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متداداتاإل المكتسبات  القدرات المستھدفة 
 القبلیة

اإلحصاء -  

الدوال -  

العلوم : مواد أخرى  -

  ...اإلجتماعیات -الطبیعیة

 

التعرف على التناسبیة                                                                           - 
معرفة حساب النسبة المئویة   -

 والسلم والسرعة المتوسطة 
تعمالھما في حل مسائل من واس

  الواقع المعاش
التعرف على الدالة الخطیة -   
  
  

العملیات على  -
  الكسریة األعداد

  المعادالت -
 
 

 

 مضامین الدرس وھیكلھ

التناسبیة -1  

رابع المتناسبال -2  

النسبة المئویة -3  

السلم -4  

السرعة المتوسطة -5  

الدالة الخطیة -6  

تعریف -أ                                             
التمثیل المبیاني لدالة خطیة -ب  

   
الوسائل الدیداكتیكیة :  الكتاب المدرسي – السبورة – الطباشیر- 

 المسطرة 
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10  المدة:
 

 نشاط
:احسب ما یلي    

  300
15

          ,, 125
10

   ,,        582,64 753          ,, 47,89 65  
 أنشطة تشخیصیة

دقائق 20 : مدةال    

 نشاط
 

الحظ الجدول التالي -1  
2.5 3 4 7 
7.5 9 12 21 

 
كیف تم االٍنتقال من أعداد السطر األول ألى أعداد  السطر الثاني؟  -أ  

.

.
احسب  و  و  و  −  ب

ماذا تالحظ  -ج  
التاليالحظ الجدول  -2  

3 4 7 
9 12 21 

 ھل الجدول یكون وضعیة تناسبیة -1
 : مثل في معلم متعامد النقط -2

ماذا تالحظ؟ -3      
 

 أنشطة بنائیة

دقائق 10 :   مدةال 

 1- جدول التناسبیة
 مثال

 
2.5 3 4 7 

7.5 9 12 21 

أعداد  علىللحصول  3نالحظ أننا ضربنا أعداد الشطر في نفس العدد 
 السطر الثاني

یسمى معامل التناسب 3العدد     
:نقول اٍدن  

ھدا الجدول یحقق وصعیة تناسبیة*    
أعداد السطر التاني متناسبة مع أعداد السطر األول*    

7.5
2.5

=
12
4

=
21
7

=
9
3

= 3 ∶  ونكتب 

 - مبیان التناسبیة:

 ملخص الدروس
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 مثال أ : 

            
الحظ المبیان ااآلتي     

 
 

جمیع نقط المبیان مستقیمیة مع أصل المعلم نقول اٍدننالحظ أن      
     

ھذا المبیان یحقق وضعیة التناسبیة*        
 مثال ب: 

           

 
.نالحظ أن جمیع نقطھ غیر مستقیمیة مع أصل المعلم   

:نقول إذن    
 ھذا المبیان ال یحقق وضعیة التناسبیة  
 

دقائق 15 : مدةال    

 تمرین تطبیقي 
من بین الجداول االتیة ماھو الجدول الذي یحقق وضعیة التناسبیة ؟  علل 

   .جوابك 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أنشطة تقویمیة

 

0,5 3,5 5 12 

0,25 1,75 2,5 6 
 

11 9 7,5 1,3 

33 18 15 2,6 
 

20 18 14 3,5 

60 54 42 10,5 
 

7 6 4,5 2,5 

35 30 9 12,5 
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10  المدة:
 

 نشاط
 

20 18 14 3,5 
60 54 42 10,5 

 ھل الجدول  یحقق وضعیة التناسبیة ؟  علل جوابك

 أنشطة تشخیصیة

دقائق 15 : مدة ال    
 نشاط  

درھم  15كلغ من البرتقال ب  3أشتریت   
من نفس البرتقال كلغ 2لغ الذي تؤدیھ عند شرائك ل ما ھو المب   

 أنشطة بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

 2-الرابع المتناسب
 تعریف

 
 
 
 
 
 

 مثال
.حساب الرابع المتناسب باستعمال معامل التناسب   

:  نعتبر جدول التناسب اآلتي  
25 14,5 
5 x 

:     نعتبر جدول التناسب اآلتي    

         2,0
25
5
 :لدینا معامل التناسب ھو    

           x  = 14,5  x   0,2 أي               x  =  2,9 :إذن       
 

 ملخص الدروس

دقائق 15 : مدةال    

 تمرین تطبیقي 
   

:الحاالت اآلتیة  أحسب الرابع المتناسب في كل حالة من   
 
 

 
 
 
 
 

 أنشطة تقویمیة

 

x بالجدول جانبھ تسمى الرابع المتناسب      قیمة العدد 

 a c 

b x 

50 …… 

100 125 

 

1,5 3 

…... 18 

 

…… 7 

6 8 

 

2,5 24 

6,5 .….. 
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10  المدة:
 

 نشاط
:احسب مایلي    

   
6 4 5 , 4
1 6

       ,,
130 12
10

         ,,
72
9

                 

 أنشطة تشخیصیة

دقائق 20 : مدةال    

 نشاط  

 
إذا كنا   DH 24التخفیض الذي نستفید منھ عند شراء كتاب ثمنھ    ماھو

  ؟ % 10سنستفید من تخفیض قدره  

 أنشطة بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

 3-النسبة المئویة
 قاعدة1

 :   ھو حساب    nعلى العدد   % xتطبیق النسبة المئویة 
 مثال

.من اإلناث  60% تلمیذا یوجد     40 بقسم یحتوي على   
 لنحدد عدد اإلناث و الذكور

إذن 16 = 24 – 40 24
100
2400

100
6040   لدینا 

16 :     و عدد الذكور ھو      24    :إذن عدد اإلناث ھو   
 قاعدة2

   :  فإن  aمن العدد  % xیشكل   bإذا كان العدد 
 مثال

20 m2 بھ حجرة مساحتھا    90 m2 منزل مساحتھ   
.لنحدد النسبة المئویة التي تمثلھخا مساحة الحجرة من مساحة المنزل   

22,22100
90
20x   لدینا 

من مساحة المنزل     مساحة الحجرة تمثل:   إذن    % 22,22

 ملخص الدروس

دقائق 15 : مدةال    

 تمرین تطبیقي 
من الدقیق      93,75 kg تعطي   من القمح    125 kg 1 -  
 احسب النسبة المئویة التي یعطیھا القمح من كثلة الدقیق

DH 24 إذا كنا سنستفید من تخفیض قدره كم سندفع لشراء كتاب ثمنھ       
؟  10 % 

 أنشطة تقویمیة

100
xn

100 a
bx
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10  المدة:
 

 نشاط
:أحسب  الرابع  المتناسب  في  كل  من  الحاالت اآلتیة     
 
 
 
 

 

 أنشطة تشخیصیة

دقائق 20 : مدة ال     

 نشاط  
3cm    غرفة مستطیلة الشكل طولھا وعرضھا في التصمیم ھما التوالي   

5 cm و 
    3m عرضھا ھو  أنعلمت  إذاما ھو  طول ھذه الغرفة في الواقع     

 أنشطة بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

 4-السلم
 تعریف

و القیاسات على  لشيءالسلم ھو معامل التناسب بین القیاسات الحقیقیة  
e :  یرمز للسلـــم بالرمز  .  الشيءتصمیم أو خریطة لھذا    

 = القیاس على التصمیم
القیاس الحقیقي  

:  مالحظة ھامــة           
 مثال

 
 

 

    
250000

1 :  علما أن السلــم ھو     x و    y لنحسب   

      x  =  125 : 
250000

1 :إذن                                   

  x  =  31250000 cm  =  312,5  km أي    125  x  250000  = x    

                                 y  =  7500000  x  
250000

1  

              y  =  30 cm            أي 

 ملخص الدروس

دقائق 15 : مدةال    

 تمرین تطبیقي 
    :                    نعتبر الجدول اآلتي  

125 y  المسافة على
(cm) الخریطة   

x 75  المسافة الحقیقیة
(km) 

 
250000

1 :  علما أن السلــم ھو   x و    y لنحسب    

   
 

 أنشطة تقویمیة

5 0,25 

2 …. 

 

7,5 1,25 

…. 0,5 

 

 (cm) المسافة على الخریطة   125 y 
 (km) المسافة الحقیقیة   x 75 
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10  المدة:
 

 نشاط
:أحسب  الرابع  المتناسب  في  كل  من  الحاالت اآلتیة     
 
 
 
 

 

 أنشطة تشخیصیة

دقائق 20 : مدة ال     

 نشاط  
5cm    غرفة مستطیلة الشكل طولھا وعرضھا في التصمیم ھما التوالي   

3 cm و 
    3m عرضھا ھو  أنعلمت  إذاما ھو  طول ھذه الغرفة في الواقع     

 أنشطة بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

 4-السلم
 تعریف

و القیاسات على  لشيءالسلم ھو معامل التناسب بین القیاسات الحقیقیة  
e :  یرمز للسلـــم بالرمز  .  الشيءتصمیم أو خریطة لھذا    

 = القیاس على التصمیم
القیاس الحقیقي  

:  مالحظة ھامــة           
 مثال

 
 

 

    
250000

1 :  علما أن السلــم ھو     x و    y لنحسب   

      x  =  125 : 
250000

1 :إذن                                   

  x  =  31250000 cm  =  312,5  km أي    125  x  250000  = x    

                                 y  =  7500000  x  
250000

1  

              y  =  30 cm            أي 

 ملخص الدروس

دقائق 15 : مدةال    

 تمرین تطبیقي 
    :                    نعتبر الجدول اآلتي  

125 y  المسافة على
(cm) الخریطة   

x 75  المسافة الحقیقیة
(km) 

 
250000

1 :  علما أن السلــم ھو   x و    y لنحسب    

   

 أنشطة تقویمیة

5 0,25 

2 …. 

 

7,5 1,25 

…. 0,5 

 

 (cm) المسافة على الخریطة   125 y 
 (km) المسافة الحقیقیة   x 75 
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10  المدة:
 

 نشاط
إذا علمت  أن أعداد  السطر األول متناسبة مع أعداد  لجدول  اآلتيأتمم  ا

:السطر الثاني   
12 36 ...... 60 
5 ..... 10 ...... 

 

 أنشطة تشخیصیة

دقائق 20 : مدة ال    

 نشاط  
.الجدول اآلتي یبین المدة الزمنیة التي تستغرقھا سیارة لقطع مسافات   

    (h)المدة الزمنیة  6 5

 (km)المسافة المقطوعة   480 400

ھل الجدول یحقق وضعیة التناسبیة -)1  
اٍذا بقیت السیارة تسیر بنفس الوتیرة فما ھي المسافة التي ستقطعھا في  - )2 

ساعات 8ظرف   
مثل معطیات الجدول  في معلم، الحظ النقط التي حصلت علیھا  - )3    
كیف ھي مع أصل المعلم     

 أنشطة بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

 5-السرعة المنتظمة
 تعریف

یكون جسم في حركة منتظمة إذا كانت المسافات التي یقطعھا 
.متناسبة مع المدد الزمنیة الموافقة لھا   

 مثال
.یبین المدة الزمنیة التي تستغرقھا سیارة لقطع مسافات الجدول اآلتي     

5 6  (h)   المدة الزمنیة  

المسافة المقطوعة   480 400
(km) 

 
:     لدینا       

                   80
5

400
 و               80

6
480

  

        80
6

480
5

400
   : نالحظ أن     

ھذه السیارة في حركة منتظمة:     نقول إذن            

 ملخص الدروس

دقائق 15 : مدةال    

 تمرین تطبیقي 
دقیقة      20 km 60 و ظرف  ساعةفي    یقطع راكب  دراجة و   

ما ھي  المسافة  التي  سیقطعھا  في  ظرف  ساعة  و صف  – (1  
ما ھي  المدة  الزمنیة  التي  سیستغرقھا  راكب  الدراجة   – (2  

135 km لقطع    
ما ھي سرعة الدراج ؟   -)3  

 أنشطة تقویمیة
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 المراحل المحتوى المالحظات

دقائق10  المدة:
 

 نشاط 
وضعیة    ان حققیاآلتیة  ین إذا  علمت  أن  الجدول  xحدد  العدد  العشري   

  .التناسبیة  
6 3 

2 5x   1 x  
  

x  2 1x   
3 4 

 

أنشطة 
 تشخیصیة

دقائق 20 : مدة ال    

 نشاط  
    :نعتبر الجدول التالي

 
 ھل ھذا الجدول یمثل عالقة تناسبیة ؟علل جوابك 1-
 ما ھومعامال التناسب ؟ - 2
   .في معلم )y x ,( ذات اإلحداثیات  Eو D و C وB  وA   مثل النقط - 3
 ماذا تالحظ بالنسبة لھذه النقط؟ - 4
و  Bو   Aمستقیمیة مع النقط   N)3 - , 6-(و  M) 1/2 , 3(ھل النقط  - 5

.C  
     K.ثم حدد احداثیتى   Oبالنسبة للنقطة    Aمماثلة     Kانشئ  - 6

 أنشطة بنائیة

دقائق 10 : مدة ال   

 6- الدالة الخطیة
 أ-  تعریف

a  عدد معلوم  
 a تسمى دالة خطیة معاملھا ھو  axبالعدد  xالعالقة التي تربط العدد 

  f: بالدالة الخطیة التي نرمز لھا بالرمز xیسمى صورة  axالعدد 
 f(x) = ax : ونكتب

)  f(x) ھي صورة بالدالة الخطیة(  
 مثال

( ) 2f x x     2دالة خطیة معاملھا ھو    
 خاصیة

f دالة خطیة معاملھاa    
  :فان عددین معلومین غیر منعدمین  ’xو   xإذا كان  

 

 ملخص الدروس
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 مثال
f    2:   دالة خطیة  بحیث( 5)

3
f    

)ثم  حدد    fلنحدد معامل  الدالة   )f x .  
f  دالة  خطیة إذن :( ) .f x a x   ومعاملھا ھو العدد الحقیقي :

2
( 5) 2 5 103

5 5 3 1 3
fa   

    
 

 .  

)10:       و منھ  فإن   )
3

f x x
.  

  التمثیل المبیاني للدالة الخطیة -ب
 تعریف

) معلم متعامد في المستوى ; ; )O I J    
O تمثیل المبیاني  لدالة خطیة  ھو  مستقیم یمر  من أصل المعلم   

 مثال
( ) 2f x x     2دالة خطیة معاملھا ھو    

في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم    fلننشئ التمثیل المبیاني للدالة
( ; ; )O I J.  

1 x  
2  ( )f x  

;1)و من النقطة    Oإذن التمثیل المبیاني للدالة  ھو المستقیم من  2)A .  

  
 

دقائق 15 : مدةال    

 تمرین تطبیقي
    f(x) = -3x:بحیث   fنعتبر العالقة

f الخطیة  -1 حدد معامل الدالة   
 f( 2- 2      احسب – f(5)  و  (  

f انشئ التمثیل المبیاني للدالة   -3  

 أنشطة تقویمیة
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