
دهيمي ن: األستاذ01/03:الرقم

.سیدي عیسى -ثانویة الحنیة : المؤسســــة

.2012/2013: السنة الدراسية

...............................................:التاريـــــخ

  .ساعة واحدة :توقيت الحصـة

  .ألغ2أف، 2 :المستـــوى

  .حساب :ميدان التعلم

  .النسب المئویة :البـــــاب

  .التطور المطلق والتطور النسبي :موضوع الحصة

  . ـ حساب حاصل قسمة. ـ حساب فرق :ت القبليةالمكتسبا

  .ـ معرفة حساب نسبة مئویة.التمییز بین التغیر المطلق والتغیر النسبي :الكفاءات القاعدية

  .حساب التغیر المطلق والتغیر النسبي :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعالیق
وأمثلة ألنشطة 

:1نشاط
كان عدد سكان مدینة ما سنة 

نسمة،  35000: ھو 1990
: ھو 2000وفي سنة 
  .نسمة 50000

التغیر في عدد  xأحسب -
  .السكان بین السنتین

:أحسب النسبة -
0x

x
  :حیث 

0x  ھو عدد السكان

  .االبتدائي
المئویة أحسب النسبة  -

  .للزیادة

  )تطبیق( :2نشاط
في بدایة السنة كان عدد 

28:أف ھو2تالمیذ القسم 
ولدا، وفي نھایة  12بنتا و

11بنتا و 24: السنة أصبح
  .ولدا

أحسب التطورین المطلق  -
والنسبي، والنسبة المئویة 
  .لمجموع عدد تالمیذ القسم

:تمھید
:العرض

  :التغیر النسبي والتغیر المطلق
.1xوبعد التطور یأخذ القیمة 0xیأخذ القیمة xلیكن المقدار  : تعریف

01:حیث xھو xالتطور المطلق لـ  - xxx .

ھو العددxالتطور النسبي لـ  -
0x

x
.

  : مالحظات
  .التغیر النسبي لیس لھ وحدةو نفس وحدة المقدار المتغیر،طلق لھ التغیر الم ـ

  .سالبا فإنھ یسمى تخفیضاوإذا كان  موجبا فإنھ یسمى زیادة المطلق إذا كان التطور ـ

العدد ـ
0

1

x

x
k   لھذا التطور الضربيیسمى المعامل.  

  .فإنھ نقصان k1إذا كان و التطور زیادة، k1إذا كان ـ

النسبة المئویة لتطور ھي ـ
0

100
x

x
1(100:، أي ھي( k.

:تطبیق
sm:كانت سرعة متحرك ھي 0tفي لحظة sm :كانت سرعتھ 1t، وفي لحظة2/ /3 ،

sm :كانت سرعتھ 2tوفي لحظة /5.

.0t،2t، ثم بین1t،2t، ثم بین0t،1tأحسب التغیر المطلق والنسبي بین 1/

  .أحسب المعامل الضربي للتطور األول، ثم الثاني، ثم للتطور الكلي 2/

.0t،2tأحسب النسبة المئویة لتطور السرعة بین 3/

یتم العمل حول 
النسب المئویة 

انطالقا من أنشطة 
بسیطة مستقاة من 

 (محیط التلمیذ  
الحیاة الیومیة أو 

مواد دراسیة 
  ).أخرى



دهيمي ن: األستاذ02/03:الرقم

.سیدي عیسى -ثانویة الحنیة : المؤسســــة

.2012/2013: السنة الدراسية

.......................................:التاريـــــخ

  .ساعتان :توقيت الحصـة

  .ألغ2أف، 2 :المستـــوى

  .حساب :ميدان التعلم

  .النسب المئویة :البـــــاب

  .النسبة المئویة لتطور :موضوع الحصة

  .حساب نسبة مئویة :المكتسبات القبلية

  .ـ معرفة تحویل زیادة إلى نسبة مئویة والعكس. ـ معرفة حساب نسبة مئویة :الكفاءات القاعدية

  .حساب نسب مئویة لمقادیر مختلفة، ولزیادات ونقصان مقادیر :مؤشرات الكفـاءة

   مالحظات وتعالیق
وأمثلة ألنشطة 

  :نشاط
بنتا منھن  20یتكون قسم من 

خارجیات، واألخریات % 40
تلمیذا ذكرا داخلیا،  17و. داخلیات

  .خارجیا 13و
  :أكمل الجدول التالي 1/

داخليخارجيمج
  الصفة
الجنس

ذ
أ

مج
أحسب النسب المئویة لكل جنس  2/

  .حسب الصفة
/3 ھي النسبة المئویة للذكور

مجموع الذكور، والداخلیین من 
 ھي نسبة الذكور من مجموع

  .القسم

،،أحسب ـ
100

 
وقارنھا  

مع نسبة الذكور الداخلیین بالنسبة 
  .للمجموع

:تمھید
:العرض

  :النسبة المئویة 1/
.nھوE، وعدد عناصر݉ ھوA، حیث عدد عناصرEجزء منA:تعریف 

:حیثx:ھيEمنAالنسبة المئویة لـ
n

mx


100
100:، أي

n

m
x.

  .نسبة الذكور ـ. ذكر 18تلمیذا، من بینھم  30في قسم : مثال

  :النسبة المئویة لنسبة مئویة أخرى 2/
Aجزء منBو ،Bجزء منE)EBA  .(إذا كانAیمثل:%xمنB ،

%:یمثلA، فإنEمنy%:یمثلBو
100

yx
.Eمن 

  ).على الیمین(من النشاط 3/السؤال  :مثال

  :التطورات والنسب المئویة 3/

(:یعني ضرب ھذا المقدار في %زیادة مقدار بنسبة مئویة ـ
100

1(


.

(تعني ضربھ في%ونقصانھ بنسبة مئویة ـ
100

1(


.

:تطبیق
  .عامال 72من موظفیھا إداریون و 10%منمؤسسة اقتصادیة تتكون 

.استنتج النسبة المئویة للعمال 1/
  .أحسب عدد اإلداریین 2/
.%100وعدد اإلداریین بنسبة %11.11في السنة الموالیة ازداد عدد العمال بـ 3/
وللعمال؟ما ھو العدد الجدید لإلداریین ـ 

یتم العمل حول 
النسب المئویة 

انطالقا من أنشطة 
بسیطة مستقاة من 

الحیاة (محیط التلمیذ 
الیومیة أو مواد 

  ).دراسیة أخرى

تدرس وضعیات 
تعبر فیھا النسب 

المئویة عن النسبة 
إلى الكل، إضافة 

إلى وضعیات أخرى 
تعبر فیھا النسب 
المئویة عن نسبة 

  .نمو

التعبیر عن  :مثال
  5%الزیادة بـ 

 1,05بالضرب في 
و عن النقصان بـ 

بالضرب في  %7
0,93.



ندهيمي : األستاذواألخيرة03:الرقم

.سیدي عیسى -ثانویة الحنیة : المؤسســــة

.2012/2013: السنة الدراسية

.......................................:التاريـــــخ

  .ساعة واحدة :توقيت الحصـة

  .ألغ2أف، 2 :المستـــوى

  .حساب :ميدان التعلم

  .النسب المئویة :البـــــاب

  .المؤشرات+ التطورات المتعاقبة  :موضوع الحصة

.ـ التعبیر عن تطورات بنسبة مئویة والعكس. حساب نسبة مئویةـ  :المكتسبات القبلية

تحدید نسبة  -التعبیر عن زیادة أو نقصان بنسبة مئویة -...)سعر، إنتاج، عدد السكان،( معرفة حساب وتفسیر مؤشر نمو ظاھرة:الكفاءات القاعدية

.حساب مؤشر+ تعیین التطور الكلي لتطورات متعاقبة :مؤشرات الكفـاءة.اإلجمالي بمعرفة نسبتي نمو متتابعتینالنمو 

   مالحظات وتعالیق
وأمثلة ألنشطة 

  :نشاط
تغیر رصید بنكي لموظف في 

دج إلى  50000السنة األولى من 
وفي السنة الثانیة . دج 55000

.20%تطور بنسبة
أحسب نسبة التطور في السنة  1/

  .األولى
أحسب مقدار الزیادة في السنة 2/

  . الثانیة، واستنتج المبلغ النھائي

  ،1kاستنتج المعامالت الضربیة 3/

2k،k  الزیادة )1(خالل الزیادة ،

  .، الزیادة الكلیة على التوالي)2(

21قارن 4/ kk  معk.

أحسب النسبة المئویة للتطور  5/
I، ثم احسب)خالل السنتین(الكلي

100:، حیث100Iو kI.

:تمھید
:العرض

  :المعامل الضربي لعدة تطورات 1/
، وكانت 4xثم إلى 3xثم إلى 2xإلى 1xمن القیمة xإذا تطور مقدار :مبرھنة

على التوالي، فإن المعامل الضربي  1k،2k،3k :المعامالت الضربیة الجزئیة ھي

321:للتطور اإلجمالي ھو

3

4

2

3

1

2

1

4 )( kkk
x

x

x

x

x

x

x

x
k .

:نمو ظاھرة مؤشر 2/
باختیار  1xإلى القیمة 0xمؤشر نمو ظاھرة معینة تغیرت من القیمة :تعریف 

100100 :، حیثIكأساس ھو العدد 100
0

1 
x

x
kI.

أحسب  ـ. 28تلمیذا في بدایة السنة، لیصبح في نھایتھا  30قسم یتكون من  :مثال
  .مؤشر نمو تطور عدد التالمیذ

.100I :النسبة المئویة لتطور ھي: نتیجة

:خالصة بما مضىتقدیم : خالصة

:تطبیق
101تطور من القیمة  hمقدار )1ت h  2إلى القیمةh  ثم 50%بنسبة ،

متساویان؟ 1h،2hھل. 3hانخفض بنفس النسبة إلى القیمة 

:شامل) 2ت
، ثم تحسن 2في ف 10في الفصل األول، وعلى  20من  08تحصل تلمیذ على معدل 

.30%:بنسبة 3إلى الفصل  2من الفصل 
  .، ومعدلھ في الفصل الثالث2إلى ف 1أحسب النسبة لتطوره من ف 1/

المعامالت الضربیة لتطورات نتائجھ على التوالي للفصل  1k،2k،3kأحسب 2/

).3(إلى ) 1(، ثم من )3(إلى ) 2(، ثم من)2(إلى ) 1(من 
، واستنتج النسبة المئویة لتطوره 3إلى ف 1أحسب مؤشر تطور معدلھ من ف 3/

. الكلي

لحساب مؤشر لسنة 
معینة، نقارن القیمة 

المأخوذة في ھذه 
السنة بالقیمة 

المأخوذة في سنة ما 

100والمختارة 

 .كأساس


