الذهني).

�إجراءات التنفيذ
	1  -التمهيد للدر�س من خالل:
 ت�سمى الدائرة والقطع الناق�ص والقطع المكافئ والقطع الزائد بالقطوع المخروطية؛ لأنها ناتجة عن
بم�ستو ،فكيف يمكننا تنفيذ ذلك؟
قطع ال�سطح المخروطي المكون من مخروط دائري قائم مزدوج
ٍ
بم�ستو؟
 كيف يمكن ت�شكيل الدائرة والقطع الناق�ص والقطع المكافئ والقطع الزائد بقطع ال�سطح المخروطي
ٍ
	2  -تو�ضيح مبادئ الع�صف الذهني وهي:
 جماعية وتفاعلية ودقيقة
 قبول جميع الأفكار
 ت�أجيل نقد الأفكار
 �سرعة طرح الأفكار
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3  -3تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات (كل جمموعة  6طالب) ُي َع نَّي لكل جمموعة من�سق ينظم الأفكار وي�سجل
ملتزما مببادئ حلقة الع�صف الذهني �سابقة الذكر.
املقرتحات دون ذكر �أ�سماء ،ويكون
ً
4  -4عر�ض جم�سم ملخروط دائري قائم ويطلب ت�أمل هذا املج�سم.
5  -5تو�ضيح كيفية قطع جم�سم مب�ستوٍ  ،وذلك مبثال مادي مثالً؛ ي�شكل �أ�سطوانة من ورق ثم يق�ص الورقة
بامل�رشط ويو�ضح للطلبة � َّأن ال�شكل الناجت هو منحنى ناجت عن قطع الأ�سطوانة مب�ستوٍ .
6  -6تو�ضيح كيفية ت�شكيل ال�سطح املخروطي من ورقة.
�7  -7س�ؤال الطلبةُ :ترى لو قطعنا خمروط قائم مزدوج مب�ستوٍ  ،ما الأ�شكال الناجتة؟
8  -8الطلب من كل جمموعة ت�شكيل ال�سطح املخروطي من ورقة.
9  -9الطلب من كل جمموعة البدء بالع�صف الذهني ال�ستنتاج هذه الأ�شكال.
1010و�ضع ت�صور للحلول من خالل �أداء الطلبة ب�أكرب عدد من الأفكار وجتميعها و�إعادة بنائها (يتم العمل
ب�شكل فردي ثم يقوم �أفراد املجموعة مبناق�شة امل�شكلة ب�شكل جماعي م�ستفيدين من الأفكار الفردية
و�صو ًال �إلى �أفكار جماعية م�شرتكة).
1111تبادل الأوراق بني املجموعات ،ت�صنيف الأفكار ،النقد و االختيار.
1212ر�سم الأ�شكال الناجتة مع الطلبة من قبل من�سق املجموعة على ورقة.
1313عر�ض نتائج كل جمموعة ،ومن ثم مقارنة الطلبة النتائج التي تو�صلت لها املجموعات ،مع الأ�شكال
املوجودة يف الكتاب ثم يبد أ� املعلم مناق�شة الطلبة فيها للو�صول �إلى الأ�شكال التي ت�سمى بالقطوع
املخروطية (الدائرة  -القطع الناق�ص  -القطع املكافئ  -القطع الزائد).
1414مناق�شة فقرة (فكر وناق�ش).
1515ختم الدر�س بعر�ض ملخ�ص مل�ضمون الدر�س.
بيتيا.
1616تكليف الطلبة بحل التمارين بو�صفها
ً
واجبا ًّ

�أخطاء �شائعة

- -قد يجد بع�ض الطلبة �صعوبة في التمييز بينن المج�سم وال�شكل ثنائي االبعاد.

مراعاة الفروق الفردية
عالج
 �-رضورة تنبيه الطلبة �إلى الفرق بني املج�سم (الكرة ،الأ�سطوانة ،املخروط )...،وال�شكل الهند�سي ثنائيالأبعاد (املربع ،امل�ستطيل ،املثلث )...،من خالل طرح �أمثلة واقعية على كليهما.
�إثراء
 -حتدث مباذا يختلف القطع الزائد عن بقية القطوع املخروطية.219

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.
�أداة التقومي :قائمة الر�صد (.)6-2
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

فكر وناق�ش:
نقطة

التمارين والم�سائل
 )1قطع زائد ،قطع ناق�ص ،دائرة ،قطع مكافئ.
)٢
�أ ) قطع زائد.
ب) دائرة.
جـ) قطع مكافئ.
د ) قطع ناق�ص.
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الف�صل الأول:

ثان ًيا

القطوع املخروطية
المحل الهند�سي

عدد احل�ص�ص ح�صتان

التكامل الر�أ�سي
- -الهند�سة الإحداثية في ال�صفين التا�سع والعا�شر الأ�سا�سي.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)111-107- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

 -المحل الهند�سي.- -معادلة المحل الهند�سي.

https://programs.edraak.org/learn/
k12/math-g12-jo-vv1/

التعلم القبلي
البعد بين نقطين ،البعد بين نقطة وم�ستقيم ،معادلة محور ال�سينات ،معادلة محور ال�صادات ،العمليات
الجبرية على المقادير الجبرية.
استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر (الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم من خالل الن�شاط (المناق�شة �ضمن فرق ,التعلم في مجموعات (التعلم
التعاوني الجماعي) ،حل الم�شكالت واال�ستق�صاء.

�إجراءات التنفيذ
1  -1التمهيد للدر�س من خالل طرح ال�س�ؤال التايل :ما املق�صود باملحل الهند�سي لنقطة تتحرك يف امل�ستوى
الإحداثي؟
2  -2تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات (كل جمموعة  6طالب) ،وتوجيه كل جمموعة تنفيذ الن�شاط التايل“ :خذ
ً
قلما ،ثم حرك القلم ب�صورة
خيطا وثبت �أحد طرفيه يف نقطة يف امل�ستوى ،واربط بطرفه الآخر ً
م�ستمرة باجتاه واحد دون رفعه عن امل�ستوى ،مع اخليط م�شدو ًدا حتى يعود ر�أ�س القلم �إلى نقطة
البداية ،والحظ ال�شكل الناجت”.
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3  -3متابعة عمل املجموعات �أثناء تنفيذ الن�شاط و�إر�شادهم؛ للتو�صل �إلى و�صف املحل الهند�سي ومعادلته ،ثم
عر�ض النتائج التي تو�صل �إليها الطلبة ،ومناق�شة ا�ستنتاجاتهم ،وكتابة اال�ستنتاجات النهائية على اللوح.
4  -4حل مثال ( )1ومناق�شته وتنويه الطلبة �إلى قانون البعد بني نقطتني.
5  -5تكليف الطلبة بحل تدريب ( )1يف دفاترهم ،ومتابعة حلولهم لتقدمي التغذية الراجعة لهم.
6  -6حل مثال ( )٢ومناق�شته وتنويه الطلبة �إلى قانون البعد بني نقطة وم�ستقيم معلوم.
7  -7تكليف الطلبة بحل تدريب ( )٢يف دفاترهم ،ثم مناق�شة حلولهم على اللوح.
8  -8مناق�شة فقرة (فكر وناق�ش) ،وتذكري الطلبة ب�أن بعد نقطة عن م�ستقيم يقا�س بطول العمود النازل من
النقطة على امل�ستقيم.
9  -9حل مثال ( ،)3ومناق�شته من �أجل تعزيز و�صف املحل الهند�سي ومعادلته.
ؤكدا �رضورة بقاء اخليط م�شدو ًدا.
1010مناق�شة فقرة (فكر وناق�ش) ،م� ً
1111تكليف الطلبة بحل تدريب ( ،)3ومتابعة حلولهم لتقدمي التغذية الراجعة ،ثم مناق�شة حلولهم على
اللوح ،للتحقق من �أنهم �أتقنوا مفهوم املحل الهند�سي ومعادلته.
1212ختم الدر�س ب�س�ؤال :ماذا تعلمتم يف هذا الدر�س؟
بيتيا.
1313تكليف الطلبة بحل التمارين بو�صفها
ً
واجبا ًّ

�أخطاء �شائعة

- -قد يخطئ بع�ض الطلبة في ا�ستخدام قانون البعد بين نقطتين� ،أو قانون البعد بين نقطة وم�ستقيم.

مراعاة الفروق الفردية
عالج
 -جد معادلة المحل الهند�سي للنقطة المتحركة ن (�س� ،ص) التي تبقى على بعد ثابت من النقطة ()0 ،٢قدره ثالث وحدات.
�إثراء
 -جد المحل الهند�سي للنقطة ن (�س� ،ص) التي تتحرك في الم�ستوى؛ بحيث يكون الفرق المطلق بيندائما  8وحدات.
بعديها عن النقطتين الثابتتين ب ،)5 ،0( 1ب )5- ،0( 2ي�ساوي ً
  -أ� ب جـ مثلث محيطه � 30سم ،فيه �إحداثيات الر�أ�سين �أ ،ب هما أ� ( ،)5 ،0ب ( ،)5 - ،0والر�أ�س جـيتحرك في الم�ستوى ،جد المحل الهند�سي الناتج عن تحرك الر�أ�س جـ ومعادلته.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة ،التوا�صل ،مراجعة الذات ( الت�أمل الذاتي).
�أداة التقويم� :سلم التقدير (� ،)1-5سلم التقدير ( ،)2-5قائمة الر�صد رقم (.)6-2
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

فكر وناق�ش (:)1
لكي ن�ضمن �أن تبقى امل�سافة بني النقطة املتحركة (ر�أ�س القلم) وامل�ستقيم ثابتة.
فكر وناق�ش (:)2
حركة القلم بحيث يبقى على بعد ثابت عن كل من امل�ستقيم والنقطة الثابتة.
تدريب (:)1
(�س �( + ٢)2 -ص 1 = ٢)4 +
تدريب (:)2
�2س � +ص = 5-
تدريب (:)3
� 8س� 9 + 2ص� 36 - 2س � 18 +ص 0 = 45 +

التمارين والم�سائل
�( )1س �( + ٢)2 +ص 49 = ٢)6 -
� )2س = 3 -
� )3س� 3 - 2ص� 10 - 2س � 26 +ص 0 = 30 -

223

الف�صل الثاين :معادالت القطوع املخروطية
الدائرة
�أو ًال

عدد احل�ص�ص ثالث ح�ص�ص

نتاجات التعلم

يتعرف الدائرة كقطع مخروطي.
ّ - -يكتب معادلة الدائرة �إذا علمت �شروط كافية. -يميز الدائرة �إذا علمت معادلتها بال�صورة العامة.بيانيا.
- -يمثل معادلة الدائرة ًّ

التكامل الر�أ�سي
- -الدائرة ومعادلتها في ال�صف التا�سع الأ�سا�سي.

التكامل الأفقي
- -ورد مفهوم المرايا في ال�صف العا�شر الأ�سا�سي في مبحث الفيزياء.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)119-112- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

- -الدائرة ،البعد بين نقطتين.

https://programs.edraak.org/learn/
/k12/math-g12-jo-vv1

التعلم القبلي
البعد بين نقطين� ،إحداثيا منت�صف القطعة الم�ستقيمة ،المما�س.
استراتيجيات التدريس

زميال�-شارك)� ،أخرى (الع�صف الذهني).
التدري�س المبا�شر (المناق�شة) ،التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ ً

�إجراءات التنفيذ
1  -1التمهيد للدر�س من خالل مراجعة الطلبة يف مفهوم املحل الهند�سي ،ثم طرح ال�س�ؤال الآتي :ما
املق�صود باملحل الهند�سي لنقطة تتحرك يف امل�ستوى الإحداثي على بعد ثابت من نقطة ثابتة ؟
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2  -2مناق�شة الطلبة مبقدمة الدر�س يف كتاب الطالب ،ثم يبني املعلم لهم � َّأن املحل الهند�سي لنقطة تتحرك
يف امل�ستوى الإحداثي على بعد ثابت من نقطة ثابتة هو دائرة مركزها النقطة الثابتة ،وطول ن�صف
قطرها البعد الثابت.
بعدا ثاب ًتا عن النقطة (د ،هـ)
3  -3تكليف الطلبة ب�إيجاد معادلة املحل الهند�سي للنقطة (�س� ،ص) التي تبعد ً
قدره (ر) وحدة طول ،وذلك من �أجل التو�صل �إلى ال�صورة القيا�سية لمعادلة الدائرة.
موجها الطلبة �إلى �أنه يوجد �صورة �أخرى ملعادلة الدائرة ت�سمى
4  -4حل املثالني ( )٢( ،)1ومناق�شتهما
ً
ال�صورة العامة.
(فكر-انتق ً
ِ
زميال�-شارك).
5  -5تكليف الطلبة بحل تدريب ( )1يف دفاترهم ،با�ستخدام ا�سرتاتيجية
6  -6حل مثال ( )3ومناق�شته مع الإ�شارة �إلى � َّأن ن�صف القطر عمودي على المما�س عند نقطة التما�س.
7  -7تكليف الطلبة بحل التدريبني ( )3 ،٢يف دفاترهم.
بعدا ثاب ًتا عن النقطة (د ،هـ)
8  -8تكليف الطلبة ب�إيجاد معادلة المحل الهند�سي للنقطة (�س� ،ص) التي تبعد ً
قدره (ر) وحدة طول؛ وذلك من �أجل التو�صل �إلى ال�صورة العامة لمعادلة الدائرة.
م�شيرا �إلى �أنّه يمكن التو�صل �إلى النتيجة نف�سها عند كتابة المعادلة بال�صورة القيا�سية.
9  -9حل مثال ( )4ومناق�شتهً ،
1010مناق�شة فقرة (فكر وناق�ش) مع الطلبة ،واال�ستماع �إلى �إجاباتهم وتعزيزها.
1111تكليف الطلبة بحل تدريب ( )4يف دفاترهم ،ومتابعة حلولهم لتقدمي التغذية الراجعة والدعم الالزم.
موجها الطلبة �إلى �ضرورة حل المثال بطريقة �أخرى.
1212حل مثال ( )5ومناق�شته،
ً
1313تكليف الطلبة بحل تدريب ( )5في دفاترهم ،ثم مناق�شة حلولهم على اللوح.
مراعيا م�ستويات الطلب��ة المختلفة في حل �أنظم��ة المعادالت الخطية،
1414ح��ل مثال ( )6ومناق�شت��ه،
ً
وموج ًه��ا �إياهم �إل��ى �أنه يمكن ا�ستخدام ال�صورة العامة لكتابة معادل��ة الدائرة �إذا ُعلمت ثالث نقاط
تمر بها الدائرة �أو نقطتان ومعلومة عن المركز.
1515تكليف الطلبة بحل التدريبني (� ،)6 ،5ضمن جمموعات ثنائية ،ومتابعة حلولهم لتقدمي التغذية الراجعة.
1616ختم الدر�س ب�س�ؤال الطلبة :ماذا تعلمتم يف هذا الدر�س؟
بيتيا ،ومتابعة حلولهم لتقديم التغذية الراجعة والدعم
1717تكليف الطلبة بحل التمارين بو�صفها
ً
واجبا ًّ
الالزم لهم.

�أخطاء �شائعة

 -قد يخطئ بع�ض الطلبة يف ح�ساب بعد نقطة عن م�ستقيم ،وذلك بعدم كتابة معادلة اخلط امل�ستقم بال�صورةالقيا�سية.
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مراعاة الفروق الفردية
عالج
 -جد ُبعد النقطة ( )3 ،1عن امل�ستقيم� :ص �3 = 1 +س .�إثراء
متوجات على �شكل دوائر مت�سعة متحدة يف املركز .افرت�ض � َّأن
�	)1أحدث �سقوط حجر يف بركة ماء ّ
�أن�صاف �أقطار هذه الدوائر تزداد مبعدل � 3سم/ث.
أ� ) اكتب معادلة الدائرة املت�شكلة بعد ٍ 10
مفرت�ضا �أن نقطة �سقوط
ثوان من �سقوط احلجر يف الربكة،
ً
احلجر هي نقطة الأ�صل.
ب) معادلة �إحدى الدوائر املوجية هي �س� + 2ص ،225 = 2بعد كم ثانية من �سقوط احلجر يف الربكة
تكونت هذه الدائرة؟
 )2تتحرك النقطة ن (�س� ،ص) يف امل�ستوى بحيث �س =  + 5جا هـ� ،ص = 3 + ٢جتا هـ حيث هـ زاوية
متغرية ،جد معادلة املحل الهند�سي للنقطة ن (�س� ،ص) وبني نوعه.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة ،التوا�صل ،مراجعة الذات (الت�أمل الذاتي) ،الورقة والقلم.
�أداة التقويم� :سلم التقدير (� ،)1-5سلم التقدير ( ،)2-5اختبار ق�صير.
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

فكر وناق�ش
 1معامل �ص) ٢ونطرحه في المعادلة.
 )1عن طريق �إكمال المربع ...لإكمال المربع في �ص ن�ضيف ( 2
�س�( + 2ص 25 = ٢)4 +
المركز ( ،)4- ،0طول ن�صف القطر  5وحدات.
 )٢لأ َّنه يمثل مربع ن�صف القطر.
تدريب ()1
 )٢المركز ( ،)4 ،1 -طول ن�صف القطر  30وحدة طول
�( )1س �( + ٢)6 -ص 5 = ٢)1 -
تدريب ()٢
(�س �( + ٢)4 -ص 1 = ٢)1 +
تدريب ()3
�( )1س �( + ٢)4 -ص 1 = ٢)1 +
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�( )٢س �( + ٢)3 -ص 9 = ٢)3 -
			
(�س �( + ٢)3 +ص 9 = ٢)3 -
			
(�س �( + ٢)3 +ص 9 = ٢)3 +
			
(�س �( + ٢)3 -ص 9 = ٢)3 +
تدريب ()4
		
 )1المركز ( ،)3- ،1طول ن�صف القطر 4
تدريب ()5
�س� + 2ص� 4 + 2س � ٢ -ص = 0
المركز ( ،)1 ،٢ -طول ن�صف القطر 5
تدريب ()6
�س�( + 2ص 50 = ٢)4 +

(الدائرة في الربع الأول)
(الدائرة في الربع الثاني)
(الدائرة في الربع الثالث)
(الدائرة في الربع الرابع)
 )٢المركز ( ،)4 ،٢ -طول ن�صف القطر ٢

التمارين والم�سائل
)1

)٢

				
�أ ) �س� + 2ص16 = 2
		
جـ) (�س �( + ٢)3 -ص 49 = ٢)7 +
		
هـ ) (�س �( + ٢)5 -ص 25 = ٢)5 +
		
ز ) (�س �( + ٢) ٢ +ص 10 = ٢)1 -

ب) (�س �( + ٢)٢ +ص 49 = ٢)1 -
د ) (�س �( + ٢)5 -ص 5 = ٢)1 -
و ) (�س � + ٢) 7 -ص65 = 2
2
4
٢
٢
ح ) (�س �( + )7 -ص 100 = )10 -

�أ ) المركز ( ،)0 ،0طول ن�صف القطر 12
ب) المركز ( ،)4- ،11-طول ن�صف القطر 13
		
جـ) المركز ( ،)7 ،0طول ن�صف القطر 9
د ) المركز ( ،)3 ،4طول ن�صف القطر 34
هـ) المركز ( ،)1- ،0طول ن�صف القطر  10و ) المركز ( ،)5- ،1طول ن�صف القطر 5
ز ) المركز ( ،)0 ،4-طول ن�صف القطر 4
�( )4س �( + ٢)٢ +ص 36 = ٢)٢ +
٢
٢
			
36
=
)6
(�ص
+
�( )3س )1 -
10
 )6جـ < 20
		
�( )5س �( + ٢)3 -ص  ،4 = ٢)4 -دائرة
�( )7س �( + ٢)10 -ص 100 = ٢)8 -
�( )8س �( + ٢) 2 ٢ + 4 -ص ) 2 ٢ - 4( = ٢) 2 ٢ + 4 -

٢
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الف�صل الثاين :معادالت القطوع املخروطية
القطع المكافئ
ثان ًيا

عدد احل�ص�ص ثالث ح�ص�ص

نتاجات التعلم

مخروطيا.
يتعرف القطع المكافئ بو�صفه قط ًعا
ًّ
ّ - -يكتب معادلة القطع المكافئ �إذا علمت �شروط كافية.بيانيا.
 -يمثل معادلة القطع المكافئ ًّ -يحدد عنا�صر قطع مكافئ �إذا علمت معادلته.- -يميز معادلة القطع �إذا علمت معادلته بال�صورة العامة.

التكامل الر�أ�سي
بيانيا في ال�صف التا�سع الأ�سا�سي.
 -االقترانات التربيعية وتمثيلها ًّ- -الهند�سة الإحداثية في ال�صفين التا�سع والعا�شر الأ�سا�سي.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)132-120- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

- -القطع المكافئ ،الدليل ،الب�ؤرة ،محور التماثل.

https://programs.edraak.org/learn/
/k12/math-g12-jo-vv1

التعلم القبلي
البعد بين نقطين ،البعد بين نقطة وم�ستقيم ،العمليات على المقادير الجبرية ،االقتران التربيعي.
استراتيجيات التدريس

زميال�-شارك) ،حل الم�شكالت
التدري�س المبا�شر (الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ
ً
واال�ستق�صاء� ،أخرى (الع�صف الذهني).

�إجراءات التنفيذ
1  -1التمهيد للدر�س من خالل طرح ال�س�ؤال الآتي:
 جد بعد النقطة ( )3 ،1 -عن الم�ستقيم �ص = 6
2  -2تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات (كل جمموعة  6طالب) ،وتكليف كل جمموعة بتنفيذ ورقة العمل ()1 - 5
التي تهدف �إلى ا�ستنتاج تعريف القطع املكافئ وخوا�صه وعنا�رصه.
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مقدما جمموعة
3  -3عر�ض نتائج الطلبة ،ومناق�شة ا�ستنتاجاتهم ،وكتابة اال�ستنتاجات النهائية على اللوح
ً
كافية من الأمثلة لدعم ا�ستنتاجات الطلبة التي تو�صلوا �إليها.
4  -4ر�سم حمورين متعامدين م �س  ،م �ص يف م�ستوى القطع املكافئ الذي ر�أ�سه (د ،هـ) ،وحمور منطبق على
م �س وب�ؤرته النقطة ب (د  ±جـ ،هـ) ،وقطع �آخر حموره منطبق على م �ص وب�ؤرته ب (د ،هـ  ±جـ)
وتكليف الطلبة بالإجابة على الأ�سئلة الأتية:
 اكتب معادلة الدليل وم ِّث ْله في كل حالة من حاالت المحور والب�ؤرة.
 افر�ض �أنَّ النقطة ن (�س� ،ص) تقع على منحنى القطع ،وا�ستعمال تعريف القطع المكافئ في
تعيين العالقة بين (�س� ،ص).
5  -5حل مثال ( )3ومناق�شته ،وتكليفهم بحل تدريب (� )3ضمن جمموعات ثنائية ،ومتابعة حلولهم لتقدمي
التغذية الراجعة.
6  -6تكليف الطلبة بفك حدود معادلة القطع املكافئ يف التدريب ال�سابق ،وذلك من �أجل التو�صل �إلى �أنه
ميكن كتابة معادلة القطع املكافئ على �إحدى ال�صور الآتية:
�صفرا) �إذا كان حمور القطع يوازي حمور ال�صادات.
�ص = �أ�س + 2ب �س  +جـ (�أ الت�ساوي
ً
�صفرا) �إذا كان حمور القطع يوازي حمور ال�سينات.
�س = �أ�ص + 2ب �ص  +جـ (�أ الت�ساوي
ً
مذكرا الطلبة بطريقة �إكمال املربع.
7  -7حل مثال ( ،)4ومناق�شته وتكليفهم بحل تدريب (،)4
ً
مذكرا الطلبة بوجود اجتاهني موجبني للأعلى
8  -8حل مثال ( ،)5ومناق�شته وتكليفهم بحل تدريب (،)5
ً
ولليمني واجتاهني �سالبني للأ�سفل وللي�سار.
9  -9مناق�شة فقرة (فكر وناق�ش).
1010ختم الدر�س بعر�ض ملخ�ص مل�ضمون الدر�س (ميكنك اال�ستفادة من ملخ�ص الوحدة �ص � ،)250أو
تعبئة منوذج و�صف �سري التعلم.
�1111إعطاء واجب بيتي من التمارين وامل�سائل ،ومتابعة حلول الطلبة لتقدمي التغذية الراجعة والدعم الالزم لهم.

�أخطاء �شائعة

 -قد يخطئ بع�ض الطلبة يف اختيار ال�صورة القيا�سية؛ عند �إيجاد معادلة القطع املكافئ �أو عند حتديدعنا�رصه .عالج ذلك بالت�أكيد على ر�سم تقريبي ملعطيات امل�س�ألة.

مراعاة الفروق الفردية
عالج
- -حدد نوع القطع املخروطي الذي معادلته� :س� 8 - 2ص � 6 -س  0 = 1 +ثم ا�ستنتج عنا�رصه مع الر�سم.
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�إثراء
 -ت�ستعمل مرايا على �شكل قطوع مكافئة ،لتوليد الكهرباء من الطاقة ال�شم�سية؛ �إذ تعمل املرايا علىت�سخني زيت مير خالل �أنابيب متر عند ب�ؤرة هذا القطع.
 -يتكون جممع �شم�سي من مر�آة على �شكل قطع مكافئ؛ تعمل على تركيز �أ�شعة ال�شم�س على م�ستقبلخطي مير يف ب�ؤرة القطع ،وميكن متثيل املقطع العر�ضي للمر�آة باملعادلة �س� 3.04 = 2ص حيث �س� ،ص
بالأمتار� .أين يقع امل�ستقبل اخلطي لهذا املقطع.
 -تتحرك نقطة و (�س� ،ص) يف امل�ستوى الإحداثي بحيث يتحدد موقعها يف اللحظة ن (ن ≥،)1باملعادلتني� :س = جتا ن  -جا ن� ،ص = جا2ن ،جد معادلة م�سار النقطة و ،ثم بني نوع هذا امل�سار.
 -يبحر قارب يف املاء ًأثرا على �شكل قطع مكافئ يلتقي ر�أ�سه مع نهاية القارب ،ومي�سك رجل
تاركا وراءه � ً
يقف على لوح خ�شبي عند ب�ؤرة القطع بحبل مثبت يف القارب .وميكن متثيل القطع املكافئ الناجت عن
�أثر القارب باملعادلة� :ص�180 - 2س � 10 +ص  ،0 = 265 +حيث �س� ،ص بالأقدام.
 اكتب معادلة القطع المكافئ على ال�صورة القيا�سية.
 ما طول الحبل الذي يم�سك به الرجل؟
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم ،المالحظة ،التوا�صل ،مراجعة الذات (الت�أمل الذاتي).
�أداة التقويم :اختبار ق�صير� ،سلم التقدير (� ،)1-5سلم التقدير (� ،)2-5سجل و�صف �سير التعلم (.)4-1
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

فكر وناق�ش ( )1الر�أ�س ،البعد الب�ؤري.
فكر وناق�ش ( )2البعد بني النقطتني ن ،ب ي�ساوي البعد بني النقطة والدليل.
فكر وناق�ش (� )3إعادة ترتيب املعادالت بال�صورة القيا�سية.
تدريب ()1
�( )1ص �(16- = ٢)1 -س �( )2 )1 +ص �(4 = ٢)3 +س )٢ -
تدريب ()2
� )3ص�(12 = 2س )2 +
�( )1س �( 20 - = ٢)1 -ص � )2 )1 -س�( 20 = 2ص )3 -
تدريب (:)3
1
٢3
�إحداثيا الر�أ�س ( ،)3- ،1الب�ؤرة ( ،)3 4 - ،1معادلة املحور �س =  ،1معادلة الدليل �ص = 4 -
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تدريب (:)4
�إحداثيا الر�أ�س ( ،)1 ،0الب�ؤرة ( ،)٢ ،0معادلة املحور �س =  ،0معادلة الدليل �ص = 0
تدريب (:)5
(�س 5 = ٢)٢ +
) 12
+
(�ص
3
5

التمارين والم�سائل
)1

				
�أ ) �ص�(16- = 2س )1 +
			
جـ) (�س �( 20 = ٢)٢ -ص )3 -
٢
			
)3
+
�(6ص
=
هـ) (�س )1 -
2
1625
٢
		
�( 3س ) 1000 -
ز ) (�ص 2 = )5 +
ط) (�س �(12 - = ٢)1 +ص )2 -

)2

ب) �ص�(16 = 2س )1 +
د ) (�س �( 20 - = ٢)٢ -ص )3 -
2
)5
و ) �ص = �(10-س 2 -
ح) (�ص �(12 = ٢)3 +س )2 -

فرع

�إحداثيا الر�أ�س

�إحداثيا الب�ؤرة

معادلة الدليل

معادلة املحور

�أ

()3 ،1 -

ب

()٢ ،5-

جـ

()0 ،0

�ص = 7
4
�س = 1 -
4

د

()3 ،٢
)9
(4 ،5-
)0 ، 1
(4

�س = 4-

�ص = 3

()3 ،٢ -

هـ

()2 - ،0

و

(75 -
)3
،
2 16

()3 ،0
)4
(3 - ،0

�س = 4-
�ص = 8 -
3

( 209
)3
،
2 48

			
�( )3س �( 16 - = ٢)٢ -ص )1 -
			
�( )5س �( 16 = ٢)1 -ص )٢ +
					
 44وحدة طول
3 )7

�س = 241-
48

�س = 5-
�ص = 0
�ص = 3
�س = 0
�ص = 3
2

�( )4س �(4 = ٢)٢ -ص )3 +
� 1ص� + 2ص ٢ +
� )6س = 4
� )8س�(4- = ٢ص )9 -
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الف�صل الثاين :معادالت القطوع املخروطية
القطع الناق�ص
ثال ًثا

عدد احل�ص�ص ثالث ح�ص�ص

نتاجات التعلم

مخروطيا.
يتعرف القطع الناق�ص بو�صفه قط ًعا
ًّ
ّ - -يكتب معادلة القطع الناق�ص �إذا علمت �شروط كافية.بيانيا.
 -يمثل معادلة القطع الناق�ص ًّ -يميز معادلة القطع �إذا علمت معادلته بال�صورة العامة.- -يتعرف االختالف المركزي للقطع الناق�ص.

التكامل الر�أ�سي
 -اختبار الخط الر�أ�سي في ال�صف الثامن الأ�سا�سي.- -الهند�سة الإحداثية في ال�صفين التا�سع والعا�شر الأ�سا�سي.

التكامل الأفقي
- -مدارات الإلكترونات في الكيمياء.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)144-133- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:

https://programs.edraak.org/learn/
k12/math-g12-jo-vv1/

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

 -القط��ع الناق���ص ،مرك��ز القطع ،ر�أ�س��ا القطع،المحور الأكبر ،المح��ور الأ�صغر ،االختالف
المركزي ورمزه هـ.

التعلم القبلي
البعد بين نقطتين.
استراتيجيات التدريس

زميال�-شارك ،التعلم التعاوني الجماعي) ،حل
التدري�س المبا�شر (الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم في مجموعات (فكر-انتقِ
ً
الم�شكالت واال�ستق�صاء� ،أخرى (الع�صف الذهني).
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�إجراءات التنفيذ
1  -1التمهيد من خالل تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات (كل جمموعة  6طالب) ،وتكليف كل جمموعة بتنفيذ
ورقة العمل ( )٢ -5التي تهدف �إلى ا�ستنتاج تعريف القطع الناق�ص وخوا�صه وعنا�رصه.
2  -2عر�ض نتائج الطلبة ،ومناق�شة ا�ستنتاجاتهم ،وكتابة اال�ستنتاجات النهائية على اللوح.
3  -3ر�سم حمورين متعامدين م �س ،م �ص يف م�ستوى القطع الناق�ص الذي مركزه (د ،هـ) ،وحموره الأكرب
موازيًا ملحور ال�سينات وب�ؤرتاه النقطتان (د  ±جـ  ،هـ) ،وقطع �آخر حموره الأكرب (الب�ؤري) موازيًا
ملحور ال�صادات وب�ؤرتاه النقطتان (د ،هـ  ±جـ) ،ويطلب من الطلبة الإجابة على ال�س�ؤال الآتي:
 افر�ض �أنَّ النقطة ن (�س� ،ص) تقع على منحنى القطع ،كيف يمكن ا�ستخدام تعريف القطع
الناق�ص في تعيين العالقة بين (�س� ،ص).
4  -4متابعة حلول الطلبة للتو�صل �إلى ال�صور القيا�سية ملعادلة القطع الناق�ص.
5  -5حل الأمثلة ( ،)4 ،3 ،٢ ،1ومناق�شتها مع الطلبة ،وتكليفهم بحل التدريبات ( � )4 ،3 ،٢ ،1ضمن
ومنبها الطلبة �إلى ما ي�أتي:
جمموعات ،ومتابعة حلولهم لتقدمي التغذية الراجعة والدعم الالزم،
ً
 لكتابة معادلة القطع الناق�ص؛ يجب معرفة �إحداثيات المركز وقيم �أ ،ب.
 �أي نقطة تقع على منحنى القطع الناق�ص يكون مجموع بعديها عن ب�ؤرتي القطع ي�ساوي �2أ.
 �أقرب نقطة على القطع لب�ؤرة القطع هي الر�أ�س المجاور ،وتكون �أق�صر م�سافة ت�ساوي �أ -جـ.
 �أبعد نقطة على القطع عن ب�ؤرة القطع هي الر�أ�س البعيد ،وتكون �أطول م�سافة ت�ساوي أ�  +جـ .
�سينيا �أم �صاد ًّيا هو العدد الأكبر ،ف�إذا كان العدد الأكبر �أ�سفل
 ما يحدد نوع القطع من حيث كونه ًّ
�سينيا و�إذا كان العدد الأكبر �أ�سفل �ص يكون القطع �صاد ًّيا.
�س يكون القطع ًّ
6  -6تكليف الطلبة بفك حدود معادلة القطع الناق�ص يف التدريب ال�سابق ،وذلك من �أجل التو�صل �إلى �أنه
ميكن كتابة معادلة القطع الناق�ص على ال�صور الآتية:
 �أ �س + 2ب �ص + 2جـ �س � +ص  +هـ =  0حيث أ� × ب >  ،0أ� ≠ ب.
7  -7تكليف الطلبة بحل تدريب ( )5يف دفاترهم ،ثم مناق�شة حلولهم على اللوح.
8  -8مناق�شة فقرة (فكر وناق�ش) ،وفقرة حتدث.
9  -9حل مثال ( ،)5ومناق�شته مع الطلبة وتكليفهم بحل تدريب (� )6ضمن جمموعات ثنائية ،ومتابعة
حلولهم لتقدمي التغذية الراجعة.
(فكر-انتق ً
ِ
زميال�-شارك).
1010مناق�شة فقرة (فكر وناق�ش) با�ستخدام ا�سرتاتيجية
م�ستفيدا من قانون م�ساحة القطع الناق�ص.
1111حل مثال ( ،)6ومناق�شته
ً
1212ختم الدر�س بعر�ض ملخ�ص مل�ضمون الدر�س (ميكنك اال�ستفادة من (ملخ�ص الوحدة).
بيتيا ،ومتابعة حلولهم لتقدمي التغذية الراجعة لهم
1313تكليف الطلبة بحل التمارين بو�صفها
ً
واجبا ًّ
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�أخطاء �شائعة

 -قد يخطئ بع�ض الطلبة يف اختيار ال�صورة القيا�سية عند �إيجاد معادلة القطع الناق�ص �أو عند حتديد عنا�رصه.عالج ذلك بت�أكيد الر�سم التقريبي ملعطيات امل�س�ألة.

مراعاة الفروق الفردية
عالج
�س2
�ص
 )1عني عنا�رص القطع الناق�ص الذي معادلته 1 = 16 + 25
 )2جد معادلة القطع الناق�ص الذي مركزه ( ،)0 ،0وب�ؤرتاه ( ،)0 ،3-( ،)0 ،3وطول حموره الأكرب
 10وحدات.
 )3جد معادلة القطع الناق�ص الذي مركزه ( ،)0 ،3-وطول حموره الأكرب ( )10وحدات ،وطول حموره
الأ�صغر ( )10وحدات.
�إثراء
 )1االختالف املركزي ملدار كوكب �أورانو�س هو 0.47وطول املحور الأكرب ملداره حول ال�شم�س
 38.36وحدة فلكية .فما طول املحور الأ�صغر لهذا املدار ؟
 3وطول حموره الأكرب  1000قدم.
 )2م�ضمار �سباق على �شكل قطع ناق�ص اختالفه املركزي 4
2

أ� ) ما �أق�صى عر�ض مل�ضمار ال�سباق؟
ب) اكتب معادلة القطع الناق�ص؛ �إذا كانت نقطة الأ�صل هي مركز امل�ضمار.
 )3تتحرك النقطة و (�س� ،ص) بحيث يتحدد موقعها باملعادلتني �س = �أ(جتا ن  -جا ن)،
�ص = ب (جتان  +جان) بينِّ �أن النقطة و (�س� ،ص)؛ تتحرك على منحنى قطع ناق�ص ثم عني عنا�رصه.
 )4اكتب معادلة القطع الناق�ص الذي نهايتا املحور الأكرب فيه هما ( )٢ - ،5( ،)٢ - ،1-ونهايتا املحور
الأ�صغر هما (.)0 ،٢( ،)4- ،٢

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة ،التوا�صل ،مراجعة الذات (الت�أمل).
�أداة التقويم :قائمة الر�صد (� ،)6-2سلم التقدير (� ،)1-5سلم التقدير (� ،)2-5سجل و�صف �سير التعلم
(.)4-1
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إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

فكر وناق�ش ()1
 )1ت�صبح معادلة دائرة.
� )٢أ =  0قطع مكافئ �سيني ،ب =  0قطع مكافئ �صادي� ،أ = ب =  0معادلة خط م�ستقيم.
فكر وناق�ش (� )٢أكمل املربع...
فكر وناق�ش ( )3ال تختلف
�ص2
�س2
تدريب (1 = 4 + 13 :)1
2
(�ص �( 2)6 -س )2 +
+
تدريب (:)2
=1
27
36
تدريب ( :)3املركز ( ،)0 ،0الب�ؤرتان ( ،)0 ،4-( ،)0 ،4الر�أ�سان ( ،)0 ،5 -( ،)0 ،5طول املحور
الأكرب =  10وحدات ،طول املحور الأ�صغر =  6وحدات ،البعدي ال�ؤري =  8وحدات ،طريف املحور
الأ�صغر (.)3- ،0( ،)3 ،0
2
�س2
(�ص )1 -
=1
تدريب (+ 16 :)4
12
2
(�س �( 2)3 -ص )5 -
+
تدريب (:)5
=1
16
25
تدريب ()6
)8 - ،٢ -( ،)8 ،٢ -( )٢
				
)0 ،٢ -( )1
1 )4
		
)4- ،٢ -( ،)4 ،٢ -( )3
2

التمارين والم�سائل
)1

(�ص )1 -
(�س )1 -
+
�أ )
4
9
�ص2
�س2
				
جـ) 1 = 16 + 25
2
(�س �( 2)2 -ص )3 -
		
=1
+
هـ )
64
100
�س2
�5ص2
ز ) 1 = 9 + 81
2

2

		
=1

�س
�ص
ب) 1 = 21 + 25
2
�4ص2
(�س)
د ) 1 = 39 + 13
2
�ص2
(�س )3 +
1 = 16 +
و )
25
2

2
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)٢
فرع

املركز

�أ

()0 , 0

( )0 ،12م��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى حم��ور م��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى حم��ور
( )0،119
( )0 ،12-( )0،119 -ال�سينــــات ومعادلتـــه ال�صــــــادات ومعادلتــه
�ص=  ،0وطوله � 24س =  ،0وطوله 10

جـ

()0 ،0

( )0 ،10( )0 ، 3 5منطبـــق علـــى حمـــور م��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى حم��ور
( )0 ،10-( )0 ، 3 5-ال�سينــــات ومعادلتـــه ال�صــــــادات ومعادلتــه
�ص =  ،0وطوله � 20س =  ،0وطوله 10

د

()1- ، 2 +3( )1- ،3

()1- ،5

()1- ، 2 -3

()1- ،1

الر�أ�سان

الب�ؤرتان

املحور الأ�صغر

املحور الأكرب

ُيوازي حمور ال�صادات ُي��وازي حمور ال�سينات
ب ()8 ،4( )56 +1-،4( )1- ،4
( )10 - ،4( )56 -1-،4ومعادلتــــــه �س =  ،4ومعادلتـــــه �ص = ،1-
وطوله 10
وطوله 18

هـ

و

ُيوازي حمــور ال�سينات ُي��وازي حمور ال�صادات
ومعادلتــه �ص =  ،1-ومعــادلتـــــــه �س = ،3
وطوله2 2
وطوله 4

(ُ )٢- ،11( )2-، 48 +3( )2- ،3يوازي حمور ال�سينات
( )٢- ،5-( )2-، 48 -3ومعادلتـــه �ص= ،٢-
وطوله 16
( ) 2 ،0م��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى حم��ور
(1 ،0
()0 , 0
)
3
3
ال�صــادات ومعادلتــــه
)1
(� ) 2 -،0س =  ،0وطوله 4
(3 - ،0
3
3
(�ص )2 -
			
=1
+
9

(�س )1 -
)4
29

(�س )1 +
)3
25

�س2
�ص
				
1 = 48 + 64 )5

(�س )5 -
)6
9

2

2

2
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ُيوازي حمور ال�صادات
ومعــــادلتــــه �س = ،3
وطوله 8
م��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى حم��ور
ال�سينــــــات ومعادلتـــه
2
�ص =  ،0وطوله
3

2

(�ص )1 -
=1
+
25

2

(�ص )2 -
=1
+
4

2

2

�س2
�ص
				
1 = 25 + 64 )7
2

)9
)10

�أ )

3
2

					

 )8نق = 6
�ص
�س
ب) 1 = 100 + 400
2

2

جـ� = ٢أ - ٢ب
٢
ب� = ٢أ - ٢جـ
= �أ - 1( ٢هـ) ٢
٢

)11

�2أ = م  +ن2 ،جـ = م  -ن
جـ
م-ن
هـ = �أ =
م+ن
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الف�صل الثاين :معادالت القطوع املخروطية
القطع الزائد
راب ًعا

عدد احل�ص�ص ثالث ح�ص�ص

نتاجات التعلم

مخروطيا.
يتعرف القطع الزائد بو�صفه قط ًعا
ًّ
ّ - -يكتب معادلة القطع الزائد �إذا علمت �شروط كافية.بيانيا.
 -يمثل معادلة القطع الزائد ًّ -يميز معادلة القطع �إذا علمت معادلته بال�صورة العامة.- -يتعرف االختالف المركزي للقطع الزائد.

التكامل الر�أ�سي
 -الهند�سة الإحداثية في ال�صفين التا�سع والعا�شر الأ�سا�سي.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)157-146- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:

https://programs.edraak.org/learn/
k12/math-g12-jo-vv1/

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

 -القط��ع الزائ��د ،مرك��ز القط��ع ،ر�أ�س��ا القطع،المحور القاط��ع ،المحور المرافق ،االختالف
المركزي ورمزه هـ.

التعلم القبلي
البعد بين نقطتين.
استراتيجيات التدريس

التدري�س المبا�شر (الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم في مجموعات (التعلم التعاوني الجماعي) ،حل الم�شكالت واال�ستق�صاء،
�أخرى( ،الع�صف الذهني).

�إجراءات التنفيذ
1  -1التمهيد من خالل تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات (كل جمموعة  6طالب) ،وتكليف كل جمموعة بتنفيذ
ورقة العمل ( )3 -5التي تهدف �إلى ا�ستنتاج تعريف القطع الزائد وخوا�صه وعنا�رصه.
مقدما جمموعة
	2  -عر�ض نتائج الطلبة ،ومناق�شة ا�ستنتاجاتهم ،ثم كتابة اال�ستنتاجات النهائية على اللوح
ً
كافية من الأمثلة لدعم ا�ستنتاجات الطلبة التي تو�صلوا �إليها.
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	3  -ر�سم حمورين متعامدين م �س ،م �ص يف م�ستوى القطع الزائد الذي مركزه (د ،هـ) ،وحموره القاطع
موازيًا ملحور ال�سبنات وب�ؤرتاه النقطة (د  ±جـ ،هـ) ،وقطع �آخر حموره القاطع موازيًا ملحور ال�صادات
وب�ؤرتاه (د ،هـ  ±جـ) ،ويطلب �إلى الطلبة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 افر�ض �أن النقطة ن (�س� ،ص) تقع على منحنى القطع ،ا�ستعمل تعريف القطع الزائد في تعيين
العالقة بين �س� ،ص ،ومتابعة حلول الطلبة للتو�صل �إلى ال�صور القيا�سية ملعادلة القطع الزائد.
	4  -حل الأمثلة ( )4 ،3 ،٢ ،1ومناق�شتها مع الطلبة ،وتكليفهم بحل التدريبات (� )4 ،3 ،٢ ،1ضمن
ومنبها الطلبة �إلى ما ي�أتي:
جمموعات ،ومتابعة حلولهم لتقدمي التغذية الراجعة والدعم الالزم،
ً
 لكتابة معادلة القطع الزائد؛ يجب معرفة �إحداثيات المركز وقيم �أ ،ب.
 �أي نقطة تقع على منحنى القطع الزائد يكون الفرق المطلق لبعدها عن ب�ؤرتي القطع ي�ساوي �2أ.
�سينيا �أم �صاد ًّيا هو المقدار الموجب؛ ف�إذا كان المقدار
 ما يحدد نوع القطع من حيث كونه ًّ
�سينيا و�إذا كان المقدار الموجب مع �ص يكون القطع �صاد ًّيا.
الموجب مع �س يكون القطع ًّ
	5  -تكليف الطلبة بفك حدود معادلة القطع الزائد يف التدريب ال�سابق؛ وذلك من �أجل التو�صل �إلى �أنه
ميكن كتابة معادلة القطع الزائد على ال�صور الآتية:
 �أ�س + 2ب �ص + 2جـ �س � +ص  +هـ =  0حيث �أ × ب <  ،0أ� ≠ ب.
	6  -مناق�شة فقرة حتدث مب�شاركة الطلبة.
	7  -حل مثال ( )5ومناق�شته وتكليف الطلبة بحل تدريب (� )5ضمن جمموعات ثنائية ،ومتابعة حلولهم
لتقدمي التغذية الراجعة والدعم الالزم لهم.
	8  -مناق�شة فقرة حتدث مب�شاركة الطلبة.
9  -9ختم الدر�س بعر�ض ملخ�ص مل�ضمون الدر�س (ميكنك اال�ستفادة من ملخ�ص الوحدة “واجب بيتي”).
بيتيا ،ومتابعة حلولهم لتقدمي التغذية الراجعة لهم.
1010تكليف الطلبة بحل متارين وم�سائل بو�صفها
ً
واجبا ًّ

�أخطاء �شائعة

 -قد يخطئ بع�ض الطلبة يف اختيار ال�صورة القيا�سية عند �إيجاد معادلة القطع الزائد� ،أو عند حتديد عنا�رصه.عالج ذلك بت�أكيد الر�سم التقريبي ملعطيات امل�س�ألة.
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مراعاة الفروق الفردية
عالج
 -عينِّ عنا�رص القطع الزائد الذي معادلته� :س�4 - 2ص�6 + 2س �8 -ص 0 = 9 +�إثراء
 )1اكتب معادلة القطع املخروطي املمثل
علما ب�أن
بال�شكل املجاورً ،
|ن ب - 1ن ب 8 = | 2وحدات.
 )2جد معادلة القطع الزائد الذي مركزه (،)0 ،0
والبعد بني ب�ؤرتيه  16وحدة ،والبعد بني ر�أ�سيه
 12وحدة ،وحموره القاطع منطبق على حمور ال�سينات.
 )3جد االختالف املركزي لقطع زائد البعد بني �إحدى ب�ؤرتيه ،و�أحد طريف املحور املرافق ي�ساوي طول
حموره القاطع.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم ،المالحظة ،التوا�صل ،مراجعة الذات.
�أداة التقويم :اختبار ق�صير� ،سلم التقدير (� ،)1-5سلم التقدير (� ،)2-5سجل و�صف �سير التعلم (.)4-1
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

�إجابات حتدث
 )1باالعتماد على قيمة (�أ × ب)
 )٢باالعتماد على �إ�شارة الك�رس.
 )3هـ =  1قطع مكافئ ،هـ <  1قطع ناق�ص ،هـ >  1قطع زائد
تدريب ()1
�ص
�س
1 = 36 - 64
تدريب ()٢
�س2
�5ص2
1 = 4 - 36
2
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2

تدريب ()3
املركز ( ،)0 ،1الب�ؤرتان ( ،)13 - ،1( ،)13 ،1الر�أ�سان ( ،)5 - ،1( ،)5 ،1حموره القاطع يوزاي
حمور ال�صادات ومعادلته �س=  1وطوله 10وحدات ،حمـــوره املرافــق يوازي حمــور ال�سينات ومعادلته
�ص =  0وطوله  24وحدة .
�ص2
�س2
تدريب (1 = 16 - 9 )4
تدريب ()5
املركز ( ،)3- ،1الب�ؤرتان ( ،)3- ، 7 ± 1الر�أ�سان ،)3- ، 5 ± 1( ،حموره القاطع يوازي
حمور ال�سينات ومعادلته �ص =  3 -وطوله  5 ٢وحدة  ،حموره املرافق يوازي حمور ال�صادات ومعادلته
�س =  1وطوله  2 ٢وحدة.

التمارين والم�سائل
)1

�ص
�س
		
�أ ) 1 = 4 - 9
2

2

�ص2
�س
		
جـ) 1 = 45 - 36
2

�س2
�ص
هـ ) 1 = 4 - 16
2

�س
�ص
ب) 1 = 144 - 25
2

2

(�س �( 2)1 +ص )1 -
 1 = 16د)
4
5
�س2
و) �4ص1 = 2 - 2
2
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)٢
فرع

املركز

الب�ؤرتان

الر�أ�سان

�أ

()0 , 0

()0 ،13 ±

()0 ،12±

ب

()52 ± 2 ،1-( )4 ،1-

جـ

()0 ،0

د

( )5- ، 2 ±2( )5- ، 2 ±2( )5- ،2يوازي حمور ال�سينات
ومعادلته �ص = ،5-
وطولــه 2 2

()0 ، 5 2±

()8 ،1-
()4- ،1-

()0 ،2±

هـ

()0 ،0

()0 ، 13 ±

()0 ،2±

و

()0 ،0

7
()0 ، 3 ±

1±
)0 ،
(
3

ز
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()3 ، 2 ± 2-( )3 ،٢ -

()3 ،1-
()3 ،3-

املحور القاطع

املحور املرافق
منطب��ق على حمور
ال�صادات ومعادلته
�س =  ،0وطوله 10
يوازي حمور ال�سينات
ومعادلته �ص = ،٢
وطوله 8

منطب��ق عل��ى حم��ور
ال�سين��ات ومعادلته
�ص =  ،0وطوله 24
ي���������وازي حم���ور
ال�صادات ومعادلته
���س =  ،1-وطوله
12
منطب��ق عل��ى حم��ور منطب��ق على حمور
ال�سين��ات ومعادلته ال�صادات ومعادلته
�ص =  ،0وطوله � 4س =  ،0وطوله 8

منطبق عل��ى حمور
ال�سين��ات ومعادلته
�ص =  ،0وطوله 4
منطبق عل��ى حمور
ال�سين��ات ومعادلته
�ص =  ،0وطولــــــه
2
3

ي��������وازي حم���ور
ال�صادات ومعادلته
�س =  ،2وطــــولـه
2 4
منطب��ق على حمور
ال�صادات ومعادلته
�س =  ،0وطوله 6
منطب��ق عل��ى حمور
ال�ص��ادات ومعادلته
�س =  ،0وطوله 4
3

يوازي حمور ال�سينات ي��������وازي حم���ور
ومعادلتـــه �ص =  ،3ال�صادات ومعادلته
�س =  ،٢ -وطوله ٢
وطوله ٢

(�س �( 2)1 +ص )1 -
=1
)3
9
7
2
(�س �( 2)1 +ص )3 -
)4
=1
4
25
 )5ل =  ،5ك = 9
2

(�س )4 +
)6
25

2

(�ص )2 -
=1
9
2

قطع زائد
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�إجابات �أ�سئلة
الوحدة اخلام�سة
)1

		
�أ ) قطع مكافئ ر�أ�سه () 2 - ،0
3
		
جـ) قطع ناق�ص مركزه ()0 ،0

ب) قطع زائد مركزه ()0 ،3 -
د ) دائرة مركزها ()3 - ،1

و ) قطع زائد مركزه () 3 - ،2-
2

		
هـ) قطع زائد مركزه ()1 ،0
)٢

�أ ) �س = �2ص� 7 - 2ص 6 +

(�س �( 2)3 -ص )2 -
+
ب)
=1
140
144
2

(�ص �( 2)1 -س )3 -
=1
جـ)
5
4
� )3ص = � -س
� )4ص� ( 40 = 2ص )10 -
2

�(3س �4 2)1 -ص
)5
1 = 48 +
48
قطع ناق�ص
� )6س = � 2 - 1ص2
9
�3 )7س � 4 +ص = 20
2
�س2
(�ص )1 +
=1
 )8قطع ناق�ص معادلته+ 5 :
1
٢
 )9باال�ستفادة من العالقة :جـ� = ٢أ - ٢ب
2

 )10باال�ستفادة من العالقة :جـ� = ٢أ + ٢ب

٢

)11
الفقرة

1

2

3

4

5

7

8

رمز الإجابة ال�صحيحة

�أ

ب

د

�أ

ب جـ جـ

د
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6

13 12 11 10 9
ب ب ب

�أ

د

�أوراق العمل

ورقة عمل ()1-5
الهدف :التو�صل �إلى معادلة القطع املكافئ
اعتما ًدا على اجلدول� ،أجب على الأ�سئلة الآتية:

ك
ي
ط
ح
ز
و
هـ
د
النقطة
(�س � ،ص) ()16-،16( )16،16( )12-،9( )12،9( )8- ،4( )8 ،4( )4- ،1( )4 ،1

)1
)٢
)3
)4
)5
)6
)7

عين النقطة ب ( )0 ،٢في الم�ستوى البياني ،ثم ار�سم الم�ستقيم �س =.٢ -
اكتب قانون امل�سافة بني نقطتني ،وقانون بعد نقطة عن م�ستقيم.
اح�سب بعد النقط :د ،هـ ،و ،ز ،ح ،ط ،ي ،ك عن النقطة ب( )٢ ،٢وبعداه عن امل�ستقيم �س = .٢ -
منحن ممهد.
عينّ النقط الواردة يف اجلدول على امل�ستوى البياين ،ثم �صل بينهما بخط
ٍ
افر�ض �أنَّ  :ن (�س� ،ص) نقطة ما على املنحنى الذي ح�صلت عليه من البند ال�سابق ،حتقق من
العالقة :بني ُبعد النقطة ن عن النقطة ب ،وبعدها عن امل�ستقيم �س =  ،٢ -ماذا ت�ستنتج ؟
اكتب ال�صيغة اجلربية للعالقة الواردة يف البند ( )5بداللة �س� ،ص ب�أب�سط �صورة.
بينِّ �أنَّ كل نقطة حتقق املعادلة التي ح�صلت عليها يف البند ال�سابق تقع على املنحنى الذي ر�سمته،
وكل نقطة تقع على املنحنى الذي ر�سمته حتقق املعادلة التي ح�صلت عليها.

ورقة عمل ()2-5
الهدف :التو�صل �إلى معادلة القطع الناق�ص
باالعتماد على اجلدول� ،أجب على الأ�سئلة الآتية:
النقطة

د

(�س� ،ص) ()3 ،٢

د
َ
()3 ،٢-

هـ
()3- ،٢

هـ

َ

و

()12 ،7( )3-،٢-

و
َ
()12 ،7-

ع
()12 -،7

َ

ع

()12 -،7-

 )1ار�سم حمورين متعامدين ،ثم عني النقطتني ب  ،)0 ،٢ -(1ب )0 ،٢(2على امل�ستوى البياين.
 ) ٢ا�ستعمل قانون امل�سافة بني نقطني حل�ساب :دب + 1دب ،2دب + 1دب ،2هـب + 1هـب 2وهكذا
َ
َ
َ َ
لبقية النقط يف اجلدول.
منحن ممهد.
 )3عينِّ النقط الواردة يف بداية اجلدول على امل�ستوى البياين ،ثم �صل بينهما بخط
ٍ
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 )4افر�ض �أنَّ  :ن (�س� ،ص) نقطة ما على املنحنى الذي ح�صلت عليه من البند ال�سابق ،حتقق من العالقة:
د ب  + 1د ب  = 2دب + 1دب = 2هـ ب + 1هـب ...= 2؟ ماذا ت�ستنتج ؟
َ
َ
َ
 )5اكتب ال�صيغة اجلربية للعالقة الواردة يف البند ال�سابق بداللة �س� ،ص ب�أب�سط �صورة.
 )6بينِّ �أنَّ كل نقطة حتقق املعادلة التي ح�صلت عليها يف البند ال�سابق تقع على املنحنى الذي ر�سمته،
وكل نقطة تقع على املنحنى الذي ر�سمته حتقق املعادلة التي ح�صلت عليها.

ورقة عمل ()3-5
الهدف :التو�صل �إلى معادلة القطع الزائد
باالعتماد على اجلدول� ،أجب على الأ�سئلة الآتية:
ع

َ

د
النقطة
هـ
هـ
د
(�س� ،ص) ()12 -،7-( )12 -،7( )12 ،7-( )12 ،7( )3-،٢-( )3- ،٢( )3 ،٢-( )3 ،٢

َ

)1
)٢
)3
)4
)5
)6
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َ

و

وَ

ع

ار�سم حمورين متعامدين ،ثم عني النقطتني ب ،)0 ،٢ -(1ب )0 ،٢( 2على امل�ستوى البياين.
ا�ستعمل قانون امل�سافة بني نقطتني حل�ساب :دب - 1دب ،2دب - 1دب ،2هـ ب - 1هـب 2وهكذا
َ
َ
لبقية النقاط يف اجلدول.
منحن ممهد.
عني النقاط الواردة يف بداية اجلدول على امل�ستوى البياين ،ثم �صل بينهما بخط
ٍ
افر�ض �أنَّ  :ن(�س� ،ص) نقطة ما على املنحنى الذي ح�صلت عليه من البند ال�سابق ،حتقق من العالقة:
دب  - 1دب = 2دب - 1دب = 2هـ ب - 1هـب ...= 2؟ ماذا ت�ستنتج ؟
َ
َ
اكتب ال�صيغة اجلربية للعالقة الواردة يف البند ال�سابق بداللة �س� ،ص ب�أب�سط �صورة.
بينِّ �أنَّ كل نقطة حتقق املعادلة التي ح�صلت عليها يف البند ال�سابق تقع على املنحنى الذي ر�سمته،
وكل نقطة تقع على املنحنى الذي ر�سمته حتقق املعادلة التي ح�صلت عليها.

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة ،التوا�صل.
�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)1-5
البند

1

2

3

4

م�ؤ�شرات االداء

المحل الهند�سي
يعرف المحل الهند�سي لنقطة تتحرك في الم�ستوى.
ّ - -ي�ستخدم قانون الم�سافة بين نقطتين في �إيجاد المحل الهند�سي. -ي�ستخدم قانون البعد بين نقطة وم�ستقيم في �إيجاد المحل الهند�سي. -يجد معادلة تمثل محلاًّهند�سيا معطى.
ًّ

1

٢

3

4

5

الدائرة
يعرف الدائرة كقطع مكافئ.
ّ - -يجد معادلة الدائرة �إذا علمت �شروط كافية. -يميز الدائرة �إذا علمت معادلتها بال�صورة العامة.بيانيا.
- -يم ّثل معادلة الدائرة ًّ

القطع المكافئ
يتعرف القطع المكافئ.
ّ - -يكتب معادلة القطع المكافئ �إذا علمت �شروط كافية.بيانيا.
 -يم ّثل معادلة القطع المكافئ ًّيحدد عنا�صر قطع مكافئ �إذا علمت معادلته.
ّ -يميز معادلة القطع المكافئ �إذا علمت معادلته بال�صورة العامة.
ّ -القطع الناق�ص
يتعرف القطع الناق�ص.
ّ - -يكتب معادلة القطع الناق�ص �إذا علمت �شروط كافية.بياني ًا.
 -يم ّثل معادلة القطع الناق�ص ًّيحدد عنا�صر قطع ناق�ص �إذا علمت معادلته.
ّ -يميز معادلة القطع الناق�ص �إذا علمت معادلته بال�صورة العامة.
ّ -- -يت ّعرف االختالف المركزي للقطع الناق�ص.
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البند

5

م�ؤ�شرات االداء

القطع الزائد
يتعرف القطع الزائد.
ّ - -يكتب معادلة القطع الزائد �إذا علمت �شروط كافية.بيانيا.
 -يم ّثل معادلة القطع الزائد ًّيحدد عنا�صر قطع ناق�ص �إذا علمت معادلته.
ّ -يميز معادلة القطع الزائد �إذا علمت معادلته بال�صورة العامة.
ّ -- -يت ّعرف االختالف المركزي للقطع الزائد.

1

٢

4

3

5

فهما ،وقد يحتاج �إلى الم�ساعدة.
فهما عميقًا ،وال يحتاج �إلى الم�ساعدة :)4( .يبدي ً
( :)5يبدي ً
فهما �ضعي ًفا ،ويحتاج �إلى الم�ساعدة.
جزئيا ،ويحتاج �إلى الم�ساعدة.
فهما
( : )2يبدي ً
( :)3يبدي ً
ًّ
فهما ،ويحتاج �إلى الم�ساعدة.
( :)1ال يبدي ً

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (الت�أمل الذاتي).
�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)2-5
البند
1

٢

3
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م�ؤ�شرات االداء

المحل الهند�سي
أعرف المحل الهند�سي لنقطة تتحرك في الم�ستوى.
 ّ �- �-أ�ستخدم قانون الم�سافة بين نقطتين في �إيجاد المحل الهند�سي. �-أ�ستخدم قانون البعد بين نقطة وم�ستقيم في �إيجاد المحل الهند�سي.هند�سيا معطى.
محال
 �-أجد معادلة تمثل ًًّّ
الدائرة
أعرف الدائرة بو�صفها قط ًعا مكاف ًئا.
� ّ
�أجد معادلة الدائرة �إذا علمت �شروط كافية.
أميز الدائرة �إذا علمت معادلتها بال�صورة العامة.
� ّ
بيانيا.
�أم ّثل معادلة الدائرة ًّ

القطع المكافئ
أتعرف القطع المكافئ.
 ّ �- �-أكتب معادلة القطع المكافئ �إذا علمت �شروط كافية.بيانيا.
 �-أم ّثل معادلة القطع المكافئ ًّأحدد عنا�صر قطع مكافئ �إذا علمت معادلته.
 ّ �-أميز معادلة القطع المكافئ �إذا علمت معادلته بال�صورة العامة.
ّ �- -

3

٢

1

البند

4

5

م�ؤ�شرات االداء

القطع الناق�ص
أتعرف القطع الناق�ص.
 ّ �- �-أكتب معادلة القطع الناق�ص �إذا علمت �شروط كافية.بيانيا.
 �-أم ّثل معادلة القطع الناق�ص ًّأحدد عنا�صر قطع ناق�ص �إذا علمت معادلته.
 ّ �-أميز معادلة القطع الناق�ص �إذا علمت معادلته بال�صورة العامة.
 ّ �-أتعرف االختالف المركزي للقطع الناق�ص.
ّ �- -

3

٢

1

القطع الزائد
أتعرف القطع الزائد.
 ّ �- �-أكتب معادلة القطع الزائد �إذا علمت �شروط كافية.بيانيا.
 �-أم ّثل معادلة القطع الزائد ًّأحدد عنا�صر قطع ناق�ص �إذا علمت معادلته.
 ّ �-أميز معادلة القطع الزائد �إذا علمت معادلته بال�صورة العامة.
 ّ �-أتعرف االختالف المركزي للقطع الزائد.
ّ �- -

6

مهارات التعليم اال�سا�سية
 �-أجري العمليات الروتينية. �-أ�ستخدم الرموز الريا�ضية. ّ �-منطقيا.
تفكيرا
أفكر
ًّ
ً
�- -أحل الم�شكالت.

7

الكفايات العامة
 �-أحترم النظام ويتقيد بالتعمليمات. �-أحافظ على البيئية ال�صفية والممتلكات العامة. �-أتقبل الآخرين. �-أراعي قواعد ال�سالمة العامة.�- -أحر�ص على التعليم الذاتي والم�ستمر.

(� :)3أمتلك املعارف واملهارات املطلوبة ب�صورة كاملة.
(� :)2أمتلك املعارف واملهارات املطلوبة ب�صورة جزئية.
( :)1ال �أمتلك املعارف واملهارات املطلوبة.
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ملخص الوحدة
2
2
�صفرا
�إنَّ بيان املعادلة من الدرجة الثانية باملتغريين �س� ،ص هي� :أ�س  +ب �ص  +جـ �س  +د �ص  +هـ = ً
حيث �أ ،ب ،جـ ،د ،هـ ح (�أ ،ب ال ي�ساويان ال�صفر م ًعا) -عند القيام باختيار قيم �أ ،ب ،جـ ،د ،هـ
حقيقيا  -ميثل:
بحيث يكون بيان املعادلة قط ًعا
ًّ
�صفرا.
 قط ًعا مكاف ًئا� :إذا كان �أحد املعاملني �أ �أو ب ي�ساوي
ً
ناق�صا� :إذا اتفقت �إ�شارتا �أ ،ب.
 قط ًعا ً
 دائرة :وهي حالة خا�صة من القطع الناق�ص� ،إذا كان �أ = ب.
زائدا� :إذا اختلفت �إ�شارتا �أ ،ب.
 قط ًعا ً

القطع المكافئ :هو المحل الهند�سي لمجموعة النقط الم�ستوية ن (�س� ،ص) التي يكون بعد كل منها عن
نقطة ثابتة ب (ت�سمى الب�ؤرة) م�ساويًا لبعدها عن م�ستقيم معلوم ل ال يحوي النقطة ب (ي�سمى الدليل).
قطع مكافئ �سيني
فتحة

لليمين

للي�سار

المعادلة

(�ص  -هـ) 4 = 2جـ (�س  -د)

(�ص  -هـ) 4- = 2جـ (�س  -د)

الر�أ�س

(د ،هـ) �أي نقطة في الم�ستوى (( جـ > ))0

الب�ؤرة

(د  +جـ  ،هـ)

(د -جـ ،هـ)

معادلة الدليل

�س = د  -جـ

�س = د  +جـ
�ص = هـ

محور التناظر
قطع مكافئ �صادي
فتحة

لأعلى

لأ�سفل

المعادلة

(�س  -د) 4 = 2جـ (�ص  -هـ)

(�س  -د) 4- = 2جـ (�ص  -هـ)

الر�أ�س

(د ،هـ) �أي نقطة في الم�ستوى (( جـ > ))0

الب�ؤرة

(د ،هـ  +جـ )

(د ،هـ  -جـ )

معادلة الدليل

�ص = هـ  -جـ

�ص = هـ  +جـ

محور التناظر

�س = د

  االختالف املركزي للقطع املكافئ هو الن�سبة بني | ن ب | | ،ن ل|.
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القطع الناق�ص :هو المحل الهند�سي لمجموعة النقط الم�ستوية ن (�س� ،ص) بحيث يكون مجموع بعدي ن
عن نقطتين ثابتتين ب ،1ب
مقدارا ثاب ًتا هو �2أ.
(ت�سميان الب�ؤرتين) ي�ساوي
ً
2
نوع القطع

قطع ناق�ص �سيني

قطع ناق�ص �صادي

المعادلة القيا�سية
للقطع الناق�ص

(�س – د)�( 2ص – هـ)
ــــــــــــــــــــ  +ــــــــــــــــــــ = 1
2
2
ب
�أ

(�ص – هـ)�( 2س – د)
ــــــــــــــــــــ  +ــــــــــــــــــــ = 1
2
2
ب
�أ

المركز

2

2

(د ،هـ) �أي نقطة في الم�ستوى ((�أ > ب > ))0
2
جـ � = 2أ  -2ب

المحور الأكبر

يوازي محور ال�سينات (وطوله �2أ)

يوازي محور ال�صادات (وطوله �2أ)

المحور الأ�صغر

يوازي محور ال�صادات (وطوله  2ب)

يوازي محور ال�سينات (وطوله  2ب)

الب�ؤرتان
الر�أ�سان
محورا التناظر

(د ،هـ  -جـ)
(د ،هـ  +جـ)
(د -جـ ،هـ)
(د  +جـ ،هـ)
(د ،هـ � -أ)
(د ،هـ � +أ)
(د – �أ ،هـ)
(د � +أ ،هـ)
�س = د (موازٍ لمحور ال�صادات)� ،ص = هـ (موازٍ لمحور ال�سينات)

  االختالف املركزي للقطع الناق�ص هو الن�سبة بني ن�صف البعد الب�ؤري (2جـ) �إلى ن�صف طول املحور الأكرب.
القطع الزائد  :هو المحل الهند�سي لمجموعة النقط الم�ستوية ن (�س� ،ص) بحيث يكون الفرق المطلق بين
مقدارا ثاب ًتا هو �2أ.
بعدي ن عن نقطتين ثابتتين ب ،1ب( 2ت�سميان الب�ؤرتين) ي�ساوي
ً
نوع القطع

قطع زائد �سيني

قطع زائد �صادي

المعادلة القيا�سية
للقطع الزائد

(�س – د)�( 2ص – هـ)
ــــــــــــــــــــ  -ــــــــــــــــــــ = 1
2
2
ب
�أ

(�ص – هـ)�( 2س – د)
ــــــــــــــــــــ  -ــــــــــــــــــــ = 1
2
2
ب
�أ

المركز

2

2

المحور القاطع

(د ،هـ) �أي نقطة في الم�ستوى ((�أ >  ،0ب > ))0
2
جـ� = 2أ + 2ب
يوازي محور ال�صادات (وطوله �2أ)
يوازي محور ال�سينات (وطوله �2أ)

المحور المرافق
الب�ؤرتان
الر�أ�سان

يوازي محور ال�سينات (وطوله 2ب)
(د ،هـ  -جـ )
(د ،هـ  +جـ )
(د ،هـ � -أ)
(د ،هـ � +أ)

محورا التناظر

يوازي محور ال�صادات (وطوله 2ب)
(د  -جـ ،هـ)
(د  +جـ ،هـ)
(د – �أ ،هـ)
(د � +أ ،هـ)

�س = د (موازٍ لمحور ال�صادات)� ،ص = هـ (موازٍ لمحور ال�سينات)

 االختالف املركزي للقطع الزائد هو الن�سبة بني ن�صف البعد الب�ؤري (2جـ) الى ن�صف طول املحور القاطع.
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ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي :اختبار ق�صري وحدة القطوع املخروطية.
ال�س�ؤال الأول :اختر الإجابة ال�صحيحة في ما ي�أتي:
 )1القطع المكافئ الذي معادلته (�س �( 4 = 2)3 -ص  )5 +مفتوح نحو:
د) الأ�سفل
جـ) الأعلى
ب) الي�سار
�أ) اليمين
 )2طول المحور الأكبر للقطع الناق�ص �7س�9 + 2ص 63 = 2ي�ساوي:
جـ) 7وحدات
ب)  6وحدات
�أ)  3وحدات

د)  9وحدات

� )3س � +ص 9 = 2تمثل معادلة:
ب) قطع ناق�ص
�أ) قطع مكافئ

د) دائرة

جـ) قطع زائد

�	)4إحداثيا مركز القطع الذي معادلته �س� 4 + 2ص�2 - 2س �16+ص – 0 =5
د) ()1 ،2-
جـ) ()2-،1
ب) ()2 ،1
�أ) ()2 ،1-
ناق�صا عندما
 )5المعادلة ( -4م ) �س�6+ 2ص�8- 2س=  11تمثل قط ًعا ً
د) م >4
جـ) م < 4
ب) م =6
�أ) م = 4
ال�س�ؤال الثاني� :أجب عن جميع الأ�سئلة الآتية:
 )1جد الر�أ�س والب�ؤرة ومعادلة الدليل للقطع المكافئ الذي معادلته�( :س � 4 = 2)2 +ص .
 )2اكتب المعادلة� 3 :س�2- 2ص� 8+ 12- 2ص  0= 2-على ال�صورة القيا�سية محد ًدا نوع القطع المخروطي
الناتج و�صفاته.
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ال�س�ؤال الأول
رقم الفقرة
رمز الإجابة ال�صحيحة

�إجابات االختبار الق�صير
1
�أ

2
ب

3
�أ

4
جـ

5
د

ال�س�ؤال الثاني
)1
الر�أ�س ()0 ،2-
الب�ؤرة ()1 ،2-
معادلة الدليل �ص = 1-
)2
2
(�س �( 2)2 -ص )2 -
+
=1
3
2
قطع زائد �صفاته:
المركز

()2 , 2

الب�ؤرتان

(±2

الر�أ�سان

المحور القاطع

المحور المرافق

 )2 ، 2 ±2( )2 ، 5يوزاي محور ال�سينات يوزاي محور ال�صادات
ومعادلته �س = ،2
ومعادلته �ص = ،2
وطوله 3 ٢
وطوله 2 ٢
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ä’ÉªàM’Gh AÉ°üME’G
�ستتعرف جز ًءا من علم الإح�صاء,
يف هذه الوحدة
ّ
وهو اجلزء الذي يعرب عن العلم الذي يقوم على جمع
املعلومات وت�صنيفها وعر�ضها وحتليلها؛ ليتم بعد ذلك
ا�ستخال�ص النتائج والتو�صيات املفيدة يف املجاالت

ال�صناعية واالجتماعية واالقت�صادية والزراعية والبحث

العلمي وغريها.

�أما االحتماالت فتهتم بح�ساب فر�صة وقوع حادث ما يف

التجارب الع�شوائية ،و ُي�ستفاد منها يف التنب�ؤ بق�ضايا م�ستقبلية.
قادرا على:
يتوقع من الطالب بعد نهاية هذه الوحدة �أن يكون ً

تحديد طبيعة االرتباط بين متغيرين من خالل �شكل االنت�شار.
ح�ساب معامل ارتباط (بير�سون) بين متغيرين.

تف�سير داللة معامل ارتباط (بير�سون) بالن�سبة �إلى �شكل االنت�شار.
تحديد �أثر التعديالت الخطية في قيمة معامل ارتباط (بير�سون).
�إيجاد معادلة خط االنحدار لالرتباط بين متغيرين.

تطبيق معادلة خط االنحدار للتنب�ؤ بقيم �أحد المتغيرين.

وحلّ م�سائل عملية عليه.
تعرف المتغير الع�شوائي المنف�صل َ
تعرف توزيع ذي الحدين و ح�ساب احتماالت خا�صة بها.
تعرف العالمة المعيارية وح�سابها وتف�سيرها.

تعرف المتغير الع�شوائي المت�صل وا�ستق�صاء خ�صائ�ص منحنيات التوزيع الطبيعي.
ا�ستخدام خ�صائ�ص التوزيع الطبيعي وجدول الم�ساحات الخا�ص به في حل م�شكالت عملية.

تهيئة الوحدة

)1
)2

)3

)4
)5
)6

�1إذا كانت عالمات �ستة طالب في اختبار ق�صير هي ،10 ،4 ،9 ،5 ،8 ،6 :فجد المتو�سط الح�سابي
لهذه العالمات.
�2إذا كان المتو�سط الح�سابي لمجموعة من القيم العددية ي�ساوي ( ، )40وعدلت جميع القيم ح�سب
العالقة� :ص = � 1.5 – 95س  ،حيث �س :تمثل القيمة قبل التعديل� ،ص :تمثل القيمة بعد التعديل،
فما قيمة المتو�سط الح�سابي بعد التعديل؟
ع�شوائيا فما
�3صندوق يحتوي على ( )4كرات حمراء ،و( )6كرات زرقاء� ،إذا �سحبت كرة واحدة
ًّ
احتمال �أن تكون الكرة:
ب) زرقاء
		
�أ ) حمراء
4تقدم ( )10000طالب وطالبة المتحان� ،إذا كانت ن�سبة الطالبات  ، %60فما عدد الطالب الذين
تقدموا لهذا االمتحان؟
�5إذا كانت �ص = �3س  4+تمثل معادلة خط م�ستقيم ،وكانت النقطة (� ،5ص� )1إحدى نقط
الم�ستقيم ،فجد �ص.1
6يتكون هذا ال�س�ؤال من ( )6فقرات من نوع االختيار من متعدد ،لكل منها ( )4بدائل واحد منها
فقط �صحيح� ،ضع دائرة حول رمز البديل ال�صحيح:
((�(1إذا كان االنحراف المعياري لمجموعة من القيم العددية ي�ساوي ( ، )6وعدلت جميع القيم
ح�سب العالقة� :ص = �2 – 3س  ،حيث �س :تمثل القيمة قبل التعديل� ،ص :تمثل القيمة بعد
التعديل ،ف�إنَّ قيمة االنحراف المعياري بعد التعديل ت�ساوي:
د) 12
جـ) 		6
ب) 		9
�أ )		9-
�س � -س
((� (2إذا كانت ز = ع  ،وكانت ز =� ،2س = � ،35س =  ،27ف�إنَّ قيمة ع ت�ساوي:
د) 8
جـ) 4
			
ب) 3
			
�أ ) 2
((�(3إذا كان ق(�س) = ب �س ،وكان ق( ، 0.6 = )3ف�إنَّ قيمة الثابت ب ت�ساوي:
د) 0.2
		
جـ) 0.6
		
ب) 0.5
		
�أ ) 0.4

( )

6
(((4قيمة  4ت�ساوي:
		
�أ ) 10
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ب) 15

جـ) 20

د) 24

((�(5إذا كانت �ص = م �س  +ن ،ف�إنَّ �إحدى العبارات الآتية �صحيحة:
ب) ن = �ص – م �س
�أ ) ن = �ص  +م �س		
د ) �س = م �ص – ن
		
جـ) م �س = �ص  +ن
دينارا �شهر ًّيا ،وتم زيادة راتب
((�(6إذا كان المتو�سط الح�سابي لرواتب ع�شرة موظفين ي�ساوي ً 450
15دينارا ،ف�إنَّ المتو�سط الح�سابي لرواتب الموظفين بعد الزيادة ي�ساوي:
كل موظف بمقدار
ً
د ) 600
		
جـ) 465
		
ب) 450
		
�أ ) 150

�إجابات التهيئة
 )1المتو�سط الح�سابي = 7
 )2المتو�سط الح�سابي بعد التعديل = 35
4
�	)3أ )
10

		

6
ب)
10

 )4عدد الطالب = 4000 = 10000 × 0.40
� )5ص19 = 4+ 5×3 = 1
)6
2
1
رقم الفقرة
جـ
د
رمز الإجابة ال�صحيحة

3
د

4
ب

5
ب

6
جـ
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الف�صل الأول:

الإح�صاء

� ً
أوال

االرتباط

عدد احل�ص�ص ح�صة واحدة

نتاجات التعلم

 -يتعرف مفهوم االرتباط.- -يحدد نوع االرتباط بني متغريين من �شكل االنت�شار.

التكامل الر�أ�سي
- -متثيل العالقات يف امل�ستوى البياين يف ال�صف الثامن.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)168-164- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

- -االرتباط اخلطي� ،شكل االنت�شار.

https://programs.edraak.org/learn/
k12/math-g12-jo-vv1/

التعلم القبلي
الأزواج المرتبة وتمثيلها في الم�ستوى البياني ،معادلة الخط الم�ستقيم.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش(العمل يف الكتاب املدر�سي) ،التعلم في مجموعات (التعلم التعاوني الجماعي) ،التعلم عن طريق
الن�شاط (املناق�شة �ضمن فرق).

�إجراءات التنفيذ
1  -1التمهيد للدر�س من خالل مراجعة الطلبة بالمتطلبات ال�سابقة الالزمة للدر�س :الأزواج المرتبة
وتمثيلها في الم�ستوى البياني ،معادلة الخط الم�ستقيم.
2  -2تو�ضيح مفهوم االرتباط بين متغيرين من خالل طرح �أمثلة حياتية ،كما ورد في الكتاب وا�ستقبال
�أمثلة من الطلبة.
3  -3حل مثال ( )1ومناق�شته من خالل ر�سم �شكل االنت�شار وتو�ضيح مفهوم االرتباط الخطي الطردي،
واالرتباط الخطي العك�سي من الر�سم.
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4  -4تكليف الطلبة بحل تدريب ( )1ومتابعة حلولهم؛ للت�أكد من اكت�ساب الطلبة مهارة ر�سم �شكل
االنت�شار وتحديد نوع االرتباط.
5  -5تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات غير متجان�سة ( )6-4طالب في كل مجموعة.
6  -6تكليف الطلبة بتنفيذ الن�شاطين ( )2( ،)1من الكتاب ،وتدوين النتائج التي تو�صلوا �إليها.
7  -7مناق�شة ما تو�صلت �إليه المجموعات وتقديم التغذية الراجعة.
8  -8تكليف الطلبة بحل تدريب ( ،)2ومتابعة الحلول للت�أكد من قدرة الطلبة على تحديد نوع االرتباط.
9  -9ختم الدر�س من خالل توجيه �س�ؤال للطلبة حول ما تعلموه اليوم.
�1010إعطاء واجب بيتي ومتابعة حلول الطلبة لتقديم التغذية الراجعة والدعم الالزم.

�أخطاء �شائعة

 -قد يخطئ بع�ض الطلبة في تعيين النقط في الم�ستوى البياني خا�ص ًة على المحاور� ،أو با�ستبدال قيمالمتغير �س بالمتغير �ص.

مراعاة الفروق الفردية
عالج
ار�سم �شكل االنت�شار بين المتغيرين �س� ،ص ،وبين نوع االرتباط في الجدول الآتي:
�س
�ص

1
3

2
5

3
7

4
8

�إثراء
حدد نوع االرتباط بين المتغيرين �س � ،ص في الجدول ال�سابق ،دون ر�سمه.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :التوا�صل ،مراجعة الذات.
�أداة التقويم :قائمة الر�صد (� ، )1-6سجل و�صف �سير التعلم (.)4-1
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إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

فكر وناق�ش :يكون االرتباط قو ًّيا كلما اقتربت النقط من خط م�ستقيم ،ويكون �ضعيفًا كلما ابتعدت عن
خط م�ستقيم.
تدريب( :)1ارتباط طردي.
ن�شاط(� :)1أ ) موجبة.
ب) طردي.
جـ) عندما تكون �إ�شارة معامل �س موجبة يكون االرتباط طرد ًّيا.
		
ن�شاط(� :)2أ ) �سالبة.
ب) عك�سي.
عك�سيا.
جـ) عندما تكون �إ�شارة معامل �س �سالبة يكون االرتباط
		
ًّ
تدريب( :)2ارتباط عك�سي؛ لأنَّ العالقة تمثل ًّ
م�ستقيما و�إ�شارة معامل �س �سالبة.
خطا
ً

التمارين والم�سائل
 )1طردي
�	)2أ ) ال�شكل ( )4-6طردي تام ،ال�شكل ( )5-6عك�سي.
ً
ً
ارتباطا طرد ًّيا.
عك�سيا والمعادلة �ص = �3 + 6س ثمثل
ارتباطا
ب) ال؛ لأن ال�شكل( )5-6يمثل
ًّ
�	)3أ ) العالقة بين ال�سرعة والم�سافة طردية.
ب) العالقة بين ال�سرعة والزمن عك�سية.
 )4نعم
�	)5أ ) طردي
�س
�ص

1
5

			
2
6

3
7

� )6أ ) ارتباط طردي.
ب) قوي (طردي تام).
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ب) عك�سي
�س
�ص

2
7

3
6

4
3

الف�صل الأول:

ثان ًيا

الإح�صاء
معامل ارتباط بري�سون اخلطي

عدد احل�ص�ص ح�صتان

نتاجات التعلم

 -يح�سب معامل ارتباط (بري�سون) بني متغريين.- -يجد �أثر التعديالت اخلطية يف قيمة معامل ارتباط (بري�سون).

التكامل الر�أ�سي
- -المتو�سط الح�سابي و�أثر التعديالت الخطية على المتو�سط الح�سابي في ال�صف الثامن.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)173-169 -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:https://programs.edraak.org/
learn/k12/math-g12-jo-vv1/

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

 -معامل ارتباط (بري�سون) اخلطي ورمزه (ر). -ارتباط طردي تام ،ارتباط عك�سي تام. �-س* � ،ص* قيم �س� ،ص بعـــد التعـــديل علـىالرتتيب.

التعلم القبلي
المتو�سط الح�سابي ،و�أثر التعديالت الخطية على المتو�سط الح�سابي.
استراتيجيات التدريس

زميال�-شارك) ،التعلم التعاوني الجماعي)� ،أخرى
التدري�س املبا�رش(الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم في مجموعات (فكر-انتقِ ً
(االكت�شاف املوجه ،الع�صف الذهني).

�إجراءات التنفيذ
1  -1التمهيد للدر�س من خالل مراجعة الطلبة بالمتطلبات ال�سابقة الالزمة للدر�س :المتو�سط الح�سابي،
و�أثر التعديالت الخطية على المتو�سط الح�سابي.
2  -2كتابة �صيغة معامل ارتباط (بير�سون) الخطي بين متغيرين.
3  -3توجيه الطلبة �إلى تف�سير الرموز الواردة في �صيغة معامل االرتباط.
4  -4توجيه الطلبة �إلى تو�ضيح خطوات ا�ستخدام �صيغة معامل ارتباط (بير�سون) بين متغيرين.
5  -5مناق�شة �أفكار الطلبة لتف�سير الرموز وتو�ضيح خطوات اال�ستخدام.
6  -6حل مثال ( )1ومناق�شته ل�شرح الخطوات.
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7  -7تكليف الطلبة بحل تدريب (� )1ضمن مجموعات ثنائية ،ومتابعة الحلول وتقديم الدعم لهم.
8  -8تو�ضيح كيفية تقدير قيمة معامل االرتباط؛ من خالل �شكل االنت�شار من الأ�شكال الواردة في الدر�س.
9  -9تكليف الطلبة بحل تدريب ( )2ومتابعة الحلول؛ للت�أكد من اكت�ساب الطلبة لمهارة تطبيق قانون
معامل االرتباط.
1010تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات غير متجان�سة ( )6-4طالب في كل مجموعة.
1111تكليف المجموعات بالتحقق من �أثر التعديالت الخطية في قيمة معامل االرتباط (بير�سون) من خالل
الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 اكتب �صيغة معامل االرتباط بين المتغيرين� :س� ،ص
	�إذا عدلت قيم �س� ،ص على النحو الآتي:
*
�س* = �أ �س  +ب � ،ص* = جـ �ص  +د فجد� :س*� ،ص
 جد ( ر*)  :معامل االرتباط بين �س*� ،ص*.
 ما العالقة بين ( ر ) ( ،ر* )؟
1212ا�ستنتاج العالقة وكتابتها ومناق�شتها.
1313يمكن ا�ستنتاج العالقة من خالل مثال عددي على النحو الآتي:
7
6
4
3
�س
10
9
3
2
�ص
�أ ) جد معامل ارتباط بير�سون بين �س� ،ص.
ب)	�إذا عدلت قيم كل من �س� ،ص كالآتي� :س* =�2س� ،1+ص*=�3س ،1-فجد معامل ارتباط
بير�سون (ر*) بين �س*� ،ص* ،ماذا تالحظ؟
جـ)	�إذا عدلت قيم كل من �س� ،ص كالآتي� :س* =�2س� ،ص*= �3-س ،فجد معامل ارتباط بير�سون
(ر*) بين �س*� ،ص* ،ماذا تالحظ؟
1414حل مثال ( )2ومناق�شته بم�شاركة الطلبة.
1515تكليف الطلبة بحل تدريب ( )3ومتابعة الحلول ،ثم يقارن كل طالب حله بحل زميله في المقعد
ليتحقق من �صحة الحل.
1616ختم الدر�س ب�س�ؤال الطلبة عما تعلموه اليوم.
�1717إعطاء واجب بيتي ،ومتابعة الحلول لتقديم التغذية الراجعة والدعم الالزم لهم.

�أخطاء �شائعة

قد يخطئ بع�ض الطلبة في:
 ا�ستخدام �صيغة معامل ارتباط بير�سون عند ايجاد قيمة المقام� ،أو �أن تكون قيمة معامل االرتباط �أكبرمن واحد �أو �أقل من �سالب واحد.
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 تحديد قيمة معامل االرتباط بعد التعديالت الخطية عندما يكون معامل كل من �س� ،ص �سالب ًا ب�أنيغير �إ�شارة معامل االرتباط.
 -معرفة �أنَّ الحد المطلق ال�سالب ال ي�ؤثر على قيمة معامل االرتباط.

مراعاة الفروق الفردية
عالج
 )1ما �أكبر قيمة وما �أ�صغر قيمة ممكنة لمعامل ارتباط بير�سون الخطي؟
 )2اح�سب معامل ارتباط بير�سون الخطي بين المتغيرين �س� ،ص ،في الجدول الآتي:
�س
�ص

2
6

4
4

6
2

8
1

�إثراء

الأ�سئلة ( )2( ،)1من ورقة العمل (.)1-6

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم ،التوا�صل ،مراجعة الذات.
�أداة التقويم :اختبار ق�صير ،قائمة الر�صد (� ،)1-6سجل و�صف �سير التعلم (.)4-1
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

تدريب( :)1ر≈ 0.84
			
تدريب(1 )1 :)2
		
تدريب( )1:)3ر= 0.89

			1 - )2
 )2ر = 0.89

� )3ضعيفًا

التمارين والم�سائل
ب) �صفراً
		

جـ) نوع وقوة

		
�	)1أ) قو ًّيا
 )2ر = 0.97
 )3ر = 0.1-
 )4الإ�شارة الموجبة تدل على االرتباط الطردي ،والإ�شارة ال�سالبة تدل على االرتباط العك�سي.
 )5العالقة بين م ،ن �أقوى ؛ لأنَّ |– |0.8 |>|0.9
ب) ر = 0.13
		
�	)6أ ) ر = 0.13 -
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الف�صل الأول:

الإح�صاء

ثال ًثا

معادلة خط االنحدار

عدد احل�ص�ص ح�صتان

نتاجات التعلم

 -يجد معادلة خط االنحدار لالرتباط بني متغريين. -يطبق معادلة خط االنحدار للتنب�ؤ بقيم �أحد املتغريين.- -يجد اخلط�أ يف التنب�ؤ.

التكامل الر�أ�سي
- -معادلة اخلط امل�ستقيم يف ال�صف التا�سع.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)177-174- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

 -معادلة خط االنحدار ،التنب�ؤ ،اخلط أ� يف التنب�ؤ،القيمة احلقيقية�( :ص) ،القيمة املتنب�أ بها�( :ص).

https://programs.edraak.org/
learn/k12/math-g12-jo-vv1/

التعلم القبلي
معادلة الخط الم�ستقيم.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (العمل يف الكتاب املدر�سي)� ،أخرى (الع�صف الذهني).

�إجراءات التنفيذ
1 -1التمهيد للدر�س من خالل مراجعة الطلبة مبعادلة اخلط امل�ستقيم التي على ال�صورة� :ص = �أ�س  +ب.
2 -2طرح �أمثلة حياتية وا�ستقبال �أخرى من الطلبة؛ لتقدمي مفهوم التنب�ؤ ب�أحد املتغريين �إذا علم الآخر(.ميكن
اال�ستفادة من املثال الوارد يف مقدمة الدر�س يف الكتاب).
3 -3ا�ستنتاج � َّأن العالقة بني املتغريين خطية؛ فيمكن متثيلها مبعادلة خط م�ستقيم ت�سمى معادلة خط االنحدار.
4 -4كتابة معادلة خط االنحدار واخلط أ� يف التنب�ؤ على اللوح ومناق�شتها مب�شاركة الطلبة.
5 -5ر�سم �شكل انت�شار معني ،وخط م�ستقيم مير بالنقط وتكليف الطلبة بحل (فكر وناق�ش) ال�ستنتاج نوعي
اخلط�أ يف التنب�ؤ من خالل الع�صف الذهني ومناق�شة �أفكار الطلبة.
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6 -6مناق�شة حل مثال ( )1مب�شاركة الطلبة؛ لتف�سري رموز معادلة خط االنحدار واخلط�أ يف التنب�ؤ وتو�ضيح
خطوات �إيجاد املعادلة واخلط أ� يف التنب�ؤ.
7 -7تكليف الطلبة بحل تدريب ( )2ومتابعة احللول؛ للت�أكد من اكت�ساب الطلبة ملهارة �إيجاد معادلة خط
االنحدار للتنب�ؤ بقيم �أحد املتغريين ،ولإيجاد اخلط أ� يف التنب�ؤ.
8 -8ختم الدر�س ب�س�ؤال الطلبة عما تعلموه اليوم.
�9 -9إعطاء واجب بيتي ،ومتابعة حلول الطلبة لتقديم التغذية الراجعة والدعم الالزم.

�أخطاء �شائعة

قد يخطئ بع�ض الطلبة في:
 -التمييز بني قانون معامل ارتباط بري�سون اخلطي ،وقيم �أ يف معادلة خط االنحدار.- -التمييز بني قيمة �ص احلقيقية واملتنب�أ بها.

مراعاة الفروق الفردية
عالج
 -يبني اجلدول الآتي العالمة يف الريا�ضيات ،وعدد �ساعات الدرا�سة اليومية لطلبة ال�صف العا�رش يف �إحدىاملدار�س ،ا�ستعن باجلدول يف الإجابة عما يليه:
عدد �ساعات الدرا�سة (�س)
العالمة في الريا�ضيات (�ص)

7 8 5 3 2
90 95 90 70 65

�أ ) جد معادلة خط االنحدار.
ب) قدر عالمة طالب يدر�س (� )4ساعات.
يوميا.
جـ) اح�سب الخط�أ في التنب�ؤ لطالب يدر�س (� )5ساعات ًّ
�إثراء
ال�س�ؤال ( )1فرع (ب) من ورقة العمل (.)1-6
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :التوا�صل ،التقويم المعتمد على الأداء ،مراجعة الذات.
�أداة التقويم :اختبار ق�صير� ،سلم التقدير (� ،)3-6سجل و�صف �سير التعلم (.)4-1
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إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

فكر وناق�ش ()389
موجبا عندما تكون القيمة الحقيقة �أكبر من القيمة المتنب أ� بها ،ويكون الخط أ�
جبر ًّيا يكون الخط أ� في التنب�ؤ
ً
�سالبا عندما تكون القيمة الحقيقة �أ�صغر من القيمة المتنب أ� بها.
في التنب�ؤ ً
موجبا عندما تكون النقطة التي تمثل القيمة الحقيقية فوق الم�ستقيم الذي
بيانيا يكون الخط�أ في التنب�ؤ
ً
ًّ
يمثل معادلة االنحدار ،ويكون الخط�أ في التنب�ؤ �سالب ًا عندما تكون النقطة التي تمثل القيمة الحقيقية تحت
الم�ستقيم الذي يمثل معادلة االنحدار.
تدريب()1
� )2ص = �س 11 +
			
� )1ص = �س 11 +
� )4صفر
				21 )3

التمارين والم�سائل
ب) 		16

	� ) �ص = �2س 2 +
 )1أ
� )2ص= �3س 1 +
جـ) �صفر.
		
ب) � 5أخطاء.
		
�	)3أ ) �أ =  0.5ب = 1
 )4تدل على نوع االرتباط (موجبة تدل على عالقة طردية ،و�سالبة تدل على عالقة عك�سية).
� )5ص= �0.7س 3.2 +
� )6ص الحقيقية = � ،9ص المتنب�أ بها = 7 = 1 + 3×2
الخط�أ في التنب�ؤ = �ص � -ص^ = 2 = 7 – 9
)7
�س 3 2 1
�ص 7 8 9
( يمكن للمعلم �أن يختار ً
مثاال �آخر)
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جـ) 1

الف�صل الثاين :االحتماالت
املتغري الع�شوائي
�أول

عدد احل�ص�ص ح�صتان

نتاجات التعلم

 -يتعرف مفهوم املتغري الع�شوائي. -يتعرف نوعي املتغري الع�شوائي (منف�صل ،ومت�صل).يكون جدول التوزيع االحتمايل.
ِّ - -

التكامل الر�أ�سي
- -االقرتان يف ال�صفوف من الثامن وحتى احلادي ع�رش العلمي.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)185-178 -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:https://programs.edraak.org/

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

 -املتغ�ير الع�شوائ��ي ،املتغري الع�شوائ��ي املنف�صل،املتغ�ير الع�شوائي املت�ص��ل ،التوزيع االحتمايل،
اقرتان الكثافة االحتمالية.

learn/k12/math-g12-jo-vv1/

التعلم القبلي
التجربة الع�شوائية ،الف�ضاء العيني للتجربة الع�شوائية( ،)Ωاالقتران ،المجال ،المدى ،االحتمال.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش(الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم في مجموعات (فكر-انتقِ زميلاً �-شارك) ،التعلم عن طريق الن�شاط (املناق�شة
�ضمن فرق).

�إجراءات التنفيذ
1  -1التمهيد للدر�س من خالل مراجعة الطلبة بالمتطلبات ال�سابقة الالزمة للدر�س :التجربة الع�شوائية
والف�ضاء العيني لها ،االقتران ،والمجال والمدى ،االحتمال.
2  -2تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات غير متجان�سة ( )6-4طالب في كل مجموعة.
3  -3تنفيذ الن�شاط الآتي� :إذا خا�ض منتخبنا الوطني مباراة لكرة القدم ( )3مباريات وكانت نتائج جميع
المباريات فو ًزا �أو خ�سارة ،و�سجلت النتائج (�إما فوز (ف) �أو خ�سارة (خ)) ف�أجب عما ي�أتي:
 اكتب الف�ضاء العيني لهذه التجربة.
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 اكتب عدد مرات الفوز في كل ناتج من نواتج هذه التجربة.
4  -4مناق�شة ما تو�صلت �إليه المجموعات ،وتقديم مفهوم المتغير الع�شوائي ،ومناق�شة نوعيه بم�شاركة الطلبة.
5  -5ح��ل مثال ( )1ومناق�شت��ه بم�شاركة الطلبة و�إعطاء فر�صة للطلبة لتقدي��م �أمثلة – منهم  -على نوعي
المتغير الع�شوائي.
6  -6حل مثال ( )2ومناق�شته بم�شاركة الطلبة.
7  -7تكليف الطلبة بحل تدريب ( )1ومتابعة الحلول ،للت�أكد من اكت�سابهم لمهارة كتابة مدى المتغير.
8  -8حل مثال ( )3ومناق�شته بم�شاركة الطلبة؛ لتقديم مفهوم التوزيع االحتمالي.
9  -9تكليف الطلبة بحل تدريب (� )2ضمن مجموعات ثنائية ،ومتابعة الحلول.
1010حل مثال ( )4ومناق�شته بم�شاركة الطلبة.
1111تقديم مفهوم اقتران الكثافة االحتمالية بم�شاركة الطلبة.
1212حل مثال ( )5ومناق�شته بم�شاركة الطلبة؛ لتعميق فهم الطلبة القتران الكثافة االحتمالية.
1313تكليف الطلبة بحل تدريب (� )3ضمن مجموعات ثنائية ،ومتابعة الحلول.
تبريرا.
1414ختم الدر�س من خالل (فكر وناق�ش) الوارد في نهاية الدر�س ثم قدم ً
�1515إعطاء واجب بيتي ،ومتابعة الحلول لتقديم التغذية الراجعة والدعم الالزم لهم.

�أخطاء �شائعة

قد يخطئ بع�ض الطلبة في:
 -التمييز بني املتغري الع�شوائي املنف�صل واملت�صل.- -ح�ساب قيمة االحتمال فيجدها �أكرب من واحد� ،أو �سالبة.

مراعاة الفروق الفردية
العالج
 -تنبيه الطلبة �إلى حتديد نوع املتغري و�إتاحة الفر�صة للطلبة لال�ستف�سار وتقدمي التغذية الراجعة.ع�شوائيا منف�ص ً
ال مداه  ،3 ،2 ،1وكان اقرتان الكثافة االحتمالية هو
متغريا
 �-إذا كان قً
ً
فكون جدول التوزيع االحتمالي للمتغير الع�شوائي ق.
ل(�س)ِّ ،
�إثراء
- -الأ�سئلة ( )3( ، )2( ،)1من ورقة العمل (.)2-6
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :المالحظة ،الورقة والقلم.
�أداة التقويم :قائمة الر�صد ( ،)2-6اختبار ق�صير.
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

تدريب ()1
}12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2{ )1
} 4 ،3 ،2 ،1 ،0{ )2
} 4 ،3 ،2 ،1 ،0{ )3
تدريب()2
)1
7
6
5
4
3
2
�س

8

9

10

11

12

6
36

5
36

4
36

3
36

2
36

1
36

ل(�س)
)2

1
36

2
36

3
36

4
36

5
36

�س

0

1

2

3

4

ل(�س)

1
16

4
16

6
16

4
16

1
16

)3

�س

0

1

2

3

4

7
ل(�س) 84 210 140 21
462 462 462 462 462
ملحوظة :يح�سب االحتمال عن طريق التوافيق �أو مبد أ� العد.
فكر وناق�ش
{}3 ،2 ،1
تدريب ()3
2ك 3 + 0.45 + 0.3 +ك = 1ومنه ك = 0.05
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فكر وناق�ش
{ }10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3

التمارين والم�سائل
}3 ،2 ،1 ،0{ )1
}4 ،3 ،2 ،1 ،0{ )2
)3
1
0
�س

2

3

4

5

10
36

8
36

6
36

4
36

2
36

ل(�س)
)4

6
36

�س

1

2

3

ل(�س)

6
56

30
56

20
56

1
� )5أ) ل( + )1ل( + )2ل(1= )3ومنه4 ،ب 2 +ب 4 +ب = 1ومنه ،ب = 10
ب)
3
2
1
�س
ل(�س) 0.4 0.2 0.4
جـ) ل(�س= + )2ل(�س=0.6 = 0.4 +0.2 = )3
1
4 )6ك 9 +ك 16 +ك =  1ومنه ،ك = 29
)7
4
3
2
1
�س
ل(�س) 0.1 0.2 0.3 0.4
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الف�صل الثاين :االحتماالت
توزيع ذي احلدين
ثان ًيا

عدد احل�ص�ص ح�صتان

نتاجات التعلم

يتعرف توزيع ذي احلدين.
ّ -- -يح�سب االحتمال با�ستخدام توزيع ذي احلدين.

التكامل الر�أ�سي
- -ورد التوافيق يف ال�صف احلادي ع�رش العلمي ،واالحتماالت يف ال�صفني التا�سع والعا�رش.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)190-186- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

- -توزيع ذي احلدين.

https://programs.edraak.org/
learn/k12/math-g12-jo-vv1/

التعلم القبلي
المتغير الع�شوائي المنف�صل ،االحتمال ،التوافيق.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ ً
زميال�-شارك) ،التعلم من خالل الن�شاط (الألعاب).

�إجراءات التنفيذ
1  -1التمهيد للدر�س من خالل مراجعة الطلبة بالمتطلبات ال�سابقة الالزمة للدر�س :المتغير الع�شوائي
المنف�صل ،االحتمال ،التوافيق.
2  -2تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات غير متجان�سة ( )6-4طالب في كل مجموعة.
3  -3تكليف الطلبة بالن�شاط الآتي المرتبط بالتقديم الوارد في الكتاب بداية الدر�س:
 كم عدد المحاوالت في التجربة؟
 هل المحاوالت م�ستقلة ومتماثلة؟
 ما ناتج كل محاولة؟
نجاحا ،فما احتمال النجاح؟
 �إذا �سمينا الإجابة بطريقة �صحيحة
ً
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 هل احتمال النجاح ثابت؟
4  -4مناق�ش��ة ما تو�صلت �إليه المجموعات وتقديم مفه��وم توزيع ذي الحدين ،ومناق�شة نوعيه بم�شاركة
الطلبة.
5  -5حل مثال ( )1ومناق�شته بم�شاركة الطلبة.
6  -6تكليف الطلبة بحل تدريب ( )1ومتابعة الحلول؛ للت�أكد من اكت�ساب الطلبة لمهارة ح�ساب
االحتمال با�ستخدام توزيع ذي الحدين.
7  -7حل مثال ( )2ومناق�شته بم�شاركة الطلبة.
8  -8تكليف الطلبة بحل تدريب ( ،)2ومتابعة الحلول وتقديم الدعم للطلبة.
9  -9حل مثال ( )3ومناق�شته بم�شاركة الطلبة؛ لتقديم مفهوم التوزيع االحتمالي.
1010تكليف الطلبة بحل تدريب ( ،)2ومتابعة الحلول وتقديم الدعم للطلبة.
1111حل مثال ( )4ومناق�شته بم�شاركة الطلبة.
1212ختم الدر�س من خالل (فكر وناق�ش) الوارد في نهاية الدر�س.
�1313إعطاء واجب بيتي ،ومتابعة الحلول لتقديم التغذية الراجعة والدعم الالزم لهم.

معلومات �إ�ضافية

احتمال النجاح =  – 1احتمال الف�شل.

�أخطاء �شائعة

- -قد يخطئ بع�ض الطلبة في التعبير عن العبارات الآتية :على الأقل ،على الأكثر.

مراعاة الفروق الفردية
عالج
 -تو�ضيح التعبري عن العبارات :على الأقل ،على الأكرث من خالل التنويع يف الأمثلة على النحو الآتي: �أربعة على الأقل تعني� :أربعة �أو �أكثر� :س ≥ 4
 �أربعة على الأكثر تعني :اربعة �أو �أقل� :س ≤ 4
ع�شوائيا ذا احلدين ،معاماله :ن=� ،3أ = ، 0.9فجد كلاًّ مما ي�أتي:
متغريا
 �-إذا كان قً
ًّ
 )3ل( �س ≥ )1
		
 )2ل( �س < )1
			
 )1ل(�س = )1
�إثراء
 �-س�ؤال ( )4من ورقة العمل (.)2-6272

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :المالحظة ،الورقة والقلم.
�أداة التقويم :قائمة الر�صد ( ،)2-6اختبار ق�صير.
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

تدريب ()1

()

0.064 =0)0.6( 3)0.4( 3
ل(�س=3 = )3
0.216 = 3)0.6( 0)0.4( 3
ل(�س< = )1ل(�س=0 = )0

()

ل(�س≥ = )2ل(�س= + )2ل(�س=)3
ل(�س ≥  = )1ل(�س= + )1ل(�س= + )2ل(�س= – 1 = )3ل(�س=0.784 = 0.216 - 1 = )0
تدريب ()2
ن =، 7

�أ = 1
4

( ) ( ) 14 ( ) 71

 )1ل(�س== )1

1

3
4

6

 )2ل(�س ≥  = )1ل(�س= + )1ل(�س= + )2ل(�س= + ... + )3ل(�س=( – 1 = )7ل(�س=)0
 )3ل(�س≤ = )1ل(�س= + )1ل(�س=)0

تدريب ()3
ن=� ، 20أ = 0.75

( )
( )

)0.25( 5)0.75( 20
 )1ل(�س=5 = )5
20
)0.25( 0)0.75( 20
 )2ل(�س=0 = )0
فكر وناق�ش

15

الختالف مفهوم النجاح؛ فالنجاح يف الفرع الأول وقوف امل�ؤ�رش عند رقم يقبل الق�سمة على ()2
واحتماله ( )0.5بينما يف الفرع الثاين النجاح يدل على وقوف امل�ؤ�رش عند رقم يقبل الق�سمة على ()5
.1
واحتماله 8
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التمارين والم�سائل
 )1ل (�س ≥  = )3ل( �س =  + )3ل( �س =  + )4ل( �س = )5
 )2ن=� ، 8أ = 1
2
�أ) ل(�س== )4

( ) ( ) 12 ( ) 84
4

1
2

4

ب) ل(�س ≥  =)3ل(�س= + )3ل(�س= +0000 + )4ل(�س=)8
= ( – 1ل(�س= + )2ل(�س= + )1ل(�س=) )0
 )3ن=� ، 8أ = 1 = 2
3 6

ل (�س ≥  ( – 1 = )2ل( �س =  + )1ل( �س = ) )0

 )4ن=� ،3أ = 5
8
1
0
�س

2

3

ل(�س) 125 225 135 27
512 512 512 512

ل(�س=) ( ) 58 ( ) 30 ( = )0
0

27 = 3 3
 512وهكذا
8

� )5أ) قيم �س (مدى ق) = {}3 ،2 ،1 ،0
37
ب) ل (�س ≥ 64 = )1

37
		
ومنه - 1 ،ل(�س=64 = )0
27 3
3
0
		
=
أ)
�
(1
أ)
�
(
0
64
				3
�-1أ = 4

()
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37
ومنه ،ل(�س= + )1ل(�س= + )2ل(�س=64 = )3
27 37
ومنه ،ل(�س=64 = 64 - 1 = )0
3 3
3
ومنه� - 1( ،أ) = 4
ومنه� ،أ = 1
4

( )

الف�صل الثاين :االحتماالت
العالمة املعيارية
ثال ًثا

عدد احل�ص�ص ح�صتان

نتاجات التعلم

 -يتعرف العالمة املعيارية.- -يح�سب العالمة املعيارية ويف�رسها.

التكامل الر�أ�سي
- -ورد املتو�سط احل�سابي يف ال�صفني ال�سابع والثامن ،واالنحراف املعياري يف ال�صفني الثامن والعا�رش.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)195-191- -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

 -املتو�سط احل�سابي (�س)  ،االنحراف املعياري(ع) ،العالمة املعيارية (ز).

https://programs.edraak.org/
learn/k12/math-g12-jo-vv1/

التعلم القبلي
المتو�سط الح�سابي ،االنحراف المعياري.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة) ،حل امل�شكالت واال�ستق�صاء ،التعلم في مجموعات (المناق�شة ،فكر-انتقِ ً
زميال�-شارك).

�إجراءات التنفيذ
1  -1التمهيد للدر�س من خالل مراجعة الطلبة بالمتطلبات ال�سابقة الالزمة للدر�س :المتو�سط الح�سابي
واالنحراف المعياري.
2  -2تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات غير متجان�سة ( )6-4طالب في كل مجموعة .
3  -3تقديم مفهوم العالمة المعيارية من خالل مناق�شة ما تو�صلت �إليه المجموعات ،وت�أكيد �أنه ال بد من
�أخذ المتو�سط الح�سابي واالنحراف المعياري بعين االعتبار.
4  -4حل مثال ( )1ومناق�شته بم�شاركة الطلبة؛ لتدريبهم على ح�ساب العالمة المعيارية وتف�سيرها.
5  -5تكليف الطلبة بحل تدريب (� )1ضمن مجموعات ثنائية ،ومتابعة الحلول؛ للت�أكد من اكت�سابهم لمهارة
ح�ساب العالمة المعيارية.
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6  -6حل مثال ( )2ومناق�شته بم�شاركة الطلبة لح�ساب العالمة المعيارية وتف�سيرها.
7  -7تكليف الطلبة بحل تدريب (�)2ضمن مجموعات ثنائية ،ومتابعة الحلول وتقديم الدعم للطلبة لزيادة
مهارتهم في ح�ساب العالمة المعيارية وتف�سيرها.
8  -8حل مثال ( )3ومناق�شته بم�شاركة الطلبة.
9  -9تكليف الطلبة بحل تدريب ( ،)3ومتابعة الحلول وتقديم الدعم للطلبة.
1010ختم الدر�س من خالل (فكر وناق�ش) الوارد في نهاية الدر�س.
�1111إعطاء واجب بيتي ،ومتابعة الحلول لتقديم التغذية الراجعة والدعم الالزم لهم.

�أخطاء �شائعة

 -قد يخطئ بع�ض الطلبة يف ا�ستخدام قانون العالمة املعيارية (ز) فيكتبوها:�س � -س
ز= ع

مراعاة الفروق الفردية
عالج
 -تو�ضيح ا�ستخدام القانون من خالل التنويع يف الأمثلة والتغيري يف املطلوب( :ز � ،س� ،س ،ع). �-إذا كان املتو�سط احل�سابي ملجموعة من القيم ي�ساوي ( ،)50واالنحراف املعياري لها ي�ساوي ( ،)2فجد:�أ ) العالمة المعيارية للقيمة (.)47
ب) القيمة التي تنحرف انحرافين معياريين فوق المتو�سط الح�سابي.
�إثراء
 )1ال�س�ؤال ( )5من ورقة العمل (.)2-6
�صفرا؟
 )2متى تكون قيمة العالمة املعيارية �سالبة ،موجبة،
ً
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم.
�أداة التقويم :اختبار ق�صير� ،سلم التقدير (.)4-6
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إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

تدريب ()1
 )1ز = 2
تدريب ()2

� )2س = 44.5

� )3س= 46

� )4س = 37

الفيزياء �أف�ضل؛ لأن العالمة املعيارية للريا�ضيات هي :زر = 0.33- ≈ 13-
بينما العالمة املعيارية للفيزياء هي :زف=  ، 1.5زف> ز
ر
تدريب ()3
 )3عالمة زينب = 85
 )2املتو�سط احل�سابي = 73
 )1االنحراف املعياري = 4
فكر وناق�ش
املتو�سط احل�سابي بعد التعديل = �أ �س  +ب ،واالنحراف املعياري بعد التعديل = �أ ع
(�أ �س  +ب) �( -أ �س  +ب)
العالمة املعيارية بعد التعديل =
�أ ع
=

التمارين والم�سائل
)1
)2
)3
)4
)5

�أ �س  +ب � -أ �س  +ب
�أ ع

�أ(�س� -س )
=
�أ ع

=ز

�س = 58
ب) 5
		
�أ ) 5
جـ) 64
		
�أ ) ع =  4ب) 71 ،72 ،80
ع=6
ز
ز
ز
ز
00000
+3 +2 +1
 +ن
املتو�سط للعالمات املعيارية =
ن
�سن � -س
�س� - 1س �س� - 2س
+000+
ع
 +ع
ع
=
ن
ن من املرات
(�س� + 1س� + 000 + 2سن) �( -س � +س � +000 +س)
=
ن×ع
�صفر
(ن× �س) ( -ن× �س)
=
=
ن*ع
ن*ع

�صفرا
=
ً
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الف�صل الثاين :االحتماالت
التوزيع الطبيعي
راب ًعا

عدد احل�ص�ص ثالث ح�ص�ص

نتاجات التعلم

 -يتعرف منحنى التوزيع الطبيعي وخ�صائ�صه.- -ي�ستخدم خ�صائ�ص التوزيع الطبيعي وجدول امل�ساحات اخلا�ص به يف حل م�سائل عملية.

التكامل الر�أ�سي
 -املتو�سط احل�سابي يف ال�صفني ال�سابع والثامن.- -االنحراف املعياري يف ال�صفني الثامن والعا�رش.

م�صادر التعلم
 -كتاب الطالب ،ال�صفحات (.)168-164 -من�صة �إدراك للتعلم املدر�سي:https://programs.edraak.org/

املفاهيم وامل�صطلحات والرموز

 -املتو�سط احل�سابي (�س)  ،االنحراف املعياري(ع) ،العالمة املعيارية (ز) ،التوزيع الطبيعي،
التوزيع الطبيعي املعياري.

learn/k12/math-g12-jo-vv1/

التعلم القبلي
المتو�سط الح�سابي ،االنحراف المعياري ،العالمة المعيارية ،المتغير الع�شوائي المت�صل.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة)� ،أخرى (االكت�شاف املوجه)  ,التعلم في مجموعات (فكر – انتقِ زميلاً � -شارك).

�إجراءات التنفيذ
1  -1التمهيد للدر�س من خالل مراجعة الطلبة بالمتطلبات ال�سابقة الالزمة للدر�س :المتو�سط الح�سابي
واالنحراف المعياري ،العالمة المعيارية ،المتغير الع�شوائي المت�صل.
2  -2تقدمي مفهوم التوزيع الطبيعي وخ�صائ�صه.
3  -3تقدمي مفهوم التوزيع الطبيعي املعياري.
4  -4تدريب الطلبة على ا�ستخدام جدول التوزيع الطبيعي املعياري يف حالة ل ( ز≤ �أ)  ،حيث �أ ≥ 0
5  -5تق�سيم الطلبة �إلى جمموعات غري متجان�سة ( )6-4طالب يف كل جمموعة.
6  -6تكليف الطلبة با�ستنتاج العالقات (� )4( ،)3( ،)2صفحة ( )197يف الكتاب املدر�سي ب�شكل فردي.
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7  -7قيام كل طالب مبناق�شة ما تو�صل �إليه مع زميل �آخر.
بع�ضا يف ما تو�صلوا �إليه.
8  -8م�شاركة الطلبة بع�ضهم ً
9  -9مناق�شة ما تو�صلت �إليه املجموعات.
1010متابعة عمل الطلبة الفردي والثنائي واجلماعي.
1111حل مثال ( )1ومناق�شته مب�شاركة الطلبة لإك�سابهم مهارة ا�ستخدام اجلدول.
1212تكليف الطلبة بحل تدريب( )1ومتابعة احللول؛ للت�أكد من اكت�سابهم مهارة ا�ستخدام اجلدول.
1313حل مثال ( )2ومناق�شته مب�شاركة الطلبة لإك�سابهم مهارة ا�ستخدام اجلدول عند �إعطاء قيمة االحتمال.
1414تكليف الطلبة بحل تدريب()2؛ للت�أكد من اكت�ساب الطلبة ملهارة ا�ستخدام اجلدول.
1515حل مثال ( )3ومناق�شته مب�شاركة الطلبة.
1616تكليف الطلبة بحل تدريب( ،)3ومتابعة احللول وتقدمي الدعم للطلبة.
1717حل مثال ( )4ومناق�شته مب�شاركة الطلبة لإعطاء م�سائل حياتية على التوزيع الطبيعي.
1818تكليف الطلبة بحل تدريب( ،)4ومتابعة احللول وتقدمي الدعم للطلبة.
1919ختم الدر�س من خالل �س�ؤال الطلبة عما تعلموه اليوم.
�2020إعطاء واجب بيتي ،ومتابعة الحلول لتقديم التغذية الراجعة والدعم الالزم لهم.

معلومات �إ�ضافية

 -ي�شري مفهوم االحتمال يف املتغريات الع�شوائية املت�صلة �إلى امل�ساحة حتت منحنى التوزيع االحتمايل بنينقطتني معينتني.

�أخطاء �شائعة

- -قد يخطئ بع�ض الطلبة يف ا�ستخدام اجلدول خا�صة عندما تكون قيمة (�أ) �سالبة.

مراعاة الفروق الفردية
عالج
 -جد قيمة كل من:ب) ل ( ز≥ )1.28
		
�أ ) ل ( ز≤ )1.28
د ) ل ( ز ≥ )1.4-
جـ) ل ( ز≤ )1.4-
ع�شوائيا يتبع التوزيع الطبيعي الذي متو�سطه احل�سابي ( ،)80وانحرافه املعياري ( ،)6فجد:
متغريا
 �-إذا كان �س ًًّ
 )3ل( � ≤ 74س ≤ )83
 )2ل( �س ≥ )68
 )1ل(�س ≤ )86
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�ستراتيجية التقويم :الورقة والقلم ،مراجعة الذات.
�أداة التقويم� :سلم التقدير (� ،)4-6سجل و�صف �سير التعلم ()4-1
إجابات التمارين والمسائل والتدريبات

تدريب ()1
 )1ل(ز≤0.9131 = )1.36
 )2ل(ز≥0.1093 = )1.23
 )3ل (ز≤0.1711 = )0.95-
 )4ل( ≤ 0.03ز≤0.4875 = )3.1
≤�صفرا) = 0.2881
 )5ل( ≤ 0.8-ز
ً
( )6ال؛ ار�سم املنحنى الذي ميثل كل حالة.
تدريب ()2
� )2أ = 0.47-
 )1أ� = 			0.08
تدريب ()3
 )1ل(ز ≤
 = ) 110-95ل(ز ≤ 0.0668 = )1.5-
10
 )2ل(ز ≥ 0.6915 = )0.5-
 )3ل(  ≤ 2-ز ≤ 0.9543 = )2
تدريب ( 25 )4يو ًما.

التمارين والم�سائل

ب) ل(ز ≥  = ) 1-ل(ز≤ 0.8413=)1
د ) ل(ز≤ 0.4721 = )0.07-
و ) ل( ≤ 1.53-ز≤0.3892= )0.12-
≤�صفرا) = 0.4554
ح ) ل( ≤ 1.7-ز
ً

			
�	)1أ ) ل(ز≤ 0.9989= )3.06
			
جـ) ل(ز ≥ 0.1587 = ) 1.8
		
هـ) ل(�صفر ≤ ز≤ 0.1915 = )0.5
		
ز ) ل( ≤ 0.8-ز≤ 0.5762 = )0.8
� )2أ ) �أ =  0.27 -ب) �أ = 0.92
�	)3أ ) ل( �س≥ = )82ل(ز ≥ 0.0668 = )1.5
معلما.
ومنه العدد = ً 134≈ 0.0668×2000
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ب) ل( �س≥ = )80ل(ز ≥ 0.1056 = )1.25
ومنه ن�سبة النجاح = %11 ≈ 0.1056
 )4ن�سبة النجاح =  ، 0.7580لتكن �أ عالمة النجاح ل( �س ≥ �أ) = 0.7580

ل( ز ≥ �أ
0.7580 = ) 605
نفر�ض �أن ك = �أ
 ، 60ل( ز ≥ ك) =  0.7580ومن اجلدول ك = 0.7-5
=  0.7-ومنه� ،أ = 57≈56.5
 )5ل( �س ≤  = )4.8ل( ز ≤  - 1 = )0.2-ل( ز ≤ 0.4207 = 0.5793 – 1 = )0.2
عدد ال�صناديق =
420.7 = 0.4207×1000
≈ � 421صندوقًا
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�إجابات �أ�سئلة
الوحدة ال�ساد�سة
 )1طردي تام ،ر = 1
7
7
41
+
�س
=
�ص
ب)
		
�أ ) ر =
40
8
20 * 40
جـ) �س =  11≈ 10.71عالمة الطالب يف التاريخ
د ) �س=� 5إذن �ص = � ، 6ص =  6ومنه اخلط�أ يف التنب�ؤ = �ص � -ص = 0=6-6
11
2+
�س
			
�	)3أ ) ر = 1-
3
ب) �ص = 3
 )4ر = 1-
9،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 )5
		
�	)6أ ) توزيع ذي احلدين
0.16 = 0)0.6( 2)0.4( 2
جـ) ل(�س =2 = )2
 )7ل(3 = )3
5
4 5 2 1
�	)8أ ) ل(�س =6 = )2
6
6 2

()

ب) �أ = 0.4

ن=2

( )( ) ( )

ب) ل(�س ≤  = )3ل(�س= + )3ل(�س= + )2ل(�س= + )1ل(�س= )0وحتل بنف�س طريقة فرع �أ .

 )9ل(�س ≤  = )1ل(�س= + )1ل(�س= )0توزيع ذي احلدين أ� =  0.95ن = 20
 )10ل ( �س =14 = 7 * 3 * 4 = )3
165 9 10 11
 )11ل( �س ≥  ( - 1 = )3ل( �س= + )2ل( �س= + )1ل( �س= ))0توزيع ذي احلدين �أ =  0.1ن = 9
		
� )12أ ) �صفر
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ب) 1

جـ) ز = 5 -

�أوراق العمل

ورقة عمل ()1-6
�	)1إذا كان

5
ر=1

(�سر� -س) (�صر� -ص) = ،1-

5
ر=1

(�صر� -ص) = � ، 10س = � ، 10ص = 6
2

وكان معامل ارتباط بري�سون اخلطي ي�ساوي  0.2-فجد:
�أ)

5

ر=1

ب) معادلة خط االنحدار للتنب�ؤ بقيم �ص �إذا علمت قيم �س.

(�سر� -س)

		
2

�	)2إذا كان املتغري (�س) ميثل الدخل ال�شهري لأ�رسة ،وكان املتغري (�ص) ميثل م�رصوف الأ�رسة ال�شهري على
الطعام .فهل هناك ارتباط بني املتغريين �س� ،ص؟ ما نوعه (�إن وجد)؟ ف�رس �إجابتك.
�	)3إذا كان معامل ارتباط بري�سون اخلطي بني �س� ،ص ي�ساوي  0.5وبني �س* � ،ص* ي�ساوي ، 0.5 -
فاكتب معادلتني خطيتني مقرتحتني لـ �س* و �ص* .
�	)4أكمل اجلدول الآتي ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليه:
�س �ص (�س � -س) (�ص � -ص)

المجموع

8
7
6
5
7
9

8
5
7
3
5
8

0

(�س � -س) (�ص � -ص)

(�س � -س)

2

0

�أ ) ار�سم �شكل االنت�شار بني املتغريين �س� ،ص.
ب) اح�سب معامل ارتباط بري�سون اخلطي بني املتغريين �س� ،ص.
جـ) ما نوع العالقة بني املتغريين �س� ،ص؟
د ) �أوجد معادلة خط االنحدار للتنب�ؤ بقيم �ص.
هـ) قدر قيمة �ص �إذا كانت �س ت�ساوي 10
و ) جد اخلط�أ يف التنب�ؤ عندما �س = 6
�	)5إذا كانت �ص = �3س  2 +معادلة خط االنحدار ،وكانت النقطة ( � )46 ،15إحدى نقط �شكل
االنت�شار بني املتغريين �س� ،ص .فجد اخلط�أ يف التنب�ؤ عندما �س = 15
 )6جد معادلة خط االنحدار للبيانات الآتية:
( .)1 ،10( ،)9 ،1( ،)8 ،2( ،)7 ،3( ،)5 ،4
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�إجابات ورقة عمل ()1-6
�	)1أ ) = 0.2-

1م × 10

ومنه 0.2-

م × 1- = 10

وتربيع الطرفني ينتج 10 ( 0.04م) =  1ومنه ،م = 2.5
2
�ص = � 5-س 2 +
 )2نعم طردي؛ لأنه كلما زاد الدخل زاد م�رصوف الأ�رسة ال�شهري على الطعام.
� )3س* = �5س � ، 3+ص* = � 3-ص 1+
)4
�س �ص (�س � -س) (�ص � -ص) (�س � -س) (�ص � -ص) (�س � -س)

2

8
7
6
5
7
9
المجموع 42

8
5
7
3
5
8
36

1
0
120
2
0

2
11
312
0

2
0
16
0
4
11

1
0
1
4
0
4
10

�أ ) املتو�سط احل�سابي لقيم �س =  ،7املتو�سط احل�سابي لقيم �ص = 6
11
ب) ر =
جـ) العالقة طردية
				
20 * 10
11
د ) �أ =  1.1 = 10ب = � 1.7- = 7×1.1 - 6ص = �1.1س 1.7 -
هـ) �ص = 9.3 = 1.7 - 10×1.1
و ) �س=� 6ص = 7
�ص= 4.9 = 1.7- 6×1.1
اخلط�أ يف التنب�ؤ = �ص � -ص = 2.1 = 4.9 - 7
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(�ص � -ص)

2

4
1
1
9
1
4
20

� )5س =� ، 15ص = 46
�ص= 47 = 2+ 15×3
اخلط�أ يف التنب�ؤ = �ص � -ص = 1- = 47 – 46
)6

المجموع

�س

�ص

5 4
7 3
8 2
9 1
1 10
30 20

(�س � -س)
0
1236
0

(�ص � -ص)
11
2
3
50

(�س � -س) (�ص � -ص)
0
1493044-

(�س � -س)

2

0
1
4
9
36
50

املتو�سط احل�سابي لقيم �س =  ،4املتو�سط احل�سابي لقيم �ص = 6

 ، 0.88- = 44ب = � ، 9.52 = 4×0.88 + 6ص= �0.88-س 9.52 +�أ = 50

285

ورقة عمل ()2-6
)1جد مدى املتغري الع�شوائي يف احلاالت الآتية:
ع�شوائيا من املتقدمني المتحان الثانوية العامة يف
�أ ) عدد الناجحني من بني ( )8طالب مت اختيارهم
ًّ
مدر�سة ما يف العام ال�سابق.
ع�شوائيا من �صندوق به ( )7كرات زرقاء،
ب) عدد الكرات احلمراء يف جتربة �سحب ( )3كرات
ًّ
و( )4كرات حمراء.
 )2يف جتربة �إلقاء حجري نرد منتظمني وت�سجيل العددين الظاهرين على الوجهني العلويني؛ �إذا دل املتغري
الع�شوائي على جمموع العددين الظاهرين على الوجهني العلويني ،ف�أجب عما ي�أتي:
�أ ) جد مدى املتغري الع�شوائي.
ب) ما احتمال �أن يكون جمموع العددين الظاهرين على الوجهني العلويني ي�ساوي ()6؟
�س
� )3إذا كان ل(�س) = � ، 15س { ، } 5 ،4 ،3 ،2 ،1فهل ميثل ل(�س) اقرتان كثافة احتمالية؟
ع�شوائيا ذا احلدين ،معاماله :ن = � ،4أ =  ، 0.2ف�أجب عما ي�أتي:
متغريا
�	)4إذا كان ق
ً
ًّ
 )1اكتب قيم �س (مدى ق).
 )2جد ل( �س = )1
 )3جد ل( �س ≥ )3
�	)5إذا كانت العالمتان  88 ،46تقابالن العالمتني املعياريتني  ،6 ،8 -على الرتتيب .فجد العالمة التي
تقابل العالمة املعيارية . 8
طبيعيا معيار ًّيا .فجد قيمة كل مما ي�أتي ،با�ستعمال جدول التوزيع الطبيعي
ع�شوائيا
متغريا
�	)6إذا كان (ز)
ً
ًّ
ًّ
املعياري:
 )1ل( ز ≤)1.06
 )2ل( ز ≥ )2-
 )3ل ( ز ≥ )1.3
 )4ل( ز ≤ )0.09-
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�إجابات ورقة عمل ()2-6

�	)1أ) {}8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،0
ب) {}3 ،2 ،1 ،0
�	)2أ) {}12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2
5
ب) 36
15 5
4
3
2
1
 )3ل( + )1ل( + )2ل( + )3ل( + )4ل(1= 15 = 15 + 15 + 15 + 15 + 15 = )5
لذلك ل(�س) ميثل اقرتان كثافة احتمالية.
 )1 )4مدى ق = {}4 ،3 ،2 ،1 ،0

 )2ل(�س=) ( )0.2( ) 41 ( = )1
1

3

0.4096 = 0.512 ×0.2 ×4 = 0.8

 )3ل(�س ≥  = )3ل(�س =  + )3ل(�س = )4
= 0.0272 = 0.0016 + 0.0256
� )5س = 94
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ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل.
�أداة التقومي :قائمة الر�صد (.)1-6
لتقويم امتالك الطلبة للمعارف والمهارات المطلوبة في الف�صل الأول (الإح�صاء).
م�ؤ�شر الأداء

الرقم
1

ير�سم �شكل االنت�شار بين متغيرين.

3

يح�سب معامل ارتباط (بير�سون) بين متغيرين.

2
4

نعم

ال

يحدد نوع االرتباط من خالل �شكل االنت�شار.

يجد �أثر التعديالت الخطية في قيمة معامل ارتباط (بير�سون).

لتقويم امتالك الطلبة للمعارف والمهارات المطلوبة في الف�صل الثاني (االحتماالت).

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.
�أداة التقومي :قائمة الر�صد (.)2-6
الرقم
1
2
3
4
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م�ؤ�شر الأداء

يتعرف المتغير الع�شوائي المنف�صل والمت�صل.
يجد قيم المدى للمتغير الع�شوائي.

يكون جدول التوزيع االحتمالي للمتغير الع�شوائي.
ِّ

يجد احتمال المتغير الع�شوائي لتوزيع ذي الحدين.

نعم

ال

ا�سرتاتيجية التقومي :املعتمد على الأداء.
�أداة التقومي� :سلم التقدير ()3-6
الرقم
1
2

3

م�ؤ�شر الأداء

يجد معادلة خط االنحدار لالرتباط بين متغيرين.

1

2

3

يطبق معادلة خط االنحدار للتنب�ؤ بقيمة �أحد المتغيرين �إذا علم الآخر.

يجد الخط�أ في التنب�ؤ باال�ستفادة من معادلة خط االنحدار.

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم.
�أداة التقومي� :سلم التقدير (.)4-6
الرقم
1
2
3
4

يح�سب العالمة المعيارية.

م�ؤ�شر الأداء

1

2

3

يف�سر العالمة المعيارية.

يتعرف منحنى التوزيع الطبيعي وخ�صائ�صه.
يحل م�سائل عملية على التوزيع الطبيعي.

( )3ميتلك املعارف واملهارات املطلوبة ب�شكل كامل.
( )2ميتلك املعارف واملهارات املطلوبة ب�شكل جزئي.
( )1ال ميتلك املعارف واملهارات املطلوبة.
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