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المحتوى

المحور

اإلحصاء :إجراء محاكاة تجربة عشوائية بسيطة وذلك بمالحظة تطور تواترات القيم المختلفة الناتجة.

اإلحصاء
واالحتماالت

قانون االحتمال :تعيين قانون االحتمال المتعلق بتجربة عشوائية لها عدد منته من اإلمكانيات.
األمل الرياضياتي والتباين لنتائج عددية متعلقة بتجربة عشوائية :الربط بين الوسط الحسابي واألمل
الرياضياتي والتباين التطبيقي والتباين النظري لسلسلة إحصائية.

المحور

اإلحــصــاء

المحتوى
تعريف سلسلة إحصائية لمتغيرين حقيقيين.
تمثيل سلسلة إحصائية لمتغيرين حقيقيين بسحابة نقط.
تعيين إحداثيي النقطة المتوسطة.
إنشاء مستقيم تعديل خطي.
أمثلة لسالسل احصائية من الشكل

االحـتـمـاالت

المحور
التـحـويـالت
النـقـطـيـة

الدوال األصلية
والحساب
التكاملي

الهـنـدسـة في
الفـضــاء

) ( X ; lnY

أو ) . ( ln X ;Y

قانون احتمال مرفق بتجربة عشوائية :تعيين قانون احتمال مرفق بتجربة عشوائية لها عدد منته من
اإلمكانيات.
األمل الرياضياتي والتباين واالنحراف المعياري المرفق بقانون احتمال عددي.
االحتمال الشرطي :حساب احتمال حادثة علما حدوث حادثة أخرى.
الشجرة المتوازنة :بناء شجرة متوازنة واستعمالها في حساب االحتمال
دستور االحتماالت الكلية.
التعرف على حادثتين مستقلتين.
استقالل حادثتين:
ّ

المحتوى
التعرف عن تحويل انطالقا ً
تعيين الكتابة المركّبة للتحويالت النقطية (االنسحاب ،التحاكي ،الدوران) .ـ
ّ
من الكتابة المر ّكبة.
حل مسائل هندسية تتطلب استعمال انسحابات ،تحاكيات أو دورانات بواسطة األعداد المر ّكبة.
توظيف األعداد المر ّكبة لبرهان خواص االنسحاب ،الدوران والتحاكي.
التعبير عن تشابه مباشر باألعداد المر ّكبة.
تركيب تشابهين مباشرين.
تعيين الدالة أصلية التي تأخذ قيمة  y 0من أجل قيمة  x 0للمتغيّر.
حل معادالت تفاضلية من الشكل y " = f ( x ) ، y ' = f ( x ) :حيث  fدالة مألوفة.

توظيف خواص التكامل لحساب مساحة سطح معطى.
مفهوم القيمة المتوسطة لدالة على مجال وحصرها.
توظيف الحساب التكاملي لحساب دوال أصلية.
سلَّمي إلثبات تعامد مستقيمين ،تعامد مستويين ،تعامد مستقيم
الجداء السلمي :تعريف ،توظيف ال ُجداء ال ُ
ومست ٍو.
َّ
سلمي لتعيين معادلة لمست ٍو ولحساب المسافة بين نقطة ومست ٍو ولتعيين مجموعات نقط.
توظيف ال ُجداء ال ُ
المستقيمات والمستويات في الفضاء :استعمال التمثيالت الوسيطية لحل مسائل االستقامية ،التالقي،
انتماء  4نقط إلى نفس المستوي.
األوضاع النسبية :تحديد الوضع النسبي لمستويين ،لمستقيم ومستو ،لمستقيمين.
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