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الفصل

احسب ذهنيا :

١٠ ٪  من ٢٥٥٧ ٪  من ٤٤

إذا كان ١٠ ٪  من رحالت السياحة في أحد البلدان تتضمن زيارة متحف ، و كان
عدد الرحالت جميعها ٩٢٠ رحلة ، فما عدد الرحالت التي تتضمن زيارة متحف ؟

االسم

إيجاد النسبة  المئوية   ذهنيا

@amal_almazroai



الفصل  االسم

يبين الشكل أدناه النسب المئوية لكل من الرجال  و النساء و األطفال
الذين زاروا المتحف الوطني . أفترض أن عدد جميع الزائرين ٦٠٠ شخص. 

إيجاد النسبة  المئوية   ذهنيا

١ - ما عدد الرجال الذين زاروا  المتحف ؟ 

٢ - ما عدد النساء  اللواتي  زرن   المتحف ؟ 

٣ - ما عدد األطفال الذين   زاروا    المتحف ؟ 

رجال 

نساء 

أطفال 
  ٪  ١٦ ٪  ٣٣

  ٪ ٥٠

@amal_almazroai

١٣٢
٣



الفصل  االسم

قّدر مايلي:

٤٠ ٪  من ٣٩٨٩ ٪  من ٨٠

٤ من ١٩  ٢٩ من  ٩٠  

النسبة المئوية و التقدير  

قّدر النسبة المئوية لما يلي : 

@amal_almazroai



الفصل  االسم

اشترك ١٢ صديقا في شراء ٣ فطائر كبيرة ، و تقاسموا  جميعا ثمنها بالتساوي ، إذا
كان ثمن الفطيرة الواحدة ٧٢ رياال ، فهل سيدفع كل منهم ١٦ رياال أم ١٧ رياال أم

١٨ رياال ، فسر اجابتك .  

استراتيجية حل المسألة   

@amal_almazroai

أفهم  

أخطط  

أحل   

أتحقق  



الفصل  االسم

أوجد قيمة ٣٥ ٪  من ٩٠  ؟

المعادلة  المئوية

ما  النسبة المئوية للعدد ٦٢ من ٣١٠ ؟ 

@amal_almazroai

ما  العدد الذي ٤٢ ٪  منه تساوي ٦٣  ؟ 



الفصل 

الثمن األصلي : ١٢٠
الثمن الجديد : ٨٤ 

يباع جهاز حاسوب في أحد المعارض بخصم نسبته ٢٠ ٪  ، إذا كان ثمن
الجهاز ٢٤٠٠ ريال ، فكم يصبح ثمنه بعد الخصم ؟

الثمن األصلي  : ١٢
الثمن الجديد : ٢٠ 

االسم

أوجد التغير المئوي ، ثم قّرب الناتج إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم ذلك ، و بين ما
إذا كان التغير المئوي زيادة أم نقصان :

التغير المئوي  

@amal_almazroai


