
 التناسب فوزي الغربي 
أساسي 7  

 اإلعدادیة المدرسة

البحیرة ضفاف لنموذجیةا  
 

  1التمرین رقم 
 حدد في كل مرة عامل التناسب. كل جدول من الجداول التالیة یمثل جدول تناسب
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  2التمرین رقم 
  كل واحد من الجداول التالیة ھو یمثل وضعیة تناسب 

حدد في كل مرة عامل  -1
  التناسب

 أكمل الجدول بما یناسب -2
أرسم الرسم البیاني لـ  -3

S2 بداللة S1 في معین  
(O,I,J).   

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

S1 13 18 27 51    
S2 6,5 9 13,5 25,5    
        

        
S1 2,5 12  3,5    
S2 20  16     
        

S1 5,2  13   2,5  
S2  12  67    
        

S1 19 10 5 51    
S2 39,9 21 10,5 105    
        
S1  18      

S2 15  9 18   
1
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 التناسب فوزي الغربي 
أساسي 7  

 اإلعدادیة المدرسة

البحیرة ضفاف لنموذجیةا  
 

  3التمرین رقم 
  :ب یمكننا في جدول تناس

  ضرب عناصر عمود بنفس العدد
  جمع أو طرح عناصر عمودین

   في الجدول أسفلھ متبعا المراحل المقترحة b و aحدد العددین 
  S1 37 5 42 74 
  S2 44,4 6 a b 

 
42 = 37 + 5 ,              a = ........ + ........ = ........ 

74 = 2 ´ 37 ,            b = ..... ´ ........ = ........ 
  5التمرین رقم 

 )أي دون اللجوء إلى عامل التناسب ( باعتماد المالحظة السابقة أكمل تعمیر الجدول بدون إجراء عملیة قسمة 
  S1 47 94 14

1 
14,1 108,

1 
10,8
1 

151,8
1 

  S2 92       
  6التمرین رقم 

  لتر و ثمن البنزین بالدیناركمیة البنزین بال: یظھر العداد رقمین ، في محطة البنزین 

19,25 1  16 14  
الكمیة 
 باللتر

 a 150 19,2  26,4 
الثمن 

 بالدینار
 . ؟ احسبھ a ماذا یمثل العدد  -1
 أكمل الجدول -2
 .  دینارا 69,6طلب من البائع أن یعبأ الخزان إلى اآلخر فدفع .  لترات من البنزین في خزان سیارتھ 6لسائق  -3

 ما ھي سعة الخزان ؟
    )100km في (ما ھو معدل استھالك السیارة  ،   لترا من البنزین22 استھلكت السیارة km 275یر مسافة للس -4

  7التمرین رقم 
   في ساعة سیرا على األقدام بسرعة منتظمة 7,2kmنسیر مسافة 

  دقیقة ؟40ما ھي المسافة التي نسیرھا في  -1
  (O,I,J)سبة للمدة الزمنیة االزمة في معین أرسم الرسم البیاني الذي یمثل المسافة المقطوعة بالن -2
 km 16,2حدد مستعمال الرسم البیاني الوقت االزم للسیر مسافة  -3
  تحقق من ذلك مستعمال عملیات حسابیة  -4

  8التمرین رقم 
   من الزبدة 75kg لتر من الحلیب یمكننا صنع 300باستعمال 

  من الزبدة ؟100kgما ھي الكمیة االزمة من الحلیب للحصول على  -1
  لتر من الحلیب250استعمل رسما بیانیا للتعرف على كمیة الزبدة التي یمكن صنعھا بـ  -2
  تحقق من ذلك باستعمال عملیات حسابیة  -3

  9التمرین رقم  
   (omelettes) أطباق من األمالت 9 بیضة یمكننا تحضیر 27بـ 

  طبقا ؟25كم بیضة تلزم لتحضیر  -1
  من طبق ؟ بیضة كم یمكننا تحضیر255بـ  -2
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 التناسب فوزي الغربي 
أساسي 7  

 اإلعدادیة المدرسة

البحیرة ضفاف لنموذجیةا  
 

  10التمرین رقم 
   دینارا20,7ثالثة أشرطة من الورق الالصق یساوي ثمنھا 

  أشرطة ؟7    ما ھو ثمن -أ
        أرسم الرسم البیاني الذي یحدد ثمن الورق الالصق بالنسبة لعدد األشرطة  -  ب
   دینارا ؟62,1كم شریطا یمكننا شراء بـ ، انطالقا من الرسم البیاني   -  ت
 .حسابیاتحقق من ذلك   -  ث

  11التمرین رقم 
  أوجد الرابع التناسبي في كل حالة 

9 a t 13,5 13,75 2,31 
3,6 5 

 x
5 4

12
8 1, ,

=   
36 4 

 
5,25
5,6

x
2,4
=   

6,5 y 
 

  
  
  
  

 12التمرین رقم 
  یة حدد التي ھي لیست جدول تناسبمن بین الجداول التال

3 5 7 9  0,5 1,5 5 9 
9 15 21 27  0,2

5 
0,7
5 

2,5 4,5 

        
0,2 0,6 1 1,4  4 5 6 7 
3 9 15 21  6 7,5 9 10 

  13التمرین رقم 
  )توجد عدة حلول ( استعمل سطرا من الیمین و سطرا من الیسار لتتحصل على جدول تناسب   

A 30 15 66  a 8,2 139,4 41 
         
B 1 17 5  b 230 300 50 
         
C 31 90 24  c 72,6 24,2 17,6 
         

D 6,5 16,5 15,6  d 65 165 156 
         
E 33 11 8  e 150 75 330 
         
F 46 60 10  f 93 270 72 

2,8 3,9  7,3 4,2  3,4    8 
2,1    6,5

1 
 2,4 1,5  4,5 2,5 
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 التناسب فوزي الغربي 
أساسي 7  

 اإلعدادیة المدرسة

البحیرة ضفاف لنموذجیةا  
 

0 
1 

1 0 

- b - - a - - c - 

- d - 

 
  14التمرین رقم 

إحداثیات لكل رسم من الرسوم البیانیة كون جدوال مستعینا ب -1
 النقاط الموجودة على الرسم البیاني

فسر كیف أن مجرد مالحظة ھذه الرسوم یمكن المشاھد من  -2
 الجزم إن 

  كان الجدول جدول تناسب أو ال
حدد الجدول او الجداول التي تمثل جدول تناسب واذكر  -3

 .عامل التناسب
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 اإلعدادیة المدرسة      التناسب فوزي الغربي 

  البحیرة ضفاف النموذجیة
 

  1 التمرین رقم
  انقل المعطیات التالیة في جدول تناسب ثم أكملھ 

   ملیم 2670 من البرتقال ھو  3kgثمن 
    ؟ kg      ,   7 kg     ;    4,8 kg 5 ما ھو ثمن (1)
   ملیما5340بـ    ،      ملیما   3115 كم یمكننا شراء برتقال بـ (2)

  2 التمرین رقم
  ،ئل التالیة في جدول تناسب انقل معطیات كل مسألة من المسا )1(
 ،  ارسم التمثیل على معین  )2(
 ، أجب عن السؤال مستعینا بالرسم  )3(
 أجب عن السؤال من خالل الحساب  )4(
  قارن النتیجتین )5(

  :المسألة األولى
   لترا250كم یلزمنا وقت لملئ خزان سعتھ ،  لترا 50 دقائق لملئ خزان سعتھ 3تلزمنا 

  :المسألة الثانیة
   بیضات ؟4ما ھو ثمن ،   ملیما 1500  بیضة ثمنھا12 

  :المسألة الثالثة 
   كأس ككتال ؟28كم یلزمنا للحصول على ،  علب یاغرت 3 موزات و 5 كؤوس ككتال عصیر یلزمنا خلط عصیر 4للحصول على 

  
  3التمرین رقم 

 
 من بین الجداول التالیة حدد الجدول الذي لیس جدول تناسب

3 5 7 9  0,5 1,5 5 9 
9 15 21 27  0,25 0,75 2,5 4,5 

        
0,2 0,6 1 1,4  4 5 6 7 
3 9 15 21  6 7,5 9 10 

          
  4التمرین رقم 

 طردي تناسب جدول على مرة كل في لتحصل الیسار من بسطر الیمین من سطر كل بسھم اربط
 

A 30 15 66  a 8,2 139,4 41 
         

B 1 17 5  b 230 300 50 
         

C 31 90 24  c 72,6 24,2 17,6 
         

D 6,5 16,5 15,6  d 65 165 156 
         

E 33 11 8  e 150 75 330 
         

F 46 60 10  f 93 270 72 
  5 رقم التمرین

  أكمل الجدولین التالیین علما أن كال منھما جدول تناسب طردي
a 12 1 20 53 
b 15    

 
a 36    
b 1,8 1 500 5,2 
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  1التمرین رقم 

  :في جدول تناسب یمكننا 
  ضرب عناصر عمود بنفس العدد

  جمع أو طرح عناصر عمودین
   في الجدول أسفلھ متبعا المراحل المقترحة b و aحدد العددین 

  S1 37 5 42 74 
  S2 44,4 6 a b 

 
42 = 37 + 5 ,              a = ........ + ........ = ........ 

74 = 2 ´ 37 ,            b = ..... ´ ........ = ........ 
  2التمرین رقم 

 )أي دون اللجوء إلى عامل التناسب ( باعتماد المالحظة السابقة أكمل تعمیر الجدول بدون إجراء عملیة قسمة 
  S1 47 94 141 14,1 108,1 10,81 151,81 
  S2 92       

  3التمرین رقم 
  كمیة البنزین باللتر و ثمن البنزین بالدینار: یظھر العداد رقمین ، في محطة البنزین 

 الكمیة باللتر  14 16  1 19,25
 a 150 19,2  26,4 الثمن بالدینار 

 . ؟ احسبھ a ماذا یمثل العدد  -1
 أكمل الجدول -2
 69,6طلب من البائع أن یعبأ الخزان إلى اآلخر فدفع .  سیارتھ  لترات من البنزین في خزان6لسائق  -3

 ما ھي سعة الخزان ؟. دینارا 
 في (ما ھو معدل استھالك السیارة  ،   لترا من البنزین22 استھلكت السیارة km 275للسیر مسافة  -4

100km(    
  4التمرین رقم 
   في ساعة سیرا على األقدام بسرعة منتظمة 7,2kmنسیر مسافة 

  دقیقة ؟40ما ھي المسافة التي نسیرھا في  -1
  (O,I,J)أرسم الرسم البیاني الذي یمثل المسافة المقطوعة بالنسبة للمدة الزمنیة االزمة في معین  -2
 km 16,2حدد مستعمال الرسم البیاني الوقت االزم للسیر مسافة  -3
  تحقق من ذلك مستعمال عملیات حسابیة  -4

  5التمرین رقم 
   من الزبدة 75kgمن الحلیب یمكننا صنع  لتر 300باستعمال 

  من الزبدة ؟100kgما ھي الكمیة االزمة من الحلیب للحصول على  -1
  لتر من الحلیب250استعمل رسما بیانیا للتعرف على كمیة الزبدة التي یمكن صنعھا بـ  -2
  تحقق من ذلك باستعمال عملیات حسابیة  -3

  6التمرین رقم  
   (omelettes) أطباق من األمالت 9 بیضة یمكننا تحضیر 27بـ 

  طبقا ؟25كم بیضة تلزم لتحضیر  -1
  بیضة كم یمكننا تحضیر من طبق ؟255بـ  -2

  
  

 النموذجیة اإلعدادیة المدرسة التناسب فوزي الغربي 
 البحیرة ضفاف
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  7التمرین رقم 
   دینارا20,7ثالثة أشرطة من الورق الالصق یساوي ثمنھا 

  أشرطة ؟7    ما ھو ثمن -أ
 ن الورق الالصق بالنسبة لعدد األشرطة       أرسم الرسم البیاني الذي یحدد ثم  -  ب
   دینارا ؟62,1كم شریطا یمكننا شراء بـ ، انطالقا من الرسم البیاني   -  ت
 .تحقق من ذلك حسابیا  -  ث

  8التمرین رقم 
  أوجد الرابع التناسبي في كل حالة 

9 a t 13,5 13,75 2,31 
3,6 5 

 x
5 4

12
8 1, ,

=   
36 4 

 
5,25
5,6

x
2,4
=   

6,5 y 
 

  
  
  

 9التمرین رقم 
  من بین الجداول التالیة حدد التي ھي لیست جدول تناسب

3 5 7 9  0,5 1,5 5 9 
9 15 21 27  0,25 0,75 2,5 4,5 
        

0,2 0,6 1 1,4  4 5 6 7 
3 9 15 21  6 7,5 9 10 

 
 10ین رقم التمر

  انقل المعطیات التالیة في جدول تناسب ثم أكملھ 
   ملیم 2670 من البرتقال ھو  3kgثمن 
    ؟ kg      ,   7 kg     ;    4,8 kg 5 ما ھو ثمن (1)
   ملیما5340بـ    ،      ملیما   3115 كم یمكننا شراء برتقال بـ (2)

 11التمرین رقم 
  ،التالیة في جدول تناسب انقل معطیات كل مسألة من المسائل  )1(
 ،  ارسم التمثیل على معین  )2(
 ، أجب عن السؤال مستعینا بالرسم  )3(
 أجب عن السؤال من خالل الحساب  )4(
  قارن النتیجتین )5(

  :المسألة األولى
   لترا250كم یلزمنا وقت لملئ خزان سعتھ ،  لترا 50 دقائق لملئ خزان سعتھ 3تلزمنا 

  :المسألة الثانیة
   بیضات ؟4ما ھو ثمن ،   ملیما 1500 بیضة ثمنھا 12 

  :المسألة الثالثة 
 كأس ككتال 28كم یلزمنا للحصول على ،  علب یاغرت 3 موزات و 5 كؤوس ككتال عصیر یلزمنا خلط عصیر 4للحصول على 

  ؟

2,8 3,9  7,3 4,2  3,4    8 
2,1    6,51  2,4 1,5  4,5 2,5 
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