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  :364ذو الحجة  38 الرباط، في:        385 مذكـرة رقم:
 4009ديسمبر 49

 إلـى السيدات والسادة                
 الجهوية لمتربية والتكوين  ومديري األكاديميات ةمدير  -
 نائبات ونواب الوزارة  -
 المفتشات والمفتشين التربويين لمتعميم الثانوي التأهيمي -
 ي المؤسسات التعميمية ومؤسسات تكوين األطرمديرات ومدير  -
 الثانوي الثانوي التأهيميأستاذات وأساتذة التعميم  -

 

األطر المرجعية لمواضيع االمتحان الوطني الموحد لمبكالوريا واالمتحان الجيوي الموحد الخاص  : الموضوع
 .: مادة الرياضياتبالمترشحين األحرار

بتاريخ  10.5832تربية الوطنية والتعميم العالي وتكوين األطر والبحث العممي رقم قرار السيد وزير ال -  :عـالمرج
 ؛في شأن تنظيم امتحانات نيل شيادة البكالوريا )1331أكتوبر  21  (714 رمضان 10

في موضوع التقويم التربوي بالسمك الثانوي  1334نونبر  21الصادرة بتاريخ  271المذكرة رقم  -
 التأىيمي؛

في موضوع التقويم التربوي بالسمك  1334نونبر  21الصادرة بتاريخ  271-.م المذكرة رق -
 . الرياضياتالثانوي التأىيمي لمادة 

   

 سالم تام بوجود موالنا اإلمام دام له النصر والتأييد
وبعد، فإلحاقا بالمذكرتين المشار إلييما في المرجع أعاله، وفي إطار السعي إلى تطوير وتدقيق     
ومساطر إعداد مواضيع امتحانات نيل شيادة البكالوريا وتكييفيا مع المستجدات المتعمقة باعتماد ىندسة أدوات 

الوزارة بيداغوجية جديدة بمناىج تربوية جديدة ومع مقتضيات القرار الجديد المنظم المتحانات البكالوريا، عممت 
ادىا في بناء مواضيع اختبارات مختمف المواد عمى بمورة أداة منيجية في صيغة أطر مرجعية وطنية يتعين اعتم

 ..133-1334 الموسم الدراسي الحالي المعنية باالمتحان المذكور وذلك ابتداء من
 

وقد تم إعداد ىذه األطر المرجعية والمصادقة عمييا من طرف لجن وطنية تخصصية بتمثيمية 
  لألكاديميات الجيوية لمتربية والتكوين.

 كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي
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في إطار تعميم اعتماد األطر المرجعية في إعداد مواضيع مختمف االمتحانات  ويندرج ىذا اإلجراء
 .المدرسية اإلشيادية

 األهداف .3
 

 تتحدد األىداف من ىذا اإلجراء المنيجي في: 
بوضع االمتحان الموحد حول ما يجب أن يستيدفو المتدخمين المعنيين توحيد الرؤية بين مختمف   .3.3

 د الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة؛االمتحان بغض النظر عن تعد
 

السعي إلى الرفع من صالحية مواضيع االمتحانات اإلشيادية عبر الرفع من تغطيتيا المنياج . 4.3
 الدراسي الرسمي وتمثيميتيا لو، وذلك في اتجاه التصريف الفعمي لمبدإ تكافؤ الفرص؛

. 

جعل االمتحان يقوم عمى أساس تعاقدي بين توحيد المرجعيات بالنسبة لكل المتدخمين والمعنيين ل. 5.3
 جميع األطراف المعنية، مدرسين وتالميذ و لجن إعداد المواضيع؛

 

 إيجاد سند لتقويم مواضيع االمتحانات اإلشيادية؛.  6.3
 

توفير موجيات لبناء فروض المراقبة المستمرة واستثمار نتائجيا في وضع اآلليات القمينة بضمان .  7.3
 مين في مضامين المناىج الدراسية والكفايات األساسية المرتبطة بيا.تحكم المتعم

 

 بنية اإلطار المرجعي .4
 

يستند وضع األطر المرجعية الختبارات مواضيع االمتحان الموحد عمى التحديد الدقيق واإلجرائي لمعالم 
نية من سمك البكالوريا وذلك من التحصيل النموذجي لممتعممين لممواد المعنية بيذا االمتحان عند نياية السنة الثا

 خالل:
 

المقررة في السنة الثانية من سمك البكالوريا لممواد المعنية  ضبط المضامين والمحتويات الدراسية .3.4
باالمتحان الوطني مع حصر درجة األىمية النسبية لكل مجال مضموني داخل المنياج الرسمي 

 لممادة الدراسية؛
 

يارات والقدرات المسطرة ليذا المستوى التعميمي تعريفا إجرائيا، مع تحديد درجة تعريف الكفايات والم .4.4
 األىمية لكل مستوى مياري داخل المنياج الرسمي لممادة؛

 

 حصر شروط اإلنجاز. .5.4
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 توظيف اإلطار المرجعي .5
 

نية باالمتحان وذلك توظف األطر المرجعية في بناء مواضيع االختبارات المتعمقة بمختمف المواد المع 
 باالستناد إلى المعايير التالية:

أن يغطي االمتحان كل المجاالت الواردة في اإلطار المرجعي الخاص بكل مادة  :  التغطية. 3
 دراسية.

 

أن تعتمد درجة األىمية المحددة في اإلطار المرجعي لكل مجال مضموني ولكل   : التمثيمية. 4
الختبار وذلك لضمان تمثيمية ىذا األخير لممنياج مستوى مياري في بناء موضوع ا

 .الرسمي المقرر
 

أن يتم التحقق من مطابقة الوضعيات االختبارية لممحددات الواردة في اإلطار المرجعي   : المطابقة. 5
 عمى ثالث مستويات:

 والميارات؛  الكفايات 

 المضامين والمحتويات المعرفية؛ 

 .شروط اإلنجاز 
 

ذا اإلجراء األىداف المتوخاة منو باعتباره خطوة أساسية لتحسين صالحية وموثوقية يحقق ى ىذا، وحتى
 : امتحانات البكالوريا، يشرفني أن أطمب منكم اعتبار اإلجراءات التالية

 

  يصاليىذه المذكرة استنساخ  ؛المعنيين بالموضوع التربويينإلى مختمف الفاعمين  اوا 

 

  والسادة أساتذة مختمف المواد المعنية  سادة المفتشين التربويينمع العقد اجتماعات ولقاءات تربوية
بيذه األداة وتوضيح اليدف من إحداثيا وأوجو استعماليا في إعداد االمتحانات  لمتعريفباالمتحان 
 ؛كأداة ناظمة لمممارسة االمتحانية الموحدة الموحدة 

  المدرسين لمتعريف بيذه األداة  ع السادةتربوية م لقاءاتتنظيم دعوة السادة المفتشين التربويين إلى
ة ذلك االستعمال مع الحث عمى اعتمادىا في عممية بأىمي تحسيسالو والتمرس عمى استعماليا 

  .رةمالمراقبة المست إعداد فروضفي اقتراح مواضيع امتحانات البكالوريا واستثمارىا 
 

ب بالجميع، كل من موقعو، إيالءه االىتمام ونظرا لألىمية البالغة التي يكتسييا ىذا الموضوع، فإني أىي
 والسـالم.والعناية الالزمين، 

 
 الوكلف بوهوت الكاتب العام

 لقطاع التعلين الوذرسي

 عبذ الحفيظ دباغ
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 وطنياإلطار المرجعي لالمتحان الموحد ال
 للسنة الثانية من سلك البكالوريا

 مادة الرياضيات
 "ب"مسلك العلوم الرياضية " وأ"الرياضية  مسلك العلوم: شعبة  العلوم الرياضية

 

 التحليلالمجال الرئيسي األول : 

 
 المجال الفرعي األول : المتتاليات العددية

  ترجعٌة؛متتالٌات  استعمال المتتالٌات الهندسٌة والمتتالٌات الحسابٌة فً دراسة  .1.1.1
 لتحدٌد  و مفهوم المتتالٌتٌن المتحادٌتٌن استعمال نهاٌات المتتالٌات المرجعٌة ومصادٌك التمارب .1.1.1

 نهاٌات متتالٌات عددٌة؛

)ة متتالٌ دراسة نهاٌة. 1.1.1 )nv  من النوع( )n nv f u ؛ 

 النوعمن  ةمتتالٌ دراسة نهاٌة  .1.1.1 nn ufu 1   حٌثf لة على مجال دالة متصI  وتحمك 

  IIf . 

 توظٌف المتتالٌات المتحادٌة فً حل مسائل؛ .1.1.1
 استعمال المتتالٌات فً حل مسائل متنوعة. .1.1.1

 
 المجال الفرعي الثاني : النهاية واالتصال

 

 لنهاٌات ؛دراسة اتصال دالة عددٌة فً نمطة باستعمال حساب ا .1.1.1
دراسة اتصال دالة على مجال باستعمال اتصال الدوال االعتٌادٌة وخاصٌات العملٌات على الدوال  .1.1.1

 ؛ و مركب دالتٌن متصلتٌن  المتصلة
  ؛لطعة بدالة متصلة أو مجال تحدٌد صورة .1.1.1
 ؛بعض النتائج تطبٌك مبرهنة المٌم الوسٌطٌة فً إثبات .1.1.1
 ؛( dichotomie laٌمة التفرع الثنائً )استعمال طر .1.1.1
 .لدالة متصلة و رتٌبة لطعا على مجال تطبٌك مبرهنة الدوال العكسٌة وتحدٌد الدالة العكسٌة .1.1.1

  
 المجال الفرعي الثالث : االشتقاق ودراسة الدوال

 
 دالة عددٌة فً نمطة؛ لابلٌة اشتماق دراسة  .1.1.1
 الدوال االعتٌادٌة وخاصٌات  اشتماقباستعمال  دٌة  على مجالدالة عد لابلٌة اشتماق دراسة  .1.1.1
 ؛ و مركب دالتٌن لابلتٌن لالشتماق لمشتمةاال لعملٌات على الدوا 
  تحدٌد رتابة دالة ؛  .1.1.1
 ؛تحدٌد إشارة دالة انطاللا من جدول تغٌراتها  .1.1.1
 ً؛من تمثٌلها المبٌان اتحدٌد إشارة دالة انطالل  .1.1.1
  توظٌف الدالة المشتمة األولى و الدالة المشتمة الثانٌة فً دراسة دالة عددٌة و فً إثبات بعض  .1.1.1

 المتفاوتات .....
 ؛تحدٌد مشتمة الدالة العكسٌة لدالة متصلة ورتٌبة لطعا على مجال وتمثٌلها مبٌانٌا دراسة اشتماق و. 1.1.1

 
 على مجال؛متصلة وال األصلٌة لدالة استعمال صٌغ االشتماق لتحدٌد الد .1.1.1
 التمكن من الحساب على اللوغارٌتمات؛ .1.1.1
 حل معادالت ومتراجحات ونظمات  لوغارٌتمٌة ؛ .1.1..1

 كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي
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 النهاٌات اللوغارٌتمٌة األساسٌة؛  توظٌف .11.1.1
 ؛سا  معلومألالتمكن من الحساب األسً  .11.1.1
 ة ؛ حل معادالت ومتراجحات ونظمات أسٌ .11.1.1
 نهاٌات الدالة األسٌة النبٌرٌة األساسٌة ؛ توظٌف .11.1.1
 التمكن من الحساب على الموى الحمٌمٌة؛ .11.1.1
) مجموعة التعرٌف،  و تمثٌلها مبٌانٌا الدوال الواردة بالممرربٌن من  مركبة أو دوال دراسة دوال .11.1.1

 ؛ٌة ،المماسات, التمعر ،نمط االنعطاف...(عناصر التماثل ، الدورٌة ،  الرتابة ، الفروع الالنهائ
فً  ةو مبرهنة التزاٌدات المنتهٌة ومتفاوتة التزاٌدات المنتهٌ  (Rolleمبرهنة رول )  وظٌفت .11.1.1

1المتتالٌات العددٌة من نوع  دراسة  ( )n nu f u   ًعداد أصٌغ الجبرٌة و تأطٌر تعابٌر و أو ف

 ؛و تكامالت... حمٌمٌة

' التفاضلٌة حل المعادلة .11.1.1  y ay b؛  

" التفاضلٌةحل المعادلة  .11.1.1 ' 0y ay by  ؛ 

'تؤول فً حلها إلى المعادلتٌن التفاضلٌتٌن  تفاضلٌة تمعادال حل .1.1..1  y ay b  أو

" ' 0y ay by  ؛ 

 
 الحساب التكامليالرابع :  المجال الفرعي

 

 ؛متصلة على لطعة ةفً حساب تكامل دال  توظٌف تمنٌات حساب التكامل  .1.4.1
 التمكن من حساب مساحة حٌز المستوى المحصور بٌن منحنٌٌن؛ .1.4.1
 التمكن من حساب حجم المجسم المولد بدوران منحنى دالة حول أحد محوري المعلم ؛ .1.4.1
 ؛.... إعطاء تمرٌباتحساب بعض النهاٌات والتكامل فً إثبات بعض المتفاوتات و تطبٌك حساب .4.4.1

من نوع    مركبة  دوالدراسة  .1.4.1 
( )u x

a
x f t dt ؛ 

المتتالٌتٌن:    ة كل من تحدٌد نهاٌ .1.1.1
1

( )
n

n

k

b a b a
u f a k

n n

 
     و

1

0

( )
n

n

k

b a b a
v f a k

n n





 
  حٌثf  المطعةدالة متصلة على ,a b ؛) 

 .دراسة دوال و متتالٌات معرفة بتكامل .1.1.1
 

 المجال الرئيسي الثاني : الجبر والهندسة

 
 المجال الفرعي األول : الحسابيات

 

 كبرلمشترن األالماسم ا و صغرفً تحدٌد المضاعف المشترن األ توظٌف التفكٌن إلى عوامل أولٌة  .1.1.1
 لعددٌن أو أكثر؛

 ؛لواسم عدد صحٌح توظٌف التفكٌن إلى عوامل أولٌة فً تحدٌد  .1.1.1
 Bezout و تحدٌد معامالت بوزو لعددٌنكبر   فً تحدٌد الماسم المشترن األتوظٌف خوارزمٌة اللٌد .1.1.1

auفً الكتابة  ) ( bv a b  ؛ 
 كتابة عدد صحٌح طبٌعً فً نظمة العد ألسا  معلوم ؛ .....1
 ألسا   معلوم؛ العد عددٌن فً نظمةوممارنة  جمع و جداء   .1.1.1

 وضعٌات حسابٌاتٌة؛توظٌف الكتابات فً نظمات  العد فً .  1.1.1
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فً وضعٌات   و بنٌة  و خاصٌات العملٌات فً  nتوظٌف الموافمة بتردٌد  .1.1.1

 حسابٌاتٌة؛

 صمبرهنات كو لابلٌة المسمة و المسمة اإلللٌدٌة و توظٌف .1.1.1 Gauss  وبوزو)(Bezout  وفٌرما

(Fermat) فً وضعٌات حسابٌاتٌة؛ وخاصٌات األعداد األولٌة و األعداد األولٌة فٌما بٌنها 

cbyaxحل المعادلة  .1.1.1  ً؛  ف 

 
 المجال الفرعي الثاني : األعداد العقدية 
 

 ؛ (ةواألسٌ ةوالمثلثٌ ةالجبرٌ كل من كتاباتها  )فً التمكن من الحساب الجبري على األعداد العمدٌة .1.1.1
المسافة بٌن نمطتٌن، لٌا  الزواٌا، المرجح، استمامٌة النمط، استمامٌة  : لتالٌةالمفاهٌم الهندسٌة ا ترجمة .1.1.1

 ؛   باستعمال األداة العمدٌة ...وتعامد المتجهات،  تداور أربع نمط
 التأوٌل الهندسً لتعابٌر عمدٌة؛  .1.1.1
 ( ؛و اإلخطاط و النشر توظٌف األعداد العمدٌة فً الحساب المثلثً )صٌغ التحوٌل .1.1.1
 ؛بمجهول واحد حل معادلة من الدرجة الثانٌة  .1.1.1
 ؛بمجهول واحد حل معادلة من الدرجة الثانٌة  ت تؤول فً حلها إلى معادال حل .1.1.1

  حل المعادالت من النوع  .1.1.1
nz a  التأوٌل الهندسً لمجموعة حلول المعادلة والتعرف على

1nz ؛ 
 ؛تحدٌد الصٌغ العمدٌة للتحوٌالت االعتٌادٌة .1.1.1
 لدراسة وضعٌات هندسٌة؛ توظٌف الصٌغ العمدٌة للتحوٌالت االعتٌادٌة .1.1.1
 توظٌف األعداد العمدٌة فً حل مسائل هندسٌة؛ .1.1..1

                
 المجال الفرعي الثالث : حساب االحتماالت 
 

 استعمال النموذج التعدادي المناسب حسب الوضعٌة المدروسة؛ .1.1.1
 تماطع حدثٌن ؛ واحتمال احتمال الحدث المضاد لحدث وحساب احتمال اتحاد حدثٌن  .1.1.1
 لتحدٌد احتمال تماطع حدثٌن؛ هتوظٌفو  االحتمال الشرطًحساب  .1.1.1
 ؛حدثٌن ٌةالتعرف على استمالل .1.1.1
 ؛  و حساب مختلف وسٌطات مال متغٌر عشوائًاحت تحدٌد لانون .1.1.1
 تحدٌد و تمثٌل دالة التجزٌئ؛ .1.1.1
 .مانون الحدانً وتطبٌمه فً وضعٌاتالتعرف على ال .1.1.1

 
 
 
 

 المجال الفرعي الرابع : البنيات الجبرية
 

 ؛  االعتٌادٌة  الجبرٌة مختلف البنٌاتو فً  فً المجموعات االعتٌادٌةالتمكن من تمنٌات العملٌات   .1.1.1
 توظٌف بنٌات المجموعات االعتٌادٌة لدراسة بنٌات مجموعات أخرى؛ .1.1.1
مزودة بمانون  أخرىمجموعة إلى مزودة بمانون تركٌب داخلً من مجموعة   جبرٌةالبنٌة النمل  .1.1.1

 باستعمال مفهوم التشاكل والتشاكل التمابلً؛ تركٌب داخلً
 ؛لكل من الفضاء المتجهً الجزئً و الزمرة الجزئٌة  توظٌف الخاصٌة الممٌزة .1.1.1
 ؛التعرف على أسرة حرة و أسرة مولدة وأسا  فً فضاء متجهً حمٌمً معلوم .1.1.1
 ؛تحدٌد إحداثٌات متجهة بالنسبة ألسا  معلوم فً فضاء متجهً .1.1.1
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 جداول التخصيص
 

  المجاالت الرئيسيةحسب أ . 

 نسبة األهمية الفرعية المجاالت المجاالت

 التحلٌل

 المتتالٌات العددٌة

50% 
 النهاٌات واالتصال

 االشتماق ودراسة الدوال

 الحساب التكاملً

 الجبر والهندسة

 األعداد العمدٌة
35% 

 البنٌات الجبرٌة

 الحسابٌات
15% 

 حساب االحتماالت

  %100 المجموع

 
  المستويات المهاريةحسب  ب .

 نسبة األهمية لمستوى المهاريا

تطبٌك مباشر للمعارف )تعرٌف؛ خاصٌة؛ مبرهنة؛ خوارزمٌة؛ صٌغة؛ تمنٌة؛ لاعدة؛ 
.).... 

% 40 

استحضار وتطبٌك معارف غٌر معلنة فً السؤال )تعرٌف؛ خاصٌة؛ مبرهنة؛ 
 فً وضعٌة مألوفة. خوارزمٌة؛ صٌغة؛ تمنٌة؛ لاعدة؛ ....(

% 40 

 % 20 مألوفة بتوليف معارف ونتائج. معالجة وضعيات غير 

  %100 المجموع
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 للسنة الثانية من سلك البكالورياالوطني اإلطار المرجعي لالمتحان الموحد 
 مادة الرياضيات

 العلوم والتكنولوجيات وشعبة  شعبة  العلوم التجريبية

 

 المجال الرئيسي األول : التحليل

 
 ليات العدديةالمجال الفرعي األول : المتتا

 

استعمال المتتالٌات الهندسٌة والمتتالٌات الحسابٌة فً دراسة أمثلة من متتالٌات من الشكل:   .1.1.1

bauu nn 1  1و
n

n

n

au b
u

cu d






 ؛

 استعمال نهاٌات المتتالٌات المرجعٌة ومصادٌك التمارب لتحدٌد نهاٌات متتالٌات عددٌة؛ .1.1.1
 

)تحدٌد نهاٌة مركب متتالٌة و دالة متصلة )متتالٌات من النوع  ...1.1 )n nv f u ؛) 
 

تحدٌد نهاٌة متتالٌة  .1.1.1 nu  متماربة من الشكل nn ufu 1  حٌثf  دالة متصلة على مجالI 

وتحمك   IIf ؛ 
 

 .ت فً حل مسائل متنوعةاستعمال المتتالٌا .1.1.1
 

 االتصال واالشتقاق ودراسة الدوال  الثاني:المجال الفرعي 
 

 لطعا؛و رتٌبة  تحدٌد صورة لطعة أو مجال )محدود أو غٌر محدود( بدالة متصلة و بدالة متصلة .1.1.1
 

ادالت و المتراجحات أو دراسة إشارة بعض ـة بعض المعــطٌة فً دراسـٌم الوسٌتطبٌك مبرهنة الم .1.1.1
 التعابٌر ...؛

 

تطبٌك مبرهنة المٌم الوسٌطٌة  فً  حالة دالة متصلة و رتٌبة لطعا على مجال، إلثبات وحدانٌة حل  .1.1.1

المعادلة   xf؛ 
 

 ؛ و على مجالفً نمطة  دالة عددٌة لابلٌة اشتماق دراسة  .1.1.1
 

 ؛الدالة المشتمة لدالة عددٌة تحدٌد .1.1.1
 

 تحدٌد رتابة دالة ؛ .1.1.1
 

 ؛تحدٌد إشارة دالة انطاللا من جدول تغٌراتها .1.1.1
 

 تحدٌد إشارة دالة انطاللا من تمثٌلها المبٌانً؛ .1.1.1
 

الحل المبٌانً لمعادالت من الشكل  .1.1.1   f x g x ومتراجحات من الشكل   xgxf ؛ 
 

 وتمثٌلها مبٌانٌا؛ ،تحدٌد مشتمة ورتابة الدالة العكسٌة لدالة متصلة ورتٌبة لطعا على مجال .1.1..1
 

 ؛حل مسائل تطبٌمٌة حول المٌم الدنوٌة و المٌم المصوٌة .11.1.1

 كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي
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و فً إثبات بعض  الثانٌة فً دراسة دالة عددٌة توظٌف الدالة المشتمة األولى و الدالة المشتمة .11.1.1
 المتفاوتات ....؛

 

التعرٌف،  ) مجموعة وتمثٌلها مبٌانٌا الدوال الواردة بالممرر بٌن من مركبة دوال أو دوال دراسة .11.1.1
 ؛نمط االنعطاف...( التمعر، ،المماسات عناصر التماثل، الدورٌة،  الرتابة، الفروع الالنهائٌة،

 
 الفرعي الثالث : الدوال األصلية المجال

 

 تحدٌد الدوال األصلٌة للدوال االعتٌادٌة؛ .1.1.1
 
 

 .استعمال صٌغ االشتماق لتحدٌد الدوال األصلٌة لدالة على مجال .1.1.1
  

 المجال الفرعي الرابع : الدوال اللوغاريتمية واألسية
 

 التمكن من الحساب الجبري على اللوغارٌتمات؛  .1.1.1
 

 التمكن من حل معادالت ومتراجحات ونظمات  لوغارٌتمٌة ؛ ...1.1

10xمعرفة وتطبٌك اللوغارٌتم العشري )خاصة فً حل المعادالت من نوع  .1.1.1 a؛) 
 

 التمكن من النهاٌات اللوغارٌتمٌة األساسٌة وتطبٌمها؛   .1.1.1
 

 على الدالة اللوغارٌتمٌة النبٌرٌة؛ التمكن من دراسة وتمثٌل دوال تحتوي  .1.1.1
 

 التمكن من حل معادالت ومتراجحات ونظمات  أسٌة نبٌرٌة؛  .1.1.1
 

 نهاٌات الدالة األسٌة النبٌرٌة األساسٌة وتطبٌمها؛ التمكن من .1.1.1
 

 .لنبٌريالتمكن من دراسة وتمثٌل دوال تحتوي صٌغها على الدالة األسٌة النبٌرٌة ودالة اللوغارٌتم ا .1.1.1
 

 المجال الفرعي الخامس : المعادالت التفاضلية

'حل المعادلة  .1.1.1  y ay b ؛ 
 

"حل المعادلة  .1.1.1 ' 0y ay by  . 

 
 الحساب التكامليالمجال الفرعي السادس : 

 

 ؛ةالفً حساب تكامل د و تمنٌة المكاملة باألجزاء  الدالة األصلٌة توظٌف  .1.1.1
 

 حساب مساحة حٌز المستوى المحصور بٌن منحنٌٌن؛ .1.1.1
 

 .فاصٌلاألحساب حجم المجسم المولد بدوران منحنى دالة حول  محور  .1.1.1
 

 المجال الرئيسي الثاني : الجبر والهندسة
 

 3V . الجداء السلمي فيالمجال الفرعي األول : 

 لى تعامد متجهتٌن باستعمال الجداء السلمً؛التعبٌر والبرهنة ع  .1.1.1
 

 التعبٌر متجهٌا عن التعامد وخاصٌاته؛  .1.1.1
 

 .التعبٌر تحلٌلٌا عن التعامد وخاصٌاته .1.1.1
 

 في الفضاء السلميالمجال الفرعي الثاني : تطبيقات الجداء 
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 ؛بنمطة ومتجهة منظمٌةمعرف مستوى  معادلة تحدٌد .1.1.1
 ؛لمستمٌم مار من نمطة وعمودي على مستوىل برامتري تمثٌتحدٌد  .1.1.1
 تحدٌد معادلة دٌكارتٌة لفلكة محددة بمركزها وشعاعها؛ 1.1.1
 تحدٌد تمثٌل بارامتري لفلكة؛ .1.1.1

0MAمن الفضاء التً تحمك العاللة:  Mالتعرف على مجموعة النمط  .1.1.1 MB ؛ 

 توظٌف مسافة نمطة عن مستوى فً حل مسائل هندسٌة؛ .1.1.1
 
 الجداء المتجهي لمجال الفرعي الثالث :ا
 

 حساب مساحة مثلث باستعمال الجداء المتجهً؛ .1.1.1
 تحدٌد معادلة مستوى محدد بثالث نمط غٌر مستمٌمٌة؛ .1.1.1
 توظٌف مسافة نمطة عن مستمٌم فً حل مسائل هندسٌة ؛ .1.1.1
 .الجداء المتجهً فً حل مسائل هندسٌة  تطبٌك .1.1.1

 
 المجال الفرعي الرابع : األعداد العقدية

 

 التمكن من الحساب الجبري على األعداد العمدٌة؛  .1.1.1
 االنتمال من الكتابة الجبرٌة إلى الكتابة المثلثٌة لعدد عمدي والعك ؛ .1.1.1
 لعدد عمدي؛إخطاط حدانٌات مثلثٌة باستعمال الترمٌز األسً  .1.1.1
المسافة بٌن نمطتٌن، لٌا  الزواٌا، ، استمامٌة النمط، استمامٌة وتعامد  :المفاهٌم الهندسٌة التالٌة ترجمة .1.1.1

 المتجهات، باستعمال األداة العمدٌة؛
 ؛التعبٌر عمدٌا عن اإلزاحة و التحاكً و الدوران .1.1.1
  ؛….(االستمامٌة، التعامد، )توظٌف األعداد العمدٌة فً حل مسائل هندسٌة  .1.1.1

02حل المعادلة  .1.1.1  cbzaz  مع   فً المجموعة  *; ;a b c    ؛ 

 معامالتها حمٌمٌة.بمجهول واحد حل معادلة من الدرجة الثانٌة  ت تؤول فً حلها إلى معادال حل .1.1.1
 

 امس : حساب االحتماالتالمجال الفرعي الخ
 

 استعمال النموذج التعدادي المناسب حسب الوضعٌة المدروسة؛  .1.1.1
  احتمال الحدث المضاد لحدث وحساب احتمال اتحاد حدثٌن  .1.1.1
 تماطع حدثٌن ؛ واحتمال 
 احتمال تماطع حدثٌن؛ و توظٌفه لحساباالحتمال الشرطً  حساب.1.1.1
 حدثٌن؛ ةٌالتعرف على استمالل .1.1.1
 ؛ و حساب مختلف وسٌطاته تحدٌد لانون احتمال متغٌر عشوائً .1.1.1
 متنوعة. وتطبٌمه فً وضعٌاتالتعرف على المانون الحدانً  .1.1.1
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 جداول التخصيص
  المجاالت الرئيسيةحسب أ . 
 

 نسبة األهمية المجاالت الفرعية المجاالت

 التحليل

 15% المتتالٌات العددٌة

 واالشتماق ودراسة الدوالاالتصال 

%40 

 الدوال األصلٌة

 الدوال اللوغارٌتمٌة واألسٌة

 المعادالت التفاضلٌة

 الحساب التكاملً

 الجبر والهندسة

 3Vالجداء السلمً فً 

 تطبٌمات الجداء المتجهً فً الفضاء %15

 الجداء المتجهً

 15% األعداد العمدٌة

 15% حساب االحتماالت

 % 111 المجموع

 
  المستويات المهاريةحسب  ب .

 نسبة األهمية المستوى المهاري

تطبٌك مباشر للمعارف )تعرٌف؛ خاصٌة؛ مبرهنة؛ خوارزمٌة؛ صٌغة؛ تمنٌة؛ لاعدة؛ 
.).... 

% 1. 

استحضار وتطبٌك معارف غٌر معلنة فً السؤال )تعرٌف؛ خاصٌة؛ مبرهنة؛ 
 ٌة؛ صٌغة؛ تمنٌة؛ لاعدة؛ ....( فً وضعٌة مألوفة.خوارزم

% 11 

 11 % معالجة وضعيات غير مألوفة بتوليف معارف ونتائج.
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 الوطنياإلطار المرجعي لالمتحان الموحد 
 لسنة الثانية من سلك البكالورياا

 مادة الرياضيات
 ك علوم التدبير المحاسباتيمسلو  مسلك العلوم االقتصادية: شعبة علوم االقتصاد والتدبير

 

 المجال الرئيسي األول : التحليل
 

 المجال الفرعي األول : المتتاليات العددية
 

استعمال المتتالٌات الهندسٌة والمتتالٌات الحسابٌة فً دراسة أمثلة من متتالٌات من الشكل:  .1.1.1

bauu nn 1  1و
n

n

n

au b
u

cu d






 ؛

 استعمال المتتالٌات الهندسٌة والمتتالٌات الحسابٌة فً حل مسائل تجارٌة والتصادٌة؛. 1.1.1

bauuاستعمال المتتالٌات من الشكل:  .1.1.1 nn 1 فً حل مسائل تجارٌة والتصادٌة؛ 

 استعمال نهاٌات المتتالٌات المرجعٌة ومصادٌك التمارب لتحدٌد نهاٌات متتالٌات عددٌة؛ .1.1.1

تحدٌد نهاٌة متتالٌة  .1.1.1 nu  متماربة من الشكل nn ufu 1   حٌثf  دالة متصلة على مجال

I  وتحمك  IIf . 

 

 ل المجال الفرعي الثاني : االتصال واالشتقاق ودراسة الدوا
 
 

 تحدٌد صورة لطعة أو مجال )محدود أو غٌر محدود( بدالة متصلة و بدالة متصلة و رتٌبة لطعا؛ .1.1.1
 

والمتراجحات أو دراسة إشارة بعض  المعادالت بعض دراسة فً الوسٌطٌة المٌم مبرهنة تطبٌك .1.1.1
 التعابٌر...؛

 

ة و رتٌبة لطعا على مجال، إلثبات وحدانٌة حل تطبٌك مبرهنة المٌم الوسٌطٌة  فً  حالة دالة متصل .1.1.1

المعادلة   xf؛ 
 

 ؛ و على مجالدالة عددٌة فً نمطة  لابلٌة اشتماق دراسة  .1.1.1
 

 ؛الدالة المشتمة لدالة عددٌة تحدٌد .1.1.1
 

 تحدٌد رتابة دالة ؛ .1.1.1
 

 ؛اتحدٌد إشارة دالة انطاللا من جدول تغٌراته .1.1.1
 

 تحدٌد إشارة دالة انطاللا من تمثٌلها المبٌانً؛  .1.1.1
 

الحل المبٌانً لمعادالت من الشكل   .1.1.1   f x g x  ومتراجحات من الشكل   xgxf  ؛ 

 
 ؛انٌاتحدٌد مشتمة ورتابة الدالة العكسٌة لدالة متصلة ورتٌبة لطعا على مجال وتمثٌلها مبٌ .1.1..1

 

 كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي
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 ؛حل مسائل تطبٌمٌة حول المٌم الدنوٌة و المٌم المصوٌة .11.1.1
 

  ؛توظٌف الدالة المشتمة األولى و الدالة المشتمة الثانٌة فً دراسة دالة عددٌة  .11.1.1
 

 الالنهائٌة، )مجموعة التعرٌف ، عناصر التماثل ، الرتابة، الفروع وتمثٌلها مبٌانٌا دراسة دوال .11.1.1
 ؛سات, التمعر ،نمط االنعطاف...(المما

 

 المجال الفرعي الثالث : الدوال األصلية
 

 تحدٌد الدوال األصلٌة للدوال االعتٌادٌة؛ .1.1.1
 

 .استعمال صٌغ االشتماق لتحدٌد الدوال األصلٌة لدالة على مجال. 1.1.1
 

 المجال الفرعي الرابع : الدوال اللوغاريتمية واألسية
 

 الحساب الجبري على اللوغارٌتمات؛التمكن من   .1.1.1
 

 التمكن من حل معادالت ومتراجحات ونظمات  لوغارٌتمٌة ؛ .1.1.1

10xمعرفة وتطبٌك اللوغارٌتم العشري )خاصة فً حل المعادالت من نوع  .1.1.1 a؛) 
 

 التمكن من النهاٌات اللوغارٌتمٌة األساسٌة وتطبٌمها؛   .1.1.1
 

 التمكن من دراسة وتمثٌل دوال تحتوي على الدالة اللوغارٌتمٌة النبٌرٌة؛  .1.1.1
 

 التمكن من حل معادالت ومتراجحات ونظمات  أسٌة نبٌرٌة؛ .1.1.1
  

 التمكن من نهاٌات الدالة األسٌة النبٌرٌة األساسٌة وتطبٌمها؛ .1.1.1
 

 .ة األسٌة النبٌرٌة ودالة اللوغارٌتم النبٌريالتمكن من دراسة وتمثٌل دوال تحتوي صٌغها على الدال .1.1.1
 

 الحساب التكاملي: الخامسالمجال الفرعي 
 

 ؛ الةفً حساب تكامل د و تمنٌة المكاملة باألجزاء  الدالة األصلٌة توظٌف  .1.1.1
 

 .التمكن من حساب مساحة حٌز المستوى المحصور بٌن منحنٌٌن .1.1.1
 

 تماالتالمجال الرئيسي الثاني: حساب االح
 

 استعمال النموذج التعدادي المناسب حسب الوضعٌة المدروسة؛ .1.1
 

 تماطع حدثٌن ؛ واحتمال احتمال الحدث المضاد لحدث وحساب احتمال اتحاد حدثٌن  .1.1
 

 احتمال تماطع حدثٌن؛ و توظٌفه فً حساب االحتمال الشرطً حساب .1.1
 

 حدثٌن؛ٌة التعرف على استمالل .1.1
 

 ؛لانون احتمال متغٌر عشوائً  تحدٌد .1.1
 

 متنوعة.التعرف على المانون الحدانً وتطبٌمه فً وضعٌات  .1.1
 

 جداول التخصيص
  المجاالت الرئيسيةحسب أ . 
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 نسبة األهمية المجاالت الفرعية المجاالت

 التحليل

 20% المتتالٌات العددٌة

  االتصال واالشتماق ودراسة الدوال
 

%60 
 ةالدوال األصلٌ

 الدوال اللوغارٌتمٌة واألسٌة

 المعادالت التفاضلٌة

 الحساب التكاملً

 20%  حساب االحتماالت

 % ..1 المجموع

 

  المستويات المهاريةحسب  ب .
 نسبة األهمية المستوى المهاري

تطبٌك مباشر للمعارف )تعرٌف؛ خاصٌة؛ مبرهنة؛ خوارزمٌة؛ صٌغة؛ تمنٌة؛ لاعدة؛ 
.).... 

% 11 

استحضار وتطبٌك معارف غٌر معلنة فً السؤال )تعرٌف؛ خاصٌة؛ مبرهنة؛ 
 خوارزمٌة؛ صٌغة؛ تمنٌة؛ لاعدة؛ ....( فً وضعٌة مألوفة.

% 1. 

 11 % معالجة وضعٌات غٌر مألوفة بتولٌف معارف ونتائج.
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 ارباألحر المترشحون  للبكالوريا:  الجهوي الموحداإلطار المرجعي لالمتحان 

 مادة الرياضيات

 مسلك اللغة العربية: التعليم األصيل شعبة

 اآلداب والعلوم اإلنسانية شعبة

 

 متتالياتالمجال الرئيسي األول : ال

 استعمال المتتالٌات  الحسابٌة و المتتالٌات  الهندسٌة فً دراسة أمثلة من متتالٌات من الشكل: .1.1

bauu nn 1؛ 

 هاٌات المتتالٌات المرجعٌة لتحدٌد نهاٌات متتالٌات عددٌة؛استعمال ن .1.1
 

 دوال العدديةال:  الثانيالمجال الرئيسي 
 

 الدوال دراسةشتاا  و المجال الفرعي األول : اال
 تحدٌد مشتمات الدوال؛ 1.1.1
 تحدٌد رتابة دالة انطاللا من إشارة مشتمتها؛ .1.1.1
 دول تغٌراتها؛ تحدٌد إشارة دالة انطاللا من ج .1.1.1
 دراسة و تمثيل دوال عددية؛ .1.1.1
 تحدٌد إشارة دالة انطاللا من تمثٌلها المبٌانً؛ .1.1.1
دراسة معادالت من الشكل   .1.1.1 f x  مبٌانٌا؛ 
دراسة متراجحات من الشكل    .1.1.1 f x  مبٌانٌا؛ 

 

 لدوال اللوغاريتمية   االمجال الفرعي الثاني : 

 الحساب على اللوغارٌتمات؛ .1.1.1

 حل معادالت لوغارٌتمٌة بسٌطة؛ .1.1.1

 حل متراجحات لوغارٌتمٌة بسٌطة؛ .1.1.1

 حل نظمات لوغارٌتمٌة بسٌطة؛ .1.1.1

 دراسة وتمثٌل دوال بسٌطة  تحتوي صٌغها على دالة اللوغارٌتم النبٌري؛ .1.1.1
 

 الدالة األسية النبيرية: المجال الفرعي الثالث 
 الحساب األسً النبٌري؛ .1.1.1
 حل معادالت أسٌة نبٌرٌة بسٌطة؛  .1.1.1
 حل متراجحات أسٌة نبٌرٌة بسٌطة ؛ .1.1.1
 حل نظمات  أسٌة نبٌرٌة بسٌطة ؛ .1.1.1
 دراسة وتمثٌل دوال تحتوي صٌغها على الدالة األسٌة النبٌرٌة ؛ .1.1.1

 

  : حساب االحتماالت الثالثالمجال الرئيسي 

 استعمال النموذج التعدادي المناسب حسب الوضعٌة المدروسة؛ .1.1
 حساب احتمال اتحاد حدثٌن؛ .1.1
 حساب احتمال تماطع حدثٌن؛ .1.1
 .حساب احتمال الحدث المضاد لحدث .1.1

 كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي
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 ول التخصيصاجد
 

 حسب المجاالت الرئيسيةأ . 
 

 يةنسبة األهم المجاالت الفرعية المجاالت

 % 20 المتتاليات العددية

 االشتقاق ودراسة الدوال الدوال العددية

 الدوال اللوغاريتمية % 60

 النبيرية سيةاأل ةدالال

 % 20 االحتماالت حساب

 % 100  المجموع

 
 حسب المستويات المهارية ب .

 

 نسبة األهمية المستوى المهاري

رهنة؛ تطبيق مباشر للمعارف )تعريف؛ خاصية؛ مب
 خوارزمية؛ صيغة؛ تقنية؛ قاعدة؛ ....(.

1.%  

استحضار وتطبيق معارف غير معلنة في السؤال )تعريف؛ 
خاصية؛ مبرهنة؛ خوارزمية؛ صيغة؛ تقنية؛ قاعدة؛ ....( في 

 وضعية مألوفة.
30 % 

 %001 معالجة وضعيات غير مألوفة بتوليف معارف ونتائج.

 
 
 
 

 

 


