
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/7math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/7math1     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade7                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة الحكمة الخاصة اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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صف سابع







ما معنى النسبة املئوية ؟



𝟎. 𝟖𝟎 𝟒𝟓𝟎. 𝟔𝟎 𝟑𝟓𝟎. 𝟒𝟎 𝟐𝟓𝟎. 𝟐𝟎 𝟎. 𝟔𝟎𝑿𝟐𝟎𝟎𝟎 = 𝟏𝟐𝟎𝟎𝟑𝟓𝑿𝟐𝟎𝟎𝟎 = 𝟏𝟐𝟎𝟎



𝟓% = 𝟓𝟏𝟎𝟎 =𝟓𝟏𝟎𝟎𝑿𝟑𝟎𝟎 = 𝟏𝟓
𝟐𝟓% = 𝟎. 𝟐𝟓

𝟎. 𝟐𝟓𝑿𝟏𝟖𝟎 = 𝟒𝟓
كلمة 
من

تعني ضرب



𝟒𝟎𝟏𝟎𝟎𝑿𝟕𝟎 = 𝟐𝟖𝟏𝟓𝟏𝟎𝟎𝑿𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟓
𝟓𝟓𝟏𝟎𝟎𝑿𝟏𝟔𝟎 = 𝟖𝟖𝟕𝟓𝟏𝟎𝟎𝑿𝟐𝟖𝟎 = 𝟐𝟏𝟎







النسبة 
املئوية 

اكبر من  
100

%

عدد 
كسري 

كسر
معتل 

في 
ابسط
صورة

عدد 
عشري 

كسر 
معتل



𝟏𝟐𝟎% = 𝟏𝟐𝟎𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟓𝟔𝟓𝑿𝟕𝟓 = 𝟗𝟎
𝟏𝟓𝟎% = 𝟏. 𝟓𝟎𝟏. 𝟓𝟎𝑿𝟐𝟖 = 𝟒𝟐



𝟏𝟓𝟎𝟏𝟎𝟎𝑿𝟐𝟎 = 𝟑𝟎𝟏𝟔𝟎𝟏𝟎𝟎𝑿𝟑𝟓 = 𝟓𝟔



𝟏𝟏𝟎𝟏𝟎𝟎𝑿𝟕𝟎 = 𝟕𝟕𝟗𝟓𝟏𝟎𝟎𝑿𝟒𝟎 = 𝟑𝟖𝟖𝟏𝟎𝟎𝑿𝟓𝟎 = 𝟒



من  275 23%𝟐𝟑𝟏𝟎𝟎𝑿𝟐𝟕𝟓 = 𝟔𝟑. 𝟐𝟓 طالب  حوالي  63



فاتنعنود هالة

ما قيمة الخصم على الحذاء ؟ 

𝟐𝟎𝑨𝑬𝑫 𝟔𝟎𝑨𝑬𝑫 𝟏𝟔𝑨𝑬𝑫



𝟓𝟎%
𝟐𝟓% 𝟏𝟑%𝟏𝟐%

أحمد طالب بالصف السابع، قام بعرض نتائج استطالعه عن وسائل 
النقل التي يستخدمها طلبة صفه للوصول إلى املدرسة، بطريقة 

.القطاعات الدائرية، كما هو في الشكل املجاور 

طالباً ( )إذا علمت أن عدد طلبة صف أحمد 
انقل الجدول التالي واملأ الفراغات فيه

𝟑𝟐
𝟐𝟓𝟏𝟎𝟎𝑿𝟑𝟐 =
𝟖

𝟏𝟐𝟏𝟎𝟎𝑿𝟑𝟐 =
𝟒

𝟏𝟑𝟏𝟎𝟎𝑿𝟑𝟐 =
𝟒

𝟓𝟎𝟏𝟎𝟎𝑿𝟑𝟐 =
𝟏𝟔



?%
𝟏𝟓%

𝟐𝟓% 𝟓%
𝟏𝟎%

𝟓%

,𝟐𝟎الشكل املجاور يوضح ميزانية عائلة حسن فإذا كان راتبه  𝟎𝟎𝟎𝑨𝑬𝑫
:فأوجد تكلفة كاًل مما يلي 

=السيارة

=السكن

=الطعام

=الملابس

=أخرى

𝟏𝟓𝟏𝟎𝟎𝑿𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝟑𝟎𝟎𝟎𝑨𝑬𝑫𝟐𝟓𝟏𝟎𝟎𝑿𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝟓𝟎𝟎𝟎𝑨𝑬𝑫𝟏𝟎𝟏𝟎𝟎𝑿𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝟐𝟎𝟎𝟎𝑨𝑬𝑫𝟓𝟏𝟎𝟎𝑿𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟎𝟎𝑨𝑬𝑫
𝟏𝟎𝟎 − 𝟏𝟓 + 𝟓 + 𝟏𝟎 + 𝟓 + 𝟐𝟓 =𝟒𝟎% 𝟒𝟎𝟏𝟎𝟎𝑿𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝟖𝟎𝟎𝟎𝑨𝑬𝑫



𝟒𝟏𝟎𝟎𝑿𝟑𝟕𝟓𝟓 = 𝟏𝟓𝟎. 𝟐𝑨𝑬𝑫



𝟓𝟏𝟎𝟎𝑿𝟓𝟎 = 𝟐. 𝟓𝑨𝑬𝑫







20من % 25من االسئلة  % 25 𝟐𝟓𝟏𝟎𝟎 x 20 = 5 

Bاسئلة تكون اختيارها 5اذن 

Bاذن تكون االسئلة التي ليست اختيار 

سؤال15تكون 









تذكرة خروج




