
 

 

  الثانویة التأھیلیة زینب النفزاویة 
  حصة الدعم 

  للسنة الثانیة من سلك البكالوریا الوطنياإلطار المرجعي لالمتحان الموحد  مراجعة عامة داخل
  العلوم والتكنولوجیات وشعبة  شعبة  العلوم التجریبیةمادة الریاضیات

  التحلیل: المجال الرئیسي األول 
 معادالت التفاضلیةال: المجال الفرعي الخامس 

' حل المعادلة .1.5.1  y ay b2 حل المعادلة التفاضلیة مثال ؛ ' 6 4 0y y    
" حل المعادلة .2.5.1 ' 0y ay by  . 

  ) دورة یونیو2005من االمتحان الوطني (مثال 

  
  الحساب التكاملي: المجال الفرعي السادس 

  ؛الة في حساب تكامل د المكاملة باألجزاء تقنیةو   األصلیة الدالةتوظیف .1.6.1
  ) دورة یونیو2007من االمتحان الوطني (مثال 

 
  

المعرفة على fنعتبر الدالة  مثال  حساب مساحة حیز المستوى المحصور بین منحنیین؛.2.6.1 0; بمایلي   :  1f x
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لیكن fC منحناھا في معلم متعامد ممنظم  ; ;o i j
 

2i:  بحیث j cm 
 

مساحة الحیز من المستوى المحصور بین  حدد fC ومحور

1xاالفاصیل والمستقیمان  و x e    
 نعتبر الفضاء منسوب الى معلم متعامد ممنظم مثال .فاصیلاأل حساب حجم المجسم المولد بدوران منحنى دالة حول  محور .3.6.1
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:   بمایلي  فة على المعرfنعتبر الدالة  xf x e احسب حجم المجسم المولد بدوران 

الدالة  حول محور االفاصیل دورة كاملة على المجال fمنحن 0; ln 4  

 الجبر والھندسة: المجال الرئیسي الثاني 
  3Vالجداء السلمي في . : الفرعي األول المجال 
  التعبیر والبرھنة على تعامد متجھتین باستعمال الجداء السلمي؛ .1.1.2
   التعبیر متجھیا عن التعامد وخاصیاتھ؛ .2.1.2
 . التعبیر تحلیلیا عن التعامد وخاصیاتھ.3.2.1

   في الفضاءالسلميتطبیقات الجداء : المجال الفرعي الثاني 
  ؛بنقطة ومتجھة منظمیةمعرف  مستوى  معادلة تحدید.1.2.2
  ؛لمستقیم مار من نقطة وعمودي على مستوىتمثیل برامتري  تحدید .2.2.2
   تحدید معادلة دیكارتیة لفلكة محددة بمركزھا وشعاعھا؛3.2.2
0MA:  من الفضاء التي تحقق العالقةM  التعرف على مجموعة النقط.5.2.2 MB 
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   توظیف مسافة نقطة عن مستوى في حل مسائل ھندسیة؛.6.2.2
  ) دورة یونیو2007من االمتحان الوطني (مثال 



 

 

  
  الجداء المتجھي:لمجال الفرعي الثالث ا

  لمتجھي؛ حساب مساحة مثلث باستعمال الجداء ا.1.3.2
   تحدید معادلة مستوى محدد بثالث نقط غیر مستقیمیة؛.2.3.2
  توظیف مسافة نقطة عن مستقیم في حل مسائل ھندسیة ؛ .3.3.2
 . تطبیق الجداء المتجھي في حل مسائل ھندسیة .4.3.2

  ) دورة یونیو2004من االمتحان الوطني (مثال 

 
 األعداد العقدیة: المجال الفرعي الرابع 

  التمكن من الحساب الجبري على األعداد العقدیة؛  .1.4.2
   االنتقال من الكتابة الجبریة إلى الكتابة المثلثیة لعدد عقدي والعكس؛.2.4.2
   إخطاط حدانیات مثلثیة باستعمال الترمیز األسي لعدد عقدي؛.3.4.2
 ، استقامیة النقط، استقامیة وتعامد  المسافة بین نقطتین، قیاس الزوایا،: المفاھیم الھندسیة التالیةترجمة .4.4.2

  ؛، باستعمال األداة العقدیةالمتجھات
  ؛ التعبیر عقدیا عن اإلزاحة و التحاكي و الدوران.5.4.2
  ؛ .)…االستقامیة، التعامد، ( توظیف األعداد العقدیة في حل مسائل ھندسیة .6.4.2
02حل المعادلة  .7.4.2  cbzaz في المجموعة  مع    *; ;a b c     ؛   
  .معامالتھا حقیقیةبمجھول واحد  حل معادلة من الدرجة الثانیة ت تؤول في حلھا إلى معادال  حل.8.4.2
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