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مخطط الوحدة

األدوات الالزمةالمصطلحاتالنتاجاتاسم الدرس
عدد 

الحصص

اختبار الوحدة من 	 تهيئة الوحدة
كتاب التمارين.

ورق رسم بياني 	 
أقالم ملونة.	 
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 الدرس 1:
معّدل الوحدة

ورقة المصادر 1	 المعّدل، معّدل الوحدةيجد معّدل الوحدة من نسب كسرية.	 
ورقة المصادر 2	 
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 الدرس 2: 
التناسب

يتعرف التناسب.	 
يميز التناسب من خالل نسبتين معلومتين.	 
يبرر حكمه على نسبتين أنهما تشكالن تناسًبا.	 
يحل تناسًبا.	 

التناسب، طرفا التناسب، 
نسبتان متكافئتان، وسطا 

التناسب، الضرب 
التبادلي.، حل التناسب.

أقالم ملونة.	 
ورقة المصادر 3	 
ورقة المصادر 4	 
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 الدرس 3:
العالقات التناسبية

يتعرف عالقة التناسب.	 
يختبر وجود عالقة تناسب بين كميتين.	 
ينشئ جدوًل يمثل عالقة تناسب بين كميتين.	 
يمثل عالقة التناسب في المستوى البياني.	 
يحل مسائل حياتية تتضمن عالقات التناسب.	 

3عالقة التناسب

 الدرس 4:
التناسب الطردي

يتعرف التناسب الطردي.	 
يميز التناسب الطردي.	 
يكتب معادلة التناسب الطردي بإيجاد ثابت التناسب، ويمثلها بيانيًّا.	 
يمثل التناسب الطردي بيانيًّا أو في جدول.	 
يحل التناسب الطردي.	 

التناسب الطردي، ثابت 
التناسب.
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معمل برمجية جيوجيبرا: 
التناسب الطردي 

يستخدم برمجية جيوجبرا لتمثيل عالقة تناسب بيانيًّا.	 
يحدد عالقة التناسب الطردي من الرسم.	 

التناسب الطردي، ثابت 
التناسب

حاسوب 	  مختبر 
مزود باإلنترنت.
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 الدرس 6:
التناسب العكسي

يتعرف التناسب العكسي.	 
يكتب معادلة التناسب العكسي بإيجاد ثابت التناسب.	 
يمثل التناسب العكسي في جدول أو رسم بياني، ويفسره.	 
يميز بين التناسب الطردي والتناسب العكسي.	 

2التناسب العكسي

 الدرس 7:
التقسيم التناسبي

يتعرف التقسيم التناسبي.	 
يوّظف التقسيم التناسبي في حل مسائل حياتية. 	 

3ورقة المصادر 5	 التقسيم التناسبي

 الدرس 8:
تطبيقات مالّية

يعد تقارير مالية تتضمن البيع والشراء. 	 
يوّظف النسبة المئوية في حل مسائل حياتية.	 
يحدد السعر األفضل لسلعة معطى ثمنها بعمالت مختلفة.	 

التكلفة، سعر البيع، 
الربح، الخسارة، التكلفة 

الكلية، سعر الصرف

صور عن أوراق نقدية 	 
أردنية ودولرات.

نشرات بأسعار صرف 	 
العمالت مقابل 

الدينار أليام مختلفة.
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ورق مقوى.	 المشروع
أقالم ومقصات.	 

1  )حصة واحدة 
لعرض النتائج(

1اختبار الوحدة

21المجموع
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الوحدة



 الصف الثامن

ــاد 	  ــن إيج ــائل تتضم ــل مس يح
ــة التــي يشــكلها  النســبة المئوي
ــد  ــر، ويج ــدد آخ ــن ع ــدد م ع
نســبة  قيمــة  ُعلمــت  عــدًدا 
حســاب  مثــل  منــه  مئويــة 
قيمــة الخصــم، أو الضريبــة، أو 

الربــح، أو الخســارة.
ــن 	  ــر م ــة أكب ــًبا مئوي ــد نس يج

 1% مــن  وأصغــر   100%

مدلولهــا.  ويشــرح 
المئويــة 	  النســبة  يحســب 

للتغيــر )التزايــد أو التناقــص(، 
ويبررهــا.

 الصف السابع

يبرر حكمه على تشكيل نسبتين تناسًبا.	 
التناسب والنسب 	  يحل مسائل حياتية تتطلب استخدام مفهوم 

المتكافئة باستخدام قوانين التناسب. 
يوظف التقسيم التناسبي لحل مسائل حياتية.	 
يحسب معدل الوحدة من نسب كسرية. 	 
يميز العالقات التناسبية الموضحة في جدول أو في رسم بياني.	 
يمثل عالقة التناسب بمعادلة وفي المستوى البياني.	 
يميز بين التناسب الطردي والتناسب العكسي.	 
يمثل التناسب الطردي والعكسي بيانيًّا أو في جدول.	 
يحل مسائل حياتية تتضمن إيجاد النسب المئوية.	 
يحل مسائل حياتية تتضمن حساب الربح أو الخسارة لمشاريع 	 

وأعمال تجارية محدودة.
يحسب جملة المبلغ في حساب الفائدة البسيطة.	 
يحدد السعر األفضل لسلعة ُعرفت أسعارها في دولتين أو أكثر 	 

بعمالتها مستخدًما لئحة بأسعار العمالت.
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نظرة عامة حول الوحدة:

فــي هذه الوحدة ســيجد الطلبة معدل الوحدة من نســب 
كســرية، وســيتعلمون حل المســائل باســتخدام مفهوم 
التناسب، والتمييز بين التناسب الطردي والعكسي، وكتابة 
معادلة كل منهما، وتوظيف التقسيم التناسبي لحل مسائل 
حياتية، باإلضافة إلى تحديد السعر األفضل لسلعة ُعرفت 

أسعارها في دولتين أو أكثر بعمالتها. 

 الصف السادس

يتعرف النسبة.	 
ب 	  أ:  و  أ 

ب )مثل  مختلفة  بصور  النسبة  يكتب 
حيث ب ≠ 0(.

يجد قيمة نسبة ما )من عدد أو مبلغ أو كمية(. 	 
يجد قيمة نسبة مئوية من عدد.	 
يجد نسًبا مكافئة لنسبة معطاة )باستخدام فهمه 	 

للكسور المتكافئة والضرب والقسمة(. 
يتعرف معدل الوحدة )مثل السرعة(.	 
إلى 	  وعربية  محلية  عمالت  من  مبالغ  يحول 

على  صرف  لسعر  وفًقا  رئيسة  عالمية  عمالت 
لئحة أسعاٍر ُمعطاة .

إلى 	  رئيسة  عالمية  عمالت  من  مبالغ  يحول 
على  صرف  لسعر  وفًقا  وعربية  محلية  عمالت 

لئحة أسعاٍر ُمعطاة.

الترابط الرأسي بين الصفوف

ما أَهميَُّة هذِه الوحدِة؟

، فهوَ  ــبِ تطبيقــاتٌ حياتيةٌ كثيــرةٌ للتناسُ
يةِ الموادِّ األوليةِ  مُ مثالً في تحديدِ كمّ يُستخدَ
 ، الطبّيةِ أوِ  الغذائيــةِ  الموادِّ  الالزمةِ لصنعِ 
ا في تقسيمِ الميراثِ وتوزيعِ  مُ أيضً ويُستخدَ
 ، ــمْ مختلفةٌ هُ األرباحِ بينَ شــركاءَ حصصُ
 ، والضريبةِ الخصــمِ  وفي حــلِّ مســائلِ 
الدوليةِ  والسياحةِ  التجارةِ  أعمالِ  وتسهيلِ 

. بالتحويلِ بينَ العمالتِ المختلفةِ
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الوحدُةالوحدُة

التناُسُب وتطبيقاتُُه55

تعلَّمُت ساِبًقا:

. ورٍ مختلفةٍ  كتابةَ النسبةِ بِصُ
بٍ مكافئةٍ لنِسبٍ معطاةٍ.  إيجادَ نِسَ

.  تطبيقَ معدلِ الوحدةِ في مواقفَ حياتيةٍ
  حلَّ مســائلَ حياتيةٍ على النسبةِ والنسبةِ 

. المئويةِ
  حلَّ مســائلَ في البيعِ والشــراءِ تتطلبُ 

وعربيةٍ  محليةٍ  عمــالتٍ  بينَ  تحويالتٍ 
. وأجنبيةٍ

سأتعلَُّم في هذِه الوحدِة:

 . بٍ كسريةٍ نْ نِسَ  إيجادَ معدلِ الوحدةِ مِ
. بِ  حلَّ مسائلَ باستخدامِ مفهومِ التناسُ
. ، والعكسيِّ : الطرديِّ بَينِ  تمييزَ التناسُ

ــبيِّ لحلِّ مسائلَ    توظيفَ التقســيمِ التناسُ
. حياتيةٍ

رفَتْ   تحديــدَ الســعرِ األفضلِ لســلعةٍ عُ
مالتِها. ها في دولتَينِ أوْ أكثرَ بعُ أسعارُ

5
الوحدة



7

7

مشروُع الوحدِة: التناُسُب في الحياِة اليوميِة 

نا الخاصِّ الّذي   أســتعدُّ ومجموعتي لتنفيذِ مشــروعِ
 . متَينِ هَ نْ مَ نِ مِ حدةِ والمكوَّ هُ في هذهِ الوَ نطبّقُ فيهِ ما نتعلمُ

الَمهمُة (1): التناُسُب في السوِق

خطواُت تنفيِذ المشروِع:

بِسعاتٍ  ها شركةٌ واحدةٌ وَ يةٍ تُنتجُ اتِ مياهٍ صحّ بوّ  1 أبحثُ عنْ عُ

، ثمَّ أختارُ أحدَ  نْ أمــالحٍ معدنيةٍ ، وأقرأُ ما تحويهِ مِ مختلفةٍ
 (...، كالْســيومَ  ، ــيومَ بوتاسْ  ، يومَ (صودْ المعدنيةِ  األمالحِ 

: وأمألُ الجدولَ اآلتيَ

)x) ِة بوّ سعةُ العُ )y) ِّكتلةُ الملحِ المعدني y
x

0.25 L

0.5 L

1.5 L

، وأمثلُها   2 أتحققُ منْ أنَّ x وَ y ترتبطانِ بعالقةٍ تناســبيةٍ

بيانيًّا.

 ، y = kx ِعلى الصــورة  y َو x َ3 أكتــبُ العالقةَ بيــن 

. وأحددُ نوعَ التناسبِ

عرُض النتائِج:

ها، وتناقشُ كيفيةَ اختيارِ الشركةِ  تعرضُ المجموعاتُ جداولَ

اتِ  طَتْ لعبوّ تي التُقِ ــورِ الّ وقراءةِ كتلةِ الملحِ المعدنيِّ والصُّ

. ا العملياتِ الحسابيةَ والتمثيلَ البيانيَّ المياهِ، وتناقش أيضً

الَمهمُة (2): تجارٌة في مقِصِف المدرسِة  

خطواُت تنفيِذ المشروِع:

فِ المدرسةِ  باعُ في مقصِ  1  أختارُ ومجموعتي منتجاتٍ تُ

) وأكتبُ  ، أوْ ساندويشاتٍ ا، أوْ قطعَ بسكويتٍ (عصيرً
ها في الجدولِ اآلتي: أسماءَ

نتجُ  المُ نتجِ تكلفةُ المُ سعرُ البيعِ  الربحُ

نتَجِ السابقِ خصمٌ على سعرِ بيعِ المُ

نتَجُ  المُ سعرُ البيعِ 
القديمُ

سعرُ البيعِ 
الجديدُ  الخصمُ نسبةُ 

الخصمِ
الربحُ بعدَ 

الخصمِ

. نتَجٍ  2 أحددُ سعرَ البيعِ لكلِّ مُ

.  3 أحددُ تكلفةَ المنتجِ

. نتَجِ  4 أحددُ نسبةَ الخصمِ لزيادةِ مبيعاتِ المُ

. دُ السعرَ الجديدَ والربحَ بعدَ الخصمِ  5 أجِ

عرُض النتائِج:

نتَجِ  ها، وتناقــشُ كيفيةَ اختيارِ المُ تعرضُ المجموعةُ جداولَ
تْها  قَ ، وأيةَ أعمالٍ أُخــر وثّ وتحديدِ نســبةِ الخصمِ عليْــهِ

. المجموعةُ

مشروع الوحدة: التناسب في الحياة اليومية 

هدف المشــروع:  يهدف المشــروع إلى تنمية مهارات 

الطلبة في البحث عن تناُســٍب في مواقــَف حياتيٍة وتمثيِلِه 
بيانيًّا وتحديِد نوِعِه. ويهدف أيًضا إلى تنمية مهارات الطلبة 
في إعــداِد تقاريَر ماليٍة لمشــاريَع تتضمُن البيَع والشــراَء 

وحساَب الربِح والنسبِة المئويِة للربِح والخصِم. 

خطوات تنفيذ المشروع

عّرف الطلبة بالمشروع وأهميته في تعلم موضوعات 	 
الوحدة.

قســم الطلبة إلى مجموعات، وأكد أهمية تعاون أفراد 	 
المجموعة، ووزع المهمات في ما بينهم.

وضــح للطلبــة المــواد واألدوات الالزمــة لتنفيذ 	 
إليهم  المطلوب  النهائي  المنتج  المشــروع، وعناصر 
إنجازه. وأكد أهمية توثيق خطوات تنفيذ المشــروع 

أوًل بأول، وعزز بما تراه مناسًبا للموضوع. 

ر الطلبة بالعودة للمشــروع في نهاية كل درس من 	  ذكِّ
دروس الوحدة؛ لســتكمال ما يتطلب إنجازه ضمن 

المشروع.

ح للطلبة مسبًقا معايير تقييم المشروع.	  وضِّ

عرض النتائج

لعرض نتائج المشروع بيِّن للطلبة ما يأتي:	 

إمكانية اســتعمال التكنولوجيا عند عرض نتائج  	
.(publisher, Power Point,…) المشروع

اختيــار كل مجموعــة طالًبــا واحــًدا ليعرض  	
جداولها أمام الصف، ويتحدث عن استخدامات 
التناسب في المشــروع ودور كل واحد من أفراد 
المجموعة في العمل )تكمن أهمية هذه الخطوة 

في تنمية مهارات التواصل لدى الطلبة(.

اطلب إلى الطلبــة ذكر بعــض الصعوبات التي  	
واجهتهم في أثناء تنفيذ المشروع، وكيفية حلها؛ 

لتعزيز مهاراتهم في حل المشكالت. 

123المعيارالرقم

كتابة كتلة المعدن بدقة.1
حساب النسبة بين كتلة المعدن وسعة العبّوة.2
3.y =k x على الصورِة x و y كتابة العالقة بين
تمثيل العالقة بيانيًّا، وتحديد نوع العالقة من الرسم.4
تضمين المشروع المحاولت والخيارات التي اسُتبِعدت.5
التعاون والعمل بروح الفريق.6
إعداد المشروع في الوقت المحدد.7
عرض المشروع بطريقة واضحة )مهارة التواصل(.8
استخدام التكنولوجيا لعرض نتائج المشروع.9

تقديم نتاج فيه أكثر من خطأ، ولكن ل يخرج عن المطلوب. 1
تقديم نتاج فيه خطأ جزئي بسيط، ولكن ل يخرج عن المطلوب. 2

تقديم نتاج صحيح كامل. 3

أداة تقييم المشروع

5
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التناُسُب َوتطبيقاتُُه                             
الوحدُةالوحدُة

55
أسَتعدُّ ِلدراسِة الوحَدِة

راجعةِ. دي منَ اإلجابةِ، أستعينُ بالمُ دمِ تأكُّ علوماتي قبلَ البدءِ بدراسةِ الوحدةِ، وفي حالِ عَ أختبِرُ مَ

أْتي: ا يَ مّ لٍّ مِ أجدُ ناتجَ كُ

1  3
8

 ÷ 9
16

 =        2  11
10

 ÷ 22
5

  =   

3  5
8

 ÷ 1
2

  =        4  21
16

 ÷ 9
4

  =   

 5
12

 ÷ 10
3

دُ ناتجَ :   مثاٌل: أَجِ

10
3 ربيِّ للكسرِ   5    أضربُ في النظيرِ الضَّ

12  ÷ 10
3  = 5

12  × 3
10

كةِ 5 =       أقسمُ على العواملِ المشترَ
12  × 3

10 24

11

ينِ قامَ أضربُ المَ ينِ وَ 1 =       أضربُ البَسطَ
8  

أحلُّ كالًّ مِنَ المعادالتِ اآلتيةِ:

1  6b -2 = 40  2  64 = 24d  3  36 = 
9
2

x +13  4  4n + 3 = 17

8y + 2 = 30 َمثاٌل: أحلُّ المعادلة

ينِ أطرحُ 2 مِنْ كال الطرفَ
 8y + 2 = 30

       -2    -2 

ينِ على 8 ال الطرفَ 8y      أقسمُ كِ
8   = 28

8

دُ الناتجَ بِأبسطِ صورةٍ 1 3 =      أَجِ
2

2
3

8
3

1
4

5
4

7
12

7 46
9 3 

1
2

7

ا يأتي: أمثّلُ بيانيًّا كالًّ ممّ

1  y = 3x - 5    2  y = 
1
2

 x    3  y = 2x + 1

مثاٌل: أمثّلُ المعادلةَ  y = 2x بيانيًّا:
ينِ على األقلِّ لها؛ لذا، أُنشئُ جدوالً لَّ دُ حَ الخطوةُ 1:  لِتمثيلِ المعادلةِ أَجِ

.y ِجات حسابَ قِيَمِ المخرَ التِ x وَ يتضمنُ اختيارَ قِيَمِِ المدخَ

321x

642y

ا ، ثمَّ أرسمُ مستقيمً الخطوةُ 2:  أمثلُ األزواجَ المرتبةَ في المستو اإلحداثيِّ
ا. يمرُّ بها جميعً

0 1 2 3

y

x

4

2

6

عطى: دُ قيمةَ النسبةِ المئويةِ مِنَ العددِ المُ أَجِ

 1 %50 مِنْ 72       2 %2.5 مِنْ 1400

دُ قيمةَ %20 مِنْ 56 مثاٌل: أَجِ

لُ النسبةَ المئويةَ إلى كسرٍ 20 = 56 × %20 أحوّ
100  × 56

دُ الناتجَ بِأبسطِ صورةٍ 11.2 =           أَجِ

ا يأتي بِأبسطِ صورةٍ: دُ نسبةً مكافئةً لِكلِّ نسبةٍ ممّ أَجِ

1  
3

12
    2  24 : 18    3  21 : 54

6
15

دُ نسبةً مكافئةً لِلنسبةِ  مثاٌل: أَجِ

قامَ على ( ع. م. أ) المَ 6 أقسمُ البَسطَ وَ
15  = 6 ÷3

15÷3  = 2
5

أسَتعدُّ ِلدراسِة الوحَدِة

35 36

3) انظر إجابات الطلبة : مستقيم 

يمر بالنقطتين (1,3) ,(1 ,0).
انظر إجابات الطلبة: مستقيم يمر 

بالنقطتين ( 7, 4 ) ,(1 , 2).
انظر إجابات الطلبة : مستقيم يمر 

بالنقطتين (2,1) ,(0 ,0).

1
4

4 : 3 7 : 18

اختبار التهيئة:

ــر المعرفــة الســابقة  طّبــق اختبــار التهيئــة لتســاعد الطلبــة علــى تذكُّ
الالزمــة لدراســة هــذه الوحــدة متبًعــا اآلتــي:

اطلب إلى الطلبة حل اختبار التهيئة داخل الصف.	 

ــار، 	  ــل الختب ــاء ح ــي أثن ــم ف ــة، لمتابعته ــن الطلب ــول بي تج
وتحديــد نقــاط ضعفهــم، ووجههــم للرجــوع لبنــد المراجعــة 
ــل.  ــي الح ــة ف ــون صعوب ــن يواجه ــار حي ــة الختب ــود نهاي الموج

ــائل 	  ــل المس ــي ح ــة ف ــة صعوب ــض الطلب ــه بع ــال واج ــي ح ف
ــة:  ــة اآلتي ــائل اإلضافي ــتعن بالمس ــار، اس ــي الختب ــواردة ف ال

أجد ناتج كل مما يأتي: 	

1  
3
4  ÷ 

1
2

2  
1
3  ÷ 

1
9

أجد نسبة مكافئة لكل نسبة بأبسط صورة: 	

3  
2
4

4  10 : 5

5  2 : 6

.2y = 10 6 أحل المعادلة 

 7 أمثل العالقة y = x بيانيًّا. 

 8 أجد قيمة %10 من 90
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هدف النشاط:

استكشاف عالقات التناسب من النسبة والنسب المتكافئة.

إجراءات النشاط:

قسم الطلبة إلى مجموعات ثنائية.	 

اطلب إلى كل مجموعة قراءة الفقرة اآلتية:	 

(يتم خلط نوعين من التوابل، جوزة الطيب والزنجبيل بالنسبة 3 :2 
لعمل نكهة لطبق طعام، ويبين الجدول اآلتي نسًبا متكافئة من جوزة 
الطيب والزنجبيل، حيث تمثل فيــه n كتلة جوزة الطيب، َو g كتلة 

الزنجبيل(

اطلب إلى الطلبة إكمال الجدول، مذكًرا إياهم بالنسب المتكافئة. 	 

 	.n من قيم g اطلب إلى الطلبة البحث عن عالقة ُتحسب منها القيم في عمود

g  ثم ضرب طرفي 
n  = 

3
2 إرشاد:  وضح للطلبة أنه يمكنهم كتابة العالقة من خالل النسبة 

g = 
3
2  n لتصبح العالقة n النسبة بـ

وجه الطلبة إلى تمثيل بيانات الجدول بيانيًّا بجعل n على محور x َو g على محور y، ثم اسألهم:	 
أين يقطع المستقيم محور x، ومحور y؟ 	

ا، أو باستعمال برمجية جيوجيبرا.  التكيُّف:  يمكن للطلبة تمثيل البيانات يدويًّ

توسعة:  اطلب إلى الطلبة البحث عن مواقف حياتية تتضمن نسًبا متكافئة وتكوين 

جدول، وتمثيل بياناته بيانيًّا، وكتابة العالقة التي تمثل الرسم البياني.

gn

32

64

مالحظات المعلم
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نصف ساعة  نشاط االستعداد للوحدة
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التعلم القبلي: 

يكتب النسبة بصور مختلفة.	 
يجد صيًغا مكافئة لنسبة معطاة.	 
يجد ناتج قسمة كسرين.	 
يجد مّعدل الوحدة ألعداد صحيحة.	 

التهيئة1

كل 	  وزّود  ثنائيـة،  مجموعـات  إلـى  الطلبـة  قّسـم 
مجموعـة بورقـة المصـادر 1: مجموعـة مظللـة مـن 

الهندسـية. األشـكال 

47E

   ورقة المصادر 1 : مجموعة مظللة من األشكال الهندسية

اسأل المجموعات:	 
ما نسبة عدد الدوائر رمادية اللون إلى عدد الدوائر  	

بيضاء اللون؟ 2:2 
ما نسبة عدد المربعات إلى عدد المثلثات؟ 3:1 	
ما نسبة عدد المثلثات إلى عدد المربعات؟ 1:3  	
ما نسبة عدد المثلثات إلى العدد الكلي لألشكال  	

الهندسية؟ 1:12 
ما نســبة عدد األشــكال ذات اللون األسود إلى  	

العدد الكلي لألشكال الهندسية؟ 12 :5 

نتاجات الدرس:

يجد مّعدل الوحدة من نسب كسرية. 	 
يوّظــف مّعــدل الوحــدة فــي حــل مســائل 	 

حياتيــة. 

1
الدرس

8

المعدُل َومعدُل الوحدِة   مفهوٌم أساسيٌّ 

1الدرُس
  أستكشُف

تُعدُّ ســمكةُ الزعنفةِ الشراعيةِ أسرعَ أنواعِ أسماكِ 

 275 km َإذْ يُمكنُها أنْ تقطعَ مســافة ، القــرشِ

ا يُمكنُ لهذهِ  مْ كيلومتــرً . كَ في ســاعتينِ ونصفٍ

؟ السمكةِ أنْ تقطعَ في 8 ساعاتٍ

ُل الوحدِة معدَّ

نْ معدالتِ الوحدةِ الشائعةِ في الحياةِ اليوميةِ عددُ الكيلومتراتِ المقطوعةِ لكلِّ ساعةٍ (km/h)، وثمنُ الكيلوغرامِ الواحدِ  مِ وَ

طِ على  لِ الوحدةِ برسمِ مخطّطٍ أَوْ قسمةِ البَسْ هُ يُمكنُ إيجادُ معدَّ ا، فإنَّ ما كسرً هُ أَوْ كالهُ لِ أَوْ مقامُ طُ المعدَّ (JD/kg). إذا كانَ بَسْ

. المقامِ كما في قسمةِ الكسورِ

مثال 1 

ها في الساعةِ الواحدةِ؟ لُ المسافةِ الّتي يقطعُ 1 ، فما معدَّ
4

 h َّ3 كل
2

 km َيمشي ليثٌ مسافة

الطريقةُ 1: أرسمُ مخطّطًا.

 . هُ إلى أربعةِ أجزاءٍ ، وأقسمُ 1 ، أرسمُ مستطيالً يعبّرُ عنِ الساعةِ الكاملةِ
4

 h َّ3 كل
2

 km بما أنَّ ليثًا يمشي

km?
1
4

 h 1
4

 h 1
4

 h 1
4

 h

3
2

 km

3
2

 km × 4 = 6 km/h :لُ الوحدةِ) يُساوي ها ليثٌ في الساعةِ الواحدةِ (معدَّ تي يقطعُ لُ المسافةِ الّ معدَّ

. • بالكلماِت حدتانِ مختلفتانِ ما وِ يتَينِ لهُ لُ (rate) هو نسبةٌ تقارنُ بينَ كمّ المعدَّ

.(unit rate) ِلَ الوحدة ى معدَّ هُ يُسمّ ، فإنَّ حدةً هُ 1 وِ لِ ليُصبحَ مقامُ عندَ تبسيطِ المعدَّ

km 2• مثاٌل

1 min
قامُ يُساوي1    km 12 معدلُ الوحدةِ: المَ

6 min
حدتانِ مختلفتانِ   : الوِ المعدلُ

فكرُة الدرِس

بٍ  نْ نِسَ لَ الوحدةِ مِ دُ معدَّ أَجِ
 . كسريةٍ

المصطلحاُت

لُ الوحدةِ. ، معدَّ لُ المعدَّ

توسعة:  اطلب إلى المجموعات تعدياًل مقترًحا على مجموعة 

األشكال الهندسية لديهم، بحيث تصبح نسبة عدد األشكال البيضاء إلى 
عدد األشكال السوداء 1 :1، موضًحا لهم أنه بإمكانهم حذف أشكال، أو 

إضافة أشكال، أو تغيير ألوان أشكال.

إرشــاد:  زّود كل مجموعة بجزء واحد من ورقة المصادر ألن الورقة 

تحتوي مجموعتين متماثلتين من األشكال.
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االستكشاف2

ِه الطلبة إلى قراءة المسألة الواردة في فقرة )أستكشف(، واسألهم:	  وجِّ
ما معلوماتك عن سمك القرش؟ تختلف اإلجابات 	
كيف نجد سرعة السمكة بالكيلومتر لكل ساعة؟ بقسمة 275 على 2.5 	
كيف نجد المســافة التي قطعتها السمكة في 8 ســاعات؟ بضرب سرعة السمكة في الساعة  	

الواحدة في 8.
تقبل اإلجابات جميعها.	 
المجال العاطفي ل يقل أهمية عن المجال المعرفي، فال تقل ألحد من الطلبة )إجابتك خطأ(، بل 	 

قل )اقتربت من اإلجابة الصحيحة، من يستطيع إعطاء إجابة أخرى(، أو إن شئت فقل )هذه إجابة 
صحيحة لغير هذا السؤال(.

المفاهيم العابرة للمواد  

سؤال 	  في  التمارين.  كتاب  أو  الطالب  كتاب  في  وردت  حيثما  للمواد  العابرة  المفاهيَم  د  أكِّ
)أستكشف(. عّزز وعي الطلبة بدور أسماك القرش في المحيطات، فهي تأتي على قمة السلسلة 
األسماك  فتلتهم  عالية،  بكفاءة  تتغذى  إذ  جميعها؛  المحيطات  من  تقريًبا  جزء  كلِّ  في  الغذائية 
تلك  يحافظ على صحة  تتغذى عليها؛ وهذا  التي  الجماعات  بين  األبطأ  أو  المريضة  أو  المسنة 

الجماعات. ولكنها اآلن تواجه خطر النقراض بسبب الصيد الجائر.

التدريس3

ِمثاٌل 1

الطلبة 	  إلى  واطلب   ،a:b َو   a
b

بالصورتين  عنها  التعبير  وطرائق  النسبة  مفهوم  في  الطلبة  راجع 
الفرق  وبّين  الوحدة  ومعّدل  المعّدل  مفهوم  للطلبة  قّدم  ثم  بالصيغتين،  النسبة  أمثلة على  إعطاء 

بينهما. يمكنك الستعانة بصندوق المفهوم األساسي في ذلك. 
ناقش حل مثال 1 مع الطلبة على اللوح، بالطريقتين )المخطط وقسمة الكسور(، واحرص على  	 

األمثلة  في  القسمة  طريقة  استخدام  وأكد  الحل،  أثناء  في  الشارحة  العبارات  إلى  الطلبة  توجيه 
القادمة. 

إرشــاد:   في المثال 1 يمكنك تقديم طريقة المخطط للطلبة على شــكل نشــاط بسيط، 

يقومون فيه بقص ورقة على شكل مستطيل وتقسيمها إلى 4 أقسام متساوية.

مالحظات المعلم
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الوحدُة 5

. الطريقةُ 2: أستخدمُ قسمةَ الكسورِ

 
 3

2
 km

1
4

 h
 = 3

2
 ÷ 1

4

لَ عىل شكلِ مسألةِ قسمةٍ أكتبُ املعدَّ

= 3
2

 × 4
1

1
4

بُ يف النظريِ الرضيبِّ للعددِ  أرضِ
كةِ ثمَّ أقسمُ عىل العواملِ املشرتَ

= 6 km
1 h

نيِ  طَنيِ واملَقامَ بُ البَسْ أرضِ

 6 km
1 h

لُ الوحدةِ يُساوي  ، معدَّ إذنْ

   أتحقُق من فهمي:

نَ  لَ ما يَطليهِ منذرٌ مِ دُ معدَّ 3 . أَجِ
4

 h هِ الداخليةِ لبيتِهِ فــي نْ مســاحاتِ األوجُ 1 7 مِ
2

 m2 ُيُمكنُ لمنذرٍ طِالء : عمــلٌ منزليٌّ

درانِ في الساعةِ الواحدةِ. الجُ

1

2

لِ الوحدةِ في تطبيقاتٍ حياتيةٍ متعددةٍ. يُمكنُنا استخدامُ معدَّ

2: مَن الحياِة     مثال 

. 2
3

 min ها 52 دقةً في اتِ قلبِ مريضٍ فوجدَ : قاسَ ممرضٌ عددَ دقّ صحةٌ

 . اتِ قلبِ المريضِ في نصفِ ساعةٍ أستعملُ هذا القياسَ في إيجادِ عددِ دقّ

لَ الوحدةِ: دُ معدَّ ةُ أَجِ طْــوَ 1الْخُ

 52 beat
2
3

 min
 = 52 ÷ 2

3
لَ عىل شكلِ مسألةِ قسمةٍ أكتبُ املعدَّ

= 52
1

 × 3
2

2
3

بُ يف النظريِ الرضيبِّ للكرس  أرضِ
كةِ ثمَّ أقسمُ عىل العواملِ املشرتَ

 = 78 beat
1 min

طُ أُبَسّ

78 beat
1 min

لُ الوحدةِ لدقاتِ قلبِ المريضِ  ، معدَّ إذنْ

: لَ الوحدةِ في إيجادِ عددِ نبَضاتِ قلبِ المريضِ في نصفِ ساعةٍ ةُ أستخدمُ معدَّ طْــوَ 2الْخُ

78 ×30 = 2340 : دُ الناتجَ ، ثمَّ أَجِ لَ الوحدةِ يف عددِ دقائقِ نصفِ الساعةِ بُ معدَّ أرضِ

. ، عددُ دقاتِ قلبِ المريضِ في نصفِ ساعةٍ 2340 دقةً إذنْ

26

1

أتعـلـمأتعـلـم

ةً beat تعني دقّ

 10

 التقويم التكويني:

اطلــب إلى الطلبة حــل تدريب )أتحقق مــن فهمي( بعد 
كل مثال. اختر بعض اإلجابــات التي تحتوي على أخطاء 
مفاهيمية، وناقشــها على اللوح من دون ذكر اسم صاحب 

الحل؛ تجنًبا إلحراجه.

تنبيهات:  

نفسها 	  5 :1هي  النسبة   أن  الطلبة  بعض  يعتقد 
النسبة 1 :5. ولعالج ذلك أعط مثاًل على تقسيم 
الحالة  ففي  وسالم؛  حسن  صديقين  بين  حلوى 
األولى سالم يأخذ 5 أمثال ما يأخذه حسن، وفي 
 5 حسن  فيأخذ  الصورة،  تنعكس  الثانية  الحالة 

أمثال ما يأخذه سالم.

عددين 	  على  الطلبة  يقسم  قد  النسبة  تبسيط  عند 
مختلفين، كأن يقولوا إن النسبة 12:3 هي نفسها 
لتوضيح  كنموذج  شريًطا  استخدم   .6:1 النسبة 

الخطأ. 

!

 مثال 2: من الحياة

الوحدة 	  معدلت  استخدام  أهمية  للطلبة  وضح 
على   1 مثال  حل  معهم  ناقش  ثم  اليومية،  الحياة  في 
القلب  نبضات  إيجاد عدد  لهم سبب  اللوح، ووضح 
قلب  دقات  عدد  إيجاد  ثم  أوًل،  الواحدة  الدقيقة  في 

المريض في نصف ساعة.

إرشاد:

تحويل 	  سبب  أن  للطلبة  وضح   ،  2 المثال  في 
نصف الساعة إلى 30 دقيقة هو أن عدد النبضات 
في المسألة أعطيت بالنسبة لعدد الدقائق، وليس 

الساعات.

9
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    أتحققُ من فهمي:

ا يقطعُ هذا النوعُ  مْ كيلومترً 1 ، فَكَ
6

 h 8 في km َيلِ يقطعُ مسافة : إذا كانَ األرنبُ قُطْنِيُّ الذَّ حيواناتٌ

؟ نَ األرانبِ في 3 ساعاتٍ مِ

لِ الوحدةِ إلجراءِ المقارناتِ بسهولةٍ في مواقفَ حياتيةٍ كثيرةٍ. يُمكنُنا استعمالُ معدَّ

3: مَن الحياِة     مثال 

لِ  لفُ نَ الفُ نْ فيتامينِ C، ويحتوي g 12.5 مِ افةِ علــى mg 114 مِ نَ الجوّ يحتوي g 50 مِ

ا أفضلَ لفيتامينِ C؟ دُّ مصدرً عَ ينِ يُ نفَ . أيُّ الصّ نْ هذا الفيتامينِ األصفرِ على mg 30 مِ

: افةِ نَ الجوّ يةِ فيتامينِ C في الغرامِ الواحدِ مِ لَ الوحدةِ لكمّ دُ معدَّ ةُ أَجِ طْــوَ 1الْخُ

114 mg
50 g

لَ عىل صورةِ كرسٍ أكتبُ املعدَّ

= 
114 mg ÷ 50

50 g ÷ 50
طَ واملَقامَ عىل 50 أقسمُ البَسْ

 = 2.28 mg
1 g

دُ الناتجَ أَجِ

 2.28 mg
1 g

وَ  افةِ هُ نَ الجوّ يةِ فيتامينِ C في الغرامِ الواحدِ مِ لُ الوحدةِ لكمّ ، معدَّ إذنْ

: لِ األصفرِ لفُ نَ الفُ يةِ فيتامينِ C في الغرامِ الواحدِ مِ لَ الوحدةِ لكمّ دُ معدَّ ةُ أَجِ طْــوَ 2الْخُ

30 mg
12.5 g

لَ عىل صورةِ كرسٍ أكتبُ املعدَّ

= 30 ÷ 12.5 لَ عىل شكلِ مسألةِ قسمةٍ أكتبُ املعدَّ

 = 30 ÷ 
25
2 أكتبُ الكرسَ العرشيَّ عىل صورةِ كرسٍ غريِ فِعيلٍّ

 = 
30
1

 × 
2

25
25
2

بُ يف النظريِ الرضيبِّ للعددِ  أرضِ

 = 2.4 mg
1 g

دُ الناتجَ يف أبسطِ صورةٍ أَجِ

 2.4 mg
1 g

وَ   لِ األصفرِ هُ لفُ نَ الفُ يةِ فيتامينِ C في الغرامِ الواحدِ مِ لُ الوحدةِ لكمّ ، معدَّ إذنْ

144

 مثال 3: من الحياة

لنسبتين 	  الوحدة  معدل  إيجاد  أهمية  للطلبة  وضح 
الحياتية،  المسائل  في  المقارنات  إلجراء  مختلفتين، 
على   3 مثال  حل  ذلك  على  تطبيًقا  معهم  ناقش  ثم 
بين كمية  السؤال يتضمن مقارنة  أن  اللوح، وأكد هنا 
فيتامين c في كل من الجوافة والفلفل األصفر، وهذا 
يتطلب إيجاد كمية فيتامين c في الوحدة الواحدة من 
ثم  أوًل،  األصفر  والفلفل  الجوافة  بين  الكتلة  قياس 

المقارنة بين معدلي الوحدة. 

للتحقق 	  اآلتي،  النشاط  لتنفيذ  الطلبة  توجيه  يمكنك 
مختلفتين  نسبتين  بين  المقارنة  مهارة  امتالكهم  من 

باستخدام معدل الوحدة.

النشاط: توظيف معّدل الوحدة في المقارنة.

اإلجراءات:

بـورقة 	  وزودهم  ثنائية،  مجموعات  إلى  الطلبة  قسم 
المصادر 2: توظيف معّدل الوحدة في المقارنة.

اطلب إلى المجموعات البدء بحل األسئلة في الورقة 	 
بعد إشارة منك لهم.

يفوز الطالب األسرع في المجموعة ومن يكون حلُّه 	 
صحيًحا.

مالحظة: يفضل تنفيذ هذا النشــاط داخل الحصة الصفية، 

ولكن في حال عدم توافــر الوقت الكافي، يمكنك تكليف 
المجموعات بحّله واجًبا منزليًّا.

10

تنبيه:  

 .0.15 h 15 تساوي min 0.3 أو h 30 تساوي min يعتقد بعض الطلبة أن
أكد للطلبة أهمية أن يقسموا على 60 عند التحويل من دقيقة إلى ساعة.

!
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ا يأتي: لَ الوحدةِ لكلٍّ ممّ دُ معدَّ أَجِ

. زِ عصيرِ البرتقالِ ركّ نْ مُ لُثِ كوبٍ مِ نَ الماءِ إلى ثُ 2 كوبٍ مِ
3

 1 

. نْ كتابٍ في نصفِ ساعةٍ  2 قراءةُ 5 صفحاتٍ مِ

. نَ اللّيمونِ 3 مِ
5

 kg ُثمن JD 0.75 3 

لَ  دُ معدَّ 1 ، أَجِ
12

 h 3 في
5

 km ِيُمكنُ لمتسابقِ جريٍ بطيءٍ قطعُ مسافة : يِ رْ  4  ســباقُ الجَ

هُ المتسابقُ في الساعةِ الواحدةِ.   ما يقطعُ

 .JD 3.6 ِنَ المياهِ المعدنيةِ بـ ةً مِ بوّ ا لبَيعِ 12 عُ رضً حالِّ التجاريةِ عَ مُ أحدُ المَ : يقدّ  5  تجارةٌ

ةِ الواحدةِ. بوّ دُ سعرَ العُ أَجِ

 ، 6 h 7.5 في cm ِينمو نباتُ الكــودزو بِمعدل :  6  نباتاتٌ

؟ ا ينمو هذا النباتُ في اليومِ الواحدِ مْ سنتيمترً كَ

 . 2 1
2

 h عيهِ في بيهِ ومشجّ نتسِ : يطبعُ نادٍ رياضيٌّ 300 شــعارٍ على قُمصانِ مُ  7  شعاراتٌ

5 h ها في تي يطبعُ دُ عددَ الشعاراتِ الّ أَجِ

أَتـدرُبأَتـدرُب
وأحلُّ املسائَل

معلومة

نْ فصيلةِ  الكودزو نباتٌ مِ
، موطنُهُ األصيلُّ  البازالءِ

، ينمو بعشوائيةٍ  اليابانُ
ى  ؛ لذا، يُسمّ وبوتريةٍ رسيعةٍ

 .( (الوحشُ الكلوروفييلُّ

الوحدُة 5

لَيِ الوحدةِ:  ةُ أقارنُ معدَّ طْــوَ 3الْخُ

 2.28 mg < 2.4 mg . طَنيِ فقطْ ، أقارنُ البَسْ هُ ِ الوحدةِ كرسانِ هلُام املَقامُ نفسُ يلَ بام أنَّ معدَّ

 ، افةِ لِ الوحدةِ لفيتامينِ C في الجوّ نَ البسطِ في معدَّ لِ األصفرِ أكبرُ مِ لفُ ل الوحدةِ لفيتامينِ C في الفُ وبما أنَّ البسطَ في معدَّ

.C ِا أفضلَ لفيتامين لُ األصفرُ مصدرً لفُ يكونُ الفُ

    أتحقُق من فهمي:

يِ التفاحِ  نَ التفاحِ األخضرِ بمبلغِ JD 1.25 . أيُّ نَوعَ 5 مِ
8

 kg َو JD 1.2 ِنَ التفاحِ األحمرِ بمبلغ 4 مِ
5

 kg  ُتْ ميساء اشــترَ

هُ أعلى؟ التفاح األخضر  سعرُ

2

10

1.25

7.2

0.3

30

600

 التدريب4

أتدرب وأحّل المسائل:

المسائل(، 	  وأحّل  )أتدرب  فقرة  إلى  الطلبة  ِه  وجِّ
واطلب إليهم حّل المسائل فيها. 

إذا واَجَه الطلبة صعوبة في حّل أي مسألة، فاختر طالًبا 	 
تمكن من حّل المسألة؛ ليعرض حّله على اللوح.

توسعة:  وجه الطلبة للبحث على 

شبكة اإلنترنت عن نبات الكودزو وسبب تسميته 
بالوحش الكلوروفيلي.

   الواجب المنزلي: 

اطلـب إلـى الطلبة حـّل مسـائل الـدرس جميعها من 	 
ِد المسـائل  كتـاب التماريـن واجًبـا منزليًّـا، ولكْن حدِّ
التـي يمكنهـم حّلهـا فـي نهايـة كل حصة بحسـب ما 

يتـّم تقديمه مـن أمثلـة الدرس وأفـكاره.
يمكـن أيًضـا إضافـة مسـائل مـن كتـاب الطالـب لـم 	 

يحّلهـا الطلبـة داخـل الغرفـة الصفيـة إلـى الواجـب 
المنزلـي.

مهاراُت التفكيِر الُعليا

وجه الطلبة إلى فقرة )مهارات التفكير العليا(، واطلب 	 
إليهم حّل المسائل )22 - 15(.

 اإلثراء5

البحث وحل المسائل : 

رياضة القرفصاء
اطلب إلى 3 طلبة لعب رياضة القرفصاء، واطلب إلى 	 

 )n(طلبة الصف إحصاء عدد مرات قرفصة كل طالب
 )s( من الطلبة الثالثة، مقابل الزمن بأجزاء من الدقيقة
 .n:s وكتابة النسبة بين عدد المرات والزمن بالصورة

اطلب إلى الطلبة إيجاد معدل الوحدة )عدد المرات في 	 
الدقيقة الواحدة( وتقريب اإلجابة ألقرب عدد صحيح.

مرات 	  من  عدد  أكثر  عمل  الطلبة  أي  الطلبة:  اسأل 
القرفصاء في الدقيقة الواحدة؟ 

ـِه الطلبـة إلى تنفيذ النشـاط واجًبـا منزليًّا، ثم  مالحظـة: وجِّ

ناقـش النتائـج التـي توصلوا إليهـا في اليـوم التالي.

11

 توسعة:  اطلب إلى الطلبة إيجاد عدد مرات القرفصاء

1  لكل طالب.
12

 h في

المفاهيم العابرة للمواد  

كتـاب 	  أو  الطالـب  كتـاب  فـي  وردت  حيثمـا  للمـواد  العابـرة  المفاهيـم  أكـد 
التماريـن. فـي سـؤال 8 أكـد أهميـة الرياضة ول سـيما رياضـة المشـي للحفاظ 

علـى جسـم سـليم. 
في المعلومة المرتبطة باألسئلة 13-11، عزز الحفاظ على البيئة عند الطلبة بأن 	 

توضح لهم أهمية استخدام السيارات الكهربائية لتقليل التلوث الصادر عن عوادم 
السيارات.
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مهاراُت التفكيِر الُعليا

دادَ أن تمشيَهُ   لَ ما يمكنُ لوِ دُ معدَّ 1 1 . أَجِ
2

 h 1 7 في
2

 km ُدادَ مشي : يُمكنُ لِوِ  8  رياضةٌ

في ساعةٍ واحدةٍ.

. أحددُ كتلةَ العلبةِ ذاتِ سعرِ  بَنةِ نَ اللَّ  9  يبيّنُ الجدولُ اآلتي أثمانَ 3 علبٍ مختلفةِ الكتلةِ مِ

: الوحدةِ األقلِّ

بَنةِ أسعارُ اللَّ )kg) ِكتلةُ العلبة 1
1
2

1
4

)JD) ُالسعر 2.8 1.5 0.8

لِ 2 ، والثاني بمعدَّ
3

 h 3 فــي
4

 m3 ِل ُ األولُ بمعدَّ ، يُمــألَ انا مــاءٍ متماثالنِ : خزّ  10  مــاءٌ

؟ انَينِ سيمتلئُ أوالً 1 . أيُّ الخزّ
2

 h 5 في
8

 m3

:100 km ِّ10.6 لكل L ِالسيّارات قودِ إلحد لُ استهالكِ الوَ : إذا كانَ معدَّ قودٌ وَ

قودِ؟ نَ الوَ لُ الوحدةِ الستهالكِ السيّارةِ مِ  11  ما معدَّ

تْ مسافةَ km 50؟ ها السيّارةُ إذا قطعَ تي تستهلكُ  12  ما كميةُ الوقودِ الَّ

قودِ؟ نَ الوَ ها بـِ L 100 مِ تي يُمكنُ للسيّارةِ أنْ تقطعَ  13  ما المسافةُ الّ

. ، وأحلُّ المسألةَ ) بدايةَ الدرسِ : أعودُ إلى فقرةِ (أستكشفُ  14 أسماكٌ

ا أَمْ غيرَ  ا أَمْ صحيحةً أحيانً نَ العباراتِ اآلتيةِ صحيحةً دائمً : أُبيّنُ ما إذا كانَتْ كلٌّ مِ تبريرٌ

: ا ذلكَ بأمثلةٍ مناسبةٍ ا، موضحً صحيحةٍ أبدً

 . لٍ نسبةٌ .    16  كلُّ معدَّ لٌ  15  كلُّ نسبةٍ معدَّ

لِ الوحدةِ 1 .   18  ال يُمكنُ أنْ يكونَ بسطُ معدَّ لِ وحدةٍ نسبةٌ  17  كلُّ معدّ

 : x (JD) ؟ أُعطي مثاالً يوضحُ ذلكَ
z kg

لُ  : أيُّ الحالتَينِ اآلتيتَينِ يزدادُ فيها المعدَّ تبريرٌ

. x ُال تتغير ال تتغيرُ z .   20 عندما تزدادُ z وَ  19 عندما تزدادُ x وَ

لِ الوحدةِ. لُ فيها النسبةَ إلى معدَّ : أكتبُ مسألةً حياتيةً أُحوّ  21 مسألةٌ مفتوحةٌ

؟ بٍ كسريةٍ نْ نِسَ لَ الوحدةِ مِ دُ معدَّ أكتُبأكتُب  كيفَ أَجِ   22 

معلومة

دُّ السياراتُ اهلجينةُ  تُعَ
والكهربائيةُ البديلَ األمثلَ 

قودِ. لتقليلِ استهالكِ الوَ

إرشاد

 ،15-18 املسـائلَ  ألحـلَّ 
النسـبةِ  تعريفـاتِ  أوظـفُ 
الوحـدةِ. معـدلِ  وَ املعـدلِ  وَ

5

1 kg العلبة التي كتلتها

 1 . الثاني يمتلئ أوال
1
4  m3 / h 1 ، و الثاني في 

1
8  m3 / h يمتلئ األول في

      0.106 L/h

5.3

943.4

880

15-20) انظر الهامش

انظر إجابات الطلبة.

انظر إجابات الطلبة.

12

نشاط التكنولوجيا

وحدات القياس
اختلفــت وحدات القياس على مّر الزمــان والمكان، وقد 
تسبب ذلك في مشــكالت. عدة؛ لذا ُوجد نظام الوحدات 
الدولــي الذي يتضمــن -مثال - وحدات قيــاس الطول، 
والزمــن، والكتلة، وشــدة التيار الكهربائــي، والضغط، 

والسرعة، وغيرها. 
ابحث في اإلنترنت عن موقف حياتي يتضمن التحويل بين 

وحدة قياس أو أكثر من هذه الوحدات. 

إرشاد:   في األســئلة 18- 15 ستحصل على 

إجابات متعددة من الطلبة؛ لذا أرشــدهم للعودة إلى 
تعريف المعّدل والنســبة، ووضح لهم أن كل معدل 

نسبة، وليس العكس صحيًحا.

تنبيه:   من األفضل أن ُيســجل الطلبة النتائج 

بأنفســهم، لكن تأكد من تحقق الهدف من النشاط، 
وهو حساب معّدلت الوحدة ومقارنتها. 

!

تعليمات المشروع 

اطلب إلى الطلبة تنفيذ ما يأتي في جدول المهمة )1(:

اختيار شركة المياه، واختيار الملح المعدني، وكتابة كتلته في كل 
y في العمود الثالث.

x عبوة في العمود الثاني، ثم إيجاد ناتج 

الختام6

وّجه الطلبة إلى فقرة )أكتب( للتأّكد من فهمهم موضوع 	 
الدرس، واطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المســتوى 

المتوسط أو دون المتوسط اإلجابة عن السؤال.
إذا لزم األمر، تحّقق من فهم الطلبة بتوجيه سؤال مثل: 	 

جد معّدل الوحدة لكل مما يأتي:

1  
160 km

2 h
   2  

JD 4
1
2

 kg 

3  

1
4

 l

1
2

 s
   4  

0.6 m
2 s

إجابات )مهارات التفكير العليا(:

m 50 نسبة ومعّدل.
2 min

m 50 نسبة وليست معّدل، 
2 m 15( أحيانا صحيحة 

16( صحيحة دائما حسب تعريف المعّدل.

17( صحيحة دائما ألن معّدل الوحدة حالة خاصة من المعّدل، والمعّدل نسبة.

 JD 5
2 kg  > JD 4

2 kg JD 1 معّدل وحدة. 19(  يزداد المعّدل ، مثال 
1 kg

18( غير صحيحة 

JD 6
3 kg  < JD 6

2 kg 20( ل يزداد المعّدل ، مثال 

إرشــاد:  في الســؤال 11 وضح للطلبة أنه لتحديد كتلة العلبة ذات سعر 

الوحدة األقل، فإن الطريقة األفضل هي إيجاد معدل الوحدة.
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التعلم القبلي: 

يكتب النسبة بصور مختلفة.	 
األعـداد 	  علـى  والقسـمة  الضـرب  عمليتـي  ُيجـري 

والعشـرية. الصحيحـة 
علـى 	  والطـرح  والجمـع  الضـرب  ُيجـري عمليـات 

الجبريـة.  المقاديـر 

التهيئة1

اكتب الجدول اآلتي على السبورة.	 

8
10

3
9

4
3

1
3

12
9

6
18

8
6

12
15

اسأل الطلبة:	 
كيف تبســط النسبة؟ بقسمة بسطها ومقامها على  	

العامل المشترك األكبر بينهما.
	 . 1

3
 , 4

3
أي النسب في أبسط صورة؟ 

كيف تعرف أن النسبتين متكافئتان؟ بإجراء عملية  	
الضرب أو القسمة على إحداهما للحصول على 

األخرى.
أي النسب متكافئة؟ 	

1 متكافئــة، حيث إن أبســط صورة 
3

 ، 3
9

 ، 6
18

  

1
3

لكل منها 

4 متكافئة، حيث إن أبسط صورة 
3

 ، 12
9

 ، 8
6

  

4
3

لكل منها 

8 متكافئة، حيث إن أبســط صورة لكل 
10

 ، 12
15

  

4
5

منها 

2
الدرس

نتاجات الدرس:

يتعرف التناسب.	 
يميز التناسب من خالل نسبتين معلومتين.	 
يحل التناسب.	 
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التناُسُبالدرُس 2
  أستكشُف

نَ  نَ الحليبِ علــى mg 560 مِ يحتــوي كوبانِ مِ

يةَ الكالســيومِ في  ، تقولُ ديمةُ إنَّ كمّ الكالســيومِ

نَ الحليبِ تساوي mg 420، هلْ  كوبٍ ونصفٍ مِ

؟ هُ ديمةُ صحيحٌ ما تقولُ

حليب

. ينِ ما، ثمَّ مقارنةِ الناتجَ ما، أَوْ تبسيطِهِ لِ الوحدةِ لكلٍّ منهُ يُمكنُنا تحديدُ إنْ كانَتِ النسبتانِ متكافئتَينِ بإيجادِ معدَّ

بًا؟ ا يأتي تناسُ مثال 1 هلْ تمثلُ كلُّ نسبتَينِ ممّ

1  6: 8 ,  18:24

 : لَ الوحدةِ للنّسبتَينِ دُ معدَّ الطريقةُ 1: أَجِ

ةُ  أجدُ معدلَ الوحدةِ  طْــوَ 1الْخُ
لِلنسبةِ األولى

6

8
 = 

6 ÷ 8

8 ÷ 8

= 0.75

ةُ  أجدُ معدلَ الوحدةِ  طْــوَ لِلنسبةِ الثانية2ِالْخُ
18

24
 = 

18 ÷ 24

24 ÷ 24

= 0.75

ةُ  أقارنُ معدلَيِ  طْــوَ الوحدة3ِالْخُ

0.75 = 0.75  �

بًا، أيْ أنَّ 18:24 = 6:8 ، النسبتانِ تمثّالنِ تناسُ ، إذنْ بما أنَّ معدلَيِ الوحدةِ متساويانِ

فكرُة الدرِس

اللِ نِسبتَينِ  نْ خِ بَ مِ أميّزُ التناسُ
. لُّهُ ، وأَحُ معلومتَينِ

المصطلحاُت

، نسبتانِ  بِ فا التناسُ ، طرَ بُ التناسُ
 ، بِ طا التناسُ ، وسَ متكافئتانِ

. بِ ، حلُّ التناسُ الضربُ التبادليُّ

التناسب والنسب المتكافئة   مفهوٌم أساسيٌّ 

ى النســبتانِ• بالكلماِت ، وفي هذهِ الحالةِ تُســمّ يْــنَ نِســبتَينِ ــوَ مســاواةٌ بَ ــبُ (proportion) هُ التناسُ

.(equivalent ratios) ِنسبتَينِ متكافئتَين

a  أوْ a : b = c : d• بالرموِز
b

 = c
d

 , b ≠ 0, d ≠ 0

 ،(extremes) بِ  يِ التناسُ طرفَ  a, d ى العددانِ  ويُسمّ

.(mean) ِب والعددانِ b, c  وسطَيِ التناسُ

a : b = c : d

طرفا التناسبِ

وسطا التناسبِ

a  أوْ 
b

 = c
d

طرفٌ

طرفٌ

وسطٌ

وسطٌ

ــي  ــة فـ ــة صعوبـ ــض الطلبـ ــه بعـ ــاد: إذا واجـ إرشـ

تحديـــد النســـب المتكافئـــة، قـــدم أمثلـــة مختلفـــة علـــى 
ــورة. ــط صـ ــب بأبسـ ــة النسـ كتابـ



13A

االستكشاف2

وجه الطلبة إلى قراءة المسألة في فقرة )أستكشف(، واسألهم:	 
	 .0.001 kg ؟ وحدة قياس كتلة، وتساويkg وما عالقتها بالـ mg ما الوحدة
كيف تتحقق من قول ديمة؟ بإيجاد ما يحتويه كوب الحليب الواحد من الكالسيوم، ثم إيجاد  	

ما يحتويه كوب ونصف من الحليب.
هل يوجد طرائق أخرى للتحقق من قول ديمة؟ تختلف اإلجابات 	
تقبل اإلجابات جميعها.	 

التدريس3

ِمثاٌل 1

قّدم للطلبة مفهوم التناسب بالكلمات والرموز، وبين لهم أن التناسب يكون بين نسبتين متكافئتين 	 
بحيث نضع إشارة المساواة بينهما.

أكد على أماكن وجود طرفي التناسب ووسطيه، وعلى استثناء الصفر من مقامي النسبتين. 	 
منهما، 	  كل  مزايا  وبين  المعروضتين،  بالطريقتين  اللوح  على   1 المثال  حل  الطلبة  مع  ناقش 

واسألهم: متى يتم استخدام كل طريقة من الطريقتين؟ تختلف اإلجابات
يمكنك توجيه الطلبة لتنفيذ النشاط اآلتي، بوصفه تطبيًقا على التناسب:	 

إرشاد:  تعرف الطلبة في الصف السادس إلى تحديد النسب المتكافئة بتبسيط النسب، وما 

سيتعلمونه في هذا الدرس تحديد التناسب بطريقتين: معدل الوحدة والتبسيط.

   تنبيه:   قد ل يدرك الطلبة الفرق بين النسبة والتناسب؛ لذا اشرح بأمثلة مناسبة الفرق بينهما، 

وشجع الطلبة على مناقشة )متى ُتستخدم النسبة؟ ومتى يستخدم التناسب؟( والمقارنة بينهما.
!

نشاط: ألون ألشّكل تناسًبا.

وزع الطلبة في مجموعات ثنائية، وزودهم بورقة المصادر3: ألون ألشكل تناسًبا.	 

اطلب إلى الطلبة تلوين دوائر في كل مجموعة بألوان مختلفة للحصول على تناسب، وذلك وفًقا 	 
للتعليمات اآلتية:

تظليل مجموعتين من الدوائر في المربع الذي على اليســار بلونين مختلفين، وكتابة النسبة  	
بين اللونين.

تظليل مجموعتين من الدوائر في المربع المجاور الذي على اليمين بالنســبة نفســها وبعدد  	
مختلف من الدوائر، وكتابة النسبة بين اللونين.

اطلب إلى المجموعات أن تتبادل أعمالها؛ للتحقق من صحة العمل. 	 

مالحظــة: يفضل تنفيذ هذا النشــاط داخل الحصة الصفية، ولكن في حال عــدم توافر الوقت الكافي 

يمكنك تكليف المجموعات بحّله واجًبا منزليًّا.

مالحظات المعلم

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................
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14

: طُ النسبتَينِ الطريقةُ 2: أُبَسّ

6
8

    =    3
4

÷2

÷2

كِ األكربِ 2 طَ واملَقامَ عىل العاملِ املشرتَ أقسمُ البَسْ

18
24

    =    3
4

÷6

÷6

كِ األكربِ 6 طَ واملَقامَ عىل العاملِ املشرتَ أقسمُ البَسْ

بًا. النِ تناسُ ما تشكّ ، فَهُ ، إذنْ بما أنَّ النسبتَينِ متساويتانِ بعدَ التبسيطِ

    أتحقُق من فهمي:

2  5:3  , 25: 15    3  1: 4 , 3: 16

 ، a×d = b×c ِب ا لحاصلِ ضربِ وسطَيِ التناسُ ــبِ مســاويً a يكونُ حاصلُ ضربِ طرفَيِ التناسُ

b
 = 

c

d
في أيِّ تناســبٍ 

.)cross multiplication) َّيةُ الضربَ التبادلي ى هذهِ الخاصّ وتُسمّ
a

b
   =   

c

d

ى يةِ الضــربِ التبادليِّ إليجادِهِ، وهذا ما يُســمّ ــبِ غيرَ معروفٍ فإنَّــهُ يُمكنُنا اســتعمالُ خاصّ إذا كانَ أحــدُ أطرافِ التناسُ

.)solve proportion) ِب حلَّ التناسُ

مثال 2 

 : نَ التناسباتِ اآلتيةِ أحلُّ كالًّ مِ
1  

7

8
 = 

a

40

a × 8 = 7 × 40 يةُ الرضبِ التباديلِّ خاصّ

8a = 280 أرضبُ
8a
8

 = 280
8

ِ املعادلةِ عىل 8 أقسمُ طريفَ

a = 35 طُ أُبَسّ

تناسب ليس تناسبا

 التقويم التكويني:

اطلب إلى الطلبة حل تدريب )أتحقق من فهمي( بعد 	 
على  تحتوي  التي  اإلجابات  بعض  اختر  مثال.  كل 
أخطاء مفاهيمية وناقشها على اللوح من دون ذكر اسم 

صاحب الحل؛ تجنًبا إلحراجه.

ِمثاٌل 2

طريقة 	  أنه  وأكد  التبادلي،  الضرب  مفهوم  للطلبة  قّدم 
من طرائق الكشف عن التناسب وحله.

إرشــاد: قبل حل المثال 2 مع الطلبة، ناقشهم 

فــي القيم المســتثناة عنــد اختبار وجود تناســب، 
واربطها بخاصية الضرب التبادلي.

وذكرهم 	  اللوح،  على   2 مثال  حل  الطلبة  مع  ناقش 
أثناء حل فرَعِي  بخواص حل المعادلت الخطية في 
يكون  أن  يمكن  المجهول  أن  لهم  موضًحا  المثال، 

على شكل مقدار جبري أو حد جبري.

إرشــاد: في الفرع 3 من المثال 2، ابدأ بخطوة 

الضرب التبادلي لحل المســألة، واطلب إلى الطلبة 
مالحظــة أن المعادلــة الناتجة تحــوي متغيًرا على 

طرفيها، وذكرهم بخصائص المساواة لحلها.
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 مثال 3: من الحياة

ناقش مع الطلبة حل مثال 3 على اللوح، بوصفه تطبيًقا 	 
حياتيًّا على حل التناســب، وبيــن لهم ضرورة وضع 

القيم في مكانها الصحيح كما تشير األسهم.
اطلب إلى الطلبة كتابة التناســب الموجود في السؤال 	 

بأشكال أخرى، وحله، ومقارنة الحلول الناتجة معهم 
بحل المســألة؛ للتأكد من صحة الحل، وناقش معهم 

الخطأ، وقدم لهم الصواب.

إرشـــاد: فـــي المثـــال 3 اســـتخدم األقـــالم 

ـــة  ـــن للطلب ـــؤال، لتبي ـــل الس ـــاء ح ـــي أثن ـــة ف الملون
األماكـــن الصحيحـــة لـــكل قيمـــة مـــن قيـــم 

ــب. التناسـ

تنبيه:

قد يخطئ بعض الطلبة في كتابة التناسب عند حل المسائل الحياتية، ويرجع ذلك 
إلى عدم تحليل المسألة وفهمها بصورة صحيحة. مثاًل: قد يكتب طلبة التناسب 

3 . ولحل المشكلة:
x

 = 8
27

 , 8
3

 = 27
x

في مثال 3 بإحدى الصور: 

درب الطلبة على كتابة التناســب بصورة لفظية، ثم التعويض عن الصورة اللفظية 
باألعداد المناســبة من معطيات المسألة وتحديد المجهول، ثم وجههم للتحقق 

من معقولية اإلجابة.

!
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الوحدُة 5

2  63

28
 = 9

y

y × 63 = 9 × 28 يةُ الرضبِ التباديلِّ خاصّ
63 y = 252 أرضبُ
63y
63

 = 252
63

ِ املعادلةِ عىل 63 أقسمُ طريفَ

y = 4 طُ أُبَسّ

3  12

x - 2
 = 32

x + 8

32(x - 2) = 12(x + 8) يةُ الرضبِ التباديلِّ خاصّ

32x - 64 = 12x + 96
       -12x               -12x 

يةُ التوزيعِ خاصّ

نَ الطرفَنيِ أطرحُ 12x مِ
20x - 64 = 96

أمجعُ 64 لِكِال الطرفَنيِ  64+     64+                  
20x = 160

ِ املعادلةِ عىل 20     20÷      20÷                  أقسمُ طريفَ
x = 8

   أتحقُق من فهمي:

4  
d

5
 = 1

35    5  7
b

 = 28
3    6  

x

12 - x
 = 10

30

3: مَن الحياِة     مثال 

، كانَتْ نســبةُ العاملينَ في قسمِ البرمجةِ إلى  : في إحد شركاتِ الحواسيبِ شــركاتٌ

العاملينَ في قسمِ التســويقِ 8 : 3، فإذا كانَ عددُ المبرمجينَ 27، فما عددُ العاملينَ في 

؟ قسمِ التسويقِ

. x ِوأفرضُ أنَّ عددَ العاملينَ في قسمِ التسويق ، لُّهُ أكتبُ تناسبًا وأحُ

3
8    =   

27
x

العاملونَ في قسمِ التسويقِ

العاملونَ في قسمِ البرمجةِ

33
4

1
 التدريب74

أتدرب وأحّل المسائل:

المسائل(، 	  وأحّل  )أتدرب  فقرة  إلى  الطلبة  ِه  وجِّ
واطلب إليهم حّل المسائل فيها. 

إذا واَجَه الطلبة صعوبة في حّل أي مسألة، فاختر طالًبا 	 
تمكن من حّل المسألة؛ ليعرض حّله على اللوح.

إرشادات:

كتابة 	  بأهمية  الطلبة  ذكر   13 َو   12 السؤالين  في 
إجابة  على  للحصول  صحيحة؛  كتابة  التناسب 

صحيحة.
في سؤال 17 يمكن حل المسألة بأكثر من طريقة. 	 

)أستكشف(  بفقرة  المتعلقة  األسئلة  إلى  ارجع 
في بداية الدرس.

توسعة:  في السؤال13 اطلب إلى الطلبة كتابة 

تناسب آخر لطول امرأة وعرض كتفيها معتمدين 
على المعلومة الموجودة في السؤال.

المفاهيم العابرة للمواد  

كتاب 	  في  وردت  حيثما  للمواد  العابرة  المفاهيم  أكد 
الطالب أو كتاب التمارين. في السؤال 14 أكد أهمية 
المحيطات في الحفاظ على التوازن البيئي ، وناقشهم 

في طرائق المحافظة عليها من التلوث.
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رُ إجابتي. ا يأتي تناسبًا؟ أبرّ هلْ تُمثلُ كلُّ نسبتَينِ ممّ

1   3
7 

 , 15
35 

  2   7.5
3 

 , 30
12 

  3   44
11 

 , 18
4 

 

 .5 أُخر kg ِثمنًا لـ JD 4 َثمَّ دفع ، نَ البرتقالِ  4  دفعَ أشرفُ JD 2.4 ثمنًا لـِ  kg 3 مِ

 5 kg ِهُ ثمنًا لـ نَ البرتقالِ معَ ما دفعَ هُ أشرفُ ثمنًا لـِ  kg 3 مِ بِ ما دفعَ نْ تناسُ أتحققُ مِ

رُ إجابتي. ، وأبرّ للبرتقالِ

: باتِ اآلتيةِ نَ التناسُ أحلُّ كالًّ مِ

5   21
84 

 = a
12 

  6   5
3 

 = 
65
y 

  7   
d
3 

 = 1
18 

8   4
b 

 = 24
3 

  9   5
15 

 = x
x + 8 

  10   x - 3
x + 7 

 = 1
3 

 ، نَ الماءِ يَ 1:5، إذا احتو السائلُ على g 60 مِ لحِ إلى الماءِ في سائلٍ هِ : نسبةُ المِ  11  علومٌ

؟   لحِ يحوي السائلُ نَ المِ ا مِ مْ غرامً فَكَ

 100 mL َنْ عصيرِ البرتقالِ مع : تُعِدُّ سمرُ عصيرَ فاكهةٍ بِمزجِ  mL 150 مِ  12  عملٌ منزليٌّ

يةُ عصيرِ  ، فما كمّ نْ عصيرِ البرتقالِ . إذا استعملَتْ ســمرُ mL 600 مِ نْ عصيرِ الجزرِ مِ

؟  تْهُ الجزرِ الّذي استعملَ

أَتـدرُبأَتـدرُب
وأحلُّ املسائَل

أتذكر

معادلــةٍ  حــلُّ  يمكنُنــي 
حتتــوي عــىل متغــريٍ واحــدٍ 
يْها بِاســتخدامِ  يف أحــدِ طرفَ

خصائــصِ املســاواةِ.

3 x = 8 × 27 يةُ الرضبِ التباديلِّ خاصّ

3 x = 216 أرضبُ
3x

3
 = 

216

3
أقسمُ عىل 3

x = 72 طُ أُبَسّ

. ، عددُ العاملينَ في قسمِ التسويقِ 72 عامالً إذنْ

    أتحقُق من فهمي: 

، كانَتْ نسبةُ الطالبِ إلى الطالباتِ 6 : 5، فإذا كانَ  في أحدِ الصفوفِ األساسيةِ

؟ 15عددُ الطالباتِ في الصفِّ 18، فَما عددُ الطالبِ

1)   تناسب ألن

3 × 35 = 7 × 15

2)  تناسب ألن

7.5 × 12 = 3 × 30

3)  ليس تناسبا ألن

44 x 4 ≠ 11 × 18

ل الوحدة في الحالتين 0.8  2.4 تناسب ألن معدّ
3  = 0.8 , 

4
5  = 0.8

3 39 1
6

1
2

4

12

400

8

الـدَّرُْس

مسائل مهاراُت التفكيِر

وجه الطلبة إلى فقرة )مهارات التفكير العليا(  واطلب 	 
إليهم حّل المسائل ) 20 – 18(.

ل 	  التي  النسبة  تحديد  حول   18 السؤال  فكرة  تدور 
تساوي باقي النسب أو النسبة التي ل تشكل تناسًبا مع 

باقي النسب.

   الواجب المنزلي: 

من 	  جميعها  الدرس  مسائل  حّل  الطلبة  إلى  اطلب 
ِد المسائل التي  كتاب التمارين واجًبا منزليًّا، لكْن حدِّ
يمكنهم حّلها في نهاية كل حصة بحسب ما يتّم تقديمه 

من أمثلة الدرس وأفكاره.

التي 	  الطالب  كتاب  من  المسائل  إضافة  أيًضا  يمكن 
الواجب  إلى  الصفية  الغرفة  داخل  الطلبة  يحّلها  لم 

المنزلي.

اإلثراء5

البحث وحل المسائل : 

فرقعة النسب

بورقة 	  وزودهم  ثنائية،  مجموعات  إلى  الطلبة  وزع 
المصادر4: فرقعة التناسب.

اطلب إلى المجموعات قص البطاقات، وخلطها.	 
على 	  التناوب  المجموعات  في  الطلبة  إلى  اطلب 

سحب البطاقات، وكتابتها بأبسط صورة.
تناسًبا، 	  تشكالن  لنسبتين  بطاقتين  الالعب  وجد  إذا 

يفرقع بأصابعه، ويحتفظ بالبطاقتين.
الفائز من يحصل على أكبر عدد من البطاقات.	 
بعد أن تنهي المجموعات النشاط، اسألهم:	 
مــا البطاقتيــن اللتين لــم تتمكنوا مــن ربطهما  	

ببطاقات أخرى؟ 9:25 و9:21

للنسبة 	  مكافئة  نسبة  إيجاد  المجموعات  إلى  اطلب 
على كل بطاقة.

ِه الطلبة إلى تنفيذ النشــاط واجًبا منزليًّا، ثم  مالحظــة: وجِّ

ناقش النتائج التي توصلوا إليها في اليوم التالي.

16

إرشاد:  اطلب إلى الطلبة تسجيل التناسبات جميعها التي يحصلون عليها.

تنبيه:  قد يخطئ بعض الطلبة في رأيهم أن 9:3 تكافئ نســبة 24 :8، ألن 

النسبتين 3:1 و 3 :1 تحتويان األرقام نفسها.
!

التناسبات كما في الجدول اآلتي:	 

12:36=8:24=6:18 =1:3 8 : 10 = 12 : 15 = 4 : 5 16 : 24 = 10 : 15 = 2 : 3

44:33=9:3=15:5 = 3 : 1 9 : 12 = 15 : 20 = 3 : 4 24 : 40 = 21 : 35 = 3 : 5

8 : 6 = 12 : 9 = 4 : 3 96 : 88 =132:121=12 : 11 75:70 = 90 : 84 = 15 : 14
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مهاراُت التفكيِر الُعليا

دُ طولَ امرأةٍ  يْها cm 42 تقريبًا. أَجِ تِفَ رضُ كَ ها cm 164 يكونُ عَ : المرأةُ الّتي طولُ  13  علومٌ

42.6 cm يْها تِفَ رضُ كَ عَ

دُ  يَ 3:10، أَجِ : نسبةُ مساحةِ المحيطِ الهادي إلى مســاحةِ سطحِ األرضِ هِ  14  محيطاتٌ

510072000 km2 ِمساحةَ المحيطِ الهادي إذا كانَتْ مساحةُ سطحِ األرض

،115 g تســاوي AA ِنْ نوع تلةُ 5 بطارياتٍ مِ إِذا كانَتْ كُ

: تلةَ دُ كُ أَجِ

.  15 بطاريةٍ واحدةٍ

.  16 8 بطارياتٍ

. ، وأحلُّ المسألةَ ) بدايةَ الدرسِ : أعودُ إلى فقرةِ ( أستكشفُ  17  حليبٌ

: مزجَ أربعةُ طلبةٍ في حصةِ الفنِّ اللونَ   18  تبريرٌ

على  للحصولِ  األزرقَ  واللــونَ  األحمرَ 

، ويبيّنُ الجدولُ المجاورُ  اللونِ األُرجوانيِّ

. طالبٍ كلُّ  ها  اســتخدمَ تــي  الّ ياتِ  الكمّ

نَ  أيُّ الطلبةِ حصلَ علــى درجةٍ مختلفةٍ مِ

رُ إجابتي. ؟ أبرّ وانيِّ اللونِ األُرجُ

، ثمَّ أشرحُ كيفَ أجعلُ الموقفَ  نًا السببَ بٌ مبيّ ا فيهِ تناسُ ا حياتيًّ : أكتبُ موقفً  19  مسألةٌ مفتوحةٌ

بًا. لُ تناسُ ال يشكّ

بًا؟ أكتُبأكتُب  كيفَ أحددُ إنْ كانَتْ نسبتانِ تمثّالنِ تناسُ   20 

الطالبُ  اللونُ األحمرُ
( ( كوبٌ

اللونُ األزرقُ
( ( كوبٌ

سامي 1 1
3 

2
3 

لينُ 2 1
2 

1 1
4 

وليدٌ 4 1
2 2

سمرُ 5 2 1
2 

معلومة

 71% حوالَيْ  الميــاهُ  تُغطي 
، والمحيطُ  نْ سطحِ األرضِ مِ
الهــادي أكبرُ مســطَّحٍ مائيٍّ 

. على سطحِ األرضِ

معلومة

وانيِّ  كانَ مصدرُ اللونِ األرجُ
نَ  ا مِ في العصورِ القديمةِ نوعً
ــذي ينتجُ إفرازاتٍ  المحارِ الَّ

. وانيةٍ ذاتَ صبغةٍ أرجُ

الوحدُة 5

166.3

153 021 600

23

184

.x = 420  560 هو
2  = 

x
صحيح . ألن حل المعادلة  1.5

 1
2 4 وما تبقى من النسب 

9 وليد ، ألن نسبة األزرق إلى األحمر عنده 

انظر إجابات الطلبة.

انظر إجابات الطلبة.

نشاط التكنولوجيا:

ِه الطلبة إلى الرابط:	  وجِّ
https://www.mathgames.com/skill/8.19-
ratios-and-proportions

ْعهم على الدخــول إلى هذه اللعبــة التفاعلية 	  وشــجِّ
في المنزل، والتدرب على تمييز النســب التي تشكل 

تناسًبا.

إرشــاد:   يمكنــك تنفيذ النشــاط فــي غرفة 

الحاسوب، على شكل مسابقات بين الطلبة.

تنبيه:  تحتوي اللعبة على مصطلحات رياضية 

ــح للطلبة معنى كل مصطلح  باللغة اإلنجليزية، وضِّ
لتسهيل تعاملهم مع اللعبة.

!

تعليمات المشروع: 

اطلـب إلـى الطلبة فـي جـدول المهمـة )1(، التحقق 	 
من تناسـب كل نسـبتين فـي العمـود الثالث.

الختام6

فهمهم 	  من  للتأّكد  )أكتب(  فقرة  إلى  الطلبة  وّجه 
الطلبة من ذوي  إلى بعض  الدرس، واطلب  موضوع 
عن  اإلجابة  المتوسط  دون  أو  المتوسط  المستوى 

السؤال.

إذا لزم األمر، تحّقق من فهم الطلبة بتوجيه سؤال مثل:	 

بّين ما إذا كانت كل نســبتين فــي ما يأتي تمثالن  	
تناسًبا أم ل:

1   2:3 , 4:6 

2  3
4

 , 6
9

 

جد القيمة المجهولة في كل مما يأتي: 	

3   1
2

 = x
14

4  1
3

 = 6
9

 
ـــة؛  ـــات متنوع ـــى إجاب ـــتحصل عل ـــؤال 19 س ـــة الس ـــد إجاب ـــاد:  عن إرش

ـــة. ـــول الطلب ـــن حل ـــزة م ـــاذج ممي ـــرض نم ـــى ع ـــرص عل فاح

توسعة:  في المعلومة المرتبطة بالسؤال 18 بّين للطلبة أنه يمكن استخدام 

التكنولوجيا للحصول على اللون المطلوب.



التعلم القبلي: 

يجد نسًبا مكافئة لنسبة معطاة.	 
يختبر وجود تناسب بين نسبتين.	 
يجد معّدل الوحدة لنسبة معطاة.	 

التهيئة1

ارسم على اللوح الجدول اآلتي:	 

كرات حمراء:كرات زرقاء
:

اطلب إلــى طالبين من الصف الوقــوف على جانبي 	 
عالمة النسبة ) : (.

اطلب إلى كل لعب كتابة عدد أقل من 50 في الجانب 	 
الذي يقف فيه.

اطلب إلى الالعبين إعطاء نسبة عدد الكرات الحمراء 	 
إلى عدد الكرات الكلي.

أول لعب يعطي النسبة الصحيحة يكسب نقطة.	 

كرر النشاط مرة أخرى.	 

إرشاد:  

يمكنــك تغيير مجال األعــداد التي تعطيهــا للطلبة 
لتكيف النشاط كيفما تريد ليصبح أسهل أو أصعب.

نتاجات الدرس:

يتعرف عالقة التناسب.	 
يختبر وجود عالقة تناسب بين كميتين.	 
ينشــئ جدوًل يمثــل عالقة تناســب بين 	 

كميتين.
يمثــل عالقــة تناســب على المســتوى 	 

اإلحداثي.

3
الدرس

18

العالقاُت التناُسبيُةالدرُس 3
  أستكشُف

: يبيّنُ الشــكلُ المجاورُ ارتفاعَ 3 أعمدةٍ  نشاطٌ

، ثمَّ  . أمألُ الجدولَ المجاورَ نْ قِطعٍ بالستيكيةٍ مِ

: ينِ اآلتيَينِ نِ السؤالَ أُجيبُ عَ

. 1) أصفُ ما أالحظُهُ

2)  أكتــبُ عالقــةً تربِطُ بيــنَ عــددِ القطعِ 

البالســتيكيةِ في أحدِ األعمــدةِ وارتفاعِ 

ذلكَ العمودِ.

10  5 15
21

 m
m

14
 m

m

7 
m

m

قطعٍقطعٍقطعةً 

. ويُمكنُ  ــهُ لُ الوحدةِ نفسُ ما معدَّ يتَينِ لجميعِ نســبِهِ يَ عالقةٌ بينَ كمّ ــبِ (proportional relationship): هِ عالقةُ التناسُ

. تحديدُ ذلكَ باستخدامِ جدولٍ يمثّلُ تلكَ العالقةَ

1: مَن الحياِة     مثال 

نَ الصفحاتِ في  ها لقراءةِ عددٍ مِ : سجلَتْ سلو الدقائقَ الّتي تحتاجُ قراءةٌ

بٍ بينَ عددِ الصفحاتِ والزمنِ  دُ عالقةُ تناسُ ، هلْ توجَ الجدولِ المجاورِ

؟  بالدقائقِ

: لَ الوحدةِ لكلِّ نسبةٍ في الجدولِ دُ معدَّ ، أَجِ بٍ بينَ عددِ الصفحاتِ والزمنِ بالدقائقِ لتحديدِ وجودِ عالقةِ تناسُ

  = 2.5 ,   = 2.5 , = 2.5
عددُ الصفحاتِ

عددُ الدقائقِ
5
2

15
6

45
18

. بٍ بينَ عددِ الصفحاتِ والزمنِ بالدقائقِ دُ عالقةُ تناسُ ، توجَ ، إذنْ التِ الوحدةِ لجميعِ النِّسبِ متساويةٌ بما أنَّ معدَّ

    أتحققُ من فهمي:

 ، هِ بالسنواتِ رِ مُ : يبيّنُ الجدولُ المجاورُ العالقةَ بينَ طولِ اإلنســانِ وعُ أعمارٌ

رُ إجابتي. ؟ أبرّ بٍ هلْ هذهِ عالقةُ تناسُ

(min) ِعددُ الدقائق 2 6 18

عددُ الصفحاتِ 5 15 45

(yr) ُر مُ العُ 4 6 9 12

(m) ُالطول 1 1.1 1.3 1.5

لُ الوحدةِ  معدَّ
الرتفاعِ 
القرصِ

عددُ األقراصِ
ارتفاعُ 

المجموعةِ 
)mm) بالـ

57

1014

1521

فكرُة الدرِس

 ، أتعرفُ عالقةَ التناسبِ
 وأمثلُها في المستو

. اإلحداثيِّ

المصطلحاُت

بِ عالقةُ التناسُ

ليست تناسب ألن النسب غير متساوية.
1
4  = 0.25, 

1.1
6  = 0.18, 

1.3
9  = 0.14, 

1.5
12 = 0.125

18



االستكشاف2

وزع الطلبة إلى مجموعات ثنائية، واطلب إليهم تنفيذ النشاط في فقرة )أستكشف(، ثم اسألهم:	 

هل النسب بين الرتفاع وعدد األقراص متكافئة؟ نعم 	

ما العالقة بين معّدل الوحدة في النسب جميعها؟ متساوية 	

ماذا نسمي العالقة بين ارتفاع األقراص وعددها؟ تختلف اإلجابات. 	

تقبل اإلجابات جميعها.	 

التدريس3

ِمثاٌل 1

التناسب 	  عالقة  معدل  أن  لهم  وبين  الوحدة،  بمعدل  واربطه  تناسب،  عالقة  مفهوم  للطلبة  قّدم 
عالقة بين كميتين لجميع نسبهما معدل الوحدة نفسه.

ناقش مع الطلبة حل مثال 1 على اللوح، وركّز على إيجاد معّدل الوحدة للتحقق من وجود عالقة 	 
تناسب طبًقا للتعريف.

  تنبيه:  قد يخطئ بعض الطلبة في حســاب معدل الوحدة لعدد من النســب للحكم على 

وجود عالقة تناســب، ولعالج ذلك وجههم للتأمل بتعريف عالقة التناسب والذي يؤكد وجوب 
تساوي معّدل الوحدة لكل النسب. 

!

المفاهيم العابرة للمواد  

د المفاهيَم العابرة للمواد حيثما وردت في كتاب الطالب أو كتاب التمارين. في المثال 1 عزز وعي  أكِّ
الطلبة حول فوائد القراءة، وأهميتها في بناء الشخصية وضمان التعلم المستمر.

 التقويم التكويني:

اطلب إلى الطلبة حل تدريب )أتحقق من فهمي( بعد كل مثال. اختر بعض اإلجابات التي تحتوي 	 
على أخطاء مفاهيمية، وناقشها على اللوح من دون ذكر اسم صاحب الحل؛ تجنًبا إلحراجه.

مالحظات المعلم
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..............................................
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..............................................
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..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................
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..............................................

..............................................

..............................................

..............................................
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 المثاالن 2 و 3: من الحياة

وضح للطلبة أنه في حال وجود جدول يمثل العالقة 	 
يمكننا إيجاد معدل الوحدة لتحديد ما إذا كانت تمثل 
عالقة تناسب أم ل، أما إذا كانت العالقة غير ممثلة في 
جدول، فيتعين علينا إنشاء جدول لتنظيم قيم العالقة 

أوًل، ثم إيجاد معدل الوحدة لكل نسبة في الجدول.

ناقش مع الطلبة حل مثال 2 على اللوح، موضًحا لهم 	 
 12 

1
2  km آلية تعبئة الجدول بزيادة المسافة المقطوعة

كل نصف ساعة. 

  تنبيــه:  في المثال 2 ، قــد يجد بعض الطلبة 

صعوبة في قســمة األعداد الكسرية؛ لذا اطلب إليهم 
تحويل األعداد الكسرية إلى كسور غير فعلية أوًل.

!

ناقش الطلبة بحل المثال 3 على اللوح، الذي ل تمثل 	 
العالقة فيه عالقة تناسب، ثم اسألهم: 

في رأيكم، ما الذي جعل العالقة غير تناســبية؟  	
وجود قيمة ثابتة )3 دنانير( بــدل خدمة للعائلة، 

وهذا ل يعتمد على عدد أفراد العائلة.

19

الوحدُة 5

لِ  ، وإيجادِ معدَّ ــبٍ بإنشــاءِ جدولٍ لتنظيمِ قيمِ العالقةِ يتَينِ تمثلُ عالقةَ تناسُ ا تحديدُ ما إذا كانَتِ العالقةُ بينَ كمّ ويُمكنُنا أيضً

. الوحدةِ لكلِّ نسبةٍ في الجدولِ

2: مَن الحياِة     مثال 

1 ، أبيّنُ 

2
 h َّ12 كل 

1

2
 km ُفكانَ يقطع ، اجاتِ الهوائيةِ : اشتركَ باســلٌ في سباقٍ للدرّ رياضةٌ

بٍ أَمْ ال.   ها باسلٌ وعددِ الساعاتِ تمثّلُ عالقةَ تناسُ ما إذا كانَتِ العالقةُ بينَ المسافةِ الّتي يقطعُ

تي قبلَها  نِ الّ ، وكذلكَ تزيدُ كلُّ مسافةٍ مقطوعةٍ عَ 1
2

 h ِتي قبلَها بمقدار نِ الّ كلُّ مدةٍ زمنيةٍ تزيدُ عَ

12 1
2

 km ِبمقدار

ةُ أُنشئُ جدوالً يربطُ بينَ المسافةِ المقطوعةِ وعددِ الساعات: طْــوَ 1الْخُ

)h)  ِعددُ الساعات  1
2 

1 1 1
2 

2

)km)  ُالمسافةُ المقطوعة 12 1
2 

25 37 1
2 

50

: لَ الوحدةِ لكلِّ نسبةٍِ دُ معدَّ ، ثمَّ أَجِ سورٍ ةُ أكتبُ النِّسبَ على شكلِ كُ طْــوَ 2الْخُ

  = 25 ,   = 25 ,   = 25 , = 25
المسافةُ المقطوعةُ

عددُ الساعاتِ
25
1

50
2

12 1
2

1
2

37
1
2

1
2

1

. بٍ ، العالقةُ بينَ المسافةِ المقطوعةِ والزمنِ تمثّلُ عالقةَ تناسُ ، إذنْ التِ الوحدةِ لجميعِ النِّسبِ متساويةٌ بما أنَّ معدَّ

    أتحقُق من فهمي:

هُ لميسُ وعددِ األســابيعِ يمثّلُ  رُ خِ . أبيّنُ ما إذا كانَتِ العالقةُ بينَ ما تدّ ينِ صروفِها 3 دنانيرَ كلَّ أســبوعَ نْ مَ رُ لميسُ مِ خِ تدّ

بٍ أَمْ ال.  عالقةَ تناسُ

3: مَن الحياِة    مثال 

 ، عاتِ السياحيةِ العائليةِ JD 7 للفردِ إضافةً إلى JD 3 بدلَ خدماتٍ للعائلةِ نتجَ : إذا كانَ سعرُ تذكِرةِ الدخولِ ألحدِ المُ منتجعٌ

. بٍ أبيّنُ ما إذا كانَتِ العالقةُ بينَ المبلغِ وعددِ أفرادِ العائلةِ تمثّلُ عالقةَ تناسُ

: ةُ أُنشئُ جدوالً يربطُ بينَ عددِ أفرادِ العائلةِ والمبلغِ طْــوَ 1الْخُ

عددُ األفرادِ 1 2 3 4

)JD) ُالمبلغ 10 17 24 31

انظر الهامش

إجابات )أتحقق من فهمي 2(:

عدد األسابيع8642
12963)JD(التوفير

3
2

  ,  
6
4

 = 
3
2

  , 
9
6

 = 
3
2

  , 
12
8

 = 
3
2

عالقة تناسب ألن النسب متساوية: 
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 مثال 4: من الحياة

يحمـل هذا المثـال فكرة جديدة، وهـي تمثيل العالقة 	 
فـي المسـتوى اإلحداثـي لتحديد مـا إذا كانـت تمثل 
عالقـة تناسـب أم ل. بيـن للطلبـة أنـه إذا كان التمثيل 
البيانـي للعالقـة خطًّـا مسـتقيًما يمـر بنقطـة األصـل، 

فإنهـا تمثـل عالقة تناسـب. 

إرشــاد:   وضح للطلبة أننا ل نحتاج في هذه 

الطريقــة إلى إيجاد معــدل الوحدة لكل نســبة في 
الجدول.

ناقـش حـل مثـال 4 مـع الطلبـة علـى اللـوح، وتدرج 	 
معهم فـي خطوات التمثيـل، مؤكًدا لهـم أهمية وضع 
. y وكميـة الماء علـى المحور x الزمـن علـى المحـور

20

: لَ الوحدةِ لكلِّ نسبةٍ دُ معدَّ ، ثمَّ أَجِ سورٍ ةُ أكتبُ النِّسبَ على شكلِ كُ طْــوَ 2الْخُ

  = 10 , = 8.5 ,   = 8 , = 7.75
المبلغُ

عددُ األفرادِ
17
2

10
1

31
4

24
3

. بٍ ، العالقةُ بينَ المبلغِ وعددِ أفرادِ العائلةِ ال تمثّلُ عالقةَ تناسُ ، إذنْ التِ الوحدةِ لجميعِ النِّسبِ غيرُ متساويةٍ بما أنَّ معدَّ

   أتحقُق من فهمي:

، هلِ العالقةُ بينَ ما يتقاضاهُ العاملُ وعددِ  نْ كلِّ ساعةِ عملٍ JD 5 إضافةً إلى JD 4  بدلَ وجبةِ طعامٍ : يتقاضى عاملٌ عَ عملٌ

رُ إجابتي. ؟ أبرّ بٍ ساعاتِ عملِهِ عالقةُ تناسُ

،  فتكونُ العالقةُ عالقةَ  ــبٍ بتمثيلِها في المســتو اإلحداثيِّ يتَينِ عالقةَ تناسُ ا تحديدُ ما إذا كانَتِ العالقةُ بينَ كمّ يُمكنُنــا أيضً

. ا يمرُّ في نقطةِ األصلِ بٍ إذا كانَ تمثيلُها البيانيُّ مستقيمً تناسُ

   مثال 4: مَن الحياِة

ضافةِ إلى  يةِ الماءِ المُ . هلْ تمثّلُ العالقةُ بينَ عددِ الدقائقِ وكمّ لِ L 6 كلَّ دقيقةٍ انِ ماءٍ بمعدَّ نبورٌ في خزّ بُّ صُ : يَصُ ماءٌ

؟ بٍ انِ عالقةَ تناسُ الخزّ

: يةِ الماءِ والزمنِ ةُ أُنشئُ جدوالً يربطُ بينَ كمّ طْــوَ 1الْخُ

)min) ُالزمن 1 2 3 4 5

)L) ِيةُ الماء كمّ 6 12 18 24 30

: بةٍ ةُ أكتبُ النِّسبَ في الجدولِ على شكلِ أزواجٍ مرتَّ طْــوَ 2الْخُ

 (1, 6) , ( 2, 12) , ( 3, 18) , ( 4, 24) , ( 5, 30) : األزواجُ المرتبةُ

. لُ بينَها بِمستقيمٍ ، وأَصِ بةَ في المستو اإلحداثيِّ ةُ أمثّلُ األزواجَ المرتَّ طْــوَ 3الْخُ

بما أنَّ التمثيلَ البيانيَّ مستقيمٌ يمرُّ في نقطةِ 
يةِ الماءِ والزمنِ ، العالقةُ بينَ كمّ ، إذنْ األصلِ

بًا.   تمثّلُ تناسُ
6

12

18

24

30

36

1O 2 3 4 5 6

y

x

)min) ُالزمن

)L
ء (

املا
 ُ ية

كم

إرشـادإرشـاد

 x املِحـورِ  الزمـنَ عـىل  أضـعُ 
y املِحـورِ  املـاءِ عـىل  يـةَ  وكمّ

انظر الهامش

  تنبيهات:  

قد يخطئ بعض الطلبة في تمثيل األزواج المرتبة 	 
تابع عملهم، وقدم  لذا  اإلحداثي؛  المستوى  في 

لهم التغذية الراجعة باستمرار.
وجود 	  على  الحكم  في  الطلبة  بعض  يخطئ  قد 

بيانيًّا  يمثلها  الذي  المستقيم  من  تناسب  عالقة 
لذا  األصل؛  بنقطة  مروره  من  التحقق  دون  من 
وجه الطلبة لخصائص التمثيل البياني الذي يمثل 

عالقة تناسب. 
التناسب 	  عالقة  مفهومي  بين  الطلبة  يخلط  قد 

يمكن  المشكلة،  ولحل  الخطية،  والعالقة 
التناسبية  للعالقات  العامة  الصيغة  بين  المقارنة 
كل  وأن  الخطية،  للعالقات  العامة  والصيغة 
العكس  وليس  خطية،  عالقة  هي  تناسب  عالقة 

صحيًحا.

!

إجابات )أتحقق من فهمي 3(:

عدد الساعات4321
2419149)JD( المبلغ

ليست عالقة تناسب ألن النسب غير متساوية:

 9 , 
14
2

 = 7 , 
19
3

  , 
24
4

 = 6

20



21

رُ إجابتي: ، وأبرّ بٍ أحددُ أيُّ العالقاتِ المبيَّنةِ في الجداولِ اآلتيةِ تمثّلُ عالقةَ تناسُ

1   )m) ُالمسافة)s) ُالزمن
21

42

84

(JD(عددُ القطعِِِ   2   الثمنُ
13

35

57

الزمنُ (h(المبلغُ   3

2
1
2

82

123

  4   )m) ُالطول)JD) الثمنُ
22.5

33.5

44.5

رُ إجابتي: ، وأبرّ بٍ أحددُ  أيُّ التمثيالتِ البيانيةِ اآلتيةِ يمثّلُ عالقةَ تناسُ

5   y

x

(h)

(k
m

)
ُ افة
ملس
ا

الزمنُ

 6   y

x

(h)

(k
m

)
ُ افة
ملس
ا

الزمنُ

7   y

x

(h)

(k
m

)
ُ افة
ملس
ا

الزمنُ

 8   y

x

(h)

(k
m

)
ُ افة
ملس
ا

الزمنُ

بٍ بينَ عددِ الكلماتِ  دُ عالقةُ تناسُ  9  تطبَعُ سعادُ 45 كلمةً في الدقيقةِ الواحدةِ. هل توجَ

رُ إجابتي. ؟ أبرّ ها سعادُ والزمنِ تي تطبعُ الّ

أَتـدرُبأَتـدرُب
وأحلُّ املسائَل

أتذكر

بٍ إذا  متثلُ العالقةُ عالقةَ تناسُ
كانَ متثيلُها البياينُّ مستقيامً يمرُّ 

. يف نقطةِ األصلِ

الوحدُة 5

    أتحققُ من فهمي:

 دِ قُطرِ جذعِ إحد : يبيّنُ الجدولُ المجاورُ العالقةَ بيــنَ تزايُ أشــجارٌ

. أستخدمُ التمثيلَ البيانيَّ ألبيّنَ ما إذا كانَتِ  رورِ السنواتِ األشــجارِ بِمُ

رُ إجابتي. بٍ أَمْ ال، وأبرّ العالقةُ تمثّلُ عالقةَ تناسُ

)yr) ُالزمن 0 10 20 30 50

)cm) ُالقُطر 10 14 18 22 30

انظر إجابات الطلبة:  التمثيل البياني : مستقيم يمر بالنقاط جميعها، 

ال يمر بنقطة األصل. ال يمثل عالقة تناسب.

1-8) انظر ملحق اإلجابات

انظر ملحق اإلجابات

التدريب4

أتدرب وأحّل المسائل:

ـِه الطلبـة إلـى فقـرة )أتـدرب وأحـّل المسـائل(، 	  وجِّ
واطلـب إليهـم حـّل المسـائل فيهـا. 

إذا واَجَه الطلبة صعوبة في حّل أي مسألة، فاختر طالًبا 	 
تمكن من حّل المسألة؛ ليعرض حّله على اللوح.

مسائل مهاراُت التفكيِر

وجه الطلبة إلى فقرة )مهارات التفكير العليا(، واطلب 	 
إليهم حّل المسائل )17 – 14(.

   الواجب المنزلي: 

من 	  جميعها  الدرس  مسائل  حّل  الطلبة  إلى  اطلب 
ِد المسائل التي  كتاب التمارين واجًبا منزليًّا، لكْن حدِّ
يمكنهم حّلها في نهاية كل حصة بحسب ما يتّم تقديمه 

من أمثلة الدرس وأفكاره.
لم 	  التي  الطالب  كتاب  المسائل من  إضافة  أيًضا  يمكن 

يحّلها الطلبة داخل الغرفة الصفية إلى الواجب المنزلي.

اإلثراء5

البحث وحل المسائل : 

يمكن التعبير عن العالقات التناسبية باستخدام خطَّْي 	 
أعداد. 

لتٌر 	  ُيخلط  البرتقال،  مرّكز  من  عصير  لعمل  مثال: 
الماء. من  لترات   3 مع  البرتقال  مرّكز  من   واحٌد 
الخليط،  في  البرتقال  مرّكز  لترات  عدد  يمثل   x كان  إذا 
تمثيل  فيمكن  الخليط،  في  الماء  لترات  عدد   y ويمثل 
عالقة التناسب هذه باستخدام خطين مستقيمين كما يأتي: 

0
x: ماء )لتر(

y: مركز البرتقال )لتر(
0

6

2

12

4

3

1

9

3

15

5

18

6

في 	  وردت  التي  العالقات  تمثيل  الطلبة  إلى  اطلب 
مسائل )4-1( من فقرة )أتدرب وأحل المسائل( على 

خّطْي أعداد، وتحديد أي منهما يمثل عالقة تناسب.
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إرشادات:  

إذا 	  ما  لتحديد  الوحدة  معدل  إيجاد  بأهمية  الطلبة  ذكر   14 السؤال  في 
كانت العالقة تمثل عالقة تناسب أم ل، وهذا يؤكد أن الزيادة الثابتة في 

كال المتغيرين ل تمثل تناسًبا.
في السؤال 15 وجه الطلبة إلى الربط بين عالقة التناسب والتناسب.	 

المفاهيم العابرة للمواد  

أكد المفاهيم العابرة للمواد حيثما وردت في كتاب الطالب أو كتاب التمارين. في 
سؤال 10 عزز وعي الطلبة بأهمية تطوير الذات بالتحلي بالصبر والمثابرة.



نشاط التكنولوجيا:

الذي 	  اآلتي  الرابط  على  الدخول  إلى  الطلبة  ِه  وجِّ
ينقلهم إلى لعبة تفاعلية:

https://www.mathgames.com/skill/7.24-
identify-proportional-relationships

على 	  والتدرب  المنزل،  في  لعبها  على  ْعهم  وشجِّ
البيانية  التمثيالت  التناسبية من خالل  تمييز العالقات 

لمجموعة معادلت خطية.

إرشــاد:  يمكنــك تنفيذ النشــاط فــي غرفة 

الحاسوب، على شكل مسابقات بين الطلبة.

  تنبيــه:  تحتــوي اللعبة علــى مصطلحات 

ــح للطلبة معنى كل  رياضيــة باللغة اإلنجليزية، وضِّ
مصطلح؛ لتسهيل تعاملهم مع اللعبة.

!

تعليمات المشروع: 

اطلب إلى الطلبة في جدول المهمة )1(، التحقق من أن 	 
y ترتبطان بعالقة تناسب، ثم اطلب إليهم تمثيلها  َو   x

بيانيًّا مع نهاية هذا الدرس.

الختام 6

وّجه الطلبة إلى فقرة )أكتب( للتأّكد من فهمهم موضوع 	 
الدرس، واطلب إلى بعض الطلبة من ذوي المستوى 

المتوسط أو دون المتوسط اإلجابة عن السؤال.

إذا لزم األمر، تحّقق من فهم الطلبة بتوجيه سؤال مثل:	 

بّين مــا إذا كان المتغيــران x وy يرتبطان بعالقة  	
تناسب أم ل في كل مما يأتي:

1  421x

1263y

2  141286x

7543y
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مهاراُت التفكيِر الُعليا

. أُكملُ الجدولَ  1
4

 h ةِ الرياضياتِ في نْ مادّ : يُمكنُ لعامرٍ حلُّ 6 مسائلَ مِ  10  واجبٌ منزليٌّ

 ، تي يُمكنُ لعامرٍ حلُّها في كلِّ مدةٍ زمنيةٍ اآلتيَ الّذي يمثّلُ العالقةَ بينَ عددِ المســائلِ الّ

بٍ أَمْ ال.   ثمَّ أبيّنُ ما إذا كانَتِ العالقةُ تمثّلُ عالقةَ تناسُ

(h) ُالزمن 1
4

1
2

3
4 1

عددُ المسائلِ 6

. أيُّ السيارتَينِ تمثّلُ العالقةُ  تْها سيّارتانِ تي قطعَ بيّنُ الجدوالنِ اآلتيانِ المسافاتِ الّ  11  يُ

رُ إجابتي. ؟  أبرّ بٍ تْها والزمنِ عالقةَ تناسُ تي قطعَ بينَ المسافةِ الّ

السيّارةُ األولى
)h) الزمنُ 2 3 5 6

)km) ُالمسافة 140 210 350 420

السيّارةُ الثانيةُ
)h) الزمنُ 1 3 4 6

)km) ُالمسافة 60 135 280 360

بُ الدرجةَ  تيٍّ أضرِ نْهايْ ئويٍّ إلــى فِهرِ نْ مِ درجاتُ حرارةٍ: لتحويــلِ درجاتِ الحرارةِ مِ

: 9  ثمَّ أجمعُ C°32 إلى الناتجِ
5

ئويةَ في  المِ

:  12 أُكملُ الجدولَ المجاورَ

بٍ بينَ  دُ عالقةُ تناسُ  13  هلْ توجَ

؟ تيةِ نْهايْ هرِ درجاتِ الحرارةِ المئويةِ والدرجاتِ الفِ

: إنَّ الجدولَ المجاورَ يمثّلُ   14  أكتشفُ الخطأَ: يقولُ خليلٌ

نَ السعرِ وعددِ الحبّاتِ يزدادُ  ؛ ألنَّ كالًّ مِ بٍ عالقةَ تناسُ

. بمقدارٍ ثابتٍ

نْ هذهِ  بًا مِ ا مرتَّ ، وأُعطيتُ زوجً يتَيــنِ ــبٍ بينَ كمّ تُ أنَّ هناكَ عالقةَ تناسُ : إذا علمْ  15  تبريرٌ

رُ إجابتي. ؟ أبرّ بًا آخرَ ا مرتَّ دُ زوجً العالقةِ غيرَ (0 ,0)، فكيفَ أَجِ

، وأمثّلُها بيانيًّا. بٍ : أكتبُ مسألةً حياتيةً تمثّلُ عالقةَ تناسُ  16  مسألةٌ مفتوحةٌ

؟ بٍ لَ الوحدةِ ألحددَ إنْ كانَتِ العالقةُ عالقةَ تناسُ أكتُبأكتُب  كيفَ أستخدمُ معدَّ   17 

°C ُالدرجاتُ المئوية 0 10 20 30

تِيةُ نْهايْ هرِ الدرجاتُ الفِ

السعرُ (JD(عددُ الحباتِ
41

62

83

104

معلومة

إتقـانُ مهـاراتِ حـلِّ  يتطلـبُ 
ا  ا كبريً مسـائلِ الرياضياتِ قـدرً
. بِ التدرّ املثابـرةِ وَ مـن الصربِ وَ

أفكر

عالقـةِ  وجـودَ  دُ  أحـدّ كيـفَ 
جـدولٍ  بِاسـتعاملِ  ـبٍ  تناسُ

؟ العالقـةَ تلـكَ  يمثّـلُ 

انظر الهامش

انظر الهامش

انظر الهامش

انظر إجابات الطلبة

انظر إجابات الطلبة

انظر ملحق اإلجابات

ال يوجد عالقة تناسب الختالف النسب

86

24

68

18

50

12

32
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  تنبيه:  في ســؤال 13 نبه الطلبة لتجنــب إيجاد معّدل الوحدة في 

العمود األول؛ ألن قســمة فهرنهيت على مئوي غيــر معرف، والعكس 
يعطي صفًرا. 

!

إجابات )أتدرب وأحل المسائل(:

10( يوجد عالقة تناسب ألن النسب متساوية.
6
1
4

 = 24 , 12
1
2

 =24 , 18
3
4

 = 24

14(  ل يمثل عالقة تناسب ألن معّدل الوحدة غير متساو بين النسب. معّدلت 

الوحدة هي: 
1

4
 , 

2

6
 = 

1

3
 , 

3

8
 , 

4

10
 = 

2

5

15(  أجد معادلة المســتقيم الذي يمر بالنقطــة (0 ,0) والنقطة المعطاة ثم اختار 

زوج مرتب يحقق المعادلة التي حصلت عليها.
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التناسُب الطرديُّالدرُس 4
 أستكشُف

تلةِ على  يبيّنُ الشــكلُ المجاورُ العالقةَ بيــنَ الكُ

. تلةِ على القمرِ األرضِ والكُ

تلةِ على  ــبٍ بيــنَ الكُ دُ عالقةُ تناسُ 1)  هل توجَ

؟ تلةِ على القمرِ األرضِ والكُ

تلتُهُ  تلةُ شــخصٍ على القمرِ إذا كانَتْ كُ 2)  ما كُ

على األرضِ km 60؟

ما  هِ ا (direct variation) إذا كانَتِ النســبةُ بيــنَ جميعِ قِيَمِ يتَيــنِ المتغيّرتَينِ  x وَ y تناســبًا طرديًّ تمثّــلُ العالقةُ بينَ الكمّ

 k ى ، و يُســمّ يتَينِ إلى زيادةِ األُخر، وكذلكَ العكسُ نْ k حيثُ k ≠ 0، بحيثُ تؤدي الزيادةُ فــي إحد الكمّ تكُ ، ولْ ثابتــةً

لَ الوحدةِ. وَ يمثّلُ معدَّ بِ (constant of variation)، وهُ ثابتَ التناسُ

مثال 1  

: y َو x ِين يمثّلُ الجدولُ المجاورُ عالقةً بينَ المتغيّرَ

.k ِب دُ ثابتَ التناسُ ا، ثمَّ أَجِ أبيّنُ أنَّ x وَ y متناسبانِ طرديًّ

y لِلقيمِ المتناظرةِ جميعِها:
x

دُ النسبةَ  أَجِ

 = 8 , = 8 , = 8 
y

x
16
2

8
1

24
3

. k = 8  ِب ا، وثابتُ التناسُ ، x وَ y متناسبانِ طرديًّ ، إذنْ النسبةُ y : x ثابتةٌ

yx

81

162

243

?10

1 

2

4

6

8

10

6O 12 18 24 30

y

x

)kg) ِالكتلةُ عىل األرض

)k
g)

 ِ مر
الق

ىل 
 ع

ُ تلة
لك

ا

التناسب الطردي

.• بالكلماِت ينِ x وَ y تكونُ فيها النسبةُ y : x ثابتةً وَ عالقةٌ بينَ المتغيرَ التناسبُ الطرديُّ هُ

k = y  حيثُ  k ≠ 0• بالرموِز
x

. بِ الطرديِّ تمثّلُ المعادلةُ y = k x معادلةَ التناسُ  وَ

  مفهوٌم أساسيٌّ 

فكرُة الدرِس

 ، بَ الطرديَّ أميّزُ التناسُ
وأكتبُ معادلتَهُ بإيجادِ ثابتِ 

. بِ التناسُ

المصطلحاُت

بُ  ، التناسُ بِ ثابتُ التناسُ
. الطرديُّ
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4
الدرس

التعلم القبلي: 

يميز التناسب، ويحّله.	 

يميز العالقات التناسبية، ويمثلها بيانيًّا.	 

يمثل عالقة خطية بيانيًّا، ويفسرها.	 

التهيئة1

والجـدول 	  اآلتيـة  المعلومـة  اللـوح  علـى  اكتـب 
بهـا: المتعلـق 

	  .2 JD 1 من المنجا kg ثمن
kg / الكتلة1052

JD / الثمن146

اسأل الطلبة:	 

كيف يمكن إيجاد ثمن kg 3 من المنجا؟ بضرب  	
3 في 2.

كيف نعرف كم كيلوغراًما من المنجا نشــتري بـ  	
JD 16؟ بقسمة 16 على 2.

اطلب إلى الطلبة تعبئة الجدول واسألهم: هل معّدل 	 
الوحدة نفسه للنسب جميعها؟ نعم

هــل العالقة بين ثمــن المانجــا وكتلتها عالقة  	
تناسب؟ نعم

نتاجات الدرس:

يتعرف التناسب الطردي.	 
يميز التناسب الطردي.	 
التناســب الطــردي بإيجاد 	  يكتب معادلة 

ثابت التناسب.



االستكشاف 2

)أستكشف(، 	  فقرة  في  المسألة  لقراءة  الطلبة  وجه 
وتأمل التمثيل البياني الوارد فيها، ثم اسألهم: 

أيهما أكبر: كتلة اإلنســان علــى األرض أم على  	
القمر؟ على األرض.

مــا الذي يســبب اختالف الكتلــة على األرض  	
والقمر؟ اختالف الجاذبية.

إذا كانــت الكتلة على األرض تســاوي 12 فكم  	
2 kg تساوي على القمر؟

إذا كانت الكتلة على القمر تساوي 5 فكم تساوي  	
30 kg على األرض؟

هل توجد عالقة تناسب بين الكتلة على األرض  	
والكتلة على القمر؟ نعم؛ ألن التمثيل البياني خط 

يمر بنقطة األصل.
ما كتلة شــخص على القمر إذا كانت كتلته على  	

10 kg 60؟ kg األرض
تقبل اإلجابات جميعها.	 

التدريس3

المثاالن 1 و 2

ناقش مع الطلبة مفهوم التناسب الطردي، واربط هذا 	 
التعريف مع العالقات التناســبية بيــن كميتين، وقدم 
لهــم المصطلحات الجديــدة ) التناســب الطردي، 
وثابت التناسب(، ثم قدم لهم الصورة العامة لمعادلة 

التناسب الطردي.

من خالل مناقشة حل المثال 1 مع الطلبة على اللوح، 	 
وضح لهم كيفية إيجاد ثابت التناسب ) ذّكر الطلبة بأن 
ثابت التناسب هو معّدل الوحدة(، واكتب لهم الصيغة 
العامة لمعادلة التناســب الطردي، ووظفها في إيجاد 

القيمة المجهولة في الجدول.

24
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. دُ القيمةَ المجهولةَ في الجدولِ ، ثم أَجِ بِ الطرديِّ أكتبُ معادلةَ التناسُ

y = 8x

 y = 8x بِ الطرديِّ  أكتبُ معادلةَ التناسُ

  = 8(10) ضُ x =10 يف املعادلةِ أُعوّ

  = 80 دُ الناتجَ أَجِ

   أتحققُ من فهمي:

: y َو x ِين يمثّلُ الجدولُ المجاورُ عالقةً بينَ المتغيّرَ

.k ِب دُ ثابتَ التناسُ ا، ثمَّ أَجِ أبيّنُ أنَّ x وَ y متناسبانِ طرديًّ

. دُ القيمةَ المجهولةَ في الجدولِ ، ثم أَجِ بِ الطرديِّ أكتبُ معادلةَ التناسُ

2 

yx

13

26

39

?12

3 

4 

2: مَن الحياِة     مثال 

بٍ بينَ عددِ السيّاراتِ في محطةِ غسيلٍ  يمثّلُ الجدولُ المجاورُ عالقةَ تناسُ

 : قِّ مقابلَ تقديمِ الخدمةِ المبلغِ المستحَ للسيّاراتِ وَ

.k ِب دُ ثابتَ التناسُ ا، ثمَّ أَجِ أبيّنُ أنَّ عددَ السيّاراتِ والمبلغَ متناسبانِ طرديًّ

 = 4,  = 4,  = 4,  = 4
)JD) ُالمبلغ
عددُ السياراتِ

40
10

20
5

60
15

80
20

.k = 4 ِب ا، وثابتُ التناسُ ، المبلغُ وعددُ السيّاراتِ متناسبانِ طرديًّ ، إذنْ يَمِ ثابتةٌ النسبةُ بينَ جميعِ القِ

. بِ الطرديِّ أكتبُ معادلةَ التناسُ
y = 4x

    أتحققُ من فهمي:

بٍ بينَ الزمنِ بالثواني الالزمِ لضخِّ عددٍ  يبيّنُ الجدولُ المجاورُ عالقةَ تناسُ

قودِ: نْ لتراتِ البنزينِ في إحد محطاتِ الوَ مِ

.k ِب دُ ثابتَ التناسُ ا، ثمَّ أَجِ أبيّنُ أنَّ عددَ اللتراتِ والزمنَ متناسبانِ طرديًّ

. بِ الطرديِّ أكتبُ معادلةَ التناسُ

)JD) ُعددُ السياراتِالمبلغ
205

4010

6015

8020

1 

2 

عددُ اللتراتِ )s) ُالزمن
9.25 74

10.5 84

12 96

17 136

3 

4 

أتـذكــرأتـذكــر

لَ  ـبِ معـدَّ يمثّـلُ ثابـتُ التناسُ
الوحـدةِ للعالقـةِ.

انظر الهامش

انظر الهامش

إجابات )أتحقق من فهمي 1(:

x    )3 َو y  متناســبان طرديا  ألن النسب متساوية، والزيادة في أحدهما تؤدي إلى زيادة 

في األخرى.
1
3

 , 
2
6

 = 
1
3

  ,  
3
9

 = 
1
3

 ,   k = 
1
3

 = y ، القيمة المجهولة 4 
1
3

 x : 4(   المعادلة

إجابات )أتحقق من فهمي 2(:

3(  9.25
74

 = 
10.5
84

 = 
12
96

 = 
17

136
 = 0.125

التناســب طردي ألن النسب متساوية، والزيادة في أحد المتغيرين  تؤدي إلى زيادة في 
 . k = 0.125 ،اآلخر

4)  y = 0.125x
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الوحدُة 5

لِ  ما تكونُ x = 1، أوْ إيجادِ معدَّ ــبٍ طرديٍّ ممثَّلةٍ بيانيًّا، وذلكَ بتحديدِ قيمةِ  y عندَ ــبِ لعالقةِ تناسُ يُمكنُنا إيجادُ ثابتِ التناسُ

. الوحدةِ أليِّ نقطةٍ على التمثيلِ البيانيِّ

مثال 3 

ــعراتِ الحراريةِ الّتي  يبيّنُ التمثيلُ البيانيُّ المجاورُ العالقةَ بينَ الزمنِ بالدقائقِ والسُّ

 : ها شخصٌ في أثناءِ ممارستِهِ التمارينَ الرياضيةَ يحرقُ

ا. أبيّنُ أنَّ العالقةَ تمثّلُ تناسبًا طرديًّ

؛ ألنَّ النقاطَ  بٍ طرديٍّ  تمثّلُ العالقةُ في التمثيلِ البيانيِّ المجاورِ عالقةَ تناسُ

. الممثَّلةَ تقعُ على مستقيمٍ يمرُّ بنقطةِ األصلِ

.k ِب دُ ثابتَ التناسُ أَجِ

 .x = 1 ما بِ k، أحددُ قيمةَ y عندَ الطريقةُ 1: إليجادِ  ثابتِ التناسُ

.k = 10 ِب ، ثابتُ التناسُ إذنْ

 .k ِب دُ منها ثابتَ التناسُ الطريقةُ 2: أختارُ النقطةَ (20 ,2)، ثمَّ أَجِ

 k = 
y

x
بِ الطرديِّ أكتبُ معادلةَ التناسُ

 = 20
2

  x = 2 , y = 20 ُض أُعوّ

 = 10 دُ الناتجَ أَجِ

. بِ الطرديِّ أكتبُ معادلةَ التناسُ

y = 10x

    أتحققُ من فهمي:

يبيّــنُ التمثيــلُ البيانيُّ المجــاورُ العالقةَ بيــنَ عددِ أكــوابِ الطحينِ 

. أكتــبُ معادلةً  وعــددِ أكــوابِ الحليبِ فــي وصفةٍ إلعــدادِ الكعكِ

. بِ لهذا التناسُ

10

20

30

1O 2 3 4 5

y

x

ُ رية
حلرا

تُ ا
عرا

لس
ا

(min) ُالزمن 

1 

10

20

30

1O 2 3 4 5

y

x

ُ رية
حلرا

تُ ا
عرا

لس
ا

(min) ُالزمن 

2 

3 

1

2

O 1 2 3 4

y

xِ ب
حللي

ِ ا ب
كوا

دُ أ
عد

عددُ أكوابِ الطحنيِ

k = 1
2

 , y = 1
2

 x

إرشــاد:  ناقش مع الطلبــة طرائق أخرى غير 

الطريقة المتبعة في المثال 1 إليجاد القيمة المجهولة 
في الجدول.

 التقويم التكويني:

اطلب إلى الطلبة حّل تدريب )أتحقق من فهمي( بعد 	 
كل مثال. اختــر بعض اإلجابات التــي تحتوي على 
أخطاء مفاهيمية، وناقشــها علــى اللوح من دون ذكر 

اسم صاحب الحل؛ تجنًبا إلحراجه.

ناقــش حل المثال 2 مع الطلبة علــى اللوح، موضًحا 	 
لهم أهمية التناسبات الطردية في الحياة اليومية.

  تنبيهات:  

أو 	  واحدة  نسبة  على  الطلبة  بعض  يعتمد  قد 
نسبتين فقط إليجاد ثابت التناسب من الجداول، 

أكد لهم أنه عليهم اختبار النسب جميعها. 
البياني يجب أن تحتوي 	  التوقع أن صيغة الرسم 

المتغيرين x َو y خاطئ، ولعالج ذلك قدم أمثلة 
متنوعة )مثل الموجودة في كتاب الطالب(، َوَسمِّ 
ذّكر  المثال:  سبيل  على   .y َو   x غير  المتغيرين 
سابًقا  شوهدت  بيانية  رسوًما  لديهم  أن  الطلبة 
للمسافة مقابل الزمن، أي أنه يمكن تغيير أسماء 

المتغيرات لتعكس الكميات التي يراد تمثيلها.

!
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المثاالن 3 و 4

وكتابة 	  التناسب  ثابت  إيجاد  إمكانية  للطلبة  وضح 
تناسب  لعالقة  البياني  التمثيل  من  التناسب  معادلة 
الطلبة  مع   3 مثال  حل  بمناقشة  وذلك  بيانيًّا،  ممثلة 
على اللوح، مقدًما لهم طريقتي إيجاد ثابت التناسب، 
مع تنبيههم لضرورة تحديد ما إذا كانت العالقة تمثل 

تناسًبا طردًيا أم ل أوًل.

إليجاد 	  أخرى  نقط  اختيار  يمكن  هل  الطلبة:  اسأل 
ثابت التناسب؟ نعم. اطلب أمثلة. 

إرشاد:   يمكنك رسم مســتقيمات أخرى ل 

ا لترسيخ المفهوم لدى الطلبة. تشكل تناسًبا طرديًّ

ناقش مع الطلبة حل مثال 4 على اللوح بوصفه تطبيًقا 	 
كيفية  معهم  وناقش  الطردي،  التناسب  على  حياتيًّا 

الستفادة من معادلة التناسب في إيجاد قيم معينة.

اسأل الطلبة: ماذا يفيد معرفة سمك الثلج على الجبل؟ 	 
استمع لإلجابات وعزز المفيد منها.

تنبيــه:  قد ل يــدرك الطلبــة أن العالقة بين 

ا تنتج من الضرب وليس الجمع  كميات متناسبة طرديًّ
 200 g إليها. فمثال لعمل 10 قطع بســكويت تحتاج
طحينًا و ml 100 حليًبا، ولعمل 15 قطعة بســكويت 
يضيف الطلبة 5 إلى المكونات فتصبح g 205 طحينًا 
و ml 105 حليًبــا بدًل من الضرب في 1.5، ولعالج 
ذلــك وضح الخطأ عن طريق تذكيــر الطلبة بتعريف 

التناسب الطردي.

!
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   مثال 4: مَن الحياِة 

 ، دَ ارتفاعُ الثلوجِ على قمةِ أحدِ الجبالِ في أثناءِ عاصفةٍ ثلجيةٍ صِ رُ

. هُ يزدادُ بمقدارِ cm 2 كلَّ ساعةٍ جدَ أنَّ وُ فَ

أمثّلُ العالقةَ بيانيًّا.

: بةٍ بَ فيهِ على شكلِ أزواجٍ مرتَّ ، وأكتبُ النِّسَ  أُنشئُ جدوالً

(h) ُالزمن 1 2 3 4

(cm) ِارتفاعُ الثلوج 2 4 6 8

(1 , 2), (2 , 4), (3 , 6), (4 , 8) : األزواجُ المرتبةُ

ا. أبيّنُ أنَّ العالقةَ تمثّلُ تناسبًا طرديًّ

ــا؛ ألنَّ النقــاطَ الممثِّلــةَ لهــا تقــعُ علــى مســتقيمٍ يمــرُّ  ــبًا طرديَّ  تمثّــلُ العالقــةُ تناسُ

. بنقطــةِ األصــلِ

. بِ الطرديِّ أكتبُ معادلةَ التناسُ

.k = 2 ِب ، يُمكنُ إيجادُ معادلةٍ لها. وباستخدامِ النقطةِ (2 ,1) نجدُ أنَّ ثابتَ التناسُ ، إذنْ بٌ طرديٌّ  بما أنَّ العالقةَ تناسُ

y = 2x : ، المعادلةُ  إذنْ

. دُ ارتفاعَ الثلجِ بعدَ مرورِ 10 ساعاتٍ أَجِ

y = 2 × 10 x =10 ُض أُعوّ
 = 20 دُ الناتجَ أَجِ

20 cm َو ، ارتفاعُ الثلجِ بعدَ مرورِ 10 ساعاتٍ هُ  إذنْ

     أتحققُ من فهمي:

: يزدادُ طولُ نبتةٍ بمقدارِ  cm 1.5 كلَّ أُسبوعٍ

ا. أبيّنُ أنَّ العالقةَ تمثّلُ تناسبًا طرديًّ

. أكتبُ معادلةً لهذهِ العالقةِ

y

x

5

5

10

O

(c
m

عُ (
تفا

الر
 ا

(h) ُالزمن 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

)5

الزمن ( أسبوع)4321
الطول64.531.5

1.5 , 3
2

 =1.5 , 4.5
3

 =1.5 , 6
4

 =1.5 

متساوية  النســب  ألن  طردي  التناســب 

والزيــادة في أحد المتغيريــن  تؤدي إلى 

زيادة في اآلخر.
k =1.5 ,  y = 1.5 x
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التدريب4

أتدرب وأحّل المسائل:

المسائل(، 	  وأحّل  )أتدرب  فقرة  إلى  الطلبة  ِه  وجِّ
واطلب إليهم حّل المسائل فيها.

إذا واَجَه الطلبة صعوبة في حّل أي مسألة، فاختر طالًبا 	 
تمّكن من حّل المسألة؛ ليعرض حّله على اللوح. 

مسائل مهاراُت التفكيِر

وجه الطلبة إلى فقرة )مهارات التفكير العليا(، واطلب 	 
إليهم حّل المسائل )20 – 18(.

   الواجب المنزلي: 

من 	  جميعها  الدرس  مسائل  حّل  الطلبة  إلى  اطلب 
ِد المسائل التي  كتاب التمارين واجًبا منزليًّا، لكْن حدِّ
يمكنهم حّلها في نهاية كل حصة بحسب ما يتّم تقديمه 

من أمثلة الدرس وأفكاره.

التي لم 	  يمكن أيًضا إضافة المسائل من كتاب الطالب 
يحّلها الطلبة داخل الغرفة الصفية إلى الواجب المنزلي.

اإلثراء5

البحث وحل المسائل: 

طول الظل
اقرأ المعلومة اآلتية للطلبة:	 
ا  	 يتناسب طول ظل األشــياء وقت الظهيرة طرديًّ

مع طول الشيء، فشجرة طولها m 6 يكون طول 
ظلها m 1.8 وقت الظهيرة.

اطلب إلى الطلبة تحديد أي الجمل اآلتية صحيحة في 	 
ما يتعلق بأطوال مجموعة من األشياء وقت الظهيرة:

	  1.2 m 2 يكون طول ظله m شيء طوله
	  6 m 15 يكون طول ظله m شيء طوله
	  45 cm 1.5 يكون طول ظله m شيء طوله
	  0.6 m 1.8 يكون طول ظله m شيء طوله
وتصحيح 	  إلجاباتهم،  تبرير  تقديم  الطلبة  إلى  اطلب 

الجمل الخطأ في المسألة.
ـِه الطلبـة إلـى تنفيـذ النشـاط واجًبـا منزليًّـا،  مالحظـة:  وجِّ

وناقـش النتائـج التـي توصلـوا إليهـا فـي اليـوم التالي.
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دُ ثابتَ  ا، وإنْ كانَــتْ كذلكَ أَجِ ــبًا طرديًّ أحــددُ أيُّ العالقاتِ الخطّيةِ اآلتيةِ تمثّلُ تناسُ

بِ لَها:   التناسُ

1   yx

52

104

156

  2   yx

60185

32235

40275

3   yx

63

84

105

  4   yx

64

85

106

ا يأتي: بِ الطرديِّ في كلٍّ ممّ أكتبُ معادلةَ التناسُ

5   

15

30

45

1O 2 3 4 5 6

y

x

عددُ القطعِ

منُ
الث

 6   

1
2

2

3

1

4

5

6

O 1 2 21
2

1
2

1 3

y

x

(h) ُالزمن

(m
) ُ ة

ساف
امل

 B َو A ِتان : انطلقَتْ طائرتانِ عموديَّ طائراتٌ

، ويمثّلُ الشكلُ المجاورُ العالقةَ  هِ في الوقتِ نفسِ

. ما باألمتارِ والزمنِ بالدقائقِ بينَ ارتفاعِ كلٍّ منهُ

بٍ طرديٍّ بينَ ارتفاعِ كلِّ  دُ عالقةُ تناسُ  7  هل توجَ

رُ إجابتي. ؟ أبرّ طائرةٍ والزمنِ

دُ  ا؛ أَجِ ــبًا طرديًّ  8  إذا كانَــتِ العالقةُ تمثّلُ تناسُ

. بِ ثابتَ التناسُ

.B ِبصورةٍ أسرعَ مِنَ الطائرة A ِحُ سببَ ارتفاعِ الطائرة  9  أوضّ

ما: يَمَ المجهولةَ في كلٍّ منهُ دُ القِ . أَجِ بٍ طرديٍّ نَ الجدولَينِ اآلتيَينِ عالقةَ تناسُ يمثّلُ كلٌّ مِ

10   1262x

3010y

 11   16108x

1812y
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(2, 5)
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تفا
الر

ا

أَتـدرُبأَتـدرُب
وأحلُّ املسائَل

معلومٌة

يبلغُ متوســطُ سرعةِ الطائراتِ 
إالّ   ،  260 km/h العموديــةِ 
أنَّ أســرعَ طائرةٍ عموديةٍ تبلغُ 

.416 km/h سرعتُها

إرشاد

لتبريرِ  التناسبِ  بثابتِ  أستعينُ 
إجابتي.

الوحدُة 5

1-9) انظر ملحق اإلجابات

4 12

5 1515 24

إرشادات:  

وثابت 	  الطائرة  ارتفاع  بين  العالقة  لستنتاج  الطلبة  وجه   9 السؤال  في 
التناسب.

فـي السـؤال 15 وضـح للطلبـة أنـه يمكنهـم إيجاد عـدد ضربـات الجناح 	 
فـي 6 دقائـق بطريقتيـن: معادلـة العالقـة، والتمثيـل البيانـي لها.
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مهاراُت التفكيِر الُعليا

، بحيثُ يرافقُ كلَّ  انَ رحلةً إلى غاباتِ جرشَ وعجلونَ تْ مدرسةُ ريّ : نظّمَ  12  رحالتٌ

، وأمثّلُها بيانيًّا. . أكتبُ معادلةً تمثّلُ هذهِ العالقةَ 14 طالبًا معلمٌ واحدٌ

يْ طائرِ  يبيّنُ الشكلُ المجاورُ عددَ ضرباتِ جناحَ

:)s) الطنّانِ بالنسبةِ للزمنِ بالثواني

 13  ماذا تمثّلُ النقطةُ (160 ,2) ؟

.  14  أكتبُ معادلةً تمثّلُ هذهِ العالقةَ

. دُ عددَ ضرباتِ الجناحِ في 6 دقائقَ  15  أَجِ

يمثّلُ الشكلُ المجاورُ العالقةَ بينَ الزمنِ بالساعاتِ 

ها متسابقُ  (h) والمسافةِ بالكيلومتراتِ الّتي يقطعُ

: رياضةِ تسلّقِ جبالٍ

.  16  أكتبُ معادلةً تمثّلُ هذهِ العالقةَ

مْ ساعةً يحتاجُ المتسابقُ لقطعِ مسافةِ km 30؟  17  كَ

6 km بِ فيها : أكتبُ مسألةً حياتيةً يكونُ ثابتُ التناسُ  18  مسألةٌ مفتوحةٌ

بِ العالقةِ الطرديةِ الممثَّلةِ  : إذا كانَ ثابتُ تناسُ  19  تبريرٌ

يَمَ المجهولةَ  دُ القِ في الجدولِ المجاورِ يساوي 5. أَجِ

ها. رُ خطواتِ الحلِّ جميعَ ، وأبرّ في الجدولِ

؟ بٍ طرديٍّ ينِ تمثّلُ عالقةَ تناسُ أكتُبأكتُب  كيفَ أحددُ ما إذا كانَتِ العالقةُ بينَ متغيّرَ   20 
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x
1 2 3 4 5 6

80

160

240

320

400

480

(s)

ِ حة
جن

األ
 ِ ت

رضبا
ددُ 

ع

الزمنُ

y

x
5 10 15

4

8

12

16

20

(h)

(h) ُالزمن
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m
) ُ ة

ساف
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)JD)ُ السعر(h) ُالزمن
x10

y20

150z

معلومة

دُّ طائــرُ النحلةِ الطنّانُ أصغرَ  عَ يُ
، إِذْ يبلغُ  طائرٍ على وجهِ األرضِ

5 cm ُه طولُ هُ g 1.8 وَ وزنُ

معلومة

الجبالِ  تســلقِ  رياضــةُ  تلقى 
؛  ا فــي األردنِّ ــا متزايدً اهتمامً
لتوافرِ البيئةِ الجبليةِ المناســبةِ 

 . نَ المحافظاتِ في العديدِ مِ

إرشاد

حلَّ  وَ بِ  التناسُ ثابتَ  أستعملُ 
يَمِ  القِ إيجــادِ  في  المعادالتِ 

. المجهولةِ

15-12) انظر ملحق اإلجابات

انظر ملحق اإلجابات

انظر إجابات الطلبة

25

y = 
6
5

 x

انظر إجابات الطلبة

نشاط التكنولوجيا:

اســتخدم آلة حاســبة بيانيــة أو برنامج رســم بياني عبر 
اإلنترنت مثل جيوجبرا لرسم رسوم بيانية لعالقات طردية 
من الحياة اليومية. يتيح لك هذا استكشــاف شكل الرسوم 
البيانية للعديد من الصيغ المختلفة من دون الحاجة لقضاء 
وقت كبير في رسم المحورين وتعيين النقاط. بعض مواقع 

الرسم مثل:

 https://www.desmos.com/calculator 

تتيح ظهور معدل الوحدة والتقاطع مع محور y وتغييرهما 
مباشرة باستخدام أشرطة التمرير. 

تعليمات المشروع: 

فـي المهمـة 1، اطلـب إلـى الطلبـة كتابـة العالقة بين 	 
x َو y علـى الصـورة y = kx، وتحديد نوع التناسـب 

مـن العالقة ومن الرسـم.

الختام 6

وّجـه الطلبـة إلى فقـرة )أكتـب(؛ للتأّكد مـن فهمهم 	 
موضـوع الـدرس، واطلـب إلـى بعـض الطلبـة مـن 
ذوي المسـتوى المتوسـط أو دون المتوسـط اإلجابة 

السـؤال. عن 

سؤال، 	  بتوجيه  الطلبة  فهم  من  تحّقق  األمر،  لزم  إذا 
مثل: 

بين أن المتغيرين x َو y يرتبطان بعالقة تناســب  	
طردية، واكتب معادلة تمثلها.

121084x

6521y

إرشــاد:  فــي ســؤال 19 شــجع الطلبــة علــى إيجــاد القيــم المجهولــة 

بأكثــر مــن طريقــة.
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مــعــمــل مــعــمــل 

برمـجـيـــة برمـجـيـــة 

التناُسُب الطرديُّ جيـوجـبـراجيـوجـبـرا

ا أَمْ ال. بًا طرديًّ بٍ بيانيًّا وتحديدِ إنْ كانَتْ تمثّلُ تناسُ يُمكنُني استخدامُ برمجيةِ جيوجبرا (GeoGebra)  لتمثيلِ عالقةِ تناسُ

نشاط 1 

ينِ x وَ y . أستخدمُ برمجيةَ جيوجبرا ألحددَ  يمثّلُ الجدولُ المجاورُ عالقةً بينَ المتغيّرَ

 ، بِ دُ معادلةَ التناسُ إذا كانا متناسبَينِ أَجِ ا أَمْ ال، وَ ما إذا كانَ المتغيرانِ x وَ y متناسبَينِ طرديًّ

. ثمَّ أحددُ ثابتَهُ

: بةٍ بَ المعطاةَ في الجدولِ على شكلِ أزواجٍ مرتَّ ةُ  أكتبُ النِّسَ طْــوَ 1الْخُ

   (1, 2) ,(2, 4) ,(3, 6) ,(4, 8)    

: بةَ في المستو اإلحداثيِّ ةُ  أمثّلُ األزواجَ المرتَّ طْــوَ 2الْخُ

 . نْ شريطِ األدواتِ •  أختارُ أيقونةَ  مِ

. بةِ رُ بالمؤشرِ على مواقعِ األزواجِ المرتَّ •  أنقُ

: لُ بينَ النقاطِ بمستقيمٍ ةُ  أصِ طْــوَ 3الْخُ

 . نْ شريطِ األدواتِ •  أختارُ أيقونةَ  مِ

؛ لرسمِ مستقيمٍ يصلُ  نَ النِّقاطِ الممثَّلةِ رُ بالمؤشرِ على نقطتَينِ مِ •  أنقُ

ما.  بينَهُ

، تمثّلُ  . إذنْ   أالحظُ أنَّ المستقيمَ يمرُّ بِنقاطِ العالقةِ جميعِهاإضافةً إلى نقطةِ األصلِ

ا. العالقةُ تناسبًا طرديًّ

: بِ وثابتَهُ دُ معادلةَ عالقةِ التناسُ ةُ  أَجِ طْــوَ 4الْخُ

→ 2x-y = 0  . بِ في شريطِ اإلدخالِ وبجانبِها سهمٌ صغيرٌ •  تظهرُ معادلةُ التناسُ

k = 2 ِب يُمكنُني كتابةُ المعادلةِ على الصورةِ   y = 2x، عندها أالحظُ أنَّ ثابتَ التناسُ وَ  

4321x

8642y
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ينِ x وَ y. أســتخدمُ برمجيةَ جيوجبرا  يمثّلُ كلُّ جدولٍ في مــا يأتي عالقةً بينَ المتغيّرَ
ــبٍ طرديٍّ أمْ ال، وإنْ كانَتْ  ألمثّــلَ العالقةَ بيانيًّا، وأحددُ ما إذا كانَتْ تمثّلُ عالقةَ تناسُ

بِ لَها. دُ معادلةَ العالقةِ وثابتَ التناسُ تمثلُ عالقةً طرديةً أَجِ

1   4321x

161284y

 2   4321x

0246y

أَتـدرُبأَتـدرُب

2-1) انظر ملحق اإلجابات

التعلم القبلي: 

يمثل عالقة خطية بيانيًّا على المستوى اإلحداثي. 	 
يميز التناسب الطردي، ويكتب معادلته.	 
يحكم على تناسب بأنه طردي من تمثيله البياني.	 

التهيئة1

رافق الطلبة إلى مختبر الحاسوب في المدرسة.	 
قّســم الطلبة إلى مجموعات، ثم اطلب إلى أفراد كل 	 

مجموعة فتح برمجية جيوجبرا من الموقع اآلتي:

https://www.geogebra.org/classic

االستكشاف 2

اطلب إلــى الطلبة استكشــاف أيقونــات البرمجية، 	 
وعناصر القوائم المنسدلة منها.

اســأل الطلبة عــن أهم األيقونــات التــي يتوقعون 	 
استخدامها في تمثيل العالقات لهذا الدرس.

التدريس3

اطلب إلى المجموعات قراءة النشاط الوارد في الدرس.	 
وضـح للطلبـة خطـوات رسـم المسـتقيم باسـتخدام 	 

البرمجيـة؛ وذلك بالنقـر على مواقـع األزواج المرتبة 
في المستوى اإلحداثي، ثم اسألهم: 

	 .x ِمْثال y في الجدول؟ x بالمتغير y ما عالقة المتغير
هل تكفي نقطتان لرســم مســتقيم في المستوى  	

اإلحداثي؟ نعم. 
متى يمر المســتقيم بنقطة األصل؟ إذا كان على  	

الصورة y = ax حيث a ثابت.
المسـتقيم 	  مـرور  مـن  التحقـق  الطلبـة  إلـى  اطلـب 

جميعهـا. المرتبـة  بـاألزواج  المرسـوم 
اسـأل الطلبـة عـن مـا إذا كان التمثيـل البيانـي يمثـل 	 

ـا أم ل. تناسـًبا طرديًّ
وضـح للطلبـة أن برمجيـة جيوجيبـرا تظهـر معادلـة 	 

العالقـة فـي شـريط اإلدخال، ثـم وجههم إلـى موقع 
المعادلـة فـي شاشـة البرمجية.

نتاجات الدرس:

يمثل عالقة باســتخدام برمجية جيوجيبرا، 	 
ا أم ل. ويميز إذا كانت تمثل تناسًبا طرديًّ

اسـأل الطلبـة حـول انطباعاتهـم عـن البرمجيـة، والفرق بين الرسـم اليدوي والرسـم 	 
التكنولوجيا. باسـتخدام 

التدريب4

اطلب إلى الطلبة حل السؤالين1 و 2 وتابعهم في أثناء ذلك، وقدم لهم التغذية الراجعة.	 

اإلثراء5

تعليمات المشروع: 

اطلــب إلى الطلبة تمثيل العالقة بين x َو y باســتخدام برمجيــة جيوجبرا ثم مقارنة ما 	 
حصلوا عليه مع التمثيل البياني اليدوي.

الختام6

اطلـب إلـى الطلبـة كتابـة فقـرة توضـح كيفيـة اسـتخدام برمجيـة جيوجيبـرا لتمثيـل 	 
ـا أم ل. عالقـة بيانيًّـا والحكـم علـى مـا إذا كان التناسـب طرديًّ

معـمــُل معـمــُل 

 برمجـيـِة برمجـيـِة

جيو جبراجيو جبرا
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5
الدرس

التعلم القبلي: 

يميز التناسب، ويحله.	 
يمثل عالقة خطية بيانيًّا على المستوى اإلحداثي. 	 
يميز التناسب الطردي، ويكتب معادلته.	 
يحكم على تناسب بأنه طردي من تمثيله البياني.	 

التهيئة1

ارســم للطلبة الشــكل اآلتي الذي يمثل لعبة سيسو، 	 
موضًحا لهم أنه لموازنة اللعبة يجب أن يكون حاصل 
ضرب كتلة الشخص األول في المسافة بينه وبين نقطة 
الرتكاز يساوي حاصل ضرب كتلة الشخص الثاني 

في المسافة بينه وبين نقطة الرتكاز. 
مجالليث

40 kg

x m1.6 m

50 kg

نقطة االرتكاز

اسأل الطلبة:	 
أين ترون لعبة السيسو؟ في أماكن الترفيه واللعب  	

والحدائق العامة.
اطلـب إلـى الطلبـة إيجـاد المسـافة بيـن ليـث ونقطة 	 

 2 m .الرتـكاز للحفـاظ علـى التـوازن
اسأل الطلبة:	 
بناء على قاعدة التوازن، إذا جلس شــخص آخر  	

مكان جمــال وكانت كتلته أقل، فما الالزم عمله 
للحفاظ على التوازن؟ زيادة المســافة بينه وبين 

نقطة الرتكاز.
هل يوجد تناســب بين كتلة الشخص وبعده عن  	

نقطة الرتكاز في حالة التوازن؟ نعم.
في حالة وجود تناسب، صف هذه العالقة. كلما  	

زادت الكتلة نقصت المسافة، والعكس صحيح.

نتاجات الدرس:

يتعرف التناسب العكسي.	 
يميز التناسب العكسي.	 
يكتب معادلة التناســب العكســي بإيجاد 	 

ثابت التناسب.
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  أستكشُف

نْ ســطحِ البحرِ  نا عَ ما ارتفعْ تتناقصُ درجــاتُ الحرارةِ كلَّ

   0.65 لِ حتّى نهايةِ الطبقةِ األولى مِنَ الغالفِ الجويِّ بمعدَّ

درجــةً مئويةً لكلِّ m 100. إذا كانَ ارتفــاعُ قلعةِ عجلونَ 

، فكيفَ يُمكنُ حسابُ الفرقِ  نْ ســطحِ البحرِ  m 1050 عَ

؟  بينَ درجةِ الحرارةِ عندَ قلعةِ عجلونَ وسطحِ البحرِ

فكرُة الدرِس

 ، بَ العكسيَّ أميّزُ التناسُ
وأكتبُ معادلتَهُ بِإيجادِ 

. بِ ثابتِ التناسُ

المصطلحاُت

. بُ العكسيُّ التناسُ

الدرُس

التناسُب العكسيُّ   مفهوٌم أساسيٌّ 

التناُسُب العكِسيُّ 5

مثال 1 

 : y َو x ِين يمثّلُ الجدولُ المجاورُ عالقةً بينَ المتغيّرَ

.k ِب دُ ثابتَ التناسُ أبيّنُ أنَّ x وَ y متناسبانِ عكسيًّا، ثمَّ أَجِ

يَمِ المتناظِرةِ جميعِها: دُ x × y للقِ أَجِ

x × y         5 × 20 =100, 10 ×10 =100, 25 × 4 = 100

ينِ x وَ y، وثابتُ  ــبٍ عكســيٍّ بينَ المتغيّرَ دُ عالقةُ تناسُ ، توجَ بةِ جميعِها، إذنْ  أالحظُ أنَّ ناتجَ x×y متســاوٍ لألزواجِ المرتَّ

.k = 100 ِب التناسُ

5025105x

?41020y 1 

وَ k.• بالكلماِت ما يساوي ثابتًا هُ ينِ x وَ y فإنَّ ناتجَ ضربِهِ بٍ عكسيٍّ بينَ المتغيّرَ تْ عالقةُ تناسُ جدَ إذا وُ

x × y = k  ، حيثُ k ≠ 0• بالرموِز

. بِ العكسيِّ y = k معادلةَ التناسُ
x

تمثّلُ  وَ

 ، يةِ الثانيةِ يتَينِ بحيثُ تؤدي زيادةُ الكميةِ األولى إلى نقصانِ الكمّ يَ عالقةٌ بينَ كمّ بِ العكسيِّ (inverse variation): هِ عالقةُ التناسُ

  . وكذلكَ العكسُ
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االستكشاف 2

اطلب إلى الطلبة قراءة فقرة ) أستكشف(، ثم اسألهم:	 
مــن بنى قلعة عجلــون؟ بناها القائــد عز الدين  	

أســامة، أحد قادة الملك الناصــر صالح الدين 
األيوبي.

ما الهدف مــن بنائهــا؟ الحيلولة دون انتشــار  	
القــوات الصليبية في منطقــة عجلون، ولحماية 

الطرق التجارية مع دمشق وشمال سوريا.
ما اســم الطبقــة األولى من الغــالف الجوي؟  	

تروبوسفير.
كم درجة مئوية تنقص كلما ارتفعنا m 1000 عن  	

مستوى سطح البحر؟ 6.5 درجة
هل يوجد عالقة بين درجة الحرارة والرتفاع عن  	

مستوى سطح البحر؟ نعم 
ماذا نسمي هذه العالقة؟ تختلف اإلجابات 	

تقبل اإلجابات جميعها.	 

التدريس3

المثاالن 1 و 2

وضح للطلبة مفهوم التناســب العكسي، مقدًما أمثلة 	 
مناسبة توضح الفرق بين التناسب الطردي والتناسب 
العكســي، ثم وضح لهم كيفية إيجاد ثابت التناســب 
العكسي، وقدم لهم معادلة التناسب العكسي بالرموز.

إرشــاد:   اطلب إلى طلبة إعطــاء أمثلة على 

التناســب بين متغيرين، واطلب إلى آخرين تصنيف 
األمثلة إلى تناسب طردي أو عكسي.

ناقش مع الطلبة حل مثال 1 على اللوح، موضًحا لهم 	 
أنه لختبار وجود عالقة تناســب بيــن قيم متغيرين، 
يجب اختبار x × y للقيم المتقابلة جميعها، ومالحظة 
أن الناتج نفُسه لها جميًعا، ثم اكتب لهم الصيغة العامة 
لمعادلة التناسب، ووظفها في إيجاد القيمة المجهولة 

في الجدول.
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الوحدُة 5

. دُ القيمةَ المجهولةَ في الجدولِ السابقِ ، ثم أَجِ بِ العكسيِّ أكتبُ معادلةَ التناسُ

y = 100
x

y = 100
x بِ العكيسِّ أكتبُ معادلةَ التناسُ

 = 100
50

ضُ x = 50 يف املعادلةِ أُعوّ

 = 2 دُ الناتجَ أَجِ

   أتحققُ من فهمي:

: y َو x ِين يمثّلُ الجدولُ المجاورُ عالقةً بينَ المتغيّرَ

.k ِب دُ ثابتَ التناسُ  أبيّنُ أنَّ x وَ y متناسبانِ عكسيًّا، ثمَّ أَجِ

. دُ القيمةَ المجهولةَ في الجدولِ ، ثم أَجِ بِ العكسيِّ  أكتبُ معادلةَ التناسُ

2 

12963x

?4612y
3 

4 

2: مَن الحياِة     مثال 

لِ السرعةِ والزمنِ الالزمِ لقطعِ المسافةِ بينَ  يمثّلُ الجدولُ المجاورُ العالقةَ بينَ معدَّ

:180 km انَ والطفيلةِ  الّتي تساوي عمّ

.k ِب دُ ثابتَ التناسُ لَ السرعةِ والزمنَ متناسبانِ عكسيًّا، ثمَّ أَجِ أبيّنُ أنَّ معدَّ

 180 = 45 × 4 ,180 = 60 × 3 ,180 = 72 × 2.5 ,180 = 90 × 2  معدلُ السرعةِ × الزمنُ

.k = 180 ِب الزمنُ متناسبانِ عكسيًّا، وثابتُ التناسُ لُ السرعةِ وَ ، معدَّ يَمِ المتناظِرةِ جميعِها؛ إذنْ  أالحظُ أنَّ ناتجَ الضربِ متساوٍ للقِ

. أكتبُ معادلةَ العالقةِ

y = 
180

x

    أتحققُ من فهمي:

: الزمنِ الالزمِ لبناءِ سورٍ الِ وَ مّ يمثّلُ الجدولُ المجاورُ العالقةَ بينَ عددِ العُ

.k ِب دُ ثابتَ التناسُ الزمنَ متناسبانِ عكسيًّا، ثمَّ أَجِ الِ وَ مّ  أبيّنُ أنَّ عددَ العُ

.  أكتبُ معادلةَ العالقةِ

)km/h)ِ ِلُ السرعة الزمنُ (h(معدَّ
902

722.5

603

454 1 

2 

)h) ُالِالزمن مّ عددُ العُ
122

64

46

38

3 

4 

انظر الهامش

انظر الهامش

إجابات )أتحقق من فهمي 1(:

3 × 12 = 6 × 6 = 9 × 4 = 36   )3

         x َو y  متناسبان عكسيا ألن حاصل ضربهما ثابت والزيادة في أحدهما تؤدي إلى 

 k = 36  ،نقصان في اآلخر

 = y ، القيمة المجهولة 3
36
x

   )4

إجابات )أتحقق من فهمي 2(:

2 ×12=4 ×6=6 × 4 =8×3=24   )3

         x َو y متناسبان عكسيا ألن حاصل ضربهما ثابت والزيادة في أحدهما تؤدي إلى 

k = 24  ،نقصان في اآلخر

y = 
24
x

   )4
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مثال 3  

: y َو x ِين يبيّنُ الشكلُ المجاورُ عالقةً عكسيةً بينَ المتغيّرَ

: k ِب دُ ثابتَ التناسُ أَجِ

، مثلَ (1 , 2)،  بًا على التمثيلِ البيانيِّ للعالقةِ ا مرتَّ  أختارُ زوجً

. بِ العكسيِّ هُ في معادلةِ التناسُ ضُ وأعوّ
y = k

x بِ العكيسِّ أكتبُ معادلةَ التناسُ

1 = k
2

x = 2, y = 1 ُض أُعوّ

k = 2 بالرضبِ التباديلِّ

k = 2 ِثابتُ التناسب ، إذنْ

  : بِ العكسيِّ أكتبُ معادلةَ التناسُ

y = 2
x

    أتحققُ من فهمي:

:y َو x ِين يبيّنُ الشكلُ المجاورُ عالقةً عكسيةً بينَ المتغيّرَ

. بِ العكسيِّ بِ k .    4  أكتبُ معادلةَ التناسُ دُ ثابتَ التناسُ  أَجِ

1

11-
1-

2-

2-3- 2 3 4 5 6

2

3

4

5

6

y

x
O

1 

2 

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

2 31O 4 5 6 7 8 9 10 11 12

y

x

3 

   مثال 4: مَن الحياِة 

درجاتِ الحرارةِ في المحيطِ  مقِ الماءِ وَ : يبيّنُ الجدولُ المجاورُ العالقةَ بينَ عُ محيطاتٌ

 : األطلسيِّ

. بٍ طرديٍّ أَمْ عكسيٍّ أحددُ ما إذا كانَتِ العالقةُ تمثّلُ عالقةَ تناسُ

ةُ الحرارةِ؛ لذا، ال يُمكنُ أنْ  ــتْ درجَ مقُ انخفضَ هُ كلّما ازدادَ العُ نَ الجدولِ أنَّ  أالحــظُ مِ

ا. تمثِّلَ العالقةُ تناسبًا طرديًّ

درجةُ الحرارةِ 
(°F)

العمقُ 
(ft)

28500

141000

72000
1 

، وتعويضِ قيمةِ  بٍ عكسيٍّ ممثَّلةٍ بيانيًّا، وذلكَ بتحديدِ زوجٍ مرتَّبٍ على التمثيلِ البيانيِّ بِ لعالقةِ تناسُ يُمكنُنا إيجادُ ثابتِ التناسُ

. بِ العكسيِّ x وَ y في معادلةِ التناسُ

أتـعــلـــمأتـعــلـــم

قيـاسِ  وحـداتِ  مِـنْ  القـدمُ 
  ft ِيُرمـزُ لَـهُ بِالرمـز ، وَ الطـولِ
 30.48 cm 1 يساوي ft وكل

k = 24y = 
24
x

 التقويم التكويني:

اطلب إلى الطلبة حّل تدريب )أتحقق من فهمي( بعد 	 
كل مثال. اختــر بعض اإلجابات التــي تحتوي على 
أخطاء مفاهيمية، وناقشــها علــى اللوح من دون ذكر 

اسم صاحب الحل، تجنًبا إلحراجه. 
ناقش حل مثال 2، وأكد أهمية التناســب العكسي في 	 

الحياة اليومية. 
أكد أن العالقة بين الســرعة والزمن مثال مشهور عن 	 

العالقة العكسية بين متغيرين.

إرشــاد:  يمكنك تذكير الطلبة بالقانون الذي 

يربط بين المســافة والســرعة والزمــن، وتوضيح 
التناسب العكسي بين السرعة والزمن من خالله. 

المثاالن 3 و 4

يقدم المثال 3 طريقة جديدة إليجاد ثابت التناسب العكسي 
ومعادلته من خالل التمثيل البياني لعالقة التناسب العكسي. 
ناقش حــل المثال مع الطلبة على اللوح. وبعد النتهاء من 
الفرع 1 من المثال اســألهم: هل يمكــن إيجاد k من دون 

 .y  في x التعويض في المعادلة؟ كيف؟ نعم، بضرب

إرشاد:  اطلب إلى الطلبة المقارنة بين التمثيل 

البياني لكل من التناسب الطردي والتناسب العكسي 
من حيث: الشــكل العام، والمــرور بنقطة األصل، 

.y َو x والعالقة بين

تنبيه:  نبه الطلبــة ألن التمثيل البياني للعالقة 

ا من المحورين. العكسية ل يقطع أيًّ
!

يمثل 	  الذي  اللوح،  على   4 مثال  حل  الطلبة  مع  ناقش 
العكسي،  للتناسب  الحياتية  التطبيقات  من  آخر  نمًطا 
وضح للطلبة في أثناء مناقشة المثال وحدة قياس الطول 

الجديدة وهي )القدم(، وبين عالقتها بالسنتيمتر. 

توسعة:  اطلب إلى الطلبة البحث في شبكة 

اإلنترنت عن سبب انخفاض درجات الحرارة كلما 
زاد العمق، وناقشهم في النتائج التي توصلوا إليها 

في اليوم التالي.

تنبيـه:   قـد يواجـه بعـض الطلبـة صعوبـة فـي التمييـز بيـن التناسـب 

الطـردي والعكسـي، ممـا يـؤدي إلى إجابـات خطـأ. ولحل المشـكلة وضح 
لهـم أن النسـبة بيـن المتغيريـن ثابتـة فـي التناسـب الطـردي، وغيـر ثابتـة فـي 
التناسـب العكسـي، إضافـة إلـى أنـه كلمـا زاد أحـد المتغيريـن زاد المتغيـر 
اآلخـر في التناسـب الطـردي، وكلما زاد أحـد المتغيرين نقـص المتغير اآلخر 

العكسـي. التناسـب  في 

!
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ها تمثّلُ تناسبًا عكسيًّا: ا وأيُّ أحددُ أيُّ العالقاتِ اآلتيةِ تمثّلُ تناسبًا طرديًّ

1   642-2x

321-1y
 2   6310.5x

0.5136y

3   20852x

12.5410y
 4   11842x

8.25631.5y

أَتـدرُبأَتـدرُب
وأحلُّ املسائَل

الوحدُة 5

أختبرُ ما إذا كانَتِ العالقةُ تمثّلُ تناسبًا عكسيًّا:
14000 = 7 × 2000 ,14000 = 14 × 1000 ,14000 = 28 × 500  درجةُ الحرارةِ × العمقُ

بِ  مقُ الماءِ متناسبانِ عكسيًّا، وثابتُ التناسُ عُ ، درجةُ الحرارةِ وَ يَمِ المتناظِرةِ جميعِها، إذنْ  أالحظُ أنَّ ناتجَ الضربِ متساوٍ للقِ
. k = 14000

. بِ العكسيِّ أكتبُ معادلةَ التناسُ

y = 14000
x

بِ بيانيًّا. أمثّلُ عالقةَ التناسُ

، ثمَّ أرســمُ خطًّا  أمثــلُ األزواجَ المرتبةَ في الجدولِ في المســتو اإلحداثيِّ

ا. منحنيًا يمرُّ بها جميعً

:7000 ft  ِمق دُ درجةَ الحرارةِ على عُ أَجِ

 y = 14000
x بِ العكيسِّ أكتبُ معادلة التناسُ

  = 14000
7000

x = 7000 ُض أُعوّ

  = 2 دُ الناتجَ أَجِ

2°F 7000  تساوي ft ِدرجةُ الحرارةِ على عمق ، إذنْ

    أتحققُ من فهمي:

: هُ في طِالءِ أحدِ المنازلِ الزمنِ الّذي يستغرقونَ الِ وَ مّ يبيّنُ الجدولُ المجاورُ العالقةَ بينَ عددِ العُ

. بٍ طرديٍّ أَمْ عكسيٍّ  أحددُ ما إذا كانَتِ العالقةُ تمثّلُ عالقةَ تناسُ

 أمثّلُ العالقةَ بيانيًّا.

. الٍ لطالءِ المنزلِ مّ هُ 5 عُ دُ الزمنَ الّذي يحتاجُ  أَجِ

2 

7

14
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28

35
42
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00
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00

O
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00

(500, 28)

(1000, 14)

(2000, 7)

40
00

y

x(˚
F

) ِ ة
رار

لح
ُ ا جة

در
 

(ft) ُالعمق 

3 

4 

)h) ُعددُ العمالِالزمن
42

24

18

5 

6 

7 

انظر رسم الطلبة.

2)   عكسي 1) طردي 

4)  طردي 3) عكسي 

   2 ×4=4 ×2=8×1 =8
متناسبان عكسيا ألن حاصل 

ضربهما ثابت والزيادة في 
أحدهما تؤدي إلى نقصان في 

اآلخر. 8
5

 = 1.6

التدريب4

أتدرب وأحّل المسائل:

المسائل(، 	  وأحّل  )أتدرب  فقرة  إلى  الطلبة  ِه  وجِّ
واطلب إليهم حّل المسائل فيها. 

إذا واَجَه الطلبة صعوبة في حّل أي مسألة اختر طالًبا 	 
تمكن من حّل المسألة؛ ليعرض حّله على اللوح. 

المفاهيم العابرة للمواد  

كتاب 	  في  وردت  حيثما  للمواد  العابرة  المفاهيم  أكد 
الطالب أو كتاب التمارين. في السؤال 20 عزز الوعي 
التاريخي  الدور  إبراز  خالل  من  الطلبة  لدى  الوطني 

للقالع في األردن وأماكن وجودها.

إرشادات:

ثابت 	  بإيجاد  الطلبة  ذكر   14 و   13 السؤالين  في 
التناسب العكسي أوًل، ثم كتابة معادلة التناسب 

العكسي.
الخاصة 	  بكلماتهم  التوضيح  الطلبة  إلى  اطلب 

العمال  بين عدد  عن سبب وجود عالقة عكسية 
والزمن في المسألة.

بين 	  العالقة  أن  للطلبة  وضح   17 السؤال  في 
طول قطعة األرض وعرضها تمثل عالقة تناسب 

عكسي؛ ألن المساحة ثابتة.
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ا  ها ال تُمثّلُ أيًّ بًا عكسيًّا، وأيُّ ها تمثّلُ تناسُ ا وأيُّ أحددُ أيُّ العالقاتِ اآلتيةِ تمثّلُ تناسبًا طرديًّ

ا إجابتي: ما، مبررً منهُ

5    

1

1-1
-1

-2

-2-3 2 3

2

3

y

x

 6    

1

1-1
-1

-2

-2-3 2 3

2

3

y

x

 7    
y

x
1 3 5

1

3

5

ا  ها ال تُمثّلُ أيًّ ها تمثّلُ تناسبًا عكسيًّا، وأيُّ ا وأيُّ أحددُ أيُّ العالقاتِ اآلتيةِ تمثّلُ تناسبًا طرديًّ

ا إجابتي: ما، مبررً منهُ

8   xy = 8   9   y - x = 0

10   y - 2 = 7
x

   11   2y = 3
x

12   y = x + 9   13   y = 5
2x

ا يأتي: بِ العكسيِّ في كلٍّ ممّ أكتبُ معادلةَ التناسُ

14   y

x
1 32 4 5 6

1
2

3

4

5
6   15   y

x
2 64 8 10 12

2
4

6

8

10
12

الِ   16  يمثّــلُ الجدولُ المجــاورُ العالقــةَ بينَ عــددِ العمّ

وساعاتِ العملِ الالزمةِ لتعبئةِ إنتاجِ بستانٍ مِنَ البرتقالِ 
. أبيّنُ ما إذا كانَتِ العالقةُ بينَ عددِ الساعاتِ  في صناديقَ

ا أمْ ال. الِ تمثلُ تناسبًا عكسيًّ مّ عددِ العُ وَ

 120 m2 ها  17  قطعةُ أرضٍ مستطيلةُ الشكلِ مساحتُ

أُكملُ الجدولَ المجاورَ الّذي يمثّلُ العالقةَ بينَ طولِ 
ا. هُ بيانيًّ لُ بِ وأمثّ ها، ثمَّ أحددُ نوعَ التناسُ القطعةِ وعرضِ

)h) ُالِالزمن مّ عددُ العُ
481

242

86

412

طولُ قطعةِ 
) y) ِاألرض

عرضُ قطعةِ 
)x) ِاألرض

304

6

8

10

معلومة

تُعدُّ ثمارُ الحمضياتِ المنتَجةُ 
نْ أفضلِ األنواعِ  في األردنِ مِ
يَ  هِ ،  وَ على مســتو العالمِ
األســواقِ  في  تنافسُ  بِذلكَ 

العالميةِ جميعِها.

5-7) انظر ملحق اإلجابات

8-13) انظر ملحق اإلجابات

انظر الهامش

انظر الهامش
20
15
12

xy = 4 xy = 12

مسائل مهاراُت التفكيِر

وجه الطلبة إلى فقرة )مهارات التفكير العليا(، واطلب 	 
إليهم حّل المسائل )27 –21(.

   الواجب المنزلي: 

اطلب إلى الطلبة حّل مســائل الــدرس جميعها من 	 
ِد المســائل التي  كتاب التمارين واجًبا منزليًّا، لكْن حدِّ
يمكنهم حّلها في نهاية كل حصة بحسب ما يتّم تقديمه 

من أمثلة الدرس وأفكاره.
يمكن أيًضا إضافة المســائل من كتــاب الطالب التي 	 

لم يحّلهــا الطلبة داخل الغرفة الصفيــة إلى الواجب 
المنزلي.

اإلثراء5

البحث وحل المسائل : 

لهم 	  اللوح، موضًحا  للطلبة على  اآلتي  الشكل  ارسم 
أهمية الشكل في تذكر العالقة بين المسافة المقطوعة 
 ،)S( والسرعة بالكيلومتر لكل ساعة ،)D(بالكيلومتر

.)T( والزمن بالساعة

اكتب للطلبة العالقة اآلتية بين 	 
المتغيرات الثالثة:

D = S × T S = 
D
T

 T =  
D
S

اطلب إلى الطلبة اختيار مدينتين في المملكة األردنية 	 
عن  للبحث  اإلنترنت  شبكة  إلى  والرجوع  الهاشمية 
متر(،  كيلو  ألقرب  المسافة  )تقريب  بينهما  المسافة 

واعتماد العالقات السابقة في تنفيذ ما يأتي:
 1  تعبئــة الجــدول اآلتي الــذي يمثــل العالقة بين 

: T َو S المتغيرين

T (h)

S km/h

 2 البحث في نوع العالقة التي تربط بين المتغيرين.

ــِه الطلبة إلى تنفيذ النشــاط واجًبــا منزليًّا،  مالحظة: وجِّ

وناقش النتائج التي توصلوا إليها في اليوم التالي.

D

TS

إجابات )أتدرب وأحل المسائل(:

16(   عدد العمال مضروبا في الزمن ثابت ويساوي 48 ، التناسب عكسي.

 17(   ا لتناسب عكسي ألن حاصل الضرب xy ثابتا ويساوي 120.

انظر رسم الطلبة، منحنى يمر بنقاط الجدول.
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مهاراُت التفكيِر الُعليا

ــبُ المتغيِّرانِ x وَ  y عكســيًّا. أكتبُ معادلةَ كلِّ  ــنَ الجدولَينِ اآلتيَينِ يتناسَ في كلٍّ مِ

. يَمَ المجهولةَ دُ القِ ، ثمَّ أَجِ بٍ تناسُ

18   0.53x

144124y

 19   220x

4043y

بًا اإلجابةَ ألقربِ جزءٍ مِنْ عشرةٍ.  ، وأحلُّ المسألةَ مقرِّ ) بدايةَ الدرسِ  20  أعودُ إلى فقرةِ (أستكشفُ

نْ أحدِ المطاعمِ عكسيًّا  مْ مِ : يتناســبُ الزمنُ (t) الّذي يســتلمُ فيهِ الزبائنُ طلباتِهِ تحدٍّ

ما يكونُ عددُ  بونٌ 20 دقيقةً الســتالمِ طلبِهِ عندَ ( n). إذا احتاجَ زَ معَ مربَّعِ عددِ العاملينَ

ا يأتي: العاملينَ 4. فأُجيبُ عمّ

.n ِبداللة t 21  أكتبُ معادلةً تُعطي 

. بونُ مِنَ الوقتِ الستالمِ الطلبِ رُ الزَّ مْ سيوفّ  22 إذا أصبحَ عددُ العاملينَ 2n ، كَ

يــنِ البيانيّينِ  : يمثّلُ أحــدُ التمثيلَ تبريــرٌ

ا ويمثّلُ  ينِ p وَ q  تناســبًا طرديً المجاورَ

اآلخرُ تناسبًا عكسيًّا:

ما.  23  أكتبُ معادلةً لكلٍّ منهُ

ما   24  أصفُ التغيّــرَ الّذي يطرأُ علــى y عندَ

رُ إجابتي. تتغيرُ x في كلِّ حالةٍ. أبرّ

ما  هُ إحداهُ بِ نفسُ ما ثابتُ التناسُ بٍ لهُ : أكتبُ وأمثّلُ بيانيًّا عالقتَيْ تناسُ  25  مســألةٌ مفتوحةٌ

. طرديةٌ واألُخر عكسيةٌ

 ، هِ نحنى العالقةِ العكسيةِ نفسِ : إذا كانَتِ النقطتانِ (8 ,3) وَ (y ,2) تقعانِ على مُ  26  تبريرٌ

.y َدُ قيمة فأَجِ

؟ بَ العكسيَّ باستعمالِ التمثيلِ البيانيِّ أكتُبأكتُب  كيفَ أميّزُ التناسُ   27 

1

2

3

4

5
6

7

8

9

2 31O 4 5 6 7

(4,2)

p

q

8 9 10 11

y

x

إرشاد

نَ النقطةِ  يمكنُ االســتفادةُ مِ
تــي تقــعُ على كِال  (2 ,4) الّ

المنحنيَينِ فــي إيجادِ معادلةِ 
ما. نْهُ كلٍّ مِ

الوحدُة 5

tn2 =320 ,  t = 
320
n2

t (2n)2 = 320 ,  t = 
320
4n2

 = 
1
4

 (
320
n2

3 الوقت األصلي.(
4

يوفّر الزبون  

1 15

24 30
1.5

1
12

p: y = 
1
2

 x, 

g: y = 
8
x

y = 
1
2

 x حسب المعادلة y زادت x كلما زادت :p

y = 
8
x

q: كلما زادت x نقصت y حسب المعادلة 

انظر إجابات الطلبة.

18-20) انظر الهامش

انظر إجابات الطلبة.

2y = 3(8) ,  y = 12

نشاط التكنولوجيا:

للتحقق 	  اإلنترنت  شبكة  استخدام  الطلبة  إلى  اطلب 
للتنقل  المختلفة  الطائرات  تستغرقه  الذي  الوقت  من 
السرعة  تغير  أثر  توضيح  إليهم  واطلب  العالم.  حول 

في الوقت المستغرق إلكمال الرحلة.

ــِه الطلبة إلى تنفيذ النشــاط واجًبــا منزليًّا،  مالحظة: وجِّ

وناقش النتائج التي توصلوا إليها في اليوم التالي.

إرشادات:  

معادلة 	  في   n مكان   2n عّوض   22 السؤال  في 
تفسير  الطلبة  إلى  واطلب  العكسي،  التناسب 

اإلجابة.
فـي السـؤال 23 نمـط جديـد من األسـئلة يجمع 	 

بيـن التناسـب الطردي والعكسـي على مسـتوى 
إحداثـي واحـد. وجـه الطلبـة لإلرشـاد المتعلق 
بالسـؤال. لحـظ أنـه سـؤال جيـد للتمييـز بيـن 
معادلـة التناسـب الطردي والتناسـب العكسـي. 

تعليمات المشروع: 

أم 	  )طردية  العالقة  نوع  تحديد  الطلبة  إلى  اطلب 
عكسية( بين سعر السلعة وكمية مبيعاتها في المهمة 2 

مع نهاية هذا الدرس.

الختام6

وّجه الطلبــة إلى فقــرة )أكتب( للتأّكــد من فهمهم 	 
موضوع الدرس، واطلب إلــى بعض الطلبة من ذوي 
المستوى المتوســط أو دون المتوســط اإلجابة عن 

السؤال.

إذا لزم األمر، تحّقق من فهم الطلبة بتوجيه سؤال مثل:	 

أبين أن المتغيرين x َو y يرتبطان بعالقة تناســب  	
عكسي، وأكتب معادلة تمثلها:

12432x

26812y

35

إجابات )أتدرب وأحل المسائل(:

y = 12
x

   )18

y = 60
x

   )19

20(    أقسم ارتفاع قلعة عجلون على 100 ثم أضرب الناتج في 0.65 ، الناتج هو الفرق 

 بين درجة الحرارة عند قلعة عجلون وسطح البحر.
(1050 ÷ 100) × 0.65 = 6.825 C° 

يوجد حل آخر.
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التقسيُم التناُسبيُّالدرُس 6
  أستكشُف

اشتركَ حسنٌ وسعيدٌ وسليمٌ في تجارةٍ، فدفعَ حسنٌ 

JD 2000 ، ودفعَ ســعيدٌ JD 4000، ودفعَ ســليمٌ 

تْ أربــاحُ هذهِ  JD 1000 ، وفــي نهايةِ العــامِ بلغَ

؟  مْ عُ األرباحُ بينَهُ التجارةِ  JD 1400 ، كيفَ ستوزَّ

مثال 1 

دُ  سامي قطعةَ أرضٍ مساحتُها m2 1600 بينهما بِنسبةِ 3 : 2، أَجِ رُ وَ مَ قسمَ عُ

 . نْ صحةِ الحلِّ ما، وأتحققُ مِ مساحةَ الجزءِ الّذي سيحصلُ عليْهِ كلٌّ منهُ
2 + 3 = 5 دُ عددَ األجزاءِ مجيعِها أَجِ

1600
5

 = 320 m2 دُ قيمةَ اجلزءِ الواحدِ بالقسمةِ عىل عددِ األجزاءِ أَجِ

ما في مساحةِ الجزءِ  ســامي؛ أَضربُ النسبةَ الخاصةَ بكلٍّ منهُ رَ وَ مَ نْ عُ  وإليجادِ مســاحةِ الجزءِ الّذي سيحصلُ عليْهِ كلٌّ مِ

 : الواحدِ
2 × 320 = 640 m2 نْ قطعةِ األرضِ مرَ مِ مساحةُ اجلزءِ اخلاصِّ بِعُ
3 × 320 = 960 m2 نْ قطعةِ األرضِ مساحةُ اجلزءِ اخلاصِّ بسامي مِ

: نْ صحةِ الحلِّ أتحققُ مِ
640 m2 + 960 m2 = 1600 m2 أمجعُ املساحتَنيِ

1600 m2 = 1600 m2    � ، احللُّ صحيحٌ ، إذنْ  الطرفانِ متساويانِ

    أتحقُق من فهمي:

هى وجميلٍ بنسبةٍ 3:7   أقسمُ مبلغَ JD 1400 بينَ سُ

?

 ، بٍ معلومةٍ يةٍ أَوْ شيءٍ بِنِسَ وَ تقسيمُ كمّ بِيُّ (proportional division): هُ التقسيمُ التناسُ

ركاءَ حسبَ مساهمةِ  ، أَوْ تقسيمِ أرباحِ تجارةٍ على شُ ثةٍ رَ نَ المالِ على وَ مثلُ تقســيمِ مبلغٍ مِ

. مْ كلِّ واحدٍ منهُ

أتــذكــــرأتــذكــــر

ِ بالعددِ  نا رضبُ النِّسـب  يُمكنُ
ـبٍ  ـهِ  للحصـولِ عـىل نِسَ نفسِ

. فِئةٍ مكا

فكرُة الدرِس

بِيَّ  أستعملُ التقسيمَ التناسُ
. في حلِّ مسائلَ حياتيةٍ

المصطلحاُت

بِيُّ التقسيمُ التناسُ

JD980  جميل  ، JD420 :سهى

التعلم القبلي: 

يجد صيًغا مكافئة لنسبة معطاة.	 

يجد ناتج ضرب كسر فعلي في عدد صحيح موجب.	 

التهيئة1

بورقة 	  وزودهم  ثنائية،  مجموعات  إلى  الطلبة  وزع 
المصادر5: مئة مربع.

اطلب إلى الطلبة تلوين المربعات باللونين: األحمر، 	 
واألزرق، وفًقا للنسب اآلتية: 

1: 2     ,    2: 3   ,    3: 4    ,  4: 5

تابع إجابات الطلبة، وقدم لهم التغذية الراجعة.	 

توسعة:  اطلب إلى الطلبة اختيار 3 ألوان 

مختلفة وتلوين المربعات بنسبة 2:3:5، وتحديد 
عدد المربعات التي لونوها من كل لون.

االستكشاف2

ثم 	  )أستكشف(،  فقرة  في  المسألة  لقراءة  الطلبة  وجه 
اسألهم:

هل من العدل تقســيم األرباح بينهم بالتساوي؟  	
لماذا؟ ل؛ ألن رؤوس األموال المدفوعة مختلفة.

اقترح طريقة ُتقسم فيها األرباح بعدالة؟ حسب ما  	
دفعه كل منهم. 

كيف ستتم عملية تقســيم األرباح بينهم؟ بعمل  	
نســبة بين ما دفعــه كل منهم واختصار النســبة 

ألبسط صورة، ثم التقسيم وفًقا لهذه النسبة.
تقبل اإلجابات جميعها.	 

نتاجات الدرس:

يتعرف التقسيم التناسبي.	 
مسائل 	  حل  في  التناسبي  التقسيم  يوّظف 

حياتية. 

6
الدرس
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الوحدُة 5

مثال 2 

 ،JD 15000 ُدفعَ الثالث دفعَ الثاني JD 9000 وَ ، وَ اشتركَ ثالثةُ أشخاصٍ في تجارةٍ، دفعَ األولُ JD 18000 في رأسِ المالِ

دُ  مْ في رأسِ مالِ التجارةِ، أَجِ تِ األرباحُ حســبَ مســاهمةِ كلٍّ منهُ عَ زِّ وفي نهايةِ العامِ كانَ صافي األرباحِ JD 7000. إذا وُ

. نْ صحةِ الحلِّ ، وأتحققُ مِ نَ األرباحِ مْ مِ نصيبَ كلِّ واحدٍ منهُ
: بعُ الخطواتِ اآلتيةَ نْ أرباحِ التجارةِ، أتّ مْ مِ إليجادِ نصيبِ كلٍّ منهُ

. تي يحصلُ عليها كلُّ شخصٍ ةُ أجدُ عددَ أجزاءِ الربحِ الَّ طْــوَ 1الْخُ

18000 : 9000 : 15000 األولُ إىل الثاين إىل الثالثِ

 6 : 3 : 5 وَ 3000 هُ أقسمُ عىل (ق.م.أ) للمبالغِ وَ

. الشخصِ الثالثِ 5 أجزاءٍ ، وَ الشخصِ الثاني 3 أجزاءٍ ، وَ نَ األرباحِ ، نصيبُ الشخصِ األولِ 6 أجزاءٍ مِ إذنْ

. نَ الربحِ دُ مقدارَ الجزءِ الواحدِ مِ ةُ أَجِ طْــوَ 2الْخُ

 6 + 3 + 5 = 14 دُ  عددَ األجزاءِ مجيعِها أَجِ

7000
14

 = 500
أقسمُ الربحَ عىل عددِ األجزاءِ

.JD 500 نَ الربحِ تساوي ، قيمةُ الجزءِ الواحدِ مِ إذنْ

 : ، بضربِ عددِ أجزائِهِ في قيمةِ الجزءِ الواحدِ نَ األشخاصِ الثالثةِ دُ نصيبَ كلِّ واحدٍ مِ ةُ أَجِ طْــوَ 3الْخُ

6 × 500 = JD 3000 نَ األرباحِ نصيبُ األولِ مِ

 3 × 500 = JD 1500 نَ األرباحِ نصيبُ الثاين مِ

5 × 500 = JD 2500 نَ األرباحِ نصيبُ الثالثِ مِ

: نْ صحةِ الحلِّ أتحققُ مِ

 JD 3000 + JD 1500 + JD 2500 = JD 7000 نَ األرباحِ مْ مِ أمجعُ نصيبَ كلٍّ منهُ

JD 7000 = JD 7000    � ، احللُّ صحيحٌ ، إذنْ الطرفانِ متساويانِ

    أتحققُ من فهمي:

اشتركَ ثالثةُ أشخاصٍ في شراءِ سيارةِ أجرةٍ بِمبلغِ JD 45000، واتّفقوا على أنَّ 

مْ األولُ إلى الثاني إلى الثالثِ بالشكلِ 2 : 4 : 3، وأنْ  لكيةِ الســيارةِ بينَهُ ــبَ مُ نِسَ

 ، مْ هُ كلٌّ منهُ دُ المبلغَ الّذي دفعَ . أَجِ نِها حســبَ نسبةِ ملكيّتِهِ نْ ثَمَ مْ مِ يدفعَ كلٌّ منهُ

. نْ صحةِ الحلِّ وأتحققُ مِ

?

أتـذكــــرأتـذكــــر

وَ اختصارُ  (ق. م . أ) هُ
القاسمِ املشرتكِ األكربِ.

انظر الهامش
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التدريس3

المثاالن 1 و 2

قّدم للطلبة مفهوم التقســيم التناســبي، ووضح لهم 	 
أهميته في الحياة، مثل: تقسيم الميراث، ورأس المال، 
ونسب المواد الداخلة في تكوين األدوية والمحاليل.

ناقش الطلبة بحل مثــال 1 على اللوح، ووجههم إلى 	 
العبارات الشــارحة في أثناء الحل، وأكدها بحسبانها 

خطوات لحل مسائل مشابهة.
أكد أهمية إيجاد قيمة الجزء الواحد لتحديد مســاحة 	 

الجزء الخاص بكل شخص.
نبه الطلبة لضرورة التحقق من صحة الحل؛ لما له من 	 

أهمية في الحكم على معقولية اإلجابة.

 التقويم التكويني:

اطلب إلى الطلبة حّل تدريب )أتحقق من فهمي( بعد 	 
على  تحتوي  التي  اإلجابات  بعض  اختر  مثال.  كل 
أخطاء مفاهيمية، وناقشها على السبورة من دون ذكر 

اسم صاحب الحل؛ تجنًبا إلحراجه.

ذكر الطلبة بأهمية التقسيم التناسبي في توزيع األرباح 	 
به كل  الذي ساهم  المال  المساهمين وفًقا لرأس  بين 
اللوح معهم.  2 على  بمناقشة حل مثال  منهم، وذلك 
بخطوات  الحل  خطوات  مقارنة  الطلبة  إلى  واطلب 

حل مثال 1.

  إرشــاد:  أكد للطلبة أهمية تبســيط النســب 

باســتخدام القاســم المشــترك األكبر بين األعداد 
لتسهيل الحسابات.

تنبيه:

عند مقارنة النســب، ينظر بعض الطلبة إلى األعداد 
الحقيقية وليس إلى النســبة التي تمثلهــا. فمثاًل: في 
إحدى الكليات الجامعيــة 800 طالبة و 200 طالب، 
وفي كلية أخرى 350 طالًبــا و 50 طالبة. يرى بعض 
الطلبة أن الكلية األولى فيها نســبة أكبر من الطالبات؛ 
ألن 350 < 800. لعالج ذلك اطلب إلى الطلبة إيجاد 
الكســر الذي يمثل الطالبات في كل كلية، وشجعهم 

على استخدام الشرائط لتصور النتائج أفضل.

!

إجابات )أتحقق من فهمي 2(:

 JD10000 : الثالث ، JD20000 : الثاني  ، JD15000 : األول
 10000 + 20000 + 15000 = 45000

     45000 = 45000   ✔

?
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مثال 3 

 ، كةِ 1 التَّرِ
8

ا بأنَّ للزوجةِ  ثةِ علمً رَ نَ الوَ ، أحسبُ نصيبَ كلٍّ مِ ، ولَهُ زوجةٌ وولدانِ وبنتٌ تركَ JD 20000 لورثتِهِ فِّيَ رجلٌ وَ تُوُ

. للذكرِ مثلُ حظِّ األُنثيَينِ بعدَ أخذِ حصةِ الزوجةِ وَ

: ةِ كَ نَ التَّرِ دُ نصيبَ الزوجةِ مِ ةُ أَجِ طْــوَ 1الْخُ

20000 × 1
8  = 2500 طُ أُبَسّ 1 ، وَ

8
بُ املبلغَ يف  أرضِ

JD 2500 ِنصيبُ الزوجة ، إذنْ

تِ الزوجةُ نصيبَها:  ةِ بعدَ أنْ أخذَ كَ نَ التَّرِ ى مِ دُ ما تبقّ ةُ أَجِ طْــوَ 2الْخُ

    JD 20000 - JD 2500 = JD 17500 نَ املبلغِ أطرحُ نصيبَ الزوجةِ مِ

بُ 2:2:1   البنتِ بحيثُ تكونُ النِّسَ يْنِ وَ ةِ على الولدَ كَ نَ التَّرِ ى مِ عُ ما تبقّ ةُ أُوزّ طْــوَ 3الْخُ

2+ 2+ 1 = 5 دُ عددَ األجزاءِ مجيعِها أَجِ
 JD 17500 ÷ 5 = JD 3500

دُ قيمةَ اجلزءِ الواحدِ بالقسمةِ عىل عددِ األجزاءِ أَجِ
JD 3500 × 2 = JD 7000 دُ نصيبَ كلِّ ولدٍ بالرضبِ يف 2 أَجِ

.JD 7000 ٍونصيبُ كلِّ ولد ،JD 3500 ُوَ الجزءُ الواحد ، نصيبُ البنتِ هُ إذنْ

: نْ صحةِ الحلِّ أتحققُ مِ
JD 3500 + JD 7000 + JD 7000 + JD 2500 = JD 20000 نَ املرياثِ مْ مِ أمجعُ نصيبَ كلٍّ منهُ

JD 20000 = JD 20000 � ، احللُّ صحيحٌ ، إذنْ الطرفانِ متساويانِ

    أتحقُق من فهمي:

، فأحسبُ  تِهِ للجمعياتِ الخيريةِ كَ رِ سِ تَ ــدُ ، إذا أوصى بِسُ ، وثالثُ بناتٍ فِّيَ رجلٌ وتركَ JD 30000 لورثتِهِ وهم: ولدٌ تُوُ

. ثةِ رَ نَ الوَ نصيبَ كلٍّ مِ

?

مثال 4 

ذابٍ بنســبةِ 5:1 ، إذا كانَتْ  مُ ذيبٍ وَ نْ مُ رَ الطلبةُ في مختبرِ الكيمياءِ محلوالً مِ حضّ

؟ ذابِ ذيبِ والمُ نَ المُ يةُ كلٍّ مِ يةُ المحلولِ mL 216 ، فما كمّ كمّ
5 + 1 = 6 دُ عددَ األجزاءِ مجيعِها أَجِ

216 ÷ 6 = 36 دُ مقدارَ اجلزءِ الواحدِ بالقسمةِ عىل 6 أَجِ
36 × 5 = 180 mL يةَ املُذيبِ بالرضبِ يف عددِ أجزائِهِ دُ كمّ أَجِ

36 mL ِذاب يةُ المُ يةُ المذيبِ في المحلولِ mL 180 وكمّ ، كمّ إذنْ

انظر الهامش

ِمثاٌل 3

للشريعة 	  وفًقا  الميراث  تقسيم  أن  للطلبة  وضح 
اإلسالمية يعد تطبيًقا حياتيًّا على التقسيم التناسبي.

القرآن 	  في  وردت  مثلما  الورثة  حصص  للطلبة  اذكر 
الكريم. فمثاًل: نصيب الزوجة الثمن، والزوج الربع، 

واألم السدس، وللذكر مثل حظ األنثيين... الخ.

أن 	  بعد  يأتي  األولد  على  التوزيع  بأن  للطلبة  وضح 
الزوجة نصيبهم  األم واألب والزوج /  يأخذ كل من 

من التركة في حال كانوا من الورثة.

اللوح، ووجههم 	  الطلبة على  3 مع  المثال  ناقش حل 
إلى العبارات الشارحة في أثناء الحل. 

تنبيــه:  قد يخطــئ بعض الطلبــة في إيجاد 

حصص الذكور واإلناث من التركة قبل إيجاد حصة 
الزوجة.

!

ِمثاٌل 4

يعكس المثال 4 تطبيًقا للتقســيم التناسبي في العلوم، وهو 
تحديد كميات المواد الداخلة في اإلذابة، ويعد تطبيًقا على 

التكامل األفقي بين الرياضيات والمواد األخرى.

  إرشادات:  

فقد 	  والمذاب،  المذيب  بمفهومي  الطلبة  ذكر 
درسها الطلبة في الفصل األول في مادة العلوم، 
دائًما  المحاليل  في  المذيب  كمية  بأن  وذكرهم 

هي األعلى.
اطلــب إلــى الطلبــة ذكــر أمثلــة علــى المذيــب 	 

ــذاب. والم

إجابات )أتحقق من فهمي 3(:

1
6

 × 30000 = JD 5000 : نصيب الجمعيات الخيرية
JD 10000 : نصيب الولد ،JD 5000  )قيمة الجزء الواحد )نصيب كل بنت
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التدريب4

أتدرب وأحّل المسائل:

المسائل(، 	  وأحّل  )أتدرب  فقرة  إلى  الطلبة  ِه  وجِّ
واطلب إليهم حّل المسائل فيها. 

إذا واَجَه الطلبة صعوبة في حّل أي مسألة، فاختر طالًبا 	 
تمكن من حّل المسألة؛ ليعرض حّله على اللوح. 

   الواجب المنزلي: 

اطلب إلى الطلبة حّل مســائل الــدرس جميعها من 	 
ِد المســائل التي  كتاب التمارين واجًبا منزليًّا، لكْن حدِّ
يمكنهم حّلها في نهاية كل حصة بحسب ما يتّم تقديمه 

من أمثلة الدرس وأفكاره.
يمكن أيًضا إضافة المســائل من كتــاب الطالب التي 	 

لم يحّلهــا الطلبة داخل الغرفة الصفيــة إلى الواجب 
المنزلي.

مسائل مهاراُت التفكيِر

وجه الطلبة إلى فقرة )مهارات التفكير العليا(، واطلب 	 
إليهم حّل المسائل )17 – 12(.

اإلثراء5

البحث وحل المسائل : 

االنقالب الصيفي:

وضح للطلبــة مفهوم النقالب الصيفــي، وهو اليوم 	 
الــذي تصل فيه الشــمس إلى أعلى مســتوى لها في 
الســماء كما ُيرى من القطب الشمالي أو الجنوبي. في 
نصف الكرة الشمالي، يحدث هذا في 21 من حزيران. 
وبين لهم أن نسبة عدد ساعات الضياء إلى عدد ساعات 

الظالم تختلف على مدار العام باختالف البلدان. 

الدائرة القطبية الشاملية
(6 أشهر هنار)

مدار الرسطان

خط االستواء

مدار اجلدي

الدائرة القطبية اجلنوبية
(6 أشهر ليل)

االنقالب الصيفي
21 حزيران
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دُ نصيبَ  ينِ بنسبةِ 3:4، أَجِ ا متماثالً بينَ شخصَ نْ 14 جزءً نٌ مِ بَقُ بيتزا مكوّ عَ طَ زّ : وُ  1 طعامٌ

ما.  كلِّ واحدٍ منهُ

ها 5 : 4 : 3، فإذا كانَ محيطُها  ، النسبةُ بينَ أطوالِ أضالعِ ثةُ الشــكلِ : حديقةٌ مثلَّ  2 حدائقُ

. m 120، أحسبُ أطوالَ أضالعِ هذهِ الحديقةِ

نَ  يةُ كلٍّ مِ ، مــا كمّ 1
4

 : 1
7

نْ نحاسٍ وفضةٍ بنســبةِ  نٌ مِ تلتُهُ g 187 مكوَّ نٌ كُ :معــدِ  3 معادنُ

؟ نِ النحاسِ والفضةِ في المعدِ

 ، هِ يعِ تْ ثالثُ سيّداتٍ في مشــروعٍ بيتيٍّ لصناعةِ الصابونِ وبَ : اشتركَ  4 مشــاريعُ صغيرةٌ

تِ األولــى JD 500، والثانيةُ JD 300 والثالثةُ JD 400، وفــي نهايةِ العامِ كانَ  فدفعَ
تِ األرباحُ حســبَ  عَ زّ نَّ إذا وُ دُ نصيبَ كلِّ واحدةٍ منهُ صافــي األرباحِ JD 2400. أَجِ

. نْ صحةِ الحلِّ ، وأتحققُ مِ نَّ في رأسِ مالِ المشروعِ مساهمةِ كلٍّ منهُ

دُ نصيبَ كلِّ واحدٍ  ، أَجِ 1
4  : 1

2 مهندسٍ بنسبةِ 1:  فنّيٍّ وَ ــمَ مبلغُ JD 2800 بينَ عاملٍ وَ سّ  5  قُ

. مْ مِنَ المبلغِ منهُ

 ،JD 18000  َمبلغ ، ــمْ زوجٌ وولدٌ وبنتٌ هُ تِها، وَ ثَ رَ تْ لِوَ ، وتركَ يَتْ ســيدةٌ فّ وُ : تُ  6 ميراثٌ

. ثْلَيِ البنتِ للولدِ مِ ، وَ ةِ كَ 1 التَّرِ
4

ا أنَّ للزوجِ  ثةِ علمً رَ نَ الوَ أحسبُ نصيبَ كلٍّ مِ

دُ طولَ كلِّ جزءٍ  هُ m 1.2 إلى ثالثةِ أجزاءٍ بنسبةِ 2 : 3 : 5، أَجِ عَ أنبوبٌ بالستيكيٌّ طولُ طِّ  7  قُ

. نتيمترِ بالسّ

يــنِ إلــى طولِ  يــنِ المتطابقَ لعَ ، نســبةُ طــولِ أحــدِ الضّ يــنِ لعَ : مثلــثٌ متطابــقُ الضّ  8  هندســةٌ

ــهِ. ــدُ أطــوالَ أضالعِ ــثِ cm 70، أَجِ ــيَ 3 : 2، إذا كانَ محيــطُ المثلَّ لــعِ الثالــثِ هِ الضّ

أَتـدرُبأَتـدرُب
وأحلُّ املسائَل

معلومة

ــتْ  سَ أسّ  1995 فــي عــامِ 
العبدالله  رانيا  الملكةِ  جاللةُ 
الَّتي  األردنَّ  نهــرِ  مؤسســةَ 
تهــدفُ إلــى توفيــرِ فرصِ 
نْ  مِ نَّ  تمكنُهُ لِلسيداتِ  عملٍ 
 ، نَّ تحسينِ مســتو معيشتِهِ
نَّ  راتِهِ دُ قُ بنــاءِ  إلــى  إِضافةً 
فــي مجالِ إدارةِ المشــاريعِ 

ها. تطويرِ وَ

الوحدُة 5

: نْ صحةِ الحلِّ أتحققُ مِ
180 mL + 36 mL = 216 mL املُذابِ نَ املُذيبِ وَ يةَ كلٍّ مِ أمجعُ كمّ

216 mL = 216 mL    � ، احللُّ صحيحٌ ، إذنْ الطرفانِ متساويانِ

    أتحقُق من فهمي:

. ذابِ المُ ذيبِ وَ نَ المُ يةَ كلٍّ مِ دُ كمّ يةُ المحلولِ mL 250، أَجِ ذابِ في محلولٍ  3:2، وكانَتْ كمّ ذيبِ إلى المُ إذا كانَتْ نسبةُ المُ

?

100 ml 150،  المذاب ml المذيب

نصيب األول 6 أجزاء، نصيب الثاني 8 أجزاء

الضلع الصغير 30، الضلع األوسط 40، الضلع الكبير 50

نحاس 119 ، فضة 68 .

نصيب العامــل 400 ، نصيــب الفني 800 ،  النسبة 4 : 2 : 1 
نصيب المهندس 1600

الزوج 4500 ، نصيب البنت 4500 ، نصيب الولد 9000

األول 0.6 ، الثاني 0.36 ، الثالث 0.24

طول كل من المتطابقين 20 ، طول الضلع الثالث 30

4) األولى : 1000 ، الثانية 600 ، الثالثة 

800

1000 + 600 + 800 = 2400

      2400 = 24000   �

?

المفاهيم العابرة للمواد  

أكد المفاهيم العابرة للمواد حيثما وردت في كتاب الطالب أو كتاب التمارين. 	 
في السؤال 4 عزز وعي الطلبة نحو النوع الجتماعي، وأهمية دور المرأة في 

المجتمع، ودعمها في مجال إدارة المشاريع وتطويرها.

تنبيه:

1 تكافئ النسبة 
4

 : 1
7

في السؤال 3 قد يخطئ بعض الطلبة بحسبان نسبة مثل 
4 :7 وذلك عند تبســيط النسب بغرض تسهيل الحسابات. وضح لهم أننا في 
هذا السؤال نبسط النسبة بالضرب في المضاعف المشترك األصغر للعددين 

في المقام وهو 28 لتكافئ النسبة 4 :7

!

  إرشــاد:  في الســؤال 6 ذكر الطلبة بحساب نصيب الزوج من التركة 

قبل إيجاد نصيب كل من الولد والبنت.



40

ويوضح الجدول أدناه نســبة عدد ساعات الضياء إلى 	 
عدد ســاعات الظالم في 21 حزيــران لمجموعة من 

المدن والدول:
عدد 

ساعات 
الظالم

عدد 
ساعات 
الضياء

نسبة عدد ساعات 
النهار إلى عدد 
ساعات الظالم

الدولة/ 
المدينة

األردن4:3
سيدني7 :5
ستوكهولم1 :3
الرياض2 :6
بكين5:3
اإلكوادور1 :1

اطلب إلــى الطلبة إكمال الجــدول مقربين إجاباتهم 	 
ألقرب عدد صحيح إن لزم األمر.

نشاط التكنولوجيا

اطلب إلى الطلبة البحث في شبكة اإلنترنت عن سبب 	 
تســمية اإلكوادور بهذا الســم، وعدد ساعات الليل 

والنهار فيها على مدار العام.

تعليمات المشروع 

اطلــب إلى الطلبة توضيــح آلية توزيــع األرباح بين 	 
المساهمين من الطلبة في المقصف المدرسي.

الختام6

وّجــه الطلبة إلى فقــرة  )أكتب( للتأّكــد من فهمهم 	 
موضوع الدرس، واطلــب إلى بعض الطلبة من ذوي 
المستوى المتوســط أو دون المتوســط اإلجابة عن 

السؤال.

إذا لزم األمــر، تحّقق من فهم الطلبة بتوجيه ســؤال، 	 
مثل: 

 1 وزع JD 600 بين شخصين بنسبة 4:2

 2  إذا كانت النسبة بين قياســات زوايا مثلث 5:3:2، 
فجد قياسات زواياه. 
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مهاراُت التفكيِر الُعليا

ســةِ إلى عددِ األيامِ  شمِ : إذا كانَتْ نســبةُ عددِ األيامِ العاصفةِ إلى عددِ األيامِ المُ  9 طقسٌ

عددَ األيامِ الماطرةِ. ، وَ دُ عددَ األيامِ العاصفةِ يَ 3:2:5، أَجِ الماطرةِ في شهرِ نَيسانَ هِ

دُ قياساتِ زواياه.  10  إذا كانَتِ النسبةُ بينَ قياساتِ زوايا مثلَّثٍ 1:2:3، أَجِ

. ، وأحلُّ المسألةَ ) بدايةَ الدرسِ  11  أعودُ إلى فقرةِ (أستكشفُ

ــبةِ  ، بِنِسَ ، واألبيضِ ، واألزرقِ : األحمرِ ــنْ ثالثةِ ألوانٍ نٌ مِ أكتشــفُ الخطأَ: خليطٌ مكوَّ
 ، نْ كلِّ لــونٍ في الخليطِ مةِ مِ يةِ المســتخدَ يتُــهُ mL 660 . لتحديــدِ الكمّ 3:2:1 ، كمّ

ما: ، وحصلَ على إجابةٍ خاطئةٍ في كلٍّ منهُ استخدمَ سليمٌ طريقتَينِ

األحمرُ 220 = 3 ÷ 660
األزرقُ 330 = 2 ÷ 660
األبيضُ 660 = 1 ÷ 660

الطريقُة 2

 

الطريقُة 1
3 + 2 + 1 = 6

660 ÷ 6 = 110

األحمرُ 220 = 110 × 2
األزرقُ 110 = 110 × 1
األبيضُ 330 = 110 × 3

. حُ الخطأَ الّذي وقعَ فيهِ سليمٌ في كلِّ طريقةٍ  12 أوضّ

؟  13 ما اإلجابةُ الصحيحةُ

ها 5:3، فإذا كانَ محيطُها  رضِ ، نســبةُ طولِها إلى عَ : قطعةُ أرضٍ مستطيلةُ الشكلِ  14 تحدٍّ

دُ مساحتَها.  m 160، أَجِ

نجبيلَ  نَ العصيرِ الطبيعيِّ يحتوي البرتقــالَ والليمونَ والزَّ : أعدَّ رامــي خليطًا مِ  15 تبريرٌ

ها ولكنْ بالنسبةِ 10:2:1 ،  ناتِ نفسِ نَ المكوِّ يْسُ خليطًا مِ تْ مَ بالنســبةِ 9:1 :40، وأعدَّ
رُ إجابتي. ؟ أبرّ نجبيلِ نَ الزَّ أيُّ الخليطَينِ فيهِ نسبةٌ أكبرُ مِ

: أقسمُ شبكةَ المربّعاتِ المجاورةَ إلى ثالثةِ أجزاءٍ   16 تحدٍّ

، بحيثُ تكونُ النسبةُ بينَ المساحاتِ  ا خطَّينِ مً مستخدِ
الناتجةِ 2:3:4

ــبِيَّ في حلِّ مســائلَ  أكتُبأكتُب  كيفَ أوظّفُ التقســيمَ التناسُ  17 

؟ حياتيةٍ

إرشاد

3 مناطقَ  أقسمُ الشــبكةَ إلى 
. بِيَّ الً التقسيمَ التناسُ مستعمِ

العاصفة 9  ، الماطرة 15

90 30، الوسيطى 60 ، الكبر الصغر

توزع األرباح بالنسبة 1 : 4 : 2 

نصيب حسن 400 ، نصيب سعيد 800، نصيب سليم 200 

انظر ملحق اإلجابات

انظر ملحق اإلجابات

انظر ملحق اإلجابات

 6000

انظر إجابات الطلبة.

  إرشادات:  

أرض 	  قطعة  من  أكثر  يوجد  هل  السؤال:  طرح  يمكنك   14 السؤال  في 
بين  والنسبة  معلوم،  المحيط  ألن  ل؛  اإلجابة:  الشروط؟  هذه  تحقق 

الطول واألرض معلومة.
في السؤال 15 اربط بين مفهوم التركيز ) في العلوم( والنسبة األكبر في 	 

الرياضيات. 
في السؤال 16 وجه الطلبة إلى اإلرشاد المتعلق بالسؤال. يمكنك طرح 	 

أسئلة أخرى ُتّغير فيها النسبة.
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تطبيقاٌت ماليٌة الدرُس 7
  أستكشُف

 ،SAR 140 ِياض طرٍ في مدينة الرّ لبةِ عِ ســعرُ عُ

ةِ في مطارِ الملكةِ علياءَ  رّ ها في السوقِ الحُ سعرُ وَ

 ، JD 25 َان ها في عمّ وليِّ USD 32 ، وسعرُ الدَّ

لبةَ  أيُّ األسعارِ أفضلُ لمسافرٍ يريدُ أنْ يشتريَ عُ

؟ نْ هذا النوعِ طرٍ مِ عِ

فكرُة الدرِس

دُّ تقاريرَ ماليةً لمشاريعَ  أُعِ
 ، : البيعَ والشراءَ تتضمنُ

. ومقارنةَ األسعارِ
المصطلحاُت

 ، ، الربحُ ، سعرُ البيعِ التكلفةُ
 ، ، التكلفةُ الكليةُ الخسارةُ

. سعرُ الصرفِ

: الربحُ (profit(P))، والخســارةُ (loss)، وهناكَ مصطلحاتٌ عديدةٌ  ــدُ تطبيقاتٌ ماليةٌ عديدةٌ في حياتِنا اليوميــةِ مثلُ توجَ

يَ  هِ يةُ (total cost(TC)) وَ التكلفةُ الكلّ ، وَ هُ البائعُ ثمنًا للسلعةِ يَ ما يدفعُ هِ مرتبطةٌ بالربحِ والخسارةِ منها: التكلفةُ (cost): وَ

ها. ، وغيرِ ، مثلَ أجورِ نقلٍ وتخزينٍ وضرائبَ نْ مصروفاتٍ أُخر على السلعةِ هُ البائعُ مِ ما ينفقُ مجموعُ تكلفةِ السلعةِ وَ

. هُ البائعُ عندَ بيعِ سلعةٍ وَ المبلغُ الّذي يقبِضُ هُ ا سعرُ البيعِ sale price(SP)) فَ أمّ

ما يكونُ سعرُ البيعِ  : P = SP - TC. ويخسرُ البائعُ عندَ ، أيْ أنَّ نَ التكلفةِ ما يكونُ ســعرُ البيعِ أكبرَ مِ ويحققُ البائعُ الربحَ عندَ

. نَ التكلفةِ أقلَّ مِ

مثال 1 

ها بسعرِ JD 14000، هلْ ربحَ التاجرُ أَمْ    اشــتر تاجرٌ سيارةً بمبلغِ JD 12500 ودفعَ رسومَ تسجيلٍ لَها JD 350، ثمَّ باعَ

دُ مقدارَ الربحِ أَوِ الخسارةِ. ؟ أَجِ خسرَ في عمليةِ البيعِ

: ا إليهِ رسومُ التسجيلِ يَ سعرُ الشراءِ مضافً ، وهِ دُ تكلفةَ السيارةِ الكلّيةَ ةُ أَجِ طْــوَ 1الْخُ

 JD 12500 + JD 350 = JD 12850 (TC) ُتكلفةُ السيارةِ الكلية

. ، ربحَ التاجرُ ؛ إذنْ يةِ نَ التكلفةِ الكلّ بما أنَّ سعرَ البيعِ أكبرُ مِ

: نْ سعرِ البيعِ يةِ مِ دُ الربحَ بطرحِ التكلفةِ الكلّ ةُ أَجِ طْــوَ 2الْخُ

 JD 14000 – JD 12850 = JD 1150 P = SP - TC

.JD 1150 َربحَ التاجرُ مبلغ ، إذنْ

1 

7
الدرس

التعلم القبلي: 

يحل مسائل حياتية على النسبة والنسبة المئوية، مثل: 	 
المبيعات،  وضريبة  والتنزيالت،  والخسارة،  الربح، 

والزكاة.

عمالت 	  إلى  وعربية  محلية  عمالت  من  مبالغ  يحول 
عالمية رئيسة وفًقا لسعر الصرف.

التهيئة1

اكتب للطلبة السؤال اآلتي على اللوح:	 
ذهب خالد وأسرته في رحلة إلى العقبة، وكانت  	

أجــرة الفندق JD 80 إضافــة إلى %15 ضريبة. 
اســتخدم نموذج القطع إليجــاد التكلفة الكلية 

ألجرة للفندق.
قّسم الطلبة إلى مجموعات رباعية.	 
ألجرة 	  الكلية  بالتكلفة  المقصود  ما  الطلبة:  اسأل 

للفندق؟ األجرة + الضريبة 
الورق، 	  من  مستطيلين  بشريطين  مجموعة  كل  زّود 

واطلب إليهم تقسيم كل منهما إلى 10 أجزاء متطابقة.
جزء 	  على   15% و  الشريطين  أحد  على   JD 80 مّثل 

ونصف من الشريط الثاني كما في الشكل:

100%

10%
JD 8

10%
JD 8

10%
JD 8

10%
JD 8

10%
JD 8

10%
JD 8

10%
JD 8

10%
JD 8

10%
JD 8

10%
JD 8

JD 80

الضريبة 15% 
5%

JD 4
10%
JD 8

نتاجات الدرس:

يعد تقارير مالية تتضمن البيع والشراء. 	 
يوّظــف النســبة المئوية في حل مســائل 	 

حياتية.
يحدد الســعر األفضل لسلعة معطى ثمنها 	 

بعمالت مختلفة.

والمبالغ 	  باألشكال  الفندق  أجرة  إلى  الضريبة  جمع  الطلبة  إلى  اطلب 
لتحصل على الشكل:

JD 4JD 8JD 8JD 8JD 8JD 8JD 8JD 8JD 8JD 8JD 8JD 8

التكلفة الكلية = أجرة الفندق + الضريبة
JD 12+ JD 80 = JD 92
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ها بسعرِ JD 1000. هلْ ربحَ حسامٌ أَمْ    اشــتر حسامٌ ثالجةً بِمبلغِ JD 980، ودفعَ أجورَ نقلٍ وتركيبٍ لَها JD 65، ثمَّ باعَ

دُ مقدارَ الربحِ أَوِ الخسارةِ. ؟ أَجِ خسرَ في عمليةِ البيعِ

: ا إليهِ أجورُ النقلِ والتركيبِ يَ سعرُ الشراءِ مضافً هِ ، وَ يةَ دُ تكلفةَ الثالجةِ الكلّ ةُ أَجِ طْــوَ 1الْخُ

 JD 980 + JD 65 = JD 1045 (TC) ُية تكلفةُ الثالجةِ الكلّ

. ، خسرَ حسامٌ ؛ إذنْ يةِ نَ التكلفةِ الكلّ بما أنَّ سعرَ البيعِ أقلُّ مِ

: نَ التكلفةِ الكلّيةِ دُ الخسارةَ بطرحِ سعرِ البيعِ مِ ةُ أَجِ طْــوَ 2الْخُ

JD 1045 – JD 1000 = JD 45

JD 45 َخسرَ حسامٌ مبلغ ، إذنْ
    أتحقُق من فهمي:

يةِ كلِّها،  ، ودفعَ أجرةَ نقلِها JD 16، وقبضَ JD 180 ثمنَ بيعِ الكمّ   اشــتر تاجرٌ 30 كيسَ أرزٍّ بسعرِ JD 5 للكيسِ الواحدِ

دُ مقدارَ الربحِ أَوِ الخسارةِ. ؟ أَجِ هلْ ربحَ التاجرُ أَمْ خسرَ في عمليةِ البيعِ

2 

3 

. ا في التطبيقاتِ الحياتيةِ مثلِ تحديدِ سعرِ سلعةٍ بعدَ إضافةِ ضريبةِ المبيعاتِ مُ النسبةُ المئويةُ كثيرً تُستخدَ

مثال 2 

ا إليْهِ ضريبةٌ  ا مضافً اشتركَتْ ليلى في إنترنِتْ منزليٍّ بِمبلغِ  JD 300 سنويًّ

ا؟ مْ ستدفعُ ليلى شهريًّ ها %16، كَ مقدارُ

: دُ قيمةَ الضريبةِ بضربِ نسبةِ الضريبةِ في المبلغِ ةُ أَجِ طْــوَ 1الْخُ

 16
100

 × JD 300 = JD 48
قيمةُ الرضيبةِ

: دَ المبلغَ الكلّيَّ ةُ أجمعُ قيمةَ الضريبةِ إلى قيمةِ االشتراكِ ألَجِ طْــوَ 2الْخُ

 JD 300 + JD 48 = JD 348 ا إليهِ الرضيبةُ املبلغُ الكيلُّ يساوي االشرتاكَ مضافً

ا: قَّ شهريًّ دُ المبلغَ المستحَ ةُ أَجِ طْــوَ 3الْخُ

 JD 348 ÷ 12 = JD 29 ( َّ عىل 12 (عددِ أشهرِ السنةِ أقسمُ املبلغَ الكيلّ

.JD 29  هُ ليلى ، مبلغُ االشتراكِ الشهريِّ الّذي ستدفعُ إذنْ

أتــذكــــــرأتــذكــــــر

املئويـةِ  النسـبةِ  كتابـةُ  يُمكـنُ 
 : مثـالً العرشيـةِ،  بالصـورةِ 

الكرسيـةِ أَوِ   ،  5% = 0.05

4% = 4
100

 = 1
25

  JD14 ربح

االستكشاف 2

وجـه الطلبـة لقـراءة المسـألة في فقـرة )أستكشـف( 	 
واطـرح  مجموعـات،  فـي  مناقشـتها  ثـم  بتّمعـن، 

اآلتيـة: األسـئلة 
كيف نحدد السعر األفضل لعلبة العطر؟ بمقارنة  	

أسعارها في األماكن الثالثة. 
أين ترى أســعار صرف العمالت؟ فــي البنوك  	

وأماكن الصرافة. 
كيف الســبيل لمقارنة األسعار؟ تحويل األسعار  	

إلى عملة واحدة باستخدام سعر الصرف.

التدريس3

ِمثاٌل 1

قّدم المفاهيم الموجودة في الفقرة األولى من الدرس 	 
وهي: الربح، والخســارة، والتكلفة، والتكلفة الكلية، 
وسعر البيع، موضًحا لهم الفرق بين التكلفة والتكلفة 

الكلية وفًقا للتعريف.

ناقــش حل مثال 1 مع الطلبة على اللوح، والذي يقدم 	 
فكرة تحديد مقدار الربح أو الخسارة.

وضح للطلبة أنه يمكننــا تحديد ما إذا ربحت التجارة 	 
أم خســرت بمقارنة ســعر البيع بســعر التكلفة، فإذا 
كان ســعر البيع أكبر فهذا يعني )الربح(، أما إذا كانت 

التكلفة أكبر فهذا يعني )الخسارة(.

إرشــاد:  يمكنك ســؤال الطلبة عن أمثلة من 

الحياة اليومية تتعلق بهذه المفاهيم.

 التقويم التكويني:

اطلب إلى الطلبة حل تدريب )أتحقق من فهمي( بعد 	 
كل مثال. اختــر بعض اإلجابات التــي تحتوي على 
أخطاء مفاهيمية، وناقشــها على السبورة من دون ذكر 

اسم صاحب الحل؛ تجنًبا إلحراجه.
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الوحدُة 5

. يُمكنُنا استخدامُ النسبةِ المئويةِ في تحديدِ سعرِ سلعةٍ بعدَ الخصمِ

،USD 1 = JD 0.705 ًفمثال .B ِملة ملةِ A بالعُ نَ العُ وَ قيمةُ وحدةٍ مِ ملةِ B هُ ملةِ A بالعُ سعرُ الصرفِ (exchange rate) للعُ

 . JD 1 = USD 1.41 َكذلك  وَ

y = k × x َأستخدمُ المعادلة B ِملة ملةِ A إلى العُ نْ العُ لَ مِ يْ أحوّ لِكَ

y = k × x

B ِالمبلغُ بالعملة A ِالمبلغُ بالعملة

B ِبالعملة A ِسعرُ صرفِ العملة

. لٍ مختلفةٍ وَ لَعِ في دُ مُ سعرُ الصرفِ للتحويلِ بينَ العُمالتِ والمقارنةِ بينَ أسعارِ السِّ يُستخدَ

     أتحقُق من فهمي:

ا أنَّ نســبةَ  هُ علــيٌّ ثمنًا لإلطاراتِ علمً اشــتر عليٌّ إطاراتٍ لســيّارتِهِ بمبلــغِ JD 205، ما المبلغُ الّذي ســيدفعُ

الضريبةِ %10؟

مثال 3 

ها  نْ خصمٍ نسبتُهُ %20 على محتوياتِ المحلِّ جميعِها، ما سعرُ سلعةٍ بعدَ الخصمِ إذا كانَ سعرُ تجرٌ عَ أعلنَ مَ

األصليُّ JD 85؟

: بِ نسبةِ الخصمِ في سعرِ السلعةِ دُ مقدارَ الخصمِ بضرْ ةُ أَجِ طْــوَ 1الْخُ

 20
100

 × JD 85 = JD 17 (D) ِمقدارُ اخلصم

: دُ السعرَ بعدَ الخصمِ ةُ أَجِ طْــوَ 2الْخُ

JD 85 – JD 17 =  JD 68 SP = MP - D

.JD 68 ِسعرُ السلعةِ بعدَ الخصم ، إذنْ

     أتحقُق من فهمي:

كنَســةِ %15، ما المبلغُ الّذي  كنَســةٍ كهربائيةٍ ثمنُها JD 90، إذا كانَتْ نسبةُ الخصمِ على المِ ترغبُ مريمُ في شــراءِ مِ

كنَسةِ؟ هُ مريمُ ثمنًا للمِ ستدفعُ

أتـعــلــمأتـعــلــم

sale price(SP) : السعرُ بعدَ اخلصمِ
marked price(MP) : السعرُ األصيلُّ

discount(D) : مقدارُ اخلصمِ

أتــذكــــــرأتــذكــــــر

JD: دينارٌ أردينٌّ

USD: دوالرٌ أمريكيٌّ

SAR: ريالٌ سعوديٌّ

 JD 225.5

JD 76.5

ِمثاٌل 2

يتضمن المثال 2 ثالث عمليات حســابية، وهو تطبيق 	 
حياتي على النسبة المئوية والضريبة في آٍن. ناقش حله 
مع الطلبة على اللوح، مؤكًدا على طرائق كتابة النسبة 
المئوية الموجودة في صندوق )أتذكر(، ومذكًرا الطلبة 

بأن قيمَة الضريبة قيمٌة مضافة إلى المبلغ الكلي.

اطلب إلى الطلبة إعطاء أمثلة مماثلة.	 

إرشــاد:  يمكن ســؤال الطلبة عن شــركات 

التصال التي تقــدم خدمة اإلنترنــت وطرائق دفع 
الشتراك.

ِمثاٌل 3

يقدم المثــال 3 تطبيًقا حياتيًّا شــائًعا في األردن وفي 	 
دول أخرى عديدة وهو الخصم. يمكن ســؤال الطلبة 
عن مواسم التنزيالت في األردن مثل: نهاية الصيف، 

ونهاية الشتاء، واألعياد، وغيرها. 

ناقــش حل المثال مــع الطلبة على اللــوح، موضًحا 	 
لهم الختصارات في صندوق )أتعلم( الخاص بهذه 

الفقرة.

ِمثاٌل 4

قــّدم للطلبــة مفهوم ســعر الصــرف والتحويل بين 	 
العمالت، وبّيــن أهميته في المقارنــة بين العمالت 

والتجارة الدولية.

ناقش مع الطلبة حل المثال 4 كنموذج من التطبيقات 	 
الحياتية الكثيرة على مقارنة األسعار بعمالت مختلفة.

اســأل الطلبة: هل يمكن تحويل األسعار جميعها في 	 
المثال إلى الدولر؟ برر إجابتك. 

إرشاد:  وضح للطلبة إمكانية توظيف التناسب 

للتحويل بين العمالت.
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تنبيه:  قد يخطئ بعض الطلبة في تحويل النسبة المئوية إلى كسر عشري، 

وذلك بتحريك الفاصلة العشرية منزلتين إلى اليمين. لحل المشكلة ذكر الطلبة 
أن النســبة المئوية هي قســمة على 100، وفي حالة القسمة تحرك الفاصلة إلى 

اليسار.

!
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الٍ  مّ ، ودفــعَ JD 106 أجرةَ عُ نْ بســتانِهِ نَ التفاحِ مِ ا مِ :قطفَ مزارعٌ 82 صندوقً  1 زراعةٌ

دُ  ، أَجِ . إذا تلفَ صندوقانَ أثناءَ النقلِ وباعَ الباقيَ بســعرِ JD 3 للصندوقِ الواحدِ ونقلٍ
. نَ بيعِ التفاحِ صافيَ ربحِ المزارعِ مِ

دُ  ، أَجِ : إذا كانَ سعرُ الشحنِ الشهريِّ لهاتفِ سماحَ JD 8 يضافُ إليْهِ %15 ضريبةً  2  هاتفٌ

. هُ سماحُ المبلغَ السنويَّ الّذي تدفعُ

: اشتر تاجرٌ سيّارةً بمبلغِ JD 14000، ودفعَ JD 150 مقابلَ تسجيلٍ ونقلِ ملكيةٍ،   3  سيارةٌ

. أتحققُ مِنْ صحةِ الحلِّ دُ ربحَ التاجرِ في هذهِ السيارةِ، وَ ها بمبلغِ JD 15848. أَجِ وباعَ

نًّا يابانيًّا،  ها في اليابانِ 7045 يَ كنَسةٍ كهربائيةٍ في األردنِّ JD 50 ، وسعرُ : سعرُ مِ  4  مكنسةٌ

نْ  كنَسةٍ مِ دُ أيُّ األسعارِ أفضلُ لشخصٍ يريدُ شراءَ مِ ها في اليونانِ 64 يورو، أَجِ وسعرُ

اليورو  تُ أنَّ سعرَ صرفِ اليَنِّ اليابانيِّ بالدينارِ األردنيِّ 0.0068، وَ ، إذا علمْ هذا النوعِ

.( بُ اإلجابةَ ألقربِ عددٍ صحيحٍ بالدينارِ األردنيِّ 0.84 ( أُقرّ

أَتـدرُبأَتـدرُب
وأحلُّ املسائَل

معلومة

 ، الينَّ اليابــانِ  ى عملةُ  تُســمّ
ها بِالرمزِ (¥). يُرمزُ لَ وَ

مثال 4 

هُ في  هُ في أمريكا USD 648.6، وسعرُ سعرُ حاسوبٍ محمولٍ في األردنِّ JD 500 ، وسعرُ

المملكةِ المتحدةِ 504 £، أحددُ أيُّ األسعارِ أفضلُ لشخصٍ يريدُ شراءَ جهازِ حاسوبٍ 

تُ أنَّ سعرَ صرفِ الدوالرِ األمريكيِّ بالدينارِ األردنيِّ 0.71، والجنيهِ  ، إذا علمْ نْ هذا النوعِ مِ

.( بُ اإلجابةَ ألقربِ عددٍ صحيحٍ االسترلينيِّ بالدينارِ األردنيِّ 0.99 ( أُقرّ

y = k × x : نَ العُمالتِ األُخر إلى الدينارِ األردنيِّ باستعمالِ المعادلةِ لُ سعرَ الحاسوبِ مِ نَ المقارنةِ أُحوّ ألتمكنَ مِ

JD 648.6 × 0.71 ≈ JD 461 نَ الدوالرِ األمريكيِّ إىل الدينارِ األردينِّ لُ سعرَ احلاسوبِ مِ أُحوّ

JD 504 × 0.99 ≈ JD 499 نَ اجلنيهِ االسرتلينيِّ إىل الدينارِ األردينِّ لُ سعرَ احلاسوبِ مِ أُحوّ

.USD 648.6 ْأي ، JD 461 َو أالحظُ أنَّ أقلَّ سعرٍ هُ

    أتحقُق من فهمي:

ا دفعَ  مْ رياالً سعوديًّ نَ البيئةِ األردنيةِ بقيمةِ JD 200، كَ ، واشتر أشــياءَ تراثيةً مِ زارَ ســائحٌ سعوديٌّ مدينةَ البترا األثريةَ

ا أنَّ سعرَ صرفِ الدينارِ األردنيِّ مقابلَ الريالِ السعوديِّ 5.29؟ SAR 1058السائحُ علمً

134

110.4

1698

السعر في اليابان JD 48  ، السعر في اليونان  JD 54 .  األفضل السعر في االيابان.

التدريب4

أتدرب وأحّل المسائل:

المسائل(، 	  وأحّل  )أتدرب  فقرة  إلى  الطلبة  ِه  وجِّ
واطلب إليهم حّل المسائل فيها. 

إذا واَجَه الطلبة صعوبة في حّل أي مسألة، فاختر طالًبا 	 
تمكن من حّل المسألة؛ ليعرض حّله على اللوح. 

مسائل مهاراُت التفكيِر

وجه الطلبة إلى فقرة )مهارات التفكير العليا(، واطلب 	 
إليهم حل المسائل )12 – 8(.

   الواجب المنزلي: 

اطلب إلى الطلبة حّل مســائل الــدرس جميعها من 	 
ِد المســائل التي  كتاب التمارين واجًبا منزليًّا، لكْن حدِّ
يمكنهم حّلها في نهاية كل حصة بحسب ما يتّم تقديمه 

من أمثلة الدرس وأفكاره.
يمكن أيًضا إضافة المســائل من كتــاب الطالب التي 	 

لم يحّلهــا الطلبة داخل الغرفة الصفيــة إلى الواجب 
المنزلي.

اإلثراء5

البحث وحل المسائل : 

وجه الطلبة إلى تنفيذ خطوات النشاط اآلتي:
أحد 	  من  غذائية  مواد   5 اختيار  الطلبة  إلى  اطلب 

بالدينار  منها  كل  ثمن  تحديد  ثم  المولت،  عروض 
األردني ألقرب جزء من عشرة. 

اطلب إليهم إيجاد تكلفة شراء المواد الخمس.	 
اسأل الطلبة: 	 
إذا كان لديــك $100، هل تكفي لشــراء المواد  	

( JD1 = $ 1.4 ) الخمس؟
في السؤال السابق إذا كانت إجابتك )نعم(، فكم  	

دولًرا ســيبقى معك؟ وإن كانت إجابتك )ل(، 
فكم دولًرا تحتاج؟ 

توسعة: اطلب إلى الطلبة تقدير المبالغ 

بالدولر التي سينفقونها، والباقي الذي سيعاد إليهم 
أو المبلغ الذي سيحتاجونه.

إرشادات:  

فـي السـؤال 1 وضـح للطلبة أن أجـرة العمال والنقـل والصناديـق التالفة 	 
كلهـا تضاف إلـى التكلفـة الكلية.

بجمع 	  وذلك  للسيارة،  الكلية  التكلفة  بإيجاد  الطلبة  ذكر   3 السؤال  في 
تكلفتها مع المبلغ الخاص بالتسجيل ونقل الملكية.

في السؤال 5 وضح للطلبة أن السؤال يحل من خالل التناسب.	 

إرشاد:  

يمكنك تزويد الطلبة بصور عن فئات من العملة الورقية األردنية والدولرات 
لســتخدامها في المعامالت. اطلب إلى الطلبة إظهار أعمالهم بوضوح: كم 

أنفقوا؟ كم بقي لديهم؟ أو كم سيحتاجون؟ 
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مهاراُت التفكيِر الُعليا

ا قيمةُ JD 1450؟ ا كويتيًّ مْ دينارً دُ كَ ا، أَجِ ا كويتيًّ رِفَ JD 200  بـِ 86 دينارً  5  صُ

 6  استوردَ تاجرٌ أردنيٌّ بضاعةً مِنَ الصينِ بقيمةِ 89700 يوانٍ صينيٍّ ودفعَ 5382 يوانًا أجرةَ 

دُ ربحَ التاجرِ (سعرُ صرفِ اليوانِ الصينيِّ بالدينارِ  ها بمبلغِ JD 12720، أَجِ ، ثمَّ باعَ شحنٍ

األردنيِّ 0.10(.

. أحددُ أفضلَ سعرٍ لعلبةِ العطرِ ) بدايةَ الدرسِ وَ : أعودُ إلى فقرةِ (أستكشفُ طورٌ  7 عُ

 ، يَ سعرُ البيعِ األصليُّ لسلعةٍ ا يأتي هِ : القيمةُ األولى في كلِّ زوجٍ ممّ  8  أكتشفُ المختلفَ

. أحددُ الزوجَ الّذي نسبةُ التنزيالتِ فيهِ  يَ ســعرُ بيعِها بعدَ التنزيالتِ والقيمةُ الثانيةُ هِ

رُ إجابتي. ، وأبرّ نْ باقي األزواجِ مختلفةٌ عَ

JD 16, JD 12
 

JD 28, JD 21
 

JD 30, JD 25
 

JD 48, JD 36

. أوجدَ  نْ ثمنِهِ فّضَ بنسبةِ %20 مِ في موســمِ التنزيالتِ خُ : معطفٌ ثمنُهُ JD 25 وَ تبريرٌ

اآلتي: عليٍّ ثمنَ المعطفِ بعدَ التخفيضِ كَ نْ محمودٍ وَ كلٌّ مِ

عليٌّ
80

100
 × 25 = 20

JD 20 ثمن المعطف

محمودٌ
20

100
 × 25 = 5

25 – 5 = 20

JD 20 ثمن المعطف

؟ هلْ طريقةُ كلٍّ  طريقةِ محمودٍ في إيجادِ ثمــنِ المعطفِ  9  ما الفرقُ بيــنَ طريقةِ عليٍّ وَ

؟ ما صحيحةٌ منهُ

رُ إجابتي. ؟ أبرّ يجادِ ثمنِ أيِّ سلعةٍ بعدَ الخصمِ  10  هل يمكنُ استخدامُ طريقةِ عليٍّ إلِ

ما، فإذا ربحَ في األولى %20 وخسرَ  : باعَ تاجرٌ سيارتَينِ بسعرِ JD 8700 لكلٍّ منهُ  11  تبريرٌ

رُ إجابتي. نْ هذهِ التجارةِ؟ أبرّ في الثانيةِ %20 ، فهلْ خسرَ أَمْ ربحَ أَمْ استردَّ رأسَ مالِهِ مِ

أكتُبأكتُب  كيفَ أحددُ الربحَ أَوِ الخسارةَ في عملياتِ البيعِ والشراءِ؟  12 

معلومة

العِطرِ  رائحــةُ  تختلــفُ 
؛  آخرَ إلــى  شــخصٍ  نْ  مِ
باتِ  ركَّ بِ المُ ختالفِ نِسَ الِ
لِلجلدِ  نةِ  المكوِّ الكيمائيةِ 

. خرَ نْ شخصٍ آلِ مِ

الوحدُة 5

623.5

 JD 3211.8  الربح

.USD = JD0.71, SAR = JD0.19 .أبحث عن سعر صرف الدينار مقابل الدوالر والريال السعودي
أحول األسعار للدينار األردني ثم أقارن . السعر األفضل سعر السوق الحرة في المطار.

انظر ملحق اإلجابات

)8

اإلجابة الزوج 25 ,30 ، نسبة التخفيض 

1 ، مــا تبقى من األزواج نســبة 
6

فيــه 

. 1
4

التخفيض فيها 

)9

المئوية للسعر  النســبة  علي: حسب 
بالســعر  ثم ضربها  التخفيــض  بعد 
األصلــي.  محمــود: حســب قيمة 
التخفيــض ثــم طرحها من الســعر 

األصلي. الطريقتان صحيحتان.

انظر إجابات الطلبة.

 )10

نعم يمكن ، ألن: 
النسبة المئوية للسعر بعد 

التخفيض × السعر األصلي = 
السعر بعد التخفيض 

نشاط التكنولوجيا:

عن 	  اإلنترنت  شبكة  في  البحث  الطلبة  إلى  اطلب 
وعمليات  الدينار،  مقابل  العمالت  صرف  أسعار 
وأجرة  الثمن،  دفع  وكيفية  أيًضا،  اإللكتروني  الشراء 
ثمنها  وتحديد  سلعة  اختيار  إليهم  واطلب  التوصيل. 
و  إيصالها،  تكلفة  ومقارنة  مختلفة،  عمالت  بثالث 

اختيار السعر األفضل.

 تعليمات المشروع:

المهمة الثانية

اطلب إلى الطلبة اختيار 3 منتجات تباع في المقصف، 	 
وتحديد تكلفة القطعة الواحدة، وسعر بيعها وربحها، 
الجدول األول من  البيانات في  تدوين  إليهم  واطلب 

المهمة.
المنتج، 	  على  الخصم  نسبة  تحديد  الطلبة  إلى  اطلب 

وتدوين البيانات في الجدول الثاني من المهمة.

الختام6

وّجــه الطلبة إلى فقــرة  )أكتب( للتأّكــد من فهمهم 	 
موضوع الدرس، واطلــب إلى بعض الطلبة من ذوي 
المستوى المتوســط أو دون المتوســط اإلجابة عن 

السؤال.

إذا لزم األمــر، تحّقق من فهم الطلبة بتوجيه ســؤال، 	 
مثل: 

 1  يســتورد تاجر هواتف نقالة، تكلفة شــراء الجهاز 
الواحــد JD 150، ويدفع %16 جمــارك إذا كان، 
ســعر بيع الجهاز الواحد JD 190. كم ربح التاجر 

في الجهاز الواحد؟

 2  حّول منذر مبلــغ 5000$ من خارج األردن لوالده 
المقيم في عمان. كم ديناًرا أردنيًّا استلم والد منذر؟ 

 ($1 = JD 0.7)
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إرشــاد:   في ســؤال 9 وجه الطلبة إلى أن طريقة كل من علي ومحمود 

صحيحة في إيجاد ثمن المعطف، ولكن نسبة %20 تعطي نسبة التخفيض، أما 
%80 تعطي الثمن بعد التخفيض مباشرة دون الحاجة إلى خطوة إضافية. قدم 

للطلبة المزيد من األمثلة لتوضيح الفكرة. 
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ا يأتي: أختارُ رمزَ اإلجابةِ الصحيحةِ لكلٍّ ممّ

لَ  ــدَّ ــدُ مع . أَجِ ــةٍ 1 دقيق

3
ــي  ــةٍ ف 3 صفح

8
ــادٌ  ــرأَ عم  1  ق

. ــةٍ ــكلِّ دقيق ــةِ ل ــادٍ بالصفح ــراءةِ عم ــدةِ لق الوح

a) 4

11
  b) 9

8
  c) 1

8
  d) 8

9

مْ  دُ كَ ، أَجِ لِ cm 0.5 في اليومِ الواحدِ  2 تنمو نبتةٌ بمعدَّ

:10 cm ِوَ بمقدار ا تحتاجُ لتنمُ يومً

a) 5  b) 10  c) 20  d) 24

:  9
12

 = x
8

بَ    3 أحلُّ التناسُ

a) 10 2
3

   b) 13 1
2

c)  7    d) 6

لُ تناسبًا:  4 أحددُ أيَّ اآلتيةِ يشكّ

a) 3.5
14

 , 2
8

   b) 18
10

 , 5.1
3

c) 9
3.6

 , 10
4.2

   d) 7
16

 , 3
7

يزلِ لقطعِ مسافةِ  نَ الدّ  5  تستهلكُ شاحنةٌ L 80 مِ

انٍ  ها بِخزّ تي تقطعُ مِ المسافةُ بالكيلومترِ الّ km 280، كَ

ممتلئٍ سعتُهُ L 100؟

a) 300  b) 320  c) 350  d) 380

نَ  ــمنِ لعملِ 12 قطعةً مِ نَ السّ  6  تحتــاجُ مروةُ g 210 مِ

نَ  ا تحتاجُ لعملِ 18 قطعةً مِ مْ غرامً دُ كَ ، أَجِ البسكويتِ

. هِ البسكويتِ نفسِ

a) 140  b) 250  c) 300  d) 315

مِ عنبٍ في  رْ  7  يُمكنُ لستةِ أشــخاصٍ أنْ يقطِفوا ثمارَ كَ

مْ قطفُ  دُ عددَ األشــخاصِ الّذينَ يمكنُهُ . أَجِ 10 أيامٍ

ا. مِ في 12 يومً ثمارِ الكرْ

a) 7  b) 5  c) 4  d) 8

دُ  كُ الواحدِ منها cm 2، أَجِ مْ ا سُ  8  يتّسعُ رفٌّ لـِ 30 كتابً

ها في  كُ الواحدِ منها cm 5  يُمكنُ وضعُ مْ ا سُ مْ كتابً كَ
؟ هذا الرفِّ

a) 12  b) 6  c) 15  d) 23

ـهِ الصفيــةِ للتدريسِ وحلِّ  ــمُ معلّمٌ زمنَ حصتـِ  9  يقسّ

 ، المسائلِ بنســبةِ 2:3. إذا كانَ زمنُ الحصةِ 45  دقيقةً
: دُ زمنَ حلِّ المسائلِ بالدقيقةِ أَجِ

a) 9  b) 18  c) 27  d) 24

أختُهُ سارةُ في تجارةٍ. إذا  أخوهُ حسنٌ وَ  10  اشتركَ حمزةُ وَ

تِ  عَ زّ وُ مْ في نهايــةِ العامِ JD 12000 وَ هُ كانَتْ أرباحُ
. دُ نصيبَ سارةَ بالدينارِ األرباحُ بالنسبةِ 5:2:3، أَجِ

a) 1200   b) 2400

c)  3600   d) 6000

 11  سعرُ حذاءٍ JD 25. إذا كانَتْ نسبةُ الخصمِ %26 فإنَّ 

 : سعرَ الحذاءِ بعدَ الخصمِ

a) 18.5   b) 18

c)  17.5   d) 17

اختباُر الوحدِة
5

الوحدة

اختبار الوحدة:

األسئلة 	  ِع  وزِّ ثمَّ  مجموعات،   4 إلى  الطلبة  ِم  قسِّ
كل  إلى  واطلب  المجموعات،  على   )1-11(
مجموعة مناقشة حلول األسئلة الخاصة بها، واحرص 
التغذية  لتقديم  المجموعات،  بين  ل  التجوُّ على 
الراجعة لهم، ثّم ناِقْش حّل بعض المسائل على اللوح 

مع الصف كاماًل. 

إليهم 	  اطلْب  ثّم  ثنائية،  مجموعات  إلى  الطلبة  ِم  قسِّ
ْم  وقدِّ الطلبة،  حلول  وتابِْع   ،)12-16( المسائل  حّل 
لهم التغذية الراجعة. اختِر المسائل التي واجه الطلبة 

صعوبة في حّلها، وناِقْشها على اللوح.

 إرشادات:   

وضح للطلبة أن بإمكانهم حل السؤال 3 بضرب 	 
طرفي التناسب في 8 

األشخاص 	  عدد  بأن  الطلبة  ذكر   7 السؤال  في 
يتناسب عكسيًّا مع عدد أيام العمل.

زمن 	  إيجاد  الطلبة  إلى  اطلب   9 السؤال  في 
الخاص  الزمن  جمع  ثم  بالدقائق،  التدريس 
المسائل؛  بحل  الخاص  الزمن  مع  بالتدريس 

للتحقق من صحة الحل.
نصيب 	  إيجاد  الطلبة  إلى  اطلب   10 السؤال  في 

حمزة وحسن أيًضا.
المضلع 	  بمفهوم  الطلبة  ذكر   12 السؤال  في 

المنتظم.
حــل 	  إلــى  الطلبــة  وجــه   14 الســؤال  فــي 

بخطوتيــن:  المســألة 
الخطوة األولــى: إيجاد كتلة 9 أشــخاص  	

باستخدام قانون الوسط الحسابي.
الخطوة الثانية: إيجاد عدد األشخاص الذين  	

متوســط كتلهم kg 81 ، وذلــك بتعويض 
الكتلة التي يمكن للمصعد أن يحملها بأمان 
)الناتجة مــن الخطوة األولــى( في قانون 

الوسط الحسابي مرة أخرى.
يمثل 	  البرتقال  أن  للطلبة  وضح   15 السؤال  في 

العتماد  يمكنهم  لذا  الخليط؛  من  واحًدا  جزًءا 
تمثل  )والتي  البرتقال  المتوافرة من  الكمية  على 

الجزء الواحد( في إيجاد الكميات الباقية.

46
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 12  أُكملُ الجــدولَ اآلتيَ الّذي يمثّــلُ العالقةَ بينَ طولِ 

  .(y) ِومحيطِه (x) ِضلعِ المضلَّعِ الخماسيِّ المنتظم

x طولُ الضلع8754ِ

y محيطُ الشكلِ

دُ  ، ثمَّ أَجِ ــبِ أمثّلُ العالقــةَ بيانيًّا، وأحددُ نوعَ التناسُ

. نَ التمثيلِ البيانيِّ لَ الوحدةِ مِ معدَّ

مةُ في صنعِ  لصــالِ المســتخدَ يــةُ الصَّ ــبُ كمّ  13  تتناسَ

مَ  . إذا استُخدِ بِ ارتفاعِ التحفةِ ا معَ مكعَّ التُّحفِ طرديًّ

ها  لصالِ في صنعِ تحفــةٍ ارتفاعُ ــنَ الصَّ cm3 500 مِ

لصــالِ الالزمةَ لعملِ تحفةٍ  يةَ الصَّ ــدُ كمّ cm 10، أَجِ

يِ ارتفاعِ التحفةِ األولى. ها مثلَ مماثِلةٍ ارتفاعُ

تَلٍ  صعدٍ أنْ يحملَ 9 أشــخاصٍ بأمــانٍ بِكُ  14  يُمكــنُ لمِ

تَلٍ  ا بِكُ مْ شــخصً دُ كَ ها الحســابيُّ kg 72 . أَجِ وســطُ
صعدُ  مُ المِ هُ ها الحســابيُّ kg 81 يمكنُ أنْ يحملَ وسطُ

 . بأمانٍ

نًا مِنَ  ا مِنَ العصيرِ الطبيعيِّ مكوَّ تْ ســهامُ خليطً  15  أعدَّ

 وزِ بالنسبةِ 10:4:1. إذا كانَ لد البرتقالِ والجزرِ والمَ
يةَ المطلوبةَ  دُ الكمّ ، أَجِ سهامَ L 2.5 فقطْ مِنَ البرتقالِ

 . ينِ لعملِ الخليطِ رَ نَينِ اآلخَ مِنَ المكوِّ

 .JD 40 ُّها األصلي عرُ رٍ سِ فَ  16  يريدُ سعيدُ شراءَ حقيبةِ سَ

 JD 6 ُخصم : ؛ األولُ ــدُ عرضانِ مِنَ التنزيــالتِ يوجَ
الثاني:  ــنْ JD 30، وَ على المشــترياتِ الّتــي تزيدُ عَ

؟ ينِ أفضلُ . أيُّ العرضَ ياتٍ ةِ مشترَ خصمُ %20 على أيَّ

تدريٌب على االختباراِت الّدوليِّة

دُ  . أَجِ اجةٍ هوائيةٍ m 1800 في 5 دقائقَ  17  قطعَ ســائقُ درّ

. لَ سرعتِهِ بالمترِ لكلِّ ثانيةٍ معدَّ

a) 30    b) 6

c) 72    d) 360

نْ مشروبِ  ــعرٍ حراريٍّ في mL 250 مِ دُ 100 سُ  18  يوجَ

 200 mL عراتِ الحراريةِ في دُ عددَ السُّ ، أَجِ ةٍ مياهٍ غازيّ
  . نْ هذا المشروبِ مِ

a) 50    b) 125

c) 20    d) 80

 19  في موسمِ التنزيالتِ انخفضَ ســعرُ جهازِ حاسوبٍ 

 ،JD 800 ِهُ قبلَ التنزيالت بمقدارِ %20. إذا كانَ سعرُ

. هُ بالدينارِ بعدَ التنزيالتِ دُ سعرَ أَجِ فَ

a) 780   b) 700

c) 640   d) 160

 2 m2 84، يزرعُ صاحبُها m2 20  حديقةٌ منزليةٌ مساحتُها 

دُ  . أَجِ بالــوردِ مقابــلَ كلِّ m2 5 مزروعةً باألشــجارِ
. ا. أبيّنُ خطواتِ الحلِّ مساحةَ األرضِ المزروعةَ وردً

الوحدُة 5

20    25    35    40

انظر رسم الطلبة: 
مستقيم يمر بنقاط 

الجدول ونقطة 
األصل. التناسب 

ل  طردي، معدّ
الوحدة 5.

1 ، جزر لتر واحد
4

 L موز

 .JD 8 عرض الخصم %20 أفضل ألنه يساوي

نسبة الورد إلى األشجار هي  5 : 2  ، مجموع األجزاء  7 .
مســاحة الجزء الواحد : m2 12 = 7 ÷ 84   ، المســاحة 

.  2 × 12 = 24 m2 المزروعة بالورد

انظر ملحق 

اإلجابات

8

تدريٌب على االختباراِت الّدوليِّة

اطلب إلى الطلبة حّل أســئلة )تدريب علــى االختبارات 
ا، ثم ناقش حلولها مع الطلبة على اللوح، بعد  الدولية( فرديًّ
أن تشرح لهم المقصود بالختبارات الدولية وتبين أهميتها 

مستفيًدا من المعلومات اآلتية:

في 	  والثامن،  الرابع،  األساسيين:  الصفين  طلبة  يتقدم 
أربع  كل   )  TIMMS  ( لختبار  األردنية  المدارس 
سنوات، ويهدف هذا الختبار إلى قياس مستوى تقدم 
الرياضيات  مادتي  في  الدراسي  التحصيل  في  الطلبة 
والعلوم. ولهذا الختبار أهمية في تقييم جودة التعليم 
يتقدم  التي  األخرى  الدول  مع  بالمقارنة  األردن  في 
السياسة  رسم  في  والمساعدة  الختبار،  لهذا  طلبتها 
التربوية على المستوى الوطني بما يخدم تطوير النظام 

التربوي والرتقاء بنوعية مخرجاته.

العاشر في األردن لختبار 	  الصف  أيًضا طلبة  ويتقدم 
في   )  PISA  ( الطلبة  أداء  لتقييم  الدولي  البرنامج 
مجالت القراءة والرياضيات والعلوم. وفي ما يخص 
البرنامج  هذا  وفق  الرياضية  المعرفة  فإن  الرياضيات 
وتوظيف،  صياغة،  على  الفرد  قدرة  بمدى  عنها  ُيعّبر 
تتضمن  إذ  مختلفة،  أوضاع  في  الرياضيات  وتفسير 
المفاهيم  واستخدام  الرياضي  التفكير  على  القدرة 
الظواهر  لوصف  واألدوات  والحقائق  واإلجراءات 

والتنبؤ بها.

صانعي 	  لمساعدة  الدولية  الختبارات  هذه  وتهدف 
الدول  في  التربوية  السياسات  وراسمي  القرارات 
ألداء  وواقعية  حقيقية  معايير  تحديد  على  المشاركة 
أو  النجاحات  تقييم  على  وتعينهم  التربوية،  نظمها 
يشارك  والبرامج  الدراسات  وهذه  اإلخفاقات، 
األردن في دوراتها بانتظام منذ أوائل تسعينات القرن 

العشرين. 

وعليك عزيزي المعلم، تشجيع الطلبة على الهتمام 	 
في  بالمشاركة  والهتمام  األسئلة،  هذه  مثل  بحل 
الدراسات وبرامج التقييم الدولية بكل جدية، وتضمين 

امتحاناتك المدرسية مثل نوعية هذه األسئلة.

5
الوحدة

تحقق من تقدم طلبتك في تعلم مفاهيم الوحدة من خالل اختبار الوحدة.	 

الدروساألسئلةمعالجة األخطاء
على  بناء  العالجــي:  التدريس 
استخدم  الوحدة،  اختبار  نتائج 
الجدول المجــاور في مراجعة 
المفاهيــم التي مــا زالت تمثل 

تحدًيا بالنسبة للطلبة.

1, 2, 171

3, 4, 182

5, 6, 12, 133, 4

7, 8, 145

9, 10, 15, 206

11, 16, 197
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الدرُس

8

ُل الوحدِة 1 معدَّ
لَ ما يمشيهِ أحمدُ في:  دُ معدَّ 1 ، أَجِ

14
 h 3  في

7
 km ُيمشي أحمد

  . 1  الساعةِ
3

 1 ساعةٍ واحدةٍ.       2  

 3
10

 h ارُ في هُ الجرّ ثُ دُ ما يحرُ 1 . أَجِ
5

 h 1 الدونمِ في
3

ارٍ زراعيٍّ حراثةُ   3 يمكنُ لِجرّ

 . مْ صفحةً تقرأُ في ساعتَينِ دُ كَ 1 ، أَجِ
6

 h  1 1  صفحةٍ في
2

 4 تقرأُ هديلُ 

ا يمكنُ أنْ تمشيَ في الساعةِ. مْ مترً دُ كَ ، أَجِ  5 يمكنُ لِسميرةَ مشيُ m 1.5 في الثانيةِ

يْها. باتِ جناحَ عددَ ضرَ علوٌم: يبيّنُ الجدولُ سرعةَ عددٍ مِنَ الحشراتِ الطائرةِ وَ

الحشراتُ الطائرةُ

الحشرةُ ذبابةُ منزلٍ نحلةُ عسلٍ يعسوبٌ دبّورٌ نحلةٌ طنّانةٌ

( km/ h) ُالسرعة 7.04 9.12 24.96 20.48 10.24

بات في الثانية رَ عددُ الضّ 190 250 38 100 130

قربِ جزءٍ مِنْ عشرةٍ.  بُ اإلجابةَ ألِ أقرّ دُ سرعةَ نحلةِ العسلِ بِالكيلومترِ في الدقيقةِ الواحدةِ، وَ  6 أَجِ

باتِ أجنحةِ النحلةِ الطنّانةِ في الدقيقةِ الواحدةِ. دُ عددَ ضرَ  7 أَجِ

قربِ جزءٍ مِنْ عشرةٍ. بُ اإلجابةَ ألِ أقرّ ها الدبّورُ في الدقيقةِ الواحدةِ، وَ دُ المسافةَ الّتي يقطعُ  8 أَجِ

باتِ أجنحةِ اليعسوبِ في الساعةِ الواحدةِ. دُ عددَ ضرَ  9 أَجِ

:12.2 L/100 km ِل قودَ بِمعدَّ تستهلكُ السيّارةُ الوَ لِ g/km 165، وَ ربونِ بِمعدَّ ينبعثُ مِنْ سيّارةٍ غازُ ثاني أُكسيدِ الكَ

ما تسيرُ مسافةَ km 50؟ ينبعثُ مِنَ السيّارةِ عندَ ربونِ سَ ا مِنْ غازِ ثاني أُكسيدِ الكَ مْ كيلوغرامً  10 كَ

مِ؟ قودِ المستخدَ ا مِنْ غازِ ثاني أُكسيدِ الْكربونِ ينبعثُ مِنْ كلِّ لِترٍ مِنَ الوَ مْ كيلوغرامً  11 كَ

1
2

62

18

5400

0.2

7800

0.3 km

136800

8.25

1.4
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التناُسُب  2

رُ إجابتي. ا أَمْ ال؟ أبرّ ا يأتي تناسبً هلْ تُمثّلُ كلُّ نسبتَينِ ممّ

1  2.4
12

 , 2
10

    2  4
10

 , 5.1
13

    3  3
17

 , 9
51

 

باتِ اآلتيةِ: بٍ مِنَ التناسُ أكتبُ العددَ المفقودَ في كلِّ تناسُ

4  16: .…… = 2:1   5  .…… :56 = 3:8   6  12:30 = 2: .……

قُ مِنْ  6 أيام أُخر. أتحقّ km 135 في  تْ مسافةَ  قطعَ ، وَ 4 أيامٍ km 90 في  اجتِها الهوائيةِ مسافةَ  لى درّ تْ النا عَ  7  قطعَ

تْها في 6 األيامِ التاليةِ. عَ المسافةِ الّتي قطعَ تْها النا في 4 األيامِ األولى مَ بِ المسافةِ الّتي قطعَ تناسُ

بِ ما  قُ مِنْ تناسُ ، ثمَّ تقاضى JD 18 مقابلَ 5 ساعاتِ عملٍ أُخر. أتحقّ  8  تقاضى عاملٌ JD 12 مقابلَ 4 ساعاتٍ عملٍ

رُ إجابتي.  . أبرّ عَ عددِ ساعاتِ العملِ تقاضاهُ العاملُ مَ

باتِ اآلتيةِ: أحلُّ كالًّ مِنَ التناسُ

9  16
36

 = x
9

   10  5
8

 = 35
y +1

   11  x-1
10

 = x
5

نتٍ  ةَ إسمَ مْ عبوّ دُ كَ ، أَجِ ةً مِنَ الرملِ 2 ، إذا استعملَ عاملٌ 45 عبوّ
9

نتيةٍ  نتِ إلى الرملِ في خلطةٍ إسمَ  12 بناٌء:  نسبةُ اإلسمَ

. استعملَ

أصفرَ بنسبةِ 4:1، إذا استعملَ عليٌّ 20 قِطعةَ حلو حمراءَ  ، وَ يّنَ عليٌّ قالَبَ كيكٍ بِلونَينِ مِنَ الحلو: أحمرَ  13  حلوى: زَ

ها. دُ عددَ قطعِ الحلو الصفراءِ الّتي استعملَ ، أَجِ لِتزيينِ القالَبِ

بَ بينَ  ، ثمَّ أختبرُ التناسُ يعادلُ L 4.5 . أُكملُ الجدولَ اآلتيَ  14  قياٌس: الجالونُ البريطانيُّ وحدةٌ لِقياسِ حجمِ السائلِ وَ

. النسبتَينِ

الجالونُ البريطانيُّ 2

اللّتراتُ 27

ما، ثمَّ  دُ محيطَ كلٍّ منهُ رُ  cm 9. أَجِ اآلخَ هِ cm 4 وَ ما طولُ ضلعِ هُ ، أحدُ ينِ ينِ سداسيَّينِ منتظمَ تْ عبيرُ شكلَ : رسمَ  15  فنٌّ

 . هِ عَ طولِ ضلعِ بِ محيطِ الشكلِ السداسيِّ المنتظمِ مَ قُ مِنْ تناسُ أتحقّ

ل الوحدة  ليس تناسبا ألن معدّ
مختلف عند النسبتين.  

ل الوحدة نفسه  تناسب ألن معدّ
1
5 عند النسبتين ويساوي 

ل الوحدة نفسه  تناسب ألن معدّ
 3
عند النسبتين ويساوي 17

2   تناسب
9   =  6

27

 54 cm  24، محيط الثاني cm محيط األول

54 ، تناسب ألن 24 × 9 = 4 × 54
9  =  

24
4

?

ل الوحدة نفسه في األيام األولى واأليام التالية  ويساوي km 22.5 لكل يوم.  يوجد تناسب ألن معدّ

ل الوحدة مختلف في الـ 4 أيام عنه في الـ 5 أيام . ال يوجد تناسب ألن معدّ

8     21     5

4      55      -1

9

6

10

5

الدرُس

10

العالقاُت التناُسِبيُّة 3
رُ إجابتي: أبرّ ، وَ بٍ دُ أيُّ العالقاتِ المبيَّنةِ في الجداولِ اآلتيةِ تمثّلُ عالقةَ تناسُ أحدّ

عددُ النقاطِ  1 (min) ُالدقائق
5 6

6 7

8 9

عددُ النقاطِ  2    (min) ُالدقائق
10 2.5

16 4

21 5.25

عددُ النقاطِ  3  (min) ُالدقائق
1
2

3

1 6

1 1
2

9

 : ثمنِها بِالدينارِ لَبِ طالءٍ وَ يمثّلُ الجدولُ المجاورُ عالقةً بينَ عددِ عُ

. بٍ ثمنِها تمثّلُ عالقةَ تناسُ لَبِ وَ  4 أبيّنُ ما إذا كانَتِ العالقةُ بينَ عددِ العُ

. ا دفعَ ثمنًا لِلطّالءِ مْ دينارً دُ كَ ، أَجِ لَبٍ لِطالءِ منزلِهِ رُ 10 عُ مَ  5 إذا احتاجَ عُ

عددِ  وَ بِالدونمِ  المساحةِ  بينَ  العالقةَ  المجاورُ  الجدولُ   6  يمثّلُ 

أبيّنُ ما إذا كانَتِ العالقةُ تمثّلُ  أشجارِ الزيتونِ المزروعةِ فيها. 
بٍ أَمْ ال . عالقةَ تناسُ

رَ زيادةُ مساحةِ الموقفِ بِمقدارِ m2 375 لِتوفيرِ مواقفَ جديدةٍ،  ـ 300 سيارةٍ. تقرّ  7  يتّسعُ موقفٌ مساحتُهُ m2 4500 لـِ

عددِ السيّاراتِ الّذي يستوعبُهُ  تُ أنَّ العالقةَ بينَ مساحةِ موقفِ السيّاراتِ وَ هُ إذا علمْ ا يمكنُ توفيرُ ا جديدً مْ موقِفً دُ كَ أَجِ
. بٍ الموقفُ تمثّلُ عالقةَ تناسُ

ينِ JD 40 ، أُكملُ   8  إذا كانَتْ تكلفةُ استئجارِ سيّارةٍ سياحيةٍ مدةَ يومَ

تكلفةِ استئجارِ  الجدولَ اآلتيَ الّذي يمثلُ العالقةَ بينَ عددِ األيامِ وَ
بٍ أَمْ ال. السيّارةِ، ثمَّ أبيّنُ ما إذا كانَتِ العالقةُ تمثّلُ عالقةَ تناسُ

: y َو x َبين  w َو u َو v ٍيمثّلُ الشكلُ المجاورُ ثالثَ عالقات

ا إجابتي. بٍ مبررً دُ أيُّ العالقاتِ تمثّلُ عالقةَ تناسُ  9 أحدّ

. بِ لَ الوحدةِ لِعالقةِ التناسُ دُ معدَّ  10 أَجِ

لَبِ  عددُ العُ 1 2 4 5

(JD) ُالثمن 8.5 17 34 42.5

( المساحةُ (دونمٌ 2 3 4 5

عددُ األشجارِ 40 60 88 110

(day) ُالزمن 1 2 3 4

(JD) ُالتكلفة

0 1

1

2

3

4

5

6
y

x
2 3 4 5 6

v

u
w

3-1) انظر ملحق اإلجابات

42.5
5  = 

34
4  = 

17
2 عالقة تناسب ألن جميع النسب متساوية.   8.5 = 

80
4  = 

60
3  = 

40
2  = 

20
1 عالقة تناسب ألن 

u ألن التمثيل البياني مستقيم 
يمر بنقطة األصل.

ل الوحدة 1 ألن المستقيم يمر بالنقطة (1 ,1) معدّ

60
3  = 

40
2 110 ، بينما 20 = 

5  = 
88
4 ليست عالقة تناسب ألن النسب غير متساوية ،  22 = 

85

25

80604020

 كتاب التمارين
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التناُسُب الطرديُّ 4

:(y) وَثمنِها (x) ٍيبيّنُ الجدولُ المجاورُ عالقةً بينَ عددِ عبوّاتِ عصير

.k ِب دُ ثابتَ التناسُ ا، ثمَّ أَجِ  1 أبيّنُ أنَّ x  وَ y متناسبانِ طرديًّ

. بِ الطرديِّ  2 أكتبُ معادلةَ التناسُ

. دُ القيمةَ المجهولةَ في الجدولِ  3 أَجِ

 : 60 km/h ِل تسيرُ شاحنةٌ بِسرعةٍ ثابتةٍ بِمعدَّ

 (h) بِالساعاتِ  الزمنِ  بينَ  العالقةَ  يبيّنُ  الّذي  اآلتِيَ  الجدولَ   4  أكملُ 

.(d km) ِالمسافة وَ

ا.   5 أمثّلُ العالقةَ بيانيًّ

 6 أبيّنُ أنَّ العالقةَ تمثّلُ تناسبًا طرديًّا.

. بِ الطرديِّ  7 أكتبُ معادلةَ التناسُ

البيانيُّ  التمثيلُ  يبيّنُ   . األبيضِ الذهبِ  لِصنعِ  البالتينيومِ  عَ  مَ الذهبَ  صائغٌ  جُ  يمزِ

يّةِ البالتينيومِ (p) الّتي يستعملُها  كمّ يّةِ الذهبِ (g) بالغِرامِ وَ المجاورُ العالقةَ بينَ كمّ

ا: الصائغُ بالغِرامِ أيضً

 :  8 أكملُ الجدولَ اآلتِيَ

p 0 5 10 15 20

g 0

.  9 أكتبُ معادلةً تمثّلُ هذهِ العالقةَ

. عَ 10.5g مِنَ الذهبِ ها مَ زجِ ةِ البالتينيومِ الّتي يحتاجُ الصائغُ إلى مَ يّ يجادِ كمّ  10  أستعملُ المعادلةَ إلِ

x 1 2 5 ?

y 0.2 0.4 1 1.6

80

h

d  km

1 20.5 1.5

40

120

0

h 0.5 1 1.5 2

d

  

30

p

g

10 20

60

0

3-1) انظر ملحق اإلجابات

30
0.5  = 

60
1  = 

90
1.5  = 

120
2 عالقة تناسب ألن 

انظر رسم الطالبة . 

التناسب طردي ألن الرسم البياني مستقيم يمر 
بكل نقاط الجدول و نقطة األصل.

k = 60, y = 60x

g = 3p

 10.5 = 3p, p = 3.5

120

60

90

45

60

30

30

15

74A



47B
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التناُسُب الطرديُّ (يتبع) 4
ةِ  الفضّ نَ  مِ بٍ  مكعّ حجمِ  بينَ  طرديٍّ  بٍ  تناسُ عالقةَ  المجاورُ  البيانيُّ  التمثيلُ   11  يبيّنُ 

ا  بً مقرّ  ،4.8 cm هِ  ضلعِ طولُ  ةٍ  فضّ بِ  مكعّ كتلةَ  دُ  أَجِ  .(m kg) كتلتِهِ  وَ  (V cm3)
 . تَينِ قربِ منزلتَينِ عشريّ إجابتي ألِ

: ينِ خاللَ 3 أيامٍ ةِ في معرضَ يبيّنُ التمثيلُ البيانيُّ المجاورُ العالقةَ بينَ عددِ الثالجاتِ المبيعَ

عددِ  وَ المبيعةِ  الثالجاتِ  عددِ  بينَ  طرديٍّ  بٍ  تناسُ عالقةُ  دُ  توجَ  12  هلْ 

رُ إجابتي. ؟ أبرّ ضٍ األيامِ لِكلِّ معرِ

ا. تي تمثلُ تناسبًا طرديًّ معادلتَهُ للعالقةِ الّ بِ وَ دُ ثابتَ التناسُ  13 أَجِ

تي  ا على العالقةِ الّ دُ مبيعاتِ المعرضِ في اليومِ السادسِ اعتمادً  14  أَجِ

ا. تمثلُ تناسبًا طرديًّ

رُ إجابتي.  ا؟ أبرّ ا على العالقةِ التي ال تمثلُ تناسبًا طرديًّ تْ في اليومِ الرابعِ اعتمادً تي بيعَ  15 هلْ يمكنُ التنبّؤُ بِعددِ الثالجاتِ الّ

ــوزِ  ــنَ الجَ . إذا احتــو كيــسٌ علــى w kg مِ يعبّئُهــا فــي أكيــاسٍ البُنــدقَ بِنســبةِ 5:2 وَ ــوزَ وَ ــراتٍ الجَ يخلِــطُ محــلُّ بيــعِ مكسَّ

: ــنَ البُنــدقِ وَ h kg مِ

 . يّةِ البُندقِ كمّ وزِ وَ يّةِ الجَ  16 أكتبُ معادلةً تمثّلُ العالقةَ بينَ كمّ

ا إجابتي.  تي كتبْتُها، مبررً بُ المعادلةَ الّ  17 أحوطُ التمثيلَ البيانيَّ الّذي يناسِ

w

h

0

(40, 16)

w

h

0

(16, 40)

w

h

0 w

h

0

40 16

16 40

  V

m

0

(400, 4.2)

0

5

10

15
y

x
1 2 3

ِ ت
جا

ثال
دُ ال

عد

األيامُ

املعرض 1

املعرض 2

  
4.2
400  = 

x
(4.8)3  ,  x = 1.16

انظر ملحق اإلجابات

k = 4 , y = 4x ،(1, 4) في المعرض 1 ، المستقيم يمر بالنقطة

24 ثالجة.

ال ألن نسبة المبيعات غير ثابتة في األيام الثالثة األولى.

 h = 
2
5  w ألن النقطة (16 ,40) تحقق المعادلة

h = 
2
5  w
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التناُسُب العكسيُّ 5

ها تمثّلُ تناسبًا عكسيًّا، ثمَّ أكتبُ معادلةً تمثلُّ كلَّ عالقةٍ: بًا طرديًّا وأيُّ أحددُ أيُّ العالقتَينِ اآلتيتَينِ تمثّلُ تناسُ

1  
x 1 3 5 10 0.5

y 5 15 25 50 2.5

  2  
x 1 3 4 10 0.5

y 30 10 7.5 3 60

نصيبِ الطالبِ  يمثّلُ الجدولُ المجاورُ العالقةَ بينَ عددِ الطلبةِ وَ
: نحةٍ دراسيةٍ نْ مِ الواحدِ مِ

.k ِب دُ ثابتَ التناسُ ا، ثمَّ أَجِ  3 أبيّنُ أنَّ x وَ y متناسبانِ عكسيًّ

. بِ العكسيِّ  4 أكتبُ معادلةَ التناسُ

. دُ القيمةَ المجهولةَ في الجدولِ  5 أَجِ

ا.  6 أمثّلُ العالقةَ بيانيًّ

: K َو H ِيبيّنُ الشكلُ المجاورُ التمثيلَ البيانيَّ لِلعالقتَين

رُ إجابتي. ا. أبرّ هما تمثّلُ تناسبًا عكسيًّ أيُّ ا وَ بًا طرديًّ دُ أيُّ العالقتَينِ تمثّلُ تناسُ  7 أحدّ

ما.  8 أكتبُ معادلةً لكلٍّ منهُ

. ينِ لى الرسمَ رُ معنى وقوعِ النقطةِ A عَ  9 أفسّ

: ناتِ يحتاجُ 4 أشخاصٍ 7 ساعاتٍ لِعملِ 700 صفيحةٍ مِنَ المعجَّ

. بٍ طرديٍّ أَمْ عكسيٍّ عددِ الصفائحِ تمثّلُ عالقةَ تناسُ دُ ما إذا كانَتِ العالقةُ بينَ عددِ ساعاتِ العملِ وَ  10 أحدّ

 . ها 4 أشخاصٍ لِعملِ 2100 صفيحةٍ دُ عددَ الساعاتِ الَّتي يحتاجُ  11 أَجِ

 . ها شخصٌ واحدٌ لِعملِ 700 صفيحةٍ دُ عددَ الساعاتِ الّتي يحتاجُ  12 أَجِ

: y ُه رضُ عَ هُ x وَ مستطيلٌ طولُ

ا. يَمِ x وَ y الممكنةِ إذا كانَتْ مساحةُ المستطيلِ cm2 24، ثمَّ أمثّلُ العالقةَ بيانيًّ  13 أُنشئُ جدوالً لِقِ

ا إجابتي. ما، مبررً نْهُ ا مِ ا، أَمْ ال تمثّلُ أيًّ ا أمْ عكسيًّ بًا طرديًّ دُ ما إذا كانَتِ العالقةُ تمثّلُ تناسُ  14 أحدّ

(x) ِعددُ الطلبة 10 20 30 40

(JD y ) ُالمنحة 600 300 200  ?

0

10

20

30

40

y

x
10 20 30 40

K

H

A

k = 5, y = 5x ،  تناسب طردي k = 30 , y = 
30
x تناسب عكسي 

انظر رسم الطلبة، الرسم منحنى يمر بالنقاط (150 ,40 ) ,(30,200) ,(300 ,20) ,(600 ,10)

9-7) انظر ملحق اإلجابات

12-10) انظر ملحق اإلجابات

انظر ملحق اإلجابات

 تناسب عكسي ألن حاصل الضرب xy  ثابتا ويساوي 24 وكلما زاد أحد المتغيرين نقص اآلخر.

أحد  زاد  وكلما  ثابتا  مقدارا   xy ألن  عكسيا  متناسبان   y وَ   x
 k = 6000  ،المتغيرين نقص اآلخر

150

y = 
6000

x

الدرُس

14

6 تطبيقاُت التقسيِم التناُسِبيِّ
نْ هذا  ةٌ على  g 720 مِ بُوّ تْ عُ رقائقِ القمحِ بِنسبةِ 1 :2 :3. إذا احتوَ راتِ وَ المكسَّ نَ الشوفانِ وَ  1  يحتوي طعامٌ على خليطٍ مِ

ةِ. بُوّ هِ العُ نْ كلِّ نوعٍ في هذِ ا مِ مْ غرامً دُ كَ ، أَجِ الطعامِ

دفعَ الثالثُ JD 7000، ثمَّ اتفقوا  دفعَ الثاني JD 8000، وَ  2  اشتركَ ثالثةُ أشخاصٍ في تجارةٍ، فَدفعَ األولُ JD 5000، وَ

. إذا  مْ في رأسِ المالِ نْهُ عُ باقي األرباحِ حسبَ مساهمةِ كلٍّ مِ توزَّ ، وَ 1 األرباحِ بَدلَ إدارتِهِ التجارةَ
7

على أَنْ يأخذَ األولُ 
. مْ نْهُ دُ نصيبَ كلٍّ مِ مْ نِهايةَ العامِ  JD 4900، أَجِ كانَ صافي أرباحِ تجارتِهِ

كانَتْ  إذا   ، ينِ الساقَ متساوي  منحرفٍ  شبهُ  المجاورِ  الشكلِ   3  في 

كانَ  2:3:4، وَ يَ  BC هِ إِلى طولِ   AB إِلى طولِ   AD نسبةُ طولِ 
هِ . نْ أضالعِ دُ طولَ كلِّ ضلعٍ مِ محيطُهُ cm 60، أَجِ

دُ مساحةَ قطعةِ  ، أَجِ نْ نصيبِ األولِ ينِ بِنسبةِ  7 : 4. إذا كانَ نصيبُ الثاني يزيدُ m2 300 عَ تْ قطعةُ أرضٍ بينَ شريكَ مَ  4  قُسِّ

الثاني. نصيبَ األولِ وَ األرضِ وَ

 ، لِألبِ سُ  دُ السُّ  : الميراثِ ةَ  قسمَ أَنَّ  تُ  علمْ إذا   .JD 18000 مبلغَ  تْ  تركَ وَ  ، بنتٍ وَ ولدٍ  وَ زوجٍ  وَ أبٍ  نْ  عَ يَتْ سيدةٌ  فّ وُ  5  تُ

دُ نصيبَ كلِّ وريثٍ لِلسيدةِ. أَجِ ، فَ ثْلَيِ البنتِ للولدِ مِ ، وَ بُعُ لِلزوجِ الرُّ وَ

تحصلُ  سَ JD 4290 ، وَ : سوفَ أحصلُ على  2 : 3 . يقولُ منذرٌ ما بنسبةِ  بينَهُ  JD 12870 ماجدةُ تقسيمَ    6  يريدُ منذرٌ وَ

رُ إجابتي. ؟ أبرّ هُ منذرٌ صحيحٌ َنَّ  4290 = 3÷12870 وَ 6435 = 2÷12870. هلْ ما يقولُ ماجدةُ على  JD 6435 ، ألِ

نَ المالِ بينَ شركاءَ بِنسبةٍ معطاةٍ؟ نْ سؤالٍ يتطلّبُ تقسيمَ مبلغٍ مِ نْ صحةِ إجابتي عَ  7 كيفَ أتحققُ مِ

A

B

D

C

120 g 240 ، القمح g 360 ، المكسرات g الشوفان

JD1470 الثالث ،JD1680 الثاني ،JD1750 األول

1100m2 700 ، مساحة قطعة األرضm2 : 400، الثانيm2 : األول

JD7000 الولد ،JD3500 البنت ،JD4500 الزوج ،JD3000  األب

غير صحيح ألن القسمة تتم على مجموع األجزاء أوال (5).
JD5148 نصيب ماجدة ،JD7722 نصيب منذر ،JD2574 قيمة الجزء الواحد

أجد مجموع ما أخذوه جميعا، يجب أم يطابق هذا المجموع المبلغ الذي تم توزيعه

AD = 10 ,  AB = DC = 15 ,  BC = 20

 كتاب التمارين
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55
7 تطبيقاٌت ماليٌة

قدْ زادَ هذا  نَ العامِ 2018 م، وَ عربيٍّ في شهرِ أيلولَ مِ  1  سياحٌة: استقبلَتْ مدينةُ البترا األثريةُ نحوَ  10100 زائرٍ أردنيٍّ وَ

نَ  العربِ في شهرِ أيلولَ مِ نَ األردنِيّينَ وَ دُ عددَ زائري البترا مِ نَ العامِ 2019. أَجِ هِ مِ العددُ بِنسبةِ %6 تقريبًا في الشهرِ نفسِ
العامِ 2019 م.

، فَإذا كانَ سعرُ  مانِيٍّ ها مبلغَ 500 ريالٍ عُ ها والدُ لَ لَ . حوّ مانِيّةٌ تدرسُ في جامعةٍ أردنيةٍ : سعادُ طالبةٌ عُ  2  تحويٌل نقديٌّ

. تْ سعادُ ا أردنيًّا استلمَ مْ دينارً دُ كَ والةِ JD 1.84، أَجِ مانِيِّ وقتَ الحِ صرفِ الريالِ العُ

دفعَ JD 6450 تكلفةَ تخليصٍ  ، وَ دفعَ 1020$ تكلفةَ شحنٍ نْ أمريكا ثمنُها 12180$ ، وَ  3  سيّارٌة: استوردَ حسامٌ سيّارةً مِ

ا أَنَّ سعرَ صرفِ الدوالرِ  ، علمً دُ ربحَ حسامٍ في السيّارةِ بِالدينارِ األردنيِّ ، ثمَّ باعَ السيّارةَ  بِمبلغِ JD 16500. أَجِ مركٍ جُ وَ
.JD 0.71 ِّاألمريكي

نَ  ها JD 100. إذا بيعَ 1500 نسخةٍ مِ تكلفةُ تسويقِ نْ كتابٍ تكلفةُ طباعتِها JD 2500، وَ رٍ 2000 نسخةٍ مِ تْ دارُ نَشْ  4  أصدرَ

. خِ الكتابِ نْ بيعِ نُسَ دُ ربحَ دارِ النشرِ مِ نَ الكتابِ بِسعرِ JD 1.3 ، أَجِ بيعَ 500 نسخةٍ أُخر مِ الكتابِ بِسعرِ JD 1.6 وَ

دُ أيُّ األسعارِ  ياراتٍ لِدفعِ ثمنِها: JD 450 ، أَوْ 650 $ ، أَوْ 545 € . أحدّ ها ثالثةُ خَ لديْ  5  تريدُ فاتنُ شراءَ تذكرةِ طائرةٍ، وَ

.($1 = JD 0.71 , €1= JD 0.84) . ِأفضلُ لِشراءِ التذكرة

باعَ الباقيَ بِسعرِ  رتفاعِ درجةِ الحرارةِ، وَ ا؛ الِ ندوقً نْها 12 صُ لِفَ مِ نَ البَنَدورةِ بِسعرِ JD 120 . تَ ا مِ ندوقً  6  اشتر تاجرٌ 80 صُ

. رَ في تجارتِهِ سِ . أبيّنُ هلْ ربحَ التاجرُ أَمْ خَ ندوقِ الواحدِ JD 1.7 لِلصُّ

10706

678

JD 450

920

450

JD 4.4 خسر
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الدرس 3:

عالقة تناسب ألن النسب متساوية.  )1

1
2

  ,  
2
4

 = 
1
2

  ,  
4
8

 = 
1
2

 

3 ,  
5
3

  ,  
7
5

ليست عالقة تناسب ألن النسب غير متساوية.     )2

عالقة تناسب ألن النسب متساوية.   )3

2
1
2

 = 4 ,  
8
2

 = 4 ,  
12
3

 = 4  

4(   ليست عالقة تناسب ألن النسب غير متساوية.

2.5
2

 = 1.25 ,  
3.5
3

 ≈ 1.67 ,  
4.5
4

 ≈ 1.13  

ليست عالقة تناسب ألن المستقيم ل يمر بنقطة األصل.   )5

ليست عالقة تناسب ألن المستقيم ل يمر بنقطة األصل.  )6

عالقة تناسب ألن المستقيم يمر بنقطة األصل.   )7

ليست عالقة تناسب ألن النقاط ل تقع على مستقيم واحد.  )8

)9

الزمن4321
عدد الكلمات1801359045

يوجد عالقة تناسب ألن النسب متساوية.  

45 ,  
90
2

 = 45 ,  
135

3
 = 45 ,  

180
4

 = 45  

11(  السيارة األولى : عالقة تناسب ألن معّدل الوحدة نفسه في النسب 

.(70 km/h) جميعها
  السيارة الثانية : ليست عالقة تناسب ألن معّدل الوحدة مختلف 

بين النسب، معّدلت الوحدة هي  60 ,70 ,35 ,60

الدرس 4:

تناسب طردي:  )1

5
2

 ,  
10
4

 = 
5
2

 ,  
15
6

 = 
5
2

 ,  k = 
5
2

 

ل يوجد تناسب طردي ألن النسب غير متساوية.  )2
60

185
 ≈ 0.32 ,   

32
235

 ≈ 0.14 ,   
40

275
 ≈ 0.15  

 
6
3

 = 2 ,   
8
4

 = 2 ,  
10
5

 = 2 ,  k = 2   : 3  تناسب طردي

4(  ل يوجد تناسب طردي ألن النسب غير متساوية.

6
4

 =  
3
2

  ,   
8
5

  ,  
10
6

 = 
5
3

 

5) y = 15 x

6) y = 2 x

7(  يوجد تناسب طردي في الحالتين ألن التمثيل البياني في كل منهما 

مستقيم يمر بنقطة األصل.

B: k = 
4
3

 = A : k ، الطائرة 
5
2

الطائرة   )8

. B أكبر منه للطائرة A ألن ثابت التناسب )معّدل الوحدة( للطائرة  )9

)12

4321)x(عدد المعلمين
56422814)y(عدد الطالب

   y = 14x  ، انظر رسم الطلبة .التمثيل البياني مستقيم يمر بالنقطتين 
(14 ,1) ,(0 ,0). وباقي نقاط الجدول.

 .2 s عدد ضربات األجنحة )160( في  )13

14) y = 80x

15) 6 × 60 × 80 = 28800

19) JD = 5 × h  ,  x = 5 ×10 = 50 ,  y = 5 × 20 = 100

 150 = 5 × z ,  z = 30 

برمجية جيوجبرا :

1(  انظر رسم الطلبة ، تناسب طردي تمثيله مستقيم يمر بالنقطة (0 ,0) 

وباقي نقاط الجدول
 y = 4 x ,   k = 4  

2(  انظر رسم الطلبة ، التمثيل البياني مستقيم يمر بنقاط الجدول لكنه 

ل يمثل تناسبا طرديا ألنه ل يمر بنقطة األصل.

الدرس 5:

 y = 
3
2

 x ،طردي ، مستقيم يمر بنقطة األصل  )5

ل يمثل تناسب ، ل يحقق أي من التناسبين الطردي أو العكسي..  )6

 xy = 4 ، y نقص x عكسي ، كلما زاد  )7

8(  عكسي حاصل ضرب x في y ثابت ويساوي 24
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y = kx طردي، المعادلة على الصورة  )9

y = kx ل تمثــل أي منهما.ليســت على الصورة ، y = 
7
x

 +2  )10 

xy = k أو

 xy = 
3
2

  ، 3
2

عكسي ألن حاصل الضرب xy ثابتا ويساوي   )11

.xy = k  أو  y = kx ل يمثل تناسب. ليست على الصورة  )12

5
2

عكسي ألن حاصل الضرب xy ثابتا ويساوي   )13

الدرس 6:

12(  الطريقة )1( الخطأ أنه وزع حجم الخليط على األلوان بشكل غير 

صحيح.أعطيت نسبة األحمر لألبيض، األبيض لألزرق، األزرق 
لألحمر. 

  الطريقة )2( الخطأ أنه قســم حجم الخليط على النســب مباشرة. 
يجب جمع األجزاء أول. 

التوزيع الصحيح هو:  )13

   مجموع األجزاء: 6=3+2+1،
مقدار الجزء الواحد :   110=6÷660

األحمر: 330=110×3، األزرق: 220=110×2،   
األبيض : 110=110×1  

1 ، نســبة الزنجبيل في خليط 
50

15(  نســبة الزنجبيل في خليط رامي : 

1
13

ميس : 

1 ، نسبط الزنجبيل في خليط ميس أكبر.
13

 > 
1

50
بما أن   

الدرس 7:

11(  ربح األولى %20 = جزء.  سعر السيارة األصلي 100% ويساوي 5 

أجزاء، المبيع 6 أجزاء.

 8700
6

 = JD 1450  : الربح  
خسر في الثانية %20 = جزء، المبيع 4 أجزاء   

 8700
4

 = JD 2175 :الخسارة  

 2175-1450 = JD 725 :النتيجة خسارة مقدارها  

اختبار الوحدة:

13( y = 
500

1000
 x3 = 

1
2

 x3 , y = 
1
2

 (20)3 = 4000 cm3

كتاب التمارين - الدرس 3:

 5
6  ≠ 6

7  ≠ 8
9 ليست عالقة تناسب ألن   )1

عالقة تناسب ألن جميع النسب متساوية.  )2
1
2
3  = 1

6  = 

3
2
9 عالقة تناسب ألن جميع النسب متساوية   )3

كتاب التمارين - الدرس 4:

 y

x
 = 0.2

1
 = 1

5
1(  التناســب طردي ألن النسب متساوية  0.2 = 

k = 0.2 ، y زادت x وكلما زادت

y = 0.2x  )2

8  )3

12(  يوجد تناســب طردي في المعرض 1 ألن التمثيل البياني مستقيم 

يمر بنقطة األصل.
  ل يوجد تناسب طردي في المعرض 2 ألن ألن النقاط ل تقع على 

مستقيم واحد.

كتاب التمارين - الدرس 5:

H  )7 تناسب طردي ألن الرسم مستقيم يمر بنقطة األصل، K تناسب 

xy = 72 ، y نقص x عكسي ألن التمثيل منحنى كلما زاد

8) H∶  y = 1
2

 x , K∶ y = 72
x

 9(  النقطــة A تنســجم مع التناســب الطــردي H وتحقــق معادلته

y = 1 . كذلك تنسجم مع التناسب العكسي K وتحقق معادلته
2

 x

. y = 72
x

  

10(  تناســب طردي  ألنه كلما زادت عدد الصفائح زادت عدد ساعات 

العمل.
11) 21 h

12) 28 h 

  )13

x 2 4 6 8

y 12 6 4 3

انظر رسم الطلبة ، منحنى يمر بالنقاط.(8,3 ) ,(4 ,6) ,(6 ,4 ) , (12 ,2) 
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   ورقة المصادر 1 : مجموعة مظللة من األشكال الهندسية
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   ورقة المصادر 2 : توظيف معّدل الوحدة في المقارنة

أضع إشارة )✔( أسفل العبارة التي تحقق المطلوب.

km/ 3 60أي السيارتين أسرع؟
4

 h36 km/ 1
2

 h

ثمن 6 قطع من الكيك JD 3.24 ثمن قطعتين من الكيك JD 1.2أي العرضين أفضل؟ 

1 من اللحم JD 3.5.أي العرضين أفضل؟
2

 kg ثمنJD 9.2 1 1 من اللحم
2

 kg ثمن

الســعر  لهما  مصباحان 
المصباحين  نفســه. أي 

تختار؟ 

3.5 h 40.2يستهلك 28 واط في h يستهلك 50.4 واط في
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   ورقة المصادر 3 : ألون ألشكل تناسبًا
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   ورقة المصادر 4 : فرقعة التناسب

12 : 36 44 : 33 9 : 3 8 : 10

9 : 12 6 : 25 9 : 21 15 : 20

16 : 24 24 : 40 21 : 35 10 : 15

15 : 5 9 : 6 8 : 24 15 : 10

12 : 15 8 : 6 6 : 18 12 : 9

96 : 88 75 : 70 81 : 72 70 : 65

132 : 121 98 : 91 108 : 96 90 : 84
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   ورقة المصادر 5 : مئة مربع
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