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ُمتَنَاِسب

2/ 1ف/ م 



لنسبة بينهما التناسب هو عالقة بني كميتني تكون ا: متناسب
.اثبتة

. ميالا يف الساعة69تسبح السمكة الشراعية مبعدل 
هل تتناسب املسافة اليت تسبحها السمكة مع عدد الساعات؟

، من اجلدول اجملاور نالحظ أن12مثن شريط التسجيل الواحد  :رايًلا

عدد األشرطة
12 ==== 234=12 التكلفة
1

243648

عدد 

األشرطة

التكلفة 

الكلية

112

224

336

448

.نالحظ أن النسبة اثبتة، أي أن مثن التكلفة متناسب مع عدد األشرطة والعكس صحيح
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ُمتَنَاِسبَغْيرُ 
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.ينهما غري اثبتةهو عالقة بني كميتني تكون النسبة ب: غري متناسب

.لبويتقاضى رايلني عن توصيل كل ط، رايًلا 14يبيع أحد املطاعم الوجبة الواحدة مببلغ 

رايًلٍت يف الساعة مضافاا إليها9تبلغ تكلفة اللعب يف إحدى األلعاب 
هل تتناسب التكلفة الكلية مع عدد الساعات؟. رايًلٍت رسم دخول4

==العدد = 16،15،14.7،14.5، 3
16التكلفة

1
30
2

4458
4

.  الوجباتفإن التكلفة ًل تتناسب مع عدد، مبا أن النسبة بني الكميات ليست اثبتة
.إذن العالقة غري متناسبة
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التَّغَيُّرُمعَدَّلُ 
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هو معدل يصف كيف تتغري كمية ما يف عالقتها: معدل التغري
.بكمية أخرى

يبني اجلدول اجملاور عدد الرسائل الواردة لربيد
.ه1434ه و  1431أمحد اإللكرتوين بني عامي 

.رسالة  تقريباا يف السنة17معدل التغري هو 

. سنة11سنوات و  8يبني اجلدول اجملاور طول اثمر عندما كان عمره 
.أوجد معدل التغري يف طوله خالل هذين العمرين

== التغري يف عدد الرسائل
التغري يف عدد السنوات

رسالة( 210–262) 
سنة( 1434-1431)

رسالة52
سنوات3

رسالة17
سنة1
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اْلَخِطيَّةاْلعَََلقَةُ 
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.هي العالقة اليت ُتمثل بيانيا خبط مستقيم: العالقة اخلطية

،تقوم هند بطباعة جمموعة من األسطر كل دقيقة
.كما هو موضح يف اجلدول والتمثيل البياين

عد شراء يمبني اجلدول اجملاور املبالغ املتبقية ب
هل العالقة خطية بني . عدد من املشرتايت

.وضيحاملبلغ املتبقي وعدد املشرتايت؟ مع الت

02468عدد األسطر

01234(دقائق)الزمن 

.مبا أن العالقة ممثلت بيانيا خبط مستقيم فالعالقة خطية

36912عدد المشتريات

17014011080(لاير ) المتبقي 
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ِللتَّغَيُرالثَّابِتُ اْلُمعَدَّلُ 
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أوجد املعدل الثابت للتغري للعالقة اخلطية املوضحة 
.يف اجلدول اجملاور

يكون معدل التغري اثبتاا عندما يتساوى بني أي نقطتني : املعدل الثابت للتغري
.يف العالقة، وكل عالقة خطية هلا معدل اثبت للتغري

 املسافة اليت  يبني اجلدول اجملاور العالقة اخلطية بني
والزمن ،يتحركها جسم على خط مستقيم ابألقدام

.الذي يستغرقه ابلثواين
التغري يف املسافة=معدل التغري 

=التغري يف الزمن 64
4 =16

.قدماا يف الثانية16فيكون املعدل الثابت للتغري 
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اْلُمتََكافِئَةالن َِسبُ 
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.هي نسب تتساوى الصور املبسطة هلا: النسب املتكافئة

::ما يليحدد ما إذا كانت النسبتان  متكافئتني أم ًل مع التوضيح في
. طبيباا على  اًلقرتاح20طبيباا من 12وافق 
.أطباء على  اًلقرتاح10أطباء من6وافق 

ساعات،8كلم يف 500و  مسافة ، ساعات4كلم يف 250قطع خالد مسافة 
:فنالحظ أن
== 250

4
125

2== 500
8

125
2 و  

:نمتكافئة يف احلالتني أل ةنسب

.أي أن الناتج متساوي يف احلالتني

الزمن
املسافة
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التَّنَاُسب
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.هو معادلة تبني أن نسبتني أو معدلني متكافئان: التناسب

5
النسبتان        ،        متكافئتان، أي أننا نستطيع أن 25

10:نكتب التناسب على الصورة 
50

5
25=

10
50

. تشكالن تناسباا،  :       حدد ما اذا كانت النسبتان
24. مع التوضيح

20
18
12
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ْربُ  التَّبَاُدِلي  الضَّ

2/ 1ف/ م 



إن عملية ضرب ف، عند مقارنة نسبتني كل منهما على شكل كسر: الضرب التباديل
الثانية يف مقام النسبة وبْسِط النسبة، بْسِط النسبة األوىل يف مقام النسبة الثانية

.تسمى ضرابا تبادليا، األوىل
6الضرب التباديل للنسبتني 

8
3
4 و  

6
8

3
4 =

.يعطي نواتج متساوية

.وقارن بينهما، أوجد انتج الضرب التباديل للنسبتني               16
24

2
3 و  
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التَّنَاُسبثَابِتُ 
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.هو معدل الوحدة يف التناسب: اثبت التناسب

، إذا استمرت العالقة بني عدد18لرتاا من البنزين مببلغ 30اشرتى عادل  رايًلا
اللرتات وعددهااللرتات ومثنها وفق املعدل نفسه، فإن اثبت التناسب بني مثن

:  يساوي

دقيقة، إذا استمرت الطباعة وفق 15يطبع رامي صفحتني يف 
دد أوجد اثبت التناسب بني عدد الدقائق وع، املعدل نفسه

.الصفحات

=
18
30=

الثمن 
6,0عدد اللرتات 
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اْلُمَضلَّع

2/ 1ف/ م 



اطعة يف هو جمموعة من القطع املستقيمة يف مستوى، متق: املضلع
.حبيث تمكّون شكالا مغلقاا، هناايهتا

ع اخلماسي مضلع؛ ألنه شكل مغلق له مخسة قط
.مستقيمة متقاطعة يف هناايهتا

.حدد الشكل املضلع من الشكلني اجملاورين
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اْلُمتََشابَِهةاْلُمَضلَّعَاتُ 
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. ل نفسههي املضلعات اليت هلا الشك: املضلعات املتشاهبة

هل املضلعان يف الرسم اجملاور متشاهبان أم ًل؟
.مع ذكر السبب

املثلثان ف ه د و  أ ب جـ متشاهبان: يف الرسم اجملاور
.جـ ب أ∆~ف ه د ∆: ويعرب عن ذلك كما أييت
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الُمتَنَاِظَرةاأْلَْجَزاءُ 
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.تشاهبةهي األجزاء املتقابلة يف األشكال امل: األجزاء املتناظرة

:يف الرسم اجملاور الشكالن متشاهبان، لذلك فإن

.جـ أ ب∆~ف هـ د  ∆يف الرسم اجملاور، 
.حدد األجزاء املتناظرة
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التََّطابُق
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ما القياس إذا كان هل، يكون العنصران اهلندسيان متطابقني: التطابق
.نفسه

ة قالزاوية ف يف املربع األمحر تطابق الزاوي
ث أنيف املربع األخضر؛ لتطابق قياسهما حي

. ْ 90كالا منهما يساوي 

مىت يتحقق التطابق يف األشكال اهلندسية؟

ف
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اْلِمْقيَاسَعاِملُ 
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رين يف املضلعني  هو النسبة بني طويل الضلعني املتناظ: عامل املقياس
.املتشاهبني

عامل املقياس للمضلعني املتشاهبني
: يف الصورة اجملاورة يساوي

اهبني ، إذا كان املضلعان يف الرسم اجملاور متش
.فأوجد عامل املقياس
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التََّمدُّد
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. هو الصورة الناجتة عن تكبري شكل ممعطى أو تصغريه: التمدد

ا للشكل ميثل الشكل الرابعي س  ص  ع  ل  ُتددا 
الرابعي س ص ع ل

.ونوع التمدد هنا تكبري

.حدد نوع التمدد للشكل أ ب جـ د هـ
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التََّمدُّدَمْرَكزُ 
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ياس عند تعديل هو النقطة الثابتة اليت تستعمل يف الق: مركز التمدد
.قياسات الشكل

مركز التمدد يف الشكل اجملاور
. يعهو نقطة األصل على شبكة الرتب

.حدد مركز التمدد يف الشكل اجملاور
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التَّْكبِير
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وتكون ، (1) هو ُتدد يكون فيه عامل املقياس أكرب من : التكبري
.الصورة فيه أكرب من الشكل األصلي

،املضلع أ  ب  جـ  د  ُتدد للمضلع أ ب جـ د
. وصنفه، أوجد عامل مقياس التمدد

كل ميثل الشكل الرابعي س  ص  ع  ل  ُتدداا للش
الرابعي س ص ع ل

=عامل املقياس 

5
2

>  =

اإلحداثي الصادي للنقطة س  
اإلحداثي الصادي للنقطة س

.أي أن التمدد تكبري1
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التَّْصِغير
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، (0) وأكرب من ( 1) هو ُتدد يكون فيه عامل املقياس أصغر من : التصغري
.وتكون الصورة فيه أصغر من الشكل األصلي

.                  ث جـ ك لميثل املثلث  جـ  ك  ل   ُتدداا للمثل

ميثل املضلع أ  ب  جـ  د  هـ  ُتدداا للمضلع 
.وصنفه، أوجد عامل مقياس التمدد، أ ب جـ د هـ

1212 0< <1 =،

= اإلحداثي الصادي للنقطة ل  عامل املقياس
اإلحداثي الصادي للنقطة ل

.إذن التمدد تصغري
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اْلُمبَاِشرَغْيرُ اْلِقيَاسُ 
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وطول ظل برج اهلاتف النقال يف الوقت نفسه، م3إذا كان طول ظل إشارة مرور 
فما طول برج اهلاتف النقال إذا كان طول إشارة املرور مرتين؟، م21,3

،  سم45ويبلغ طول ظله ، يقف وليد جبانب عمود إانرة هناراا
:سم فإن طول عمود اإلانرة180و  طول وليد ، سم135فإذا كان طول ظل العمود 

=
45

135
180

24300=   هـ    45هـ
540= هـ 

م5.4= سم 540إذن طول عمود اإلانرة يساوي 
135× 180= هـ × 45

شاهبةالتناسب يف املضلعات املتهو استعمال : القياس غري املباشر
.رةإلجياد األطوال أو املسافات اليت يصعب قياسها بصورة مباش
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