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التناسبية

التناسبية ال و التناسبية جداول 1 . 6
املؤسسة:
(06) املقطع

عددية أنشطة امليدان:

.../.../... محمـد بوجلال األستـــاذ:
متوسط الأولـى املستوى:

المدرسي الكتاب ، الأستاذ دليل ، المنهاج الدعــائم:
بسيطة. أمثلة في تناسبية لا جداول من تناسبية جداول تمييز و تناسبية لا أو تناسبية وضعيات على التعرف املستهدفة: الكفاءة

المدة الحـصة سير الـكفاءة مؤشر المراحل
د 5 تهيئة: أستحضر
د 25 مقترح) (نشاط التعلمية: الوضعية

في هو و 140cm يونس قامة طول ¬

عمره. من العاشرة سن
في هو و قامته بطول التنبؤ يمكنك هل

؟ العشرين ؟ عشر الخامس سن

لقطع 10mi n مدة سيارة تستغرق 

.15km مسافة
الزمنية المدة حساب يمكنك هل

؟ 90km ؟ 30km لقطع المستغرقة

؟ تناسبية وضعية تمثل السابقتين الوضعيتين من أي 1

: للوضعيتين المرافقين الجدولين إليك 2

(بالسنوات) السن 10 15 20

(cm) الطول 140 150 160

(km) المقطوعة المسافة 15 30 90

mi n المستغرقة المدة 10 20 60

15

10
.....

30

20
....

90

60
: ̸= أو = بـ أتمم و 90

60
، 30

20
، 15

10
من كل أحسب Î

10

140
....

15

150
....

20

160
: ̸= أو = بـ أتمم و 20

160
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140
من كل أحسب Î

بين التلميذ يُميّز
أو تناسبية وضعية

تناسبية لا
إلى بالإضافة

أو التناسبي الجدول
تناسبي. لا الجدول

أكتشف

د 25 أحوصل:
التناسبية لا و التناسبية جداول

إلى الأول السطر من الانتقال أمكننا إذا تناسبية وضعية يمثل أنه جدول عن نقول -
العدد. نفس في بالضرب العكس) (أو الثاني السطر

التناسبية. معامل العدد هذا يسمـى
؟ تناسبية وضعية يمثل لا الذي الجداول) (أو الجدول هو ما الجداول هذه بين من مثال:

12 5
5 12

54 18 45
6 2 5

15 3 9 12
5 1 4 3

الحـل:
تناسبية. وضعية يمثل لا ¬ الجدول إذا 5

12
̸= 12

5
لدينا: 1

تناسية. وضعية يمثل  الجدول إذا 45

5
= 18

2
= 54

6
= 9 لدينا: 2

تناسبية. وضعية يمثل لا ® الجدول إذا 12

3
= 4

1
= 28

7
̸= 15

5
لدينا: 3

فقط نسبتين وجدت إذا تناسبية وضعية يمثل لا الجدول هذا أن تقول أن يكفـي ملاحظة:*
متساويتين. غير

يدّون و يكتب
الحوصلة

أحوصل
تعلماتي

تمرين: تمديد
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التناسبية

تناسبية جدول إتمام 2 . 6
املؤسسة:
(06) املقطع

عددية أنشطة امليدان:

.../.../... محمـد بوجلال األستـــاذ:
متوسط الأولـى املستوى:

المدرسي الكتاب ، الأستاذ دليل ، المنهاج الدعــائم:
مختلفة. بطرائق تناسبية جدول إتمام املستهدفة: الكفاءة

المدة الحـصة سير الـكفاءة مؤشر المراحل
د 5 تهيئة: أستحضر

مكتسباتي
د 25 مقترح) (نشاط التعلمية: الوضعية

. 300D A بـ الـكريم للقرآن مضغوطا قرصا 12 الباسط عبد اشترى
قرص. 20 ، أقراص 10 ثمن ، الواحد القرص ثمن احسب 1

الآتـي: التناسبية جدول أتمم 2

الأقراص عدد 12 1 10 20

(DA) السعـر 300 • • •
الحـل:

300÷12 = 25 .25D A هو الواحد المضغوط القرص 3ثمن
10×25 = 250 .250D A هو أقراص 10 3ثمن
20×25 = 500 .500D A هو قرص 20 3ثمن

الأقراص عدد 12 1 10 20

(DA) السعـر 300 25 250 500

التلميذ يكتشف
جدول إتمام كيفية

مرورا تناسبية
بالوحدة.

أكتشف

أحوصل:
تناسبية جدول إتمام

غير الجدول هذا من متقابلتين خانتين قيمتـي عرفنا كلما تناسبية جدول إتمام يمكننا -
معدومتين.

بالوحدة. المرور أو الجدول لهذا التناسبية معامل نستعمل تناسبية جدول لإتمام و

يدّون و يكتب
الحوصلة

أحوصل
تعلماتي

د 25 تقطعها. التي المسافات مع متناسبة لسيارة المستهلـكة البنزين سعة مثال:
الموالي: التناسبي الجدول إليك

(km) المقطوعة المسافة 200 300 • •
(l) البنزين سعة 10 • 22 34

الجدول. لهذا التناسبية معامل أوجد 1

وجدته. الذي المعامل باستعمال الجدول أتمم 2

تناسبية. جدول أنه نتأكد ، جدول إتمام قبل *! انتبه

، المثال هذا في
التلميذ يكتشف

جدول إتمام كيفية
باستعمال تناسبية
التناسبية. معامل

تمرين: تمديد
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التناسبية

المئوية النسبة 3 . 6
املؤسسة:
(06) املقطع

عددية أنشطة امليدان:

.../.../... محمـد بوجلال األستـــاذ:
متوسط الأولـى املستوى:

المدرسي الكتاب ، الأستاذ دليل ، المنهاج الدعــائم:
بسيطة. حالات في ية مئو نسبة تطبيق املستهدفة: الكفاءة

المدة الحـصة سير الـكفاءة مؤشر المراحل
د 5 تهيئة: أستحضر

مكتسباتي
د 25 مقترح) (نشاط التعلمية: الوضعية

(cl ) عصير 100 75

(cl ) ماء 70 x

على 75cl سعتها عصير قارورة تحتوي 1

الماء. من 70%

القارورة في الموجود الماء سعة احسب
المقابل. الجدول بإتمام

البنات عدد 8 y

المتمدرسين عدد 32 100

السنة قسم في متمدرسا 32 بين من 2

بنات. 8 توجد ، الأولى
هذا في للبنات ية المئو النسبة احسب

المقابل. الجدول بإتمام القسم
: الحـل

52,5cl : هي القارورة في الموجود الماء سعة 1

x = 75×0,7 = 52,5cl 0,7 يساوي الذي و الجدول لهذا التناسبية معامل باستعمال
.25% هي القسم هذا في للبنات ية المئو النسبة 2

y = 8×100

32
= 25 المتناسب الرابع باستعمال

التلميذ يكتشف
نسبة إيجاد كيفية
إلى بالإضافة ية مئو

ترجمتها.

أكتشف

د 25 أحوصل:
ية المئو النسبة

a

100
بالكتابة عنه التعبير و تناسبية معامل حساب إلى يؤول ية مئو نسبة حساب -

المتناسب. الرابع حساب أو
كميات. و حصص لمقارنة ية المئو النسب نستعمل -

: يقة طر *
.b في a

100
العدد نضرب b من a% لحساب ، عددان b و a

: مثال
منهم. 64% فنجح ، تلميذا 150 المتوسط التعليم شهادة امتحان إلى تقدم

؟ الناجحين التلاميذ عدد هو ما
: الحـل

64

100
×150 = 96 تلميذا. 96 هو الناجحين التلاميذ عدد

يدّون و يكتب
الحوصلة

أحوصل
تعلماتي

تمرين: تمرّن
تمرين: تمديد
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التناسبية

المقياس 4 . 6
املؤسسة:
(06) املقطع

عددية أنشطة امليدان:

.../.../... محمـد بوجلال األستـــاذ:
متوسط الأولـى املستوى:

المدرسي الكتاب ، الأستاذ دليل ، المنهاج الدعــائم:
التصغير. أو للتكبير بسيطة وضعيات في المقياس مفهوم استعمال املستهدفة: الكفاءة

المدة الحـصة سير الـكفاءة مؤشر المراحل
د 5 تهيئة: أستحضر

مكتسباتي
د 25 مقترح) (نشاط التعلمية: الوضعية

.5m عرضها و 7,5m طولها الشكل مستطيلة حجرة
التصميم. أبعاد مع متناسبة لها الحقيقية الأبعاد تكون بحيث الحجرة لهذه تصميما سأرسم عماد: قال

.9cm طوله مستطيلا المخطط) (على فأنشأ
(cm)الحقيقي الطول 750 500

(cm) المخطط على الطول 9 x

الرسم على الحجرة عرض أوجد 1

المقابل. الجدول بإتمام (المخطط)
؟ عماد استعمله الذي المقياس حدد 2

على التلميذ يتعرّف
و المقياس مفهوم
كيفية يكتشف
توظيفه. و ايجاده

أكتشف

د 25 أحوصل:
المقياس

في لها الموافقة المسافات مع متناسبة بمقياس مرسومين يطة خر أو مخطط على المسافات -
الحقيقة.

يطة الخر أو المخطط على المسافات إلى الحقيقية المسافات من بالانتقال المقياس يسمح -
العكس. و

=المقياس المخطط على المسافة
لها الموافقة الحقيقية المسافة -

: مثال
على تحافظ نسخ آلة باستعمال 6cm عرضها و 7cm طولها ، الشكل مستطيلة صورة بتكبير قمنا

.90mm عرضه لمستطيل صورة على فتحصلنا ، الأطوال تناسبية
؟ المكبّر المستطيل طول هو ما

: الحـل
.90mm

60mm
= 1,5 1,5 هو المستعمل المقياس

7×1,5 = 10,5cm 10,5cm هو المكبّرة الصورة في المستطيل طول إذا
ملاحظة:

الوحدة. بنفس لها الموافقة الحقيقية المسافات و المخطط على المسافات نأخذ مقياس لحساب *
وحدة. له ليس المقياس *

عنه يعبّر و تكبيري و 1 من أصغر بعدد عنه يعبّر و تصغيري مقياس ؛ المقاييس من نوعين نميّز *
.1 من أكبر بعدد

يدّون و يكتب
الحوصلة

أحوصل
تعلماتي

تمرين: تمرّن
تمرين: تمديد
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