
  
 

  

              

              

  

  

           

                               

             

  

              

                               

            

          

                               

             

    

            

     

          

  

       

  

           

                         

      

 

          

               

    

     

        

  

              

       

 

             

          

          

                   

       

                 

     

        

       

  

            

                               

                       

           

                  

       

  

 

             

               

         

                          

        

            

           

                          

                   

  

  

        

  

              

           

         

        
  

  

  

  

ا                     الت
  

في السنة الثانیة ندعم ونوسع ھذه  و التناسبیة درس التلمیذ في السنة األولى متوسط
  .المكتسبات 

   :وضعیة تناسبیة)1
  .لنأخذ كمیة الزیت المصنوعة من الزیتون  : 1 مثال

  

  

  
  معامل التناسبیة                                                              

: نالحظ من ھذا الجدول أن 
10 16 25 32

0, 4
25 40 62,5 80

= = = =.  

   ."جدول تناسبیة" وھذا الجدول ھو " وضعیة تناسبیة "نقول بأنھا

  ،25،40 متناسبة على الترتیب مع األعداد 25،32، 10،16 ول أیضا أن األعداد نق

,0 ، و القیمة المشتركة 62,5،80   .تسمى معامل التناسبیة    4

   ." مقداران متناسبان"وزن الزیت و وزن الزیتون أنھما: ونقول عن المقدارین 

  .   إلیك تغیرات قامة أحمد حسب سنھ  : 2 مثال

: نالحظ أن 
0,70 1, 2 1,5 1,6

5 9 14 20
≠ ≠ ≠  

  ."لیست تناسبیة"تعتبر ھذه الوضعیة 

  .نذكر بالتعاریف المكتسبة في السنة األولى متوسط 

یكون مقداران متناسبان عندما یمكن حساب قیمة أحدھما بضرب قیمة •
  .یسمى ھذا العدد معامل التناسبیة . اآلخر في نفس العدد 

اآلخر بالضرب أو  في جدول تناسبیة ، یمكن االنتقال من سطر إلى السطر•
   .)اسبیةمعامل التن (القسمة على نفس العدد

a′،′،cمتناسبة مع  a،،c،dتكون األعداد العشریة • ′،d ذا تحقق إ  ′

:ما یلي 
a b c d

k
a b c d

= = = =
′ ′ ′ ′

  . معامل التناسبیة kیسمى العدد . 

  

)وزن الزیتون )Kg  25  40  ,562  80  

)وزن الزیت )Kg  10  16  25  32  

  20  14  9  5  )سنة( العمر

)القامة  )m0,70  1,2  1,5  1,6  

0, 4× 
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   : الرابع  )2

  من البطاطا؟4Kg سعر ،فما ھو75DAمن البطاطا ھو 2,5Kgإذا كان سعر :مثال 

  :في ھذا المثال لدینا وضعیة تناسبیة و یكون جدول التناسبیة كاآلتي 

  

75 120
30

2,5 4
=              الرابع المتناسب    =

یمكن " .الرابع المتناسب " والرابع مجھول یسمى  أعداد معلومة 3 ھذا المثال لدینا في
  :حساب الرابع المتناسب بإتمام جدول التناسبیة أو بإجراء العملیة الحسابیة 

75
4 120

2,5
× =.  

ویة)3   : النسبة الم

من100Kgمن وزنھ زیتا ، یعني أن كل 25%عطي إذا قلنا أن الزیتون ی : 1مثال

   ،12,5Kg من الزیتون تعطي 50Kgمن الزیت ،25Kgالزیتون تعطي 

75Kg 18,75من الزیتون تعطيKg. 

  "بوضعیة تناسبیة"إذن النسبة المئویة تترجم 

  

  )Kg(وزن الزیتون100  50  75

  

18,75  
  )Kg(وزن الزیت   12,525

 

  a%:  ونرمز لھا بـ 100ومقامھاaنسبة بسطھا العددالنسبة المئویة ھي 
  

  :حساب نسبة مئویة من عدد•

:  تمثل 250  من العدد 30 %
250 30

75
100

×
=  

  

  100 و نقسم على a، نضرب ھذا العدد فيN من العدد a%لحساب   

: أي                                  
100

N a×
  

  

  : حساب النسبة المئویة التي تمثل مقدار بالنسبة إلى مقدار آخر•

  : 1مثال

  من البطاطا و بعد غسلھا و فرزھا وجد الخضار أن البطاطا600Kgضارأشترى خ

  تي فقدت ؟الالبطاطا ما ھي النسبة المئویة التي تمثل كمیة . 30Kgفقدت من وزنھا 

4  2,5  

?  75  

25

100

:  

  : من البطاطا ینقص منھ 100Kgو من وزن 30Kgینقص منھ 600Kgالوزن 

30
100 5

600
Kg×  .5%وھذا یعني أن النسبة المئویة ھي =

 و التخفیض 750DAالسعر الحقیقي : نقرأ على قمیص الكتابة التالیة  : 2مثال
150DA . المئویة التي تمثل ھذا التخفیض احسب النسبة.  

  :الحل

یكون 100DA و على المبلغ 150DA یقدم تخفیضا بـ  750DAعلى المبلغ

:التخفیض 
150

100 20
750

DA×   .20 %: فالنسبة المئویة ھي .=

 

  :بصفة عامة 

  

  تحسبNبالنسبة إلى المقدارMیة التي تمثل المقدارلنسبة المئوا

100:                         كما یلي 
M

N
×.  

  :المقیاس) 4

و سنقوم ھذه السنة بمراجعة ھذا " المقیاس "درس التلمیذ في السنة األولى متوسط 
  .لدعم مكتسبات التلمیذ الموضوع 

   :تذكیـــــــــــــر
  

  .المسافة على الخریطة أو على التصمیم متناسبة مع المسافات الحقیقیة •
  یطةرالمسافة على الخ                     

  )cm(ات تكون بنفس الوحدة المساف    . =                           المقیاس•
  المسافة الحقیقیة                        

  

1مقیاس الخریطة •

10000
على الخریطة یمثل 1cmأن یعني 

10000cmالواقع( على األرض(.  
في cmبـ على خریطة نضرب الطول الحقیقي )cm(لحساب طول •

  .الخریطة  مقیاس
على خریطة أو تصمیم ذات المقیاس )cm(لحساب الطول الحقیقي بـ•
1

a
  .aفي العدد cmبـ نضرب الطول على الخریطة 

كان  بأنھ تصغیر للتصمیم وإذانقول  1إذا كان المقیاس ھو عدد أصغر من•

  . نقول بأنھ تكبیر للتصمیم 1المقیاس أكبر من 

  
  :" الحركة المنتظمة" استعمال التناسبیة في )5

  

نقول عن حركة أنھا منتظمة إذا كانت المسافة المقطوعة  :  تعریف
  "t"متناسبة مع الزمن "t"في اللحظة 

  
  .السرعة ثابتةعتبر تفي الحركة المنتظمة     :  مالحظة  

90تسیر بسرعة ثابتة حركة سیارة  : مثال /Km h.  

)الزمن  )h  123,5

)المسافة المقطوعة )Km90180315

  

: الحظ أن 
90 180 315

90
1 2 3,5

= = =.  

  

_90 _× 
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