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 بندر الحازمً/ حقٌبة إنجاز المعلم والمعلمة إعداد األستاذ

الوحدة األولى تحلٌل الدوال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحلٌل الدوال

تحلجل التمثجالت البجانجة 
للدوال والعالقات 

الدوال 

َمكه تعزَف 
انذانخ عهً أوهب 
مجمىعخ مه 

األسواج انمزتجخ 
انتٍ ال َتظبوي 

 Xفُهب اإلحذاثٍ 
نشوجُه مختهفُه 
وهىذطُب ال َمكه 
نىمطتُه مه ومبط 

انذانخ أن تمعب 
عهً مظتمُم 

رأطٍ واحذ فٍ 
انمظتىي 
. اإلحذاثٍ

 f(x)َظتعمم 
رمشا نهذانخ وَمزأ 

f انـ x ٍوَعى 
 عىذ fلُمخ انذانخ 

x وثمب أن f(x) 
 انتٍ yتمثم لُمخ 

 xتزتجظ ثمُمخ 
فإوىب وكتت 

y=f(x)  

 

االتصال والنوايات 

 fالتمثٌل البٌانً للدالة 
هو مجموعة األزواج 

 حٌث (x1f(x))المرتبة 
x أحد عناصر مجال f 

وبمعنى آخر فإن التمثٌل 
البٌانً للدالة هو منحنى 

 ومه y=f(x)المعادلة 
ثم تكىن انمُمخ انمطهمخ 
نمُمخ انذانخ مظبوَخ 

طىل انعمىد انىاصم مه 
 إنً xومطخ عهً انمحىر 

َظتعمم . مىحىً انذانخ
انتمثُم انجُبوٍ نهذانخ فٍ 
كثُز مه األحُبن نتمذَز 

  .لُم انذانخ

 
 

تكون : االتصال
الدالة متصلة إذا 

لم ٌكن فً 
تمثٌلها البٌانً 
أي انقطاع أو 

قفزة ومن 
شروط اتصال 

 f(x)دالة مثل 
 هو أن x=cعند 

تقترب قٌم الدالة 
من قٌمة واحدة 
عندما تقترب 

 من c من xقٌم 
جهتً الٌمٌن 

 قد .والٌسار
تكون الدالة غجر 

متصلة ونوع 
عدم االتصال 
هو النوائي أو 
قفزي أو قابل 

لإلزالة 

تكون الدالة إما 
متزاٌدة أو 
متناقصة أو 
ثابتة على 
. فترات معٌنة

تتضمن القٌم 
القصوى القٌمة 
العظمً المحلٌة 

والصغرى 
المحلٌة 
والعظمى 
المطلقة 

والصغرى 
 المطلقة

القجم القصوى 



 

 بندر الحازمً/ حقٌبة إنجاز المعلم والمعلمة إعداد األستاذ

الوحدة الثانٌة العالقات والدوال األسٌة 
واللوغارتٌمٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمثُم انذوال األطُخ

انذانخ األطُخ هٍ دانخ مكتىثخ 
y=abعهً انصىرح 

x حُث 
b≠1 ، b˃0 ، a≠0 

 
 

االضمحالل األطٍ 
 f(x)=bxتظمً انذانخ األطُخ 

 دانخ اضمحالل b˂1˂0حُث 
وَمكه تمثُههب ثُبوُب . األطٍ

ثىفض طزَمخ تمثُم دوال 
 .انىمى األطٍ

 

 خصائص اللوغارٌتمات

خبصُخ انمظبواح فٍ انذول 
. انهىغبرَتمُخ

خبصُخ انضزة وانمظمخ  فٍ 
. انهىغبرَتمبد

. خبصُخ نىغبرَتم انمىح

 

 حل المتباٌنة اللوغارٌتمٌة

انمتجبَىخ انهىغبرَتمُخ هٍ 
متجبَىخ تتضمه عجبرح عجبرح 

نىغبرَتمُخ أو أكثز وَمكه 
اطتعمبل انخبصُخ اِتُخ نحم 
متجبَىبد نىغبرَتمُخ تتضمه 

. عجبرح نىغبرَتمُخ واحذح
خبصُخ انتجبَه نهذوال 

انهىغبرَتمُخ 

 انهىغبرَتمبد انعشزَخ

تظمً نىغبرَتمبد األطبص  
 انهىغبرَتمبد انعشزَخ 10

وتكتت دون كتبثخ األطبص 
10  

 

مفاهٌم 
الوحدة



 

 بندر الحازمً/ حقٌبة إنجاز المعلم والمعلمة إعداد األستاذ

الوحدة الثالثة المتطابقات والمعادالت المثلثٌة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انمتطبثمبد انمثهثُخ

تصف انمتطبثمبد انمثهثُخ انعاللخ ثُه انذوال 
. انمثهثُخ

َمكه اطتعمبل انمتطبثمبد انمثهثُخ فٍ تجظُظ 
. انعجبراد انمثهثُخ وحم انمعبدالد انمثهثُخ

 

 انمتطبثمبد انمثهثُخ نمجمىع ساوَتُه وانفزق ثُىهمب

: A.Bنجمُع لُم 

 

انمتطبثمبد انمثهثُخ نضعف انشاوَخ ووصفهب 

 

مفاهٌم 
الوحدة

انمتطبثمبد انمثهثُخ نىصف انشاوَخ  



 

 بندر الحازمً/ حقٌبة إنجاز المعلم والمعلمة إعداد األستاذ

 الوحدة الرابعة القطوع المخروطٌة والمعادالت الوسٌطٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 انمعبدالد انىطُطخ

تظتعمم انمعبدالد انىطُطخ نىصغذف انمزكجتُه األفمُخ 
. tوانزأطُخ نمعبدنخ ثصىرح مىفصهخ وثذالنخ انمتغُز انىطُظ 

 فإن v0 مع األفك وثظزعخ اثتذائُخ θعىذ لذف جظم ثشاوَخ 
 x=tv0cosθانمظبفخ األفمُخ انتٍ َمطعهب انجظم تعطً ثبنصُغخ 

 ثبوُخ َعطٍ tواالرتفبع انزأطٍ انذٌ َكىن عىذي انجظم ثعذ 
. ثبنصُغخ 

 

 انمطىع انمكبفئخ

 

انمطىع انىبلصخ وانذوائز 

مفاهٌم 
الوحدة

انمطىع انشائذح 


