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الصفحة          المحتويات

لثة
لثا

ة ا
فتر

ال

الدرس ال�أول: العدد الدورّي

الدرس الثاني: النسبة 

مهمة تقويمية

الدرس الثالث: التناُسب

الدرُس الرابع: مفهوم النســبة المئويّة  

الدرُس الخامس: تحويلاُت النّسبة المئويّة  

الدرُس السادس: تطبيقاٌت على النّسبِة المئويّة

مهمة تقويمية

اختبار ذاتي 

٣

٦

١١

١٢

١٤

١٦

١٩

٢١

٢٢

نتهاء من دراسة هذه الوحدة والتفاعل مع اأنشطتها اأن  يتوقع من الطلبة بعد ال�إ
يكونوا قادرين على توظيف النسبة والتناسب في الحياة العملّية من خلال ال�آتي:

١- التعرُّف اإلى مفهوم العدد الدورّي .
٢- التعّرف اإلى مفهوم النسبة .

٣- كتابة النسبة بالّصور المختلفة، وقراءتها، وتحديد مكّوناتها.
٤- اإيجاد النسب المكافئة لنسبة ُمعطاة.

5- التعّرف اإلى خصائص النسبة.

٦- التعّرف اإلى مفهوم التناُسب .
7- توظيف مفهوم النسبة، وخصائصها، والتناسب في حّل مشكلاٍت حياتّية.

٨- التعَرف اإلى مفهوم النسبة المئویّة.
٩- قراءة نسٍب مئویٍّة معطاة، وكتابُتها.

١٠- تحويل نسٍب معطاة اإلى نسٍب مئویٍّة وبالعكس.
١١- اإيجاد العدد اإذا ُعِلمْت قیمُة نسبٍة مئویٍّة منه.

١٢- توظيف النسب المئويّة في حّل مشكلاٍت حياتّية.
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    نشاط )١(

آتيَة اإلى الّصورة العشريّة: اأحّول الكسوَر ال�

                         = اأ(  

            =   

= ______ )على صورة كسر عشرّي(   

=                  )٢٢ = ٢٢,٠ بالصورة العشريّة(      ب(  

= ٢٢,٠ ÷ _____  =  5,5  )بالقسمة الطويلة(              
األ�حــُظ اأنّنــا حّولنــا الكســر      اإلــى الّصــورة العشــريّة؛ بقســمة البســط علــى المقــام قســمًة طويلــًة، 

فــكان الناتــج يســاوي  5,5 ، وذلــك دون تحويــل المقــام اإلــى  ١٠، اأو ١٠٠ ، اأو ١٠٠٠ .

    نشاط )2(:

آتيَة اإلى الّصورِة العشريِّة، باستخدام القسمِة الطويلة: اأحّول الكسوَر العاديَّة ال�

اأ(            :

آتية: اأكتُب الخطواِت ال�

=                )لماذا؟(    
 ___ ÷  ___ =       

-  اأقسُم ١ على ٣  فيكون الناتج ____، فنضعه في الناتج ويبقى المقسوم = ١
-  اأثبت الفاصلة العشرية الى يمين واحد )في المقسوم( ويليها اأصفار.

-  اأثبت الفاصلة العشرية الى يمين الصفر )في الناتج(.

الدرس 
العدد الدورّيال�أول 

ـــــــــــــــــــــــ٢×
×5

ــــــــــــــ٢٢,٠
٤

ــــــــــــــ١,٠
٣

ـــــــ٢
5

ـــــــ٢٢
٤

ـــــــ١
٣

ـــــــ١
٣

ـــــــ٢٢
٤

ـــــــ٤
١٠

٢٢,٠
ــــــــــــــ- ٢٠
٢٠
٠٠ــــــــــــــ - ٢٠

٤

5,5

١,٠٠٠
ــــــــــــــ- ٩
١٠
ــــــــــــــ- ٩
١٠
١ــــــــــــــ- ٩

٣

٠,٣٣٣
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-  اأقسُم ١٠ على ٣ فيكون الناتج ____ والباقي ______.
-  اأكّرُر الخطوَة السابقة.

-  األ�حُظ اأّن العملّيَة غيُر منتهيٍة، ويتكّرر وجوُد الرقم ٣ في الناتج.

ُيكَتُب       على صورة كسٍر عشرّي، كما ياأتي:

.  ١÷٣ = ٠,٣٣٣٣ =        

وتُكتب: ٠,٣ ، وتُقَراأ ثلاثة اأعشار دوري.

ب(        :      

٩٩ ÷ 5٤,٠  =              

٠,5٤5٤5٤  ...  =              
= ٠,5٤، وتُقراأ اأربعة وخمسون من مئة دوري.

ـــــــ١
٣ ـــــــ١

٣

5٤
٩٩
5٤
٩٩

ـــــــ

ـــــــ

 

اأتعلُم: 
الكســر العشــرّي الــدورّي: هــو الكســر العشــرّي غيــُر المنتهــي، ويتكــّرُر فيــه رقــٌم اأو اأكثــر، ونضــع 

أرقام المتكّررة. شــارَة )ـــــ( فــوق الّرقــم، اأو ال� ال�إ

5٤,٠٠
ــــــــــــــ٤٩5

٩٩
٠,5

-

   نشاط )3(:

آتيَة اإلى كسوٍر عشريٍّة، واأحدد نوع الكسر اإلى: منتٍه، اأو دورّي.  اأحّوُل الكسوَر العاديَّة ال�

= ٠٠٠ ٠,١٣٣٣ ، نوع الكسر : _________  اأ (  

=  __________ ، نوع الكسر : __________ ب(  

ـــــــ٢
١5

ـــــــ7
٢٠

-
٢,٠
ــــــــــــــ١5

١5

٠,١

-
7,٠
ــــــــــــــ٦٠
١٠

٢٠

٠,٣

اأتعلُم: 

كلُّ كسٍر عاديٍّ يمكُن كتابُته على صورة كسٍر عشريٍّ منتٍه، اأو دورّي.



45

تمارين ومسائل:

١( اأضُع اإشارَة <، اأو > ، اأو =  في         ؛  لتصبَح المقارنُة صحيحًة :

اأ ( ١٨,٢           ١٨,٠٢   

ب( ٤٨,5          5٨,٤ 

ج( ٦٢,7           ٦٢,7 

  ٢,5٣ ب( 5٤,٢  

  ٠,٣٢5٦ ج( ٠,٣٢5٦ 

آلة الحاسبة: آتيَة اإلى عشريٍّة، واأصنُّفها اإلى منتٍه، اأو دورّي واأتحقق بال� ٢( اأحّوُل الكسوَر العاديَّة ال�

                  ،          ،          

٣( اأرتُّب تصاعديّاً :

٢,57٢  ،   ٣,57٢   ،   ٣,57٣

ـــــــ١5
٨٠

ـــــــ٢٣
٩٠

ــــــــــ5٣
١٢٠
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وِرَث محّمٌد واأخُته فاطمُة عن اأبيهما قطعَة اأرٍض، فكان نصيُب محّمٍد 

منها ٦ دونماٍت، بينما كان نصيُب فاطمَة منها ٣ دونماٍت.

للمقارنِة بين نصيِب فاطمَة اإلى نصيِب محّمٍد في ال�أرض:

                      =    وُيمكُن اختصاُر هذا الكسر اإلى

اأّي اأّن: نصيَب فاطمَة نصُف نصيِب محّمد .

          =     =  وكذلك   

اأّي اأّن: نصيَب محّمٍد ضعفا نصيِب فاطمة. 

نصيب فاطمة
نصيب محمد

ـــــــ١
٢

ـــــــ٣
٦

نشاط )١(:

الدرس 
النسبةالثاني 

نصيب محمد
نصيب فاطمة

ـــــــ٦
٣

ـــــــ٢
١

              اأتعلُم:

نُسّمي المقارنَة بين كمّيتْين نسبة، وهي قسمُة الكمّيِة ال�أولى على الكمّية الثّانية .

    هي نسبة العدد )اأ( اإلى العدد )ب( ،  )ب ل� تساوي صفراً(. 

نسّمي )اأ( : مقّدم النسبة ) المنسوب ( ،  )ب(: تالي النسبة )المنسوب اإليه(

ـــــــاأ
ب

اأكمُل الفراَغ بما هو مناسب:

اأ(         ، مقّدم النسبة =  ٨، تاليها = ______  ، ع. م .اأ بين مقدم النسبة وتاليها _____

جـ(        ، مقّدم النسبة = ____ ، تاليها = ____، ع. م .اأ بين مقدم النسبة وتاليها _____

نشاط )2(:

ـــــــ٨
١٣

ـــــــ7
١٤
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ـــــــاأ
ب

يتكــّوُن حقــل الحــاج عمــر مــن  ١5 شــجرة لــوز، و ٢٠ شــجرة برتقــال، اأجــُد نســبَة عــدِد اأشــجار 

اللــوز اإلــى عــدِد اأشــجار البرتقــال فــي هــذا الحقــل، واكتُبهــا باأبســِط صــورة:

=       ،  اأو ١5 : ____ .    

=       ، اأو ____ : _____. اأبسط صورة:  

ـــــــ١5

ـــــــ٣
٤

ـــــــ١5
٢٠

نشاط )3(:

عدد اأشجار اللوز
عدد اأشجار البرتقال

              اأتعلُم:

تُكَتُب النسبُة على الصورة:     ،  اأو: اأ ÷ ب ، اأو اأ: ب )وتُقَراأ : اأ اإلى ب(

وتكون النسبُة باأبسِط صورٍة اإذا كان العامل المشتَرُك ال�أكبُر )ع. م .اأ( بين مقّدِم النسبِة 

وتاليها = ١ .

كّاِن العرب في فلسطيَن َي عاُم ١٩٤٨ م عاَم النّكبة، حيث بلغ عدُد السُّ ُسمِّ

مليوناً ونصَف مليون، بينما بلغ عدُد اليهود ٦٠٠٠٠٠ .                      

كّان العرب اإلى عدد اليهود في تلك الّسنة:  اأجُد نسبَة عدِد السُّ

كّان العرب اإلى عدد اليهود  =    نسبة عدد السُّ

باأبسط صورة =              اأو _______ : _______.

ــــــــــــــــــــــــــــ
٦٠٠٠٠٠

ــــــــــــــــــــــــــــ

              اأتعلُم:
نستخدُم في مقّدِم النسبة وتاليها الَوحدَة نفَسها.

ليس للنسبة َوحدٌة معّينة، فهي تبّيُن عدَد مراِت احتواِء المنسوب )مقّدم النسبة( للمنسوب اإليه )تالي النسبة(.

نشاط )4(:
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نشاط )5(:

شادي طالٌب في الّصفِّ الرابع، عمره ١٠ سنوات، وعمر اأبيه 5٠ سنة .

يجاد نسبِة ُعْمِر شادي اإلى عمر اأبيه : ل�إ

                                      =                       = النسبة   

وباأبسط صورة =        ) لماذا؟ (

5:١ تعني مقابل كل سنة عاشها شادي، عاش والدُه: _______ سنوات.

ويمكُن كتابُة النسبِة بصوٍر اأخرى مثل:      ، ______

ـــــــــــــــــــــــــــ عمر شادي
عمر ال�أب ـــــــ١

5

ـــــــ٣
١5

              اأتعلُم:
يمكن كتابُة النسبِة بصوٍر متكافئٍة  بضرِب، اأو قسمِة مقّدِم النسبِة وتاليها بعدٍد معّين.

نشاط )6(:

آتيَة ترتيباً تصاعديّاً: اأرتُّب النسَب ال�

 ، ٢ : ٤  ،           

لكي نستطيَع المقارنَة بينها، نكتُبها جميعاً نسباً  تاليها العدد نفسه )مقامات متجانسة( .

            =         =     )لماذا؟(.
_______ : _______  =        = ٢ : ٤

 =             =      

الترتيب التصاعدي : ______________________________________________

ــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ٣
5

ـــــــ٣
5

ـــــــ١٢
٢٠

ـــــــ7
١٠

ـــــــ7
١٠

ـــــــــــــــــ٣×٤
٤×5

ـــــــــــــــــــــــــــ ٢× 
 ×٤ 

ـــــــــــــــــــــــــــ 7×
×١٠

              اأتعلُم:

عندما تكون الَوحدتان في مقّدم النسبة وتاليها غير متشابهتْين، فلا يكون الهدُف هو اإيجاد عدد 

أّول في الثاني . مراِت اْحتواء اأحِد العددْين للاآخر، واإنّما اإيجاد علاقٍة تمثل ) معدل( العدد ال�
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نشاط: )7(:

اأجرْت مدرسُة الحريِّة سباقاً للجري، و فاز خالد في الّسباق؛ حيث قطع مسافَة 5٠٠ م في دقيقتْين. 

اأجُد النسبَة بين المسافِة التي قطعها والزمن الذي استغرقه في ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــ   = المسافة 
الزمن النسبة  = 

ــــــــــــــــــــــــــــ                وتكتب باأبسط صورة  =  

ى هذه النسبُة الّسرعَة، وهي معّدُل المسافِة التي قطعها خالد في الّزمن، وكمعّدٍل نضع لها  وتُسمَّ

َوحدَة )م / دقيقة( )تُقراأ: متراً لكّل دقيقة(.

تمارين ومسائل:
اأضُع )صح( اأمام العبارة الصائبة، و )خطاأ( اأمام العبارة الخاطئة فيما ياأتي :  )١

)     (   اأ(  النسبة  ٣ : ١٠ هي نسبٌة باأبسط صورة .  

)     (   ب(  في النسبة       ، مقّدم النسبة 5، وتاليها ١١ .  

ّن النسبة هي ١٣:7. )     (   ج(  اإذا كان المنسوب اإليه = ١٣، والمنسوب 7، فاإ  

مربٌّع طوُل ضلِعه ٤ سم ، ومستطيٌل طولُه 5 سم، وعرُضه ٣ سم، اأجُد نسبَة:  )٢

اأ( محيط المربّع اإلى محيط المستطيل.  

ب( ِمساحة المستطيل اإلى ِمساحة المربّع.  

ـــــــ5
١١

عرُض غرفِة الّصفِّ 5 م، وطوُل مقعِد الطّالِب ١٢٠ سم، اأجُد النسبَة بين طوِل المقعِد   )٣

اإلى عرض الغرفة.

اأكتب نسبتْين مكافئتْين للنسبة :  5,١  : 5,٤   )٤

زار العياداِت الخارجيَة في مستشفى  المقاصد في القدس عاصمة دولة فلسطين ١٠5   )5

اأجُد معّدَل عدد  اليوم.  اأطّباَء في هذا  العياداِت 5  ثنين، ويداوُم في هذه  ال�إ مرضى يوم 

المرضى لكّل طبيٍب في هذا اليوم.



١0١١

خّزاُن ماٍء اأسطوانيُّ الشكل، سعته ٣٠٠٠ لتٍر، مليٍء بالماء، نريد تفريَغه في خّزاناٍت مكّعبِة    )7

الشكِل، طوُل حرِف كلٍّ منها  ١م      )١ لتر = ١٠٠٠ سم٣(

اأجد:                             

النسبة بين ِسعِة الخزان ال�أسطوانّي وِسعِة الخّزان مكّعب الشكل.  -

كم خزاناً مكّعب الّشكل نحتاج  لتفريغ الخّزان ال�أسطوانّي؟  -

 اإثرائي: 

ال�أهداِف  رمِي  في  الّسادِس  الصفِّ  في  وفادي   سامي  تسابَق 
في لعبِة كرِة الّسلة ، فرمى سامي ١٢ كرًة، منها ١٠ في الّسلة، 
ورمى فادي ٨ كراٍت، منها 7 في الّسلة ، اأّي الطالبْيِن كانت 
نسبُة الكراِت التي اأدخَلها الّسلَة اإلى عدد الكرات الكلّية اأعلى؟

)٦( ربيحُة فّلاحٌة من طولكرَم، تحبُّ شجرَة الزيتون، قامت بزراعِة ٤5 شجرَة زيتوٍن، في ٣ 

دونمات. اأجُد نسبَة عدِد شجراِت الزيتون اإلى عدد الدونمات:



١0١١

آلــة  أعــداَد الكســريَّة اإلــى كســوٍر، واأعــداٍد عشــريّة واأتحقــق باســتخدام ال� ١( اأحــّوُل الكســوَر وال�
الحاســبة.

ب(      = اأ(       ٣ =     

د(        = ج(       =   

مهمة تقويمية

ـــــــ١
٨

ـــــــ٢
7

ـــــــ٢١
٩٠

ـــــــ٨
٣

آتيِة مكتوبٌة باأبسِط صورة ؟ ولماذا؟ اأيُّ النّسِب ال�  )٢

ج(                ب( ١٢ : ٢٣    اأ( 7 : ٣5     

يســيُر نائــٌل يومّيــاً مــن بيِتــه اإلــى المدرســِة مســافَة 5٠٠ م ، بينمــا تســيُر اأســيُل يومّيــاً مــن بيتهــا   )٣
اإلــى المدرســة نفســها مســافة ٤٠٠ م ، اأجــُد النســبَة بيــن ُبعــِد بيــِت اأســيَل اإلــى ُبعــِد بيــِت نائــٍل 

عــن المدرســة.

    ، آتيَة تنازلّياً:      ،   ٦: ١٠  اأرتُّب النّسَب ال�  )٤

ـــــــ٦
٢١

ـــــــ٢
٣

ـــــــ٨
١5

يبلغ طوُل شجرِة سرٍو في حديقِة منزِل عماد ٣ م ،  )5

ويبلغ طوُل ظلّها الساعَة التاسعة صباحاً ٢٤٠سم،   

اأجُد النسبَة بين طوِل الشجرة اإلى طول ظلّها .   

آتيتين : اأقارن بين النسبتين ال�  )٦

٢          ،       ٨١      :    ٣  ٦٤7  ١٠٠     :   ٣   

٢٤٠سم

٣م
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الدرس 
 التناُسب الثالث

نشاط )١(:

كان عدُد الطلبِة في مدرستّي : العودة وحيفا كما ياأتي :
حيفاالعودةالمدرسة

١٢٠١5٠الذكور

ناث ١60200ال�إ

ناث في كّل مدرسة: اأ( اأجُد النسبَة بين عدد الذكور اإلى عدد ال�إ

النسبة في مدرسة  العودة =                =                     )باأبسط صورة (.

النسبة في مدرسة حيفا   =                =                     )باأبسط صورة( .

هل النسبة ال�أولى تساوي النسبة الثانية؟________  

ــــــــــــ
١٦٠

ــــــــــــ
٤

ــــــــــــ٣

ــــــــــــ١5٠

              اأتعلُم:
التناسب هو تساوي نسبتْين، مثل :         =            

اأّي اأّن هذين الكسرْين متكافئان.

ـــــــ٤
٦

ـــــــ٢
٣

نشاط )2(:

نشاط )3(:

هل النسبتان:  ٣: 7 ،  ٦: ١٤    تمثّلان تناُسباً؟

                 =                ) لماذا ؟ (

اأّي اأنّهما تمثّلان _______. 

ــــــــــــ٦ ــــــــــــ٣

ـــــــ٤ما قيمة س في التناسب:       =    ؟       
5

ـــــــس
١5
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تمارين ومسائل:

آتية تمثل تناُسباً: أزواِج من النّسِب ال� اأيُّ ال�  )١

ب(             ،             اأ(               ،             

ج(             ،                       

اإذا كان       =        ، اأجُد قيمَة س .  )٢

أبقار اإلى عدد الدجاج كنسبة ٣ : ٤،  في المزرعة كان هناك اأبقار ودجاج، نسبة عدد ال�  )٣
أبقار ١٢، فما عدد عدد الدجاج؟ فاإذا كان عدد ال�

 ٤( متوازي مستطيلاٍت طولُه = ١٠سم، عرُضه = ٨سم، ارتفاعه = ٦سم، ُسِكَب فيه ٣٦٠سم٣ 

من الماء. اأبّيُن اأّن النسبَة بين حجم الجزء الذي بقي فارغاً في متوازي المستطيلات وبين 

حجم المجّسِم جميِعه تساوي ٢5 : ١٠٠.

ـــــــ٣
٤

ـــــــ٤
٦

ـــــــ٣
٤

ـــــــ٦
٨

ـــــــ٢
5

ـــــــ٢
١٠

ـــــــ٤
7

ـســــــ٨

 اإثراء:  

٦( لديــك ســلٌك طولـُـه ٦٠ ســم، نريــد عمــَل مســتطيٍل بحيــث تكــون نســبة الطــول اإلــى 
والعــرض. الطــول  اأجــُد   ،7  :  ٨ كنســبة  العــرض 
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الدرُس 
بع  ا لر مفهوم النسبة المئوّيةا

نشاط )١(:

العاَم  التّسّرِب هذا  انْخفضْت نسبُة  الثانويِّة تسرَُّب طّلِابِه كلَّ عام، وقد  الجيِل  يتابُع مديُر مدرسِة 
فاأصبحت ١: ٢5 

يمكُن كتابُة هذه النسبِة بالّصورِة المكافئِة ٤: ١٠٠   )لماذا؟(

وتعني اأّن من بيِن كلِّ ١٠٠ طالٍب يتسّرُب ________  طلاب.

كتَب المديُر هذه النسبَة بالّشكل ٤%، حيث تّم اْستبداُل الّرمز % بتالي النسبة. 

ى هذه الصورُة بالنّسبِة المئوّية، وتُقراأ: "اأربعة بالمئة". تُسمَّ

األ�حظ اأّن: 

اأتعلُّم: 

النســبُة المئوّيــُة: هــي نســبٌة تاليهــا العــدد ١٠٠، وتُكتــب علــى الّشــكل: "مقــّدم النســبة" %

ـــــــــــ١٠٠١٠٠% =          = ١
١٠٠

نشاط )2(:

ن نصُفهــا باللــون ال�أخضــر، وربُعهــا باللــون  ــٌم بالتســاوي اإلــى ١٠٠ مربـّـٍع صغيــر، لـُـوِّ اأمامــي مربـّـٌع مقسَّ

البرتقالــي، كمــا فــي الشــكل.

نسبُة عدِد المربّعاِت الخضراء من الّشكل =      =

نسبُة عدِد المربّعاِت البرتقالية من الّشكل =     =

النسبُة المئويُّة لعدِد المربّعاِت الخضراء = ـــــــــــــــــــــ %

النسبُة المئويُّة لعدِد المربّعاِت البرتقالية = ـــــــــــــــــــــ %

النسبُة المئويُّة لعدِد المربّعاِت المتبقّية = ـــــــــــــــــــــ %

ــــــــــــــ
١٠٠
ــــــــــــــ
١٠٠

ـــــــ١
٢
ـــــــ١
٤
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نشاط )3(:

اأملاأ الفراَغ في الجدول ال�آتي، بما هو مناسب:

النسبة المئويّة بالكلمات النسبة المئويّة بالرموز النسبة

ثلاث واأربعون بالمئة ـــــــــــــــــــــــ %

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالمئة %5٠

خمس وسبعون بالمئة   

%37

ــــــــــــ٤٣
١٠٠
ــــــــــــ
١٠٠
ــــــــــــ75

تمارين ومسائل:
اأكتُب رمَز كلِّ شكٍل اأمام ما يناسبُه من النسِب المئويِّة للتّظليل فيما ياأتي:   )١(

         الوصف         الشكل

١٠٠% من ِمساحِة المربّع     اأ   )    (

٢5% من ِمساحة المربّع    ب               )    (

5٠% من ِمساحة المربّع    جـ               )    (

اأكثر من 5٠% من ِمساحة المربّع    د                )    (

اأقّل من ٢5% من ِمساحِة المربّع   هـ   )    (

اأظلُّل ٣٦% من ِمساحِة الّشكِل المجاور:  )٢(

)٣( ماذا تعني الجملة: "٢7% من حوادِث الطُُّرِق سبُبها عدُم التزاِم السائِق بقوانيِن واآداِب المرور"؟ 
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الدرُس 
الخامس  
تحويلاُت 

تحويلات النّسبِة المئوّية

نشاط )١(:

ــاإن نســبة عــدد  ــلال ٦ ســفن، ف انطلقــت ٢5 ســفينة مــن بحــر غــزة لكســر الحصــار، اعتقــل ال�حت

ــى عــدد الســفن جميعهــا هــي =             ــة اإل الســفن المعتقل

بضرِب كلٍّ من البسِط والمقاِم في ٤ تصبُح النسبُة =           =  _________ %

األ�حُظ اأّن: من الّسهِل تحويل المقام في الكسر العادي        من ٢5 اإلى ١٠٠ 
ــِة اأيضــاً، بضــرِب الكســِر بـــ ١٠٠%، ثــم قســمِة البســِط علــى  يمكــُن اإيجــاُد النســبِة المئويّ

المقــام قســمًة طويلــًة، كمــا ياأتــي:
=        × ١٠٠%     )اأتذكُّر اأّن: ١٠٠% = ١(   

   %٢٤ = %         =            

٦٠٠
ــــــــــــــ - 

١٠٠
٠٠ــــــــــــــ - 

٢5

٢٤

ـــــــ٦
٢5

ـــــــ٦
٢5

ـــــــ٦
٢5

ـــــــــــ
١٠٠

ـــــــ٦
٢5
ـــــــــــ٦٠٠
٢5

نشاط )2(:

يقضــي محمــوٌد      ســاعاِت دواِمــه اليومــيِّ فــي تحضيــِر المــواّد 

الخــام اللازمــِة لصنــع المنظّفــاِت، فــي اأحــِد المصانــع، اأحســُب 

النّســبَة المئويـّـَة لســاعاِت عمِلــِه فــي تحضيــِر المــواّد الخــام.

        =         × ١٠٠%     )لماذا؟(

%          =        

                          % __________ =  
٣٠٠,٠٨

ـــــــ٣
٨

ـــــــ٣
٨

ـــــــ٣

ـــــــــــ
٨

              اأتعلُم:

ُيمكــُن تحويــُل الكســِر اإلى نسبـــٍة مئويّــٍة؛ بضـــرِب البســِط والمقـــاِم بعـــدٍد يجعــــُل المقـاَم ١٠٠

)اإن اأمكن(، اأو بضرِب الكسِر بـ ١٠٠%
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نشاط )3(:

اأ( النســبُة المئويّــُة لعــدد ال�أجــزاِء المظلّلــِة فــي 

الّشــكِل المجــاوِر هــي:        = 

                         = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ %     

اأو  ٠,٣ = ٠,٣٠ =  ٣٠%     )اأفّسُر اإجابتي(

ــي  ــِة ف ــدِد ال�أجــزاِء الُمظلّل ــُة لع ب( النســبُة المئويّ

ــكِل المجــاور الّش

ـــــــ١هي:        =      × ١٠٠ % = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
٨

ـــــــ١
٨

ـــــــ٣
١٠

ـــــــــــ
١٠٠

نشاط )4(:

يقوُم مؤيد بحساِب ربِح بّقالِتِه كّل عام، وقد كانت النّسبُة المئويُّة لربحه هذا العام ٣5%.

نسبُة ربح ِبّقالِة مؤيد في صورِة كسٍر عادي =         

                                            =                )باأبسط صورة(

وفي صورِة كسٍر عشرّي = ٠,٣5     )لماذا؟(

ـــــــــــ٣5
١٠٠
ــــــــــ7

              اأتعلُم:
١. لتحويِل النسبِة المئويِّة اإلى كسٍر عادّي، نكتُب مقّدَم النسبِة كبسٍط للكسِر، ومقامه ١٠٠.

، نكتــُب مقــّدَم النســبِة، مــع وضــِع الفاصلــِة بعــد  ــِة اإلــى كســٍر عشــريٍّ ٢. لتحويــِل النســبِة المئويّ

اإزاحتهــا منزلتْيــن اإلــى اليســار.
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تمارين ومسائل:
في الشكل المجاور:  )١

األّوُن       الشكل باللون ال�أحمر. اأ- 

األّوُن 5٠% من الشكل باللون ال�أزرق. ب- 

قامــت جمعّيــٌة للمعاقيــن حركّيــاً بســباٍق ترفيهــيٍّ ل�أعضائهــا، علــى كراســي متحّركــة، بالّســيِر   )٢
حــول ملعــِب كــرِة القــدم 5 مــرات؛ فقطــَع ســميٌر المســافَة فــي زمــٍن، قــدُرُه      الســاعة، 
بينمــا قطَعهــا عــادٌل فــي زمــٍن، قــدُره  5٦% الســاعة، اأحــّدُد اأيـّـاً منهمــا قطــَع المســافَة اأّول�ً.

اأكمُل الجدوَل ال�آتي، بما هو مناسب:  )٣

آتيَة اإلى نسٍب مئويٍّة، ثم اأرتُّبها تصاعديّاً: اأحّوُل الكسوَر ال�  )5

،   ،     

آتيَة 5%، ١٢5% على صورِة كسٍر عادّي، كسٍر عشرّي: ٦( اأكتُب النسَب المئويَّة ال�

نسبة مئويةكسر عشري اأو عدد عشريكسر عادي اأو عدد كسري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــ٠,٦ــــــــــــــــــــــــــ

١٦%ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــ١,25ــــــــــــــــــــــــــ

5ـــــــ٢

ـــــــ١
٤

ـــــــ٦
١٦

ـــــــ٣
١٠

ـــــــ١٣
٤٠

ـــــــ5
٨
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الدرُس 
السادس 

تطبيقاٌت على النّسبِة المئوّية

أيّاِم الماطرِة، غاب ٢٢% من طّلِاب المدرسِة عن الحّصِة ال�أولى، فاإذا كاَن عدُد طّلاِب  في اأحِد ال�
المدرسِة ٣5٠ طالباً؛ فاإّن عدَد الطّلاب الغائبين هو:

=  ٢٢% من الـ ٣5٠   ٢٢% من عدِد طّلاِب المدرسة 

=  ــــــــــــــــــــــــ طالباً   ٣5٠,٢٢ × ٠  =  

َحَصــَل محّمــٌد علــى عرضْيــن لشــراِء جهــاِز حاســوٍب، مــن شــركتْين مختلفتْيــن لبيــع الحواســيب، كمــا 
أوفــِر لــه، لشــراء الجهــاز. هــو موّضــٌح فــي الشــكل، اأســاعُد محّمــداً فــي اْختيــار العــرضِ ال�

قيمة الخصم في العرض )١( =         × ٨٠٠ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديناراً

السعر بعد الخصم = ٨٠٠ - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديناراً

قيمة الخصم في العرض )٢( = ــــــــــــــــــــــــــ  × 7٨٠ = ــــــــــــــــــــــــــ  ديناراً

السعر بعد الخصم = 7٨٠ - ــــــــــــــــــــــــــ  = ــــــــــــــــــــــــــ  ديناراً

سيقوُم محّمٌد باْختياِر العرض: ــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــ٢5
١٠٠

              اأتعلُم:
يجاد قيمِة النّسبِة المئويِّة من كمّيٍة ما: اأقوُم بضرِب النّسبِة في هذه الكمّية. ل�إ

نشاط )١(:

نشاط )2(:

ســلام ٢.5 % مــن المبلــغ المفــروض عليــة الــزكاه اذا كان مــع عبــد الرحمــن مبلــغ  قيمــة الــزكاه فــي ال�إ
١٢٠٠٠ دينــار مــدة ســنة كاملــة، فمــا هــو مبلــغ الــزكاه الــذي يجــب عليــة مقــدار الــزكاة.

=٢.5% × مبلغ 

× ــــــــــــــــــــــــــ  = ـــــــــــــــــــــــــ ديناراً
٢.5 
ــــــــــــ
١٠٠ =

نشاط )3(*:
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تمارين ومسائل:

آتيَة: اأجُد قيمَة النسِب المئويَّة ال�  )١

ب( ١٣٠% من الـ 5٠       اأ ( 75% من الـ ٤٤  

كُِتَبِت العبارُة: "٣% دهون" على علبة لبن. كم غراماً من الّدهون في علبِة اللبن، اإذا كانت   )٢

كتلتها ٤٠٠ غرام؟

في الّصفِّ الّسادِس ٤٠ طالباً،  ٦٠% منهم مشتركون في دْورِة حاسوب، والباقي في دورِة   )٣

كرِة القدم. اأجد عدَد الطّّلاِب المشتركين في كلٍّ من دورِة الحاسوِب ودورِة كرة القدم. 

ذا اْمتلَك محّمٌد مبلَغ  سلام  ٢,5% من المبلغ المفروِض عليه الزكاة، فاإ قيمُة الّزكاِة في ال�إ  )٤

١٠٠٠٠ ديناٍر، مّدَة سنٍة كاملة؛ اأحسُب ما يجُب عليه من الّزكاة.

كان سعُر ثّلاجٍة في محلٍّ للاأدوات الكهربائّيِة 7٢٠ ديناراً، ومَع دخوِل فصِل الّصيِف، قّرَر   )5

التّاجُر اأْن يرفَع سعَرها؛ ليصبَح ١١٠% من سعِرها الّسابق. ما  الّسعُر الحاليُّ للثّلاجة؟

٦( اأظهَر اْستطلاٌع لنسبِة المشاركِة في ال�أنشطِة الطّلابّيِة اأّن ٣٦% من الطّلاِب ل� يشاركون فيها. 

فما الكسُر العاديِّ باأبسِط صورٍة، الذي يعبِّر عن نسبِة الطّّلاِب الذين يشاركون في ال�أنشطِة 

الطّلابّيِة في ذلك ال�ْستطلاع؟

7( في متجِر "بلدنا" سعُر المعطِف ٨٠ ديناراً، في تنزيلاِت اآخِر الموسم اأصبح سعُرُه ٦٠ ديناراً. 

كم كانت النسبُة المئويُّة للتخفيض في سعِر الِمعطف؟

 اأفكُر: 

ُيوَجُد في ساحِة بيِتنا شجرُة زيتوٍن كبيرة، بِْعُت ١5 كيلوغراماً من ثماِرها، التي تُمثّل 
٢5% من ثماِر الّشجرة. كم كيلوغراماً اأثمرِت الّشجرة؟
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مهمة تقويمية

)١(: تمتلــُك ُســعاد معِرضــاً لبيــع الملابــس الجاهــزة، وقــد اعتــادت علــى تخفيــِض ال�أســعار مــع انتهــاِء 

كّل موســم. اأتاأّمــُل جــدوَل الخصــِم لهــذا الموســم، واأمــلاأ الفــراغ:

الصنف
السعر قبل 

الخصم )بالدينار(
السعر بعد 

الخصم )بالدينار(
الخصم 
)بالدينار(

نسبة 
الخصم

نسبة الخصم من ١00

=5٠٤٢٨جلباب صوف

٤٠٣٠ِمعطف جلد

٢٠5بنطال

٨قميص

ـــــــــــــــــ٨×   
٢×5٠

ـــــــــــــــ
١٠٠

ـــــــ٨
5٠

ـــــــ
٤٠

ـــــــ5
٢٠

ـــــــ٢
١٠

)2(:  الّشــكُل المجــاوُر ُيظهــُر العناصــَر ال�أساســّيَة الُمكّونــَة للقشــرِة ال�أرضّيــة. اعتمــاداً علــى الجــدول 
آتــي، اأكتــُب هــذه المكّونــاِت فــي المــكان المناســِب مــن الّشــكل: ال�

النسبة المئوية العنصر
%٤٦,٦ اأكسجين
%٨,١ األمنيوم
%٢7,7 سيليكون
%١7,٦ اأخرى

%١00 المجموع

)3(: عرضــْت شــركُة اتّصــال�ٍت علــى ُســهْيٍل ٣ دقائــَق مّجانّيــًة، لــكّل ١٢ دقيقــَة اتّصــال، وعرضــْت 

ــاِر نســبِة  ــي اختي ــال. اأســاعد ســهيٍل ف ــَة اتّص ــكّل ١٨ دقيق ــٍة، ل ــَق مّجانّي ــه شــركٌة اأخــرى ٤ دقائ علي

ــة ال�أعلــى. ــِق المّجانّي الدقائ

نجــاز ( فــي مدرســِة الكرامــِة 7٢ طالبــاً ، رســَب منهــم ٩  ــِة العاّمــة ) ال�إ )4(: تقــّدَم ل�متحــاِن الثّانويّ

ــَة للطلبــِة الناجحيــن فيهــا. طــّلاٍب ، اأحســُب النّســبَة المئويّ
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اإختبار ذاتي

السؤال األول: أكمل ما يأيت:

%............. =  ٣
5٠

1( النسبة املئوية هي نسبة تاليها يساوي .......                         2( الكرس 
3( العدد : 4,65 = .......... %                                                   4( %25 = 1 : ............

؟ = ........ %
5

 = ٤
٢٠

   )6                                                                                  ٣  = %60 )5
7( 5% من 150 = .............                                                  8( 1- )%15 + %60 ( = .......... %

س = 40% فإنّ س = ...........                             10( النسبة املئوية لزكاة املال = ........... %.
١5

9( إذا كان 
11(  هو تساوي نسبتني أو أكثر .                                                12(  مقارنة بني عددين بطريقة القسمة.

السؤال الثاين: ضع خطًا حتت اإلجابة الصحيحة فيام يأيت:

) ٢
5

  ، ٣
٤

  ، ٤
5

  ، ٣
5

١5 تكافئ: )
٢٠

1(  النسبة 

) ١
٤

  ، ١5
٢

  ، ٩
١

  ، ٨
٣

٢ تكون تناسبًا مع النسبة: )
٨

2( النسبة 

س فإّن قيمة س تساوي: ) 8 ، 12 ، 16 ، 48 (
٢٤

 = ٢
٣

3( إذا كان 

4( تقطع دراجة 20 كيلومرتًا يف ساعتني، فكم كيلومرتًا تقطع بنفس االجتاه والرسعة يف 9  ساعات؟

)60كم ، 90 كم ،180 كم ، 360كم(

5( العدد الرابع املتناسب لألعداد اآلتية: 9 ، 5 ، 27 ،هو: )15 ، 10، 18 ، 20 (

6( النسبة بني مساحتيّ قطعتي أرض هي 2 : 5 ، وكانت مساحة القطعة األوىل 6 دونامت، فإّن 
مساحة القطعة  الثانية تساوي: )12 دوناًم، 15 دوناًم، 18 دوناًم، 30 دوناًم(

السؤال الثالث:

1- موظف راتبه الشهري 500 دينار، يرصف منها 350 دينارًا، ويوفر الباقي. جد النسبة بني: 
- راتبه الشهري : ما يرصفه 

- ما يرصفه : ما يوفره 
2- يشرتي حممد كلّ 7 قصص بمبلغ 6 شواقل، كم قصة يشرتي بمبلغ 24 شيقاًل. 
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السؤال الرابع: 

تقدّم المتحان الرياضّيات يف الصف السادس 150 طالبًا، رسب منهم 30 طالبًا . جد النسبة املئوية 
للناجحني .

السؤال اخلامس:

اشرتى رجل سيارة بمبلغ 4000 دينار، ثم باعها بمبلغ 4200 دينار . احسب النسبة املئوية للربح . 

السؤال السادس:

يعمل حممد يف رشكة، ويأخذ أجره كنسبة مئوية من أرباح الرشكة كام يأيت :

5% من أول 4000 دينار رِْبح .

6% من أول 6000 دينار تليها. 

7% من أول 10000 دينار تليها .

ما قيمة املبلغ الذي سيحصل عليه حممد إذا كانت أرباح الرشكة 20000 دينار؟

السؤال السابع:

)%35000 ،%3500 ، %350 ، %35(      ............. = 3 ١
٢

1( العدد 

)>  ، =   ، < ( 2( أختار اإلشارة املناسبة لوضعها يف الفراغ : %140   2 

)15000 ، 1500، 150 ،15 ( 3( 50% من الكتلة 300 كغم = ......... كغم  

)%0.0239 ، %0.239 ، %2.39 ، %23.9 (     ......... = 100:  23.9 )4

   ) %0.06 ، 6 ، %0.6 ، %6 (       ......... = ٤٢%
7%

 )5

 ) ٣
5

 ، 7
٣

 ، 5
٣

 ، ٣
5٠

 (      %100 = .........× ٣
5

 )6

)100 ، %1 ، 10 ، 1(     ......... = %13.5 + %86.5 )7

)45 دينارًا ، 450 دينارًا ، 4500 دينار ، 720 دينارًا( 8( قيمة الزكاة املستحقة عىل 18000 دينار =  

9( إذا كانت نسبة النجاح يف إحدى املدارس 88% ، فإّن نسبة الرسوب = )%80 ، %12 ، %22 ، %2(

) 0.25 ، 25 ، 250 ، 2500 (     .......... = 100 × %25 )10


