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أوالً /معمومات أساسية:
اسم المساق

اجراء لجنة مناهج
توصيف مساق
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توصيف مساق تفاضل وتكامل ()1
تفاضل و تكامل ()1

الساعات المعتمد

3

رقم المساق

BMATH0301

التخصص

العموم المخبرية – ىندسة المباني –

اسم المدرس

وائل الحنفي

الصفحة اإللكترونية

صفحة الكمية.

المتطمب السابق

-

المتطمب الالحق

-

الكتاب المقرر

CALCULUS – THOMAS - 12TH Edition

المراجع

أي كتاب .CALCULUS

مواقع االنترنت والدوريات

نظري

-

عممي

ىندسة االلكترونيات – عمارة داخمية.

 https://ar.wikipedia.org/wiki/.1تفاضل_ و تكامل

http://tutorial.math.lamar.edu/Classes/CalcI/CalcI.aspx .2

https://www.sophia.org/subjects/calculus-1 .3
ثانياً /المعمومات الفنية:
وصف المساق
أوالً :التفاضل:

يدرس الطالب في ىذا المساق بعض خواص مجموعة األعداد الحقيقية و تطبيقات عمييا ،و االقترانات الحقيقية و مجاليا و تركيب

االقترانات معاً ،كما يدرس مفيوم نياية اقتران عند نقطة و عند النقطة من اليمين أو اليسار ،ينتقل بعد ذلك لدراسة اتصال اقتران عند

نقطة أو عند النقطة من اليمين أو اليسار ،كما و يدرس اتصالو عمى فترة .كما و يحسب نياية االقتران عند الالنياية السالبةأو الموجبة

و من ثم ينتقل لدراسة خطوط التقارب القتران .يمي ذلك دراسة مفيوم االشتقاق و من ثم يتعرف قواعد االشتقاق و يوجد معادلتي المماس

و العمودي القتران و المشتقات العميا و االشتقاق الضمني .ويدرس كيفية رسم منحنى اقتران كتطبيق عمى المشتقتين األولى و الثانية و

خطوط التقارب .و يختم الجزء األول بدراسة المشتقة العكسية كتمييد لمجزء الثاني (التكامل).

ثانياً :التكامل:

يبدأ الجزء الثاني بدراسة مفيوم التكامل كعممية عكسية لالشتقاق و يفتتح بدراسة التكامل المحدود و منو يحسب المساحة تحت منحنى

عمى فترة محدودة أو المساحة المحصورة بين منحنيي اقترانين .ثم يحسب التكامل غير المحدود بطريقة التعويض ،يميو حساب حجوم
األجسام الدورانية أو مساحة سطوحيا.

األىداف العامة لممساق
يتعرف مفيوم االقتران.

يركب عدة اقترانات معاً.

يوجد نياية اقتران عند نقطة أو عند الالنياية.

يتعرف مفيوم االتصال القتران عند نقطة أو عمى فترة.
يوجد خطوط تقارب اقتران نسبي.

يعرف مشتقة اقتران عند نقطة.

يوجد معادلتي المماس و العمودي القتران عند نقطة.
يوجد مشتقات اقترانات حقيقية و مثمثية.

الصفحة  1من 5
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اسم النموذج
رقم اإلصدار
الرمز
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يرسم منحنى اقتران كتطبيق عمى االشتقاق.

يعرف المشتقة العكسية القتران معطى.

يتعرف خواص التكامل المحدود و يستخدميا في حساب المساحات.

يوجد التكامل غير المحدود و يوظفو في حساب المساحات بين منحنيات.

يوجد حجوم األجسام الدورانية و مساحة سطوحيا كتطبيق عمى التكامل المحدود.

ثالثاً /المحتوى الدراسي /توزيع المفردات عمى الفصل الدراسي:

رقم األسبوع

المحاضرة

وصف المحتوى

األسبوع األول

األولى

مفيوم االقتران ،مجال االقتران ،االقتران الزوجي و االقتران الفردي.

الثانية

تركيب اقترانين :باستخدام العمميات الحسابية األربعة  ،و عممية التركيب(.)composition

األولى

االقترانات المثمثية :رسم منحنياتيا ،متطابقات مثمثية.

الثانية

قوانين النيايات ،نظرية الشطيرة.

األولى

النياية الطرفية ،االتصال عند نقطة ،االتصال عمى فترة.

الثانية

النياية عند الالنياية ،خطوط التقارب القتران معطى.

األولى

تعريف المشتقة األولى القتران عند نقطة ،إيجاد معادلة المماس و العمودي لمنحنى عند نقطة.

الثانية

قواعد االشتقاق و المشتقات العميا.

األولى

مشتقات االقترانات المثمثية.

الثانية

قاعدة السمسمة ،االشتقاق الضمني.

األولى

القيم القصوى القتران.

األسبوع الثاني
األسبوع الثالث
األسبوع الرابع
األسبوع الخامس
األسبوع السادس
األسبوع السابع
األسبوع الثامن
األسبوع التاسع
األسبوع العاشر
األسبوع الحادي عشر
األسبوع الثاني عشر
األسبوع الثالث عشر
األسبوع الرابع عشر

st

الثانية

1 Midterm

األولى

المشتقة األولى و تزايد و تناقص االقتران ،المشتقة األولى و اختبار القيم القصوى.

الثانية

التقعر و نقط االنعطاف ،رسم المنحنيات.

األولى

المشتقة العكسية القتران.

الثانية

التكامل المحدود :خواصو ،المساحة تحت منحنى غير سالب.

األولى

النظرية األساسية في التفاضل و التكامل (.)Part 1

الثانية

النظرية األساسية في التفاضل و التكامل (.)Part 2

األولى

التكامل غير المحدود و طريقة التكامل بالتعويض.

الثانية

التكامل بالتعويض والمساحة بين منحنيين.

األولى

التكامل بالنسبة إلى .y
nd

2

الثانية

Midterm

األولى

حجوم األجسام الصمبة.

الثانية

حجوم األجسام الدورانية  :طريقة المقطع.

األولى

حجوم األجسام الدورانية  :طريقة القشرة.

الثانية

حساب الحجوم باستخدام طريقة القشرة االسطوانية.

األولى

حساب طول قوس منحنى.
الصفحة  2من 5
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األسبوع الخامس عشر

الثانية

مساحات أسطح األجسام الدورانية.

األولى

مراجعة

الثانية

مراجعة

األسبوع السادس عشر

اجراء لجنة مناهج
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امتحانات

رابعاً :مخرجات المساق /بعد إتمام ىذا المساق سيكون الطالب قاد ار عمى:

أ .مصفوفة المعارف:
م

الوحدة

المعارف المتوقع اكسابيا لمطمبة

1

األولى

يعرف االقتران ويحدد مجالو – يركب اقترانين و يعين مجال االقتران الناتج.

2

الثانية

يعين نياية اقتران عند نقطة و عند الالنياية – يعرف اتصال اقتران – يعين خطوط

3

الثالثة

يعرف المشتقة األولى القتران عند نقطة – يذكر القواعد العامة لالشتقاق – يشتق اقترانات

4

الرابعة

يحدد فترات تزايد و تناقص اقتران و كذلك نقط القيم القصوى باستخدام المشتقة األولى –

5

الخامسة

يعين ناتج التكامل المحدود و غير المحدود و توظيفو في إيجاد مساحات محصورة.

6

السادسة

يوجد حجوم و مساحات أسطح أجسام دورانية باستخدام التكامل المحدود.

التقارب القتران معطى.

مثمثية.

يعين مناطق التقعر و نقط االنعطاف باستخدام المشتقة الثانية – يرسم منحنى اقتران

معطى.

ب  .مصفوفة الميارات:
م

الوحدة

الميارات المتوقع اكسابيا لمطمبة

1

األولى

 -يحدد ما إذا كانت عالقة معطاة أو منحنى مرسوم يمثل اقتراناً.

2

الثانية

3

الثالثة

 -يوجد مجال اقتران معطى.

 يوجد قاعدة اقتران ناتج من تركيب اقترانين و يحدد مجالو. يرسم الشكل البياني القتران مثمثي. يثبت صحة متطابقات مثمثية. -يوجد نياية اقتران عند نقطة.

 يوظف نظرية الشطيرة في إيجاد نياية اقتران. -يعدد شروط اتصال اقتران عند نقطة.

 يبحث اتصال اقتران عند نقطة و عمى فترة. يوجد نياية اقتران عند  ،∞+و عند .∞ - -يعين خطوط تقارب اقتران نسبي.

 -يوجد المشتقة األولى القت ارن معطى باستخدام التعريف.

 يستنتج معادلة المماس و العمودي القتران عند نقطة واقعة عميو. يوظف قواعد االشتقاق في إيجاد المشتقة األولى القتران.الصفحة  3من 5
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 يوظف قاعدة السمسمة في اشتقاق اقترانات مركبة من عدة اقترانات.يجري االشتقاق الضمني لعالقات رياضية معطاة.4

ال اربعة

5

الخامسة

6

السادسة

 يعرف القيمة القصوى القتران. -يعرف النقط الحرجة القتران.

 يحدد فترات التزايد و التناقص القتران معطى باستخدام المشتقة األولى. يوظف المشتقة األولى في تحديد القيم القصوى القتران. يحدد مناطق التقعر ألعمى أو ألسفل القتران. يوجد نقط االنعطاف (إن وجدت) القتران. يوظف ما سبق في رسم منحنى اقتران. -يوجد المشتقة العكسية القتران.

 يذكر خواص التكامل المحدود. -يحسب ناتج تكامل محدود.

 -يوجد المساحة الواقعة أسفل منحنى غير سالب.

 يوظف النظرية األساسية لمتفاضل و التكامل في حساب ناتج تكامل محدود أحد نيايتيوأو كالىما اقتران (غير ثابت).

 يوظف التكامل بالتعويض في إيجاد المساحات.يوجد حجوم و مساحات أسطح أجسام دورانية باستخدام التكامل المحدود.

 يوظف التكامل المحدود في حساب حجم جسم منتظم معموم مساحة مقطعو . يوظف التكامل المحدود في حساب حجم أجسام صمبة بطريقة القرص . يوظف التكامل المحدود في حساب حجم أجسام صمبة بطريقة القشرة. -يوجد حجم قشرة اسطوانية مستعيناً بالتكامل المحدود.

 يعين طول قوس من منحنى باستخدام التطامل المحدود. -يوجد مساحة السطح لألجسام الدورانية.

خامساً /آليات التدريس والتعميم المقترحة إلكساب الميارات والمعارف لمطمبة /التجييزات المطموبة:
االستراتيجية

التجييزات المطموبة

اإللقاء

تفعيل دور اإللقاء بأسموب يجذب انتباه الطالب.

الحوار والمناقشة

مشاركة الطالب أثناء الشرح بتفسير بعض النتائج المقدمة ،و كذلك

عروض تقديمية

تكميف بعض الطالب المتميزين بشرح بعض البنود تشجيعاً ليم و

التعمم التعاوني

-

الفيديو التعميمي

-

التعميم االلكتروني

-

إجراء البحوث والواجبات

تمارين مختارة من الكتاب المقرر.

غيرىا

-

بطرح استفسارات حول ما يعرض.
تحفي اًز لزمالئيم.
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سادساً /طرق التقوي ـ ـم:

الطريقة

التوقيت  /األسبوع

الوزن النسبي

الرقم

.1

اختبار نصفي أول

6-4

%20

.2

اختبار نصفي ثان

12-10

%20

.3

نشاط وتكميفات متنوعة

عمى مدار الفصل

%10

.4

اختبار نيائي

14

%50

اجراء لجنة مناهج
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اعتماد
االسم

مدرس المساق

منسق التخصص

رئيس القسم

نائب العميد لمشؤون األكاديمية

أ.وائل الحنفي

أ.وائل الحنفي

أ.عماد سعيداألغا

م.سمير أحمد جبر

التوقيع

الصفحة  5من 5

