
يستخدم أصحاب املتاجر النسبة املئوية خالل فرتة التنزيالت. فهم 
خيتارون السلع التي يريدون أن خيفضوا سعرها ، وينظمون جدواًل 
 بأنواع السلع، ثم حيددون فيه نسبة اخلصم املفروضة عىل كل سلعة ،

ويبينون سعرها األصيل وسعرها بعد اخلصم.

األكرب  املجموع  حيث  من  سعرها  انخفض  السلع  أي   ●

للدنانري أكثر من السلع األخرى ؟

 ● كيــف ختتلــف 50 ٪ مــن 12 دينــارًا عــن

50 ٪ من 48 دينارًا  ؟

● أي السلع فرضت عليها أكرب نسبة من 

اخلصم ؟

يمكن  سلعة  أي  أو  سلع  أي   ●

؟  ــل  أق بسعر  رشاؤهــا 

وضح ذلك.

الوحدة الحادية عشرة

الت�سوق

Shopping

اإدراك مفهوم  الن�سبة املئوية وا�ستخدامها

Understanding and  Using Percent

أسعار بعض السلع اخلاضعة للخصومات

سعر البيع بالدنانري نسبة اخلصمالسعر األصيل بالدنانرينوع السلعة

5024 ٪48فستان

2542 ٪56حذاء

506 ٪12قميص

4078 ٪130بدلة رجالية
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م�سروع عمل فريق

Team Project

نفذ الخطة

قدم الم�شروع

تعبير �شفهي

اللوازم:

ورق مقوى، أقالم 

تلوين، مساطر، ورق 

تمثيل بياني

في عام 1٩٧1 تم إنشــاء اتحاد الجمعيات التعاونية االستهالكية والتي من 
مهامها األساسية توفير السلع اإلســتهالكية الضرورية للمواطنين ووضع 
ضوابط الرتفاع أسعارها. ومن الجدير بالذكر أن أولى الجمعيات التعاونية 

االستهالكية الرسمية في منطقة كيفان حيث أنشئت عام  1٩6٢م .
يتم استخدام النسب والتناسب والنسب المئوية وذلك لتحديد الربح 

والخسارة، وارتفاع األسعار وانخفاضها. ما هي األسعار التي يتم المقارنة بينها في السلع المفضلة لديك ؟

●  سمِّ بعض السلع التي يفضلها أعضاء فريقك.

●  ما احلقائق واألرقام املتوفرة لدهيم بشأن هذه السلع ؟

●  كيف تستطيع احلصول عىل معلومات إضافية بشأن هذه السلع ؟

●  أي البيانات عن هذه السلع يمكن عرضها عىل شكل نسب أو تناسبات أو نسب مئوية ؟

اخرت سلعة من بني السلع التي ذكرها أعضاء الفريق ، إذ ترغب يف معرفة املزيد عنها.
اطلب إىل كل من أعضاء الفريق أن يبحث عن معلومات إضافية بشأن هذه السلعة. ما املصادر 

التي يمكن لفريقك أن يستعني هبا، وذلك للحصول عىل معلومات إضافية ؟
سجل البيانات التي حصلت عليها عىل أوراق منفصلة، ثم صنف البيانات ضمن فئات ، وذلك 
بأن تكتب عىل ظهر كلٍّ من األوراق: نسب أو تناسبات أو نسب مئوية. كيف تستطيع استخدام 

التمثيالت البيانية واجلداول لتمثل البيانات بأفضل شكل ؟

●  يف رأيك ، مل تتضمن بيانات السلع نسبًا وتناسبات ونسبًا مئويًة ؟

●  أي البيانات التي وجدهتا ممثَّل عىل شكل نسب ؟ وأهيا ممثٌل عىل شكل تناسبات ؟ وأهيا ممثَّل عىل 

شكل نسب مئوية ؟

تبادل النتائج التي حصلت عليها مع زمالئك يف غرفة الفصل. كيف أثَّر اختيارك للسلعة عىل نمط 
البيانات الذي وجده فريقك ؟

جمع المعلومات

Collecting Data

1
٢

3

اعمل خطًة



16٩

مخطط تنظيمي للوحدة الحادية ع�سرة

الكفايات الخا�سة المتعلقة بالوحدة الحادية ع�سرة

) 1 - 4 ( إجياد النسبة املئوية لعدد باستخدام العالقات بني النسبة املئوية واألعداد العرشية 
والكسور.

) 1 - 6 ( إجراء عمليات رضب أعداد صحيحة وأعداد عرشية موجبة ، وإجراء عمليات 
رضب كسور باستخدام متثيالت وعمليات حسابية مناسبة.

) 1 - 7 ( إجراء عمليات قسمة أعداد صحيحة مع أو بدون باقي ، إجراء عمليات قسمة 
أعداد عرشية موجبة بناء عىل عمليات حسابية وخواص اجلمع والرضب والتحقق 
متثيالت  باستخدام  كسور  قسمة  عمليات  إجراء   ، بالتقدير  الناتج  معقولية  من 

وعمليات حسابية مناسبة.
) 1 - 8 ( حل معادالت ملجموعة أعداد صحيحة وملجموعة أعداد عرشية موجبة باستخدام 

خواص املساواة.
) 1 - 11 ( متييز الدقة والتقريب يف سياقات متعددة.

) 4 - 3 ( حل مسائل مألوفة وغري مألوفة باختيار واستخدام طرق بسيطة متوفرة )مثل: رسم 
جدول،  عمل  أشياء،  قائمة  تنظيم  بيانات،  ومالحظة  ختمني  نمط،  إجياد  صورة، 
حل مسألة أبسط، استخدام طريقة عكسية، التكنولوجيا، حسابات ذهنية، تقدير 
ذهني، التحقق من بيانات متكررة أو ناقصة ،... الخ( من خالل أنشطة رياضية أو 

مشاريع أخرى.
 ) 4 - 4 ( استنباط مسائل رياضية يف بيئة تربوية بسيطة باستخدام أعداد كلية ، أعداد صحيحة ، 

وأعداد نسبية موجبة.
) 5 - 1 ( التحقق من القيمة احلقيقية لتعبري ريايض يتضمن أدوات ربط منطقية يف سياقات 

متنوعة بسيطة.

النسب المئوية

الزكاةعشري الخصماعتيادي

حل المسائلتقدير النسبةإيجاد النسبةصور النسبة
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1 - 11
الن�سب المئوية 

Understanding Percents

سوف تتعلم : كيف تستخدم شبكة المئة لتمثل النسب المئوية.

ن�ساط        :

أوجد نسبة عدد املربعات امللونة إىل عدد املربعات كلها يف كلٍّ مما يأيت :

30
100100100

جميع النسب السابقة تسمى نسبًا مئوية .

وتكتب بالصورة :
٪ 30

٪ 70

٪ 80

٪ 15

٪ 75

٪ 64

٪ 5

٪ 8

30 ٪  تعني »30 من أصل 100«.

تدرب )1(    :

لديك عدد من شبكات املئة ، مثِّل كالًّ من النسب املئوية املبينة أدناه .
قارن رسوماتك برسومات زميلك .

العبارات والمفردات :

النسبة المئوية
percent

المربعات والن�سب المئوية

اللوازم :

شبكة مئة ، مسطرة

النسبة المئوية : هي نسبة من نوع خاص نقارن فيها عددًا ما بالعدد مئة.
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40
100

2
5 أو

يف الشكل املقابل يمكن كتابة ما يمثله اجلزء املظلل من شبكة املئة يف 
صورة نسبة مئوية ، وكرس عرشي ، وكرس اعتيادي .

نسبة مئوية              كرس عرشي                  كرس اعتيادي
                  0.40                                      ٪ 40

اكتب النسبة املئوية التي يمثلها اجلزء املظلل يف كلٍّ من الشبكات أدناه :

استخدم شبكة املئة لتمثل كالًّ من النسب املئوية.

تمرن :

1

4

٢

5

3

6 ٪ 45 ٪ 2٪ 100

اخرت اإلجابة  الصحيحة يف كل ٍّ مما ييل :

٧8 =10 باملئة  = 3
100

أأ  ٪ 1 ٪ 3 30 ٪ب10 ٪ب 300 ٪جـ100 ٪جـ
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2 - 11
ربط الن�سب المئوية بالك�سور الع�سرية 

Relating Percents and Decimals

متجر الطالء

ســوف تتعلم : كيف تكتب نسبًة مئويًة في صورة كسر عشري ، وكيف تكتب كسرًا عشريًا 
في صورة نسبة مئوية.

 ، علبة  مئة  من  جمموعات  يف  الطالء  علب  املتاجر  أحد  يبيع 
كام هو مبني يف الصورة إىل اليسار. ما النسبة املئوية التي متثلها 
علب الطالء اخلرضاء ؟ كيف تستطيع أن تكتب الًنسبة املئوية 

التي متثل علب الطالء اخلرضاء يف صورة كرس عرشي ؟
5 ٪  من العلب لوهنا أخرض .

5 ٪  تعني » 5 من أصل 100 أو 5 أجزاء من املئة «.
وتستطيع كتابتها يف صورة    0.05

للبيع

تستطيع استخدام القيمة املكانية ، فهي تساعدك عىل كتابة كل من النسب املئوية يف صورة 
كرس عرشي . دقق النظر يف اجلدول أدناه :

الكرس العرشي النسبة املئوية القيمة املكانية
عدد العلب من لون

معني/ عدد العلب كلها
اللون

0.05 ٪ 5 5 أجزاء من املئة 5 من أصل 100 أخرض
0.50 ٪ 50 50 جزءًا من املئة 50 من أصل 100 أمحر
0.20 ٪ 20 20 جزءًا من املئة 20 من أصل 100 أصفر
0.02 ٪ 2 جزءان من املئة 2 من أصل 100 بنفسجي

اكتب قاعدًة تصف فيها كيف تتحرك الفاصلة العرشية عندما تريد أن تكتب نسبًة مئويًة يف 

صورة كرس عرشي . استخدم هذه القاعدة لتكتب  50 ٪   يف صورة كرس عرشي .

0.50     =     ٪ 50 .    =     ٪ 50
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تدرب )1(    :

اكتب كالًّ من النسب املئوية التالية يف صورة كرس عرشي :

=  ٪ 3         

= ٪ 65      

= ٪ 12.5

لقــد تعلمــت كيــف تكتــب نســبًة مئويــًة فــي صــورة كســر عشــري. تســتطيع أيضــًا 
أن تكتــب كســرًا عشــريًا فــي صــورة نســبة مئويــة .

اكتب قاعدة تصف فيها كيف تتحرك الفاصلة العرشية عندما تكتب كرسًا عرشيًا يف صورة 
نسبة مئوية .

اكتب 0.0٢ يف صورة نسبة مئوية .

٪ 2     =     ٪ 02 .    =     0.02

تدرب )2(    :

اكتب كالًّ من العددين التاليني يف صورة نسبة مئوية.

0.35   =أ

5. 4     =ب

مــا وجــه الشــبه واالختــالف بيــن كتابــة كســر عشــري فــي صــورة نســبة مئويــة وكتابــة 
نســبة مئويــة فــي صــورة كســر عشــري ؟
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تدرب )3(    :

أكمل اجلداول التالية :

الكرس العرشي النسبة املئوية

٪ 10

0.54

٪ 43.2

الكرس العرشي النسبة املئوية

1.43

0.012

٪ 748

اكتب كالًّ من النسب املئوية التالية عىل صورة كرس عرشي .
تمرن :

1

3

5

٧

٩

11

٢

4

6

8

10

1٢

٪ 34٪ 15

٪ 99٪ 20

٪ 60٪ 44.4

٪ 2.7٪ 4

٪ 4.3٪ 100

٪ 600٪ 3.25
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13

15

1٧

1٩

٢1

٢3

٢5

٢6

14

16

18

٢0

٢٢

٢4

0.100.50

0.450.98

0.763

0.070.08

0.3150.120

1.2

ذهب عبدالرمحن إىل املكتبة واشرتى 100 ملصق أراد ترتيبها يف ملفه ، حيث كان ٪65 
 من امللصقات لصور حيوانات و15٪ منها صور نباتات والبقية لصور بعض املشاهري ، 

ما النسبة املئوية من الصور التي متثل صور املشاهري؟

كيف يمكنك استخدام شبكة املئة لتبني ٢00 ٪  ، ٢50 ٪  ؟

12.5

اكتب كالَّ من الكسور العرشية التالية يف صورة نسبة مئوية :
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● الطريقة األوىل  : استخدم الكسور املتكافئة.

اخلطوة )1( : 

بام أن النسبة املئوية تعني »من أصل 100«، 
.100 مقامه  يكون  مكافئًا  كرسًا  اكتب 

اخلطوة )٢( :

مئوية. نسبة  صورة  يف  االعتيادي  الكرس  اكتب 

لقد استخدمت  75 ٪  من الورقة.

● الطريقة الثانية : اقسم لتجد الكرس العرشي ، 
ومن ثم اكتب الكرس العرشي يف صورة نسبة مئوية.

3 - 11
ربط الن�سب المئوية بالك�سور االعتيادية 

Relating Percents and Fractions

تغليف الهدايا

ســوف تتعلم : كيف تكتب النســبة المئوية في صورة كســر اعتيادي. و كيف تكتب كسر 
اعتيادي في صورة نسبة مئوية .

ــًا  ــا طابع ــي عليه ــة ، نضف ــاألوراق املزخرف ــا ب ــف اهلداي ــا نغل عندم

ــض  ــف بع ــة لتغل ــة مزخرف ــن ورق 3  م
4 ــت إىل   ــزًا. إذا احتج ممي

اهلدايــا ، فــا هــي النســبة املئويــة مــن الورقــة التــي اســتخدمتها ؟

3   يف صورة نسبة مئوية .
4 ملعرفة ذلك ، اكتب   

75 = 25 X 3 = 3
100 25 X 4 4

3
4

٪ 75 = 75 = 3
100 4

تعني : » 3  4 « .

0.75 يعني :
»75 جزءًا من املئة «

 الحلإليك طرائق

تذكر أن:
عندما نقول كسرًا 
نعني كسرًا اعتياديًا.

3
4

0.7 5    
4   3.0        

٪ 75  =  0.75  =        

2   8     
 2  0
 2  0

0 0

تدكر أن:
10 = 5 X ٢ 

100 = 5 X ٢0
100 = 4 X ٢5

1000 = 1٢5 X 80
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تدرب )1(    :

اكتب الكسور التالية يف صورة نسبة مئوية :

جـبأ = 1
2= 2

5= 3
20

ما النسبة المئوية من الورقة التي لم تستخدمها في تغليف الهدايا ؟
كيف تستطيع أن تكتب هذا العدد في صورة كسر اعتيادي؟

تستطيع أن تستخدم الكسور المتكافئة لتكتب كسرًا في صورة نسبة مئوية.
تســتطيع أن تســتخدم أيضــًا الكســور المتكافئــة لتكتــب نســبًة مئويــًة فــي صــورة كســر اعتيــادي .

إذا استخدمت 75 ٪ من الورقة ، يكون قد بقي 25 ٪ منها.

اكتب ٢5 ٪  يف صورة كرس يف أبسط صورة.

اخلطوة )1( : 
اكتب النسبة املئوية يف صورة كرس مقامه العدد  100.

  =  ٪ 2525
100

اخلطوة )٢( : 
ط اإلجابة . بسِّ

1 = 25 25 = 25
4 25 100 100
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اكتب كالًّ من الكسور التالية يف صورة نسبة مئوية :
تمرن :

1= 40
100٢= 40

503= 9
100

4= 2
505= 1

106= 1
4

٧= 3
58= 2

25٩= 4
8

10= 3
811= 1

201٢= 1
3

تدرب )2(    :

ط عند احلاجة : اكتب كالًّ من النسب املئوية يف صورة كرس. بسِّ

جـبأ ٪ 13٪ 15٪ 200
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ط الكرس عند احلاجة : اكتب كالًّ من النسب املئوية يف صورة كرس ، بسِّ

قارن مستخدمًا رمز العالقة  >  أو  <  أو  = :

٢1

13٪ 2114٪ 615٪ 3016٪ 65

1٧٪ 450

اكمل اجلدول التايل :

18٪ 31٩٪ 50٢0٪ 74

النسبة املئوية الكرس العرشي الكرس

٪ 80 0.80

٪ 65

٪ 2

٢٢

٢5

1
4

1
20

٪ 25

٪ 20

٢3

٢60.40

1
10

٪ 40

٪ 1٢4

٢٧12 1
2

0.35

125

٪ 34

1
5
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اخلطوة )1( : 
استخدم 4 مسطحات من قطع دنيز كام يف الشكل لتمثيل 400 صنف .

اخلطوة )٢( : 

0.30  =  30
100 بام أن 30 ٪  =  

استخدم أعواد العرشات من قطع دنيز لتمثيل 30  جزء من  100

اخلطوة )3( : 

400 30 ٪  من  
120 صنف .  = 4  X  30

يمكن إجياد عدد أصناف األلبسة الرياضية بطرائق أخرى .

4 - 11
اإيجاد الن�سبة المئوية من عدد 

Finding the Percent of a Number

محل الم�ستلزمات الريا�سية

سوف تتعلم : كيفية استخدام التناسب أو حل معادلة إليجاد النسبة المئوية من عدد ما.

متجر لبيع  املستلزمات الرياضية يبيع 400 صنف فإذا كان 30 ٪ منها ألبسة رياضية. 
فكم عدد أصناف األلبسة الرياضية التي يبيعها املحل ؟

ن�ساط    :

النسبة املئوية لأللبسة الرياضية

استخدم الرضب التقاطعي لتجد قيمة  ن
x ن  100  = 400  x  30

        ن   = 
        ن   = 120

12 000
100

= 30
100

ن
400

عدد أصناف األلبسة الرياضية

عدد األصناف يف املحل

●  الطريقة األوىل : اكتب تناسبًا .

اللوازم :

قطع دنيز

تذكر أن :
  = ٪ 30
0.30 =

  = ٪ 33

  = ٪ 66

30
 100

1
 3
٢

 3

1
 3
٢

 3

 الحلإليك طرائق

=
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أي عدد من األصناف سيمثل  30 ٪  من  400  صنف
400  x    ٪ 30 ن = 
400  x  0.30 ن = 

120 ن = 
عدد األصناف لأللبسة الرياضية 120 صنف .

● الطريقة الثانية : اكتب معادلة .

تدرب    :

أأ

بب

100
ن =

4
ن =

كيف تستطيع استخدام الحساب الذهني لتجد  20 ٪  من  50 ؟
وكيف تستطيع استخدام الضرب التقاطعي ؟  أي الطريقتين أسهل ؟

تذكر أن :

  = ٪ ٢51
 4

اكتب معادلة لتجد :اكتب تناسب لتجد :

12.5 ٪  من  40200 ٪  من  50

ن  =

ن  =

= X
100

= X
4

ن  =
ن  =

ن  =

33 ٪  من  2590 ٪  من  245 1
 3

X

Xن  =

50
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تمرن :

أوجد قيمة كلٍّ مما ييل :

20 ٪ من 220 1

75 ٪ من 160 3

66 ٪ من 300   2
3 5

6 ٪ من 800 ٧

90 ٪ من 55 ٢

40 ٪ من 200 4

60 ٪ من 70 6

85 ٪ من 40 8
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استخدم احلساب الذهني أو الورقة والقلم لتجد قيمة كلٍّ مما ييل.
اذكر الطريقة التي استخدمتها.

3 ٪ من 1010300 ٪ من ٩50

111٢ 25 ٪ من 1880 ٪ من 16.50

1314 12.5 ٪ من 10016 ٪ من 500
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سوف تتعلم : كيف تساعد عملية تقدير النسبة المئوية على حل مسائل من الحياة اليومية.

يريد مالك أحد املتاجر مجع التربعات ملساعدة األطفال اليتامى.
لذلك سيضع  9 ٪  من قيمة كل من املبيعات يف صندوق التربعات. إذا أراد 
خالد أن يشرتي كرة السلة املبينة يف الصورة ، بكم يكون خالد قد ساهم تقريبًا يف 
صندوق التربعات  ؟ تستطيع استخدام التقريب لتقدر  9 ٪  من 19.99 دينارًا.

x        ٪ 9     19.99  دينارًا
x     ٪ 10      20  دينارًا

x   0.10     20  =  2       بالتايل ، يساهم خالد يف دينارين تقريبًا.

1٩.٩٩
دينارًا

بما أنك قربت 9 ٪ إلى نسبة أكبر هي 10 ٪  وقربت  19.99 دينارًا إلى عدد 
أكبر هو 20 دينارًا ،  فإنك تكون قد بالغت قلياًل في تقديرك.

وبالتالي ، فإن المبلغ الذي ساهم فيه خالد هو أقل بقليل من دينارين.

تدرب    :

            ٧1 ٢8 ٪ من          قدر 

28 ٪ من 71  يقرب إىل           ٪ من 70 

= 70  x           = 70 من ٪         

28 ٪ من 70               .

            4٩ 4٩ ٪ من          قدر 

49 ٪ من 49  يقرب إىل           ٪ من 50 

= 50  x            = 50 من ٪         

49 ٪ من 49               .

٢0٢ 8٢ ٪ من          قدر 

82 ٪ من 202 يقرب إىل         ٪ من

=  200  x          ٪ من          =         

.            202 82 ٪ من 

5٩.٩٧ ٩ ٪ من          قدر 

59.97 يقرب إىل         ٪ من 60 9 ٪ من 

=  60  x          ٪ من 60  =          

.            59.97 9 ٪ من 

أ

جـ

ب

د

5 - 11
تقدير الن�سبة المئوية من عدد 

Estimating the Percent of a Number

اطبعوا ب�سمًة على �سفاه الأطفال

تذكر أن:
الرمز 

يعبر عن يساوي 
تقريبا.

≈

≈

≈

≈

≈
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د ما إذا كان كل تقدير معقواًل أم غري معقول. وضح ذلك. حدِّ

27 ٪ من 28 يساوي 9 تقريبًا.         

ــت  ــل بالغ ــى 40 ، فه ــت عل ــن 199 وحصل ــدرت 17٪ م ــك ق ــرض أن لنفت
ــك. ــح ذل ــه ؟ وض ــت من ــرك أو قلل ــي تقدي ف

ر يف كل مما ييل: قدِّ
تمرن :

13

1٢ 22 ٪ من 1131 ٪ من 99

34 5 ٪ من 49199 ٪ من 86

56 18 ٪ من 3029.99 ٪ من 298

٧8 89 ٪ من 776 ٪ من 40

٩10 17 ٪ من 2619 ٪ من 30

111٢ 96 ٪ من 1872.98 ٪ من 22

23 تقريبًا.14 66 يساوي  60 ٪ من 
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سوف تتعلم : كيف تستطيع حساب قيمة زكاة المال.

10 دينار، مر عليها عام هجري  امتلك فيصل مبلغ قدره  000
كامل. ما املبلغ الواجب عىل فيصل دفعه زكاًة ملاله علًا بأن نسبة 

الزكاة هي ٢.5 ٪ ؟

ما الذي حتتاج إىل معرفته ؟
املبلغ الواجب عىل فيصل دفعه.

من  لتتحقق  الذهني  احلساب  تستخدم  كيف 
صحة اإلجابة ؟

وضح الطريقة التي ستتبعها.

كيف ستحل املسألة ؟
تستطيع أن تكتب معادلًة لتعرف قيمة الزكاة

ارضب القيمة اإلمجالية بـ  2.5 ٪ .

لنفرتض أن املتغري س يمثل قيمة الزكاة.
10 000 x 2.5 = س

10 = 250 دينار 000 x 0.025 =
تبلغ قيمة الزكاة  250  دينار

تحسب الزكاة على أنها نسبة 1 : 40 من األموال إذا حال عليها الحول.

خطط

امل�سائل حل 

استخدم أشياء متثل 
هبا املسألة.

ارسم صورًة
ابحث عن نمط

مخن والحظ
استخدم التعليل الًسليم

نظم الئحًة
كون جدواًل

حل مسألًة أبسط
جرب احلل الرتاجعي

اخرت األداة املناسبة

 افهم :

 خطِّط : 

حل :

راجع وتحقق : 

6 - 11
خطة حل الم�سائل  ) زكاة المال (

Problem-Solving Strategy ( Zakat Al-mal )

ح�ساب زكاة المال

حلُّ اْلمسائِل

افَهْم
خطِّْط

ُحلَّ

راجع وتحقق

معلوماٌت مفيدٌة :
تقدموا  وما  الزكاة  وءاتــوا  الصلوة  وأقيموا   ﴿
ألنفسكم من خري جتدوه عند اهلل إن اهلل با تعملون 

بصري﴾ )البقرة: 110(.
توجب عىل املسلم الزكاة عند بلوغ ماله النصاب 

ومرور احلول. 
»الزكاة« مشتقة من زكا والتي 
تعني الناء والطهارة والربكة. 
ألموال  طهرة  الزكاة  فإخراج 
تعاىل.  اهلل  إىل  وقربة  املسلم 
 ٪  ٢.5 الزكاة  مقدار  ويبلغ 

من املال )ربع العرش(.



18٧

● الطريقة األوىل : اكتب معادلة .

              24 000  x  ٪ 2.5 = ن
              24 000  x 0.025 =    

600 =    

● الطريقة الثانية : استخدم تناسبًا .

x  40 = 24  ن 000 x 1
40    24 ن = 000

600 =    

مثال:

ادخر شخص مبلغ ٢4000 دينار حال عليها احلول. أوجد الزكاة الواجب عليه إخراجها.
 الحلاإليك طرائق

تذكر أن:

٪ ٢.5 = 1
40

)ربع العرش(

تدرب )1(    :

 48 يف هناية أحد األعوام أجرى عيسى حسابًا ملدخوله ومرصوفه فوجد أن املدخول 000
40 دينار . وقد مر عىل ذلك عام هجري كامل فأراد عيسى  دينار وأنه رصف منها  000

إخراج الزكاة عن ماله ، علاًم بأن نسبة الزكاة هي 2.5 ٪ من املال .

 ما املبلغ الواجب دفع الزكاة عنه ؟

 ما املبلغ الواجب عليه دفعه  )زكاة ماله( ؟

                 x  ٪ 2.5
=                                   x 0.025

إذًا قيمة الزكاة الواجب عليه دفعها   =

أ

ب

= 1
40

ن
24 000

نفرض املتغري  ن  يمثل قيمة الزكاة

تبلغ قيمة الزكاة  600  دينار .
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تدرب )3(    :

تدرب )2(    :

أخرجت سيدة زكاة أمواهلا فبلغت 500 دينار ، أوجد مقدار املال الذي أخرجت عنه الزكاة.
نفرض أن املتغري س يمثل املال الذي أخرجت عنه الزكاة :

                    س      =

س   =

س   =

املال الذي أخرجت عنه الزكاة =                   دينار .

= 1
40

500
س

قيمة الزكاة )بالدينار( املدخرات السنوية )بالدينار(

1 800
25

أكمل اجلدول التايل :

تمرن :

xx

x

30 دينار وقد حال عليها احلول ، أوجد مقدار  ادخر رجل مبلغًا من املال مقداره  000 1
الزكاة الواجبة عليه علًا بأن نسبة الزكاة هي 5.٢ ٪ .
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بلغ مقدار الزكاة التي أخرجتها منال 350 دينار أوجد مقدار املال الذي أخرجت عنه  ٢
الزكاة علًا بأن نسبة الزكاة هي ٢.5 ٪ من املال .

طلب مروان توزيع أموال زكاته عىل عرشين عائلًة يف املنطقة التي يعيش فيها. كان لدى  3
80 دينار  . علًا أن نسبة الزكاة هي ٢.5 ٪ . ما هو نصيب كل  مروان مبلغ قدره  000

عائلة من زكاة مروان ؟

كان  إذا  دينار.   5 بـ 000 الرتميم  كلفة  فقدرت  املسنني  دار  ترميم  أراد مخسة أصدقاء  4

مبلغ  يملك  صالح  وكان  بالتساوي  الكلفة  هذه  تقاسم  يريدون  األصدقاء  هؤالء 
ليدفع ما عليه من أجل ترميم دار  املبلغ  الزكاة عن هذا  50 دينار ويريد إخراج  000

املسنني. هل املبلغ الواجب عليه كزكاة يكفي لتغطية حصته من الرتميم ؟

iPad


iPad


iPad


iPad


iPad


iPad


iPad


iPad




1٩0

7 - 11
ح�ساب الخ�سم 

Computing Discounts

سوف تتعلم : كيف تطرح قيمة اخلصم من السعر األصيل لتجد سعر البيع.

ــبة 25 ٪  ــة بنس ــات الناري ــىل الدراج ــاًم ع ــر خص ــد املتاج ــع أح ــالت وض ــرتة التنزي يف ف
ــار . ــم  400  دين ــل اخلص ــيل قب ــعرها األص ــة كان س ــد رشاء دراج ــإذا أراد أمح ف

 فكم سيدفع أمحد ثمنًا للدراجة ؟

حلساب السعر بعد اخلصم نتبع اخلطوات التالية :
اخلطوة )1(

أوجد قيمة اخلصم . 
قيمة اخلصم = السعر األصيل x نسبة اخلصم

٪ 25  x  400 =
0.25  x  400 =

100 =
قيمة اخلصم = 100 دينار

التنزيالت

إذًا دفع أمحد  300  دينار لرشاء الدراجة النارية .

اخلطوة )٢( 
أوجد سعر البيع .

سعر البيع = السعر األصيل - قيمة اخلصم
100 - 400 =

= 300 دينار

خصم ٢5 ٪

الِعبارات واْلُمْفَردات:

الخصم
Discount 



1٩1

x              = قيمة اخلصم عىل اخلاتم
x   200  =                                         

=                                         
سعر البيع للخاتم = السعر األصيل  -  قيمة اخلصم

 -           200       =    
=        

تدرب )1(    :

أ        أوجد قيمة اخلصم وسعر البيع إذا كان السعر األصيل  16 دينار ، نسبة اخلصم 50 ٪

          إذا كان السعر األصيل خلاتم هو  ٢00 دينار ، ونسبة اخلصم 1٢.5 ٪  ، أوجد قيمة 
اخلصم عىل اخلاتم .

إذا كانــت نســبة الخصــم  25٪  فما النســبة المئوية من الســعر األصلي التي يمثلها ســعر البيع ؟

السعر األصيل

اخلصم
؟25 ٪

٪ 100

السعر بعد اخلصم ) سعر البيع (

ب

دينار

دينار

اخلصم نسبة   x األصيل  السعر   = اخلصم  قيمة 
٪ 50  x قيمة اخلصم  =                       
0.5  x                         =  

  =                         دينار
اخلصم قيمة   - األصيل  السعر   = البيـع  سعـر 

-            16         =   
  =                   دينار

iPad


iPad


iPad


iPad


iPad


iPad


iPad




1٩٢

تمرن :

1 أوجد قيمة اخلصم وسعر البيع لكلٍّ مما ييل:

         السعر األصيل : 300 دينار
نسبة اخلصم : 10 ٪

         السعر األصيل : 220 دينار
نسبة اخلصم : 30 ٪

           السعر األصيل : 56 دينارًا
نسبة اخلصم :  25 ٪

           السعر األصيل : 66 دينارًا
نسبة اخلصم :         33 ٪

أ

جـ

ب

د
1
3

تدرب )2(    :

أكمل اجلدول أدناه :

سعر البيع بالدينار قيمة اخلصم بالدينار نسبة اخلصم السعر األصيل بالدينار

5 ٪ 12.5 40
132.50 ٪ 5 2 650

5 121 569 ٪ 10
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خصم عىل  حيصل  لذلك   ، النادي  يف  عضو  وهو  منتظم  بشكل  الرياضة  عيل  يارس   3
بنسبة 15 ٪ عىل االشرتاك الشهري . كم سيدفع عيل للنادي كل شهر، إذا كانت قيمة 

االشرتاك تساوي ٩0  دينارًا يف الشهر ؟

4 يقدم أحد املتاجر عرضًا خاًصا ، إذ خيصم  5 ٪  من قيمة املشرتيات التي يتجاوز ثمنها 
دينارًا ولوحًة بـ 38  دينارًا وحقيبًة  بـ 4٩  أطباقًا  الزبائن  أحد  دينار. اشرتى   الـ 100 

بـ ٢٢ دينارًا . كم سيدفع الزبون ؟

٢ يقيم املتجر عرضًا خاًصا عىل األدوات الكهربائية إذ خيصم ٢0 ٪ من سعرها األصيل .

ما سعر بيع راديو ، علًا أن سعره األصيل 4٩.5 دينارًا ؟
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٨ - 11
مراجعة الوحدة الحادية ع�سرة 

Revision Unit Eleven

1 أكمل اجلدول التايل :

٢ أوجد قيمة ما ييل :

        30 ٪  من  700                            3.5 ٪  من  40

ر  1٢0 ٪  من  1٧ 3 قدِّ

بأن علًا  ماهلا  زكاة  إخراج  نورة  تريد  احلول  عليها  حال  دينار    ٩٢ 000 نورة   لدى   4
 نسبة زكاة املال هي  ٢.5 ٪ . فا هو مقدار زكاة  أموال نورة ؟

5 دفع أحد املحسنني زكاة ماله وقد بلغت ٧50 دينار. فا هو مقدار املبلغ الذي أخرجت 
عنه الزكاة ؟

6 أجرى متجرًا لألدوات الكهربائية خصًا بنسبة 65 ٪ عىل مجيع املعروضات . إذا أرادت 
عائلة رشاء تلفاز سعره األصيل ٧50 دينار. فا هو مقدار اخلصم الذي حصلت عليه 

العائلة وما هو املبلغ الذي ستدفعه ثمنًا هلذا التلفاز ؟

الكرس االعتيادي الكرس العرشي النسبة املئوية

٪25

0.75

1
40

1
8

ب أ
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اختبار الوحدة الحادية ع�سرة

ــل  ــح ، ظل ــط صحي ــد فق ــارات ، واح ــع اختي ــة أرب ــود التالي ــن البن ــد م ــكل بن ــًا : ل ثاني
ــة. ــة الصحيح ــىل اإلجاب ــة ع ــرة الدال الدائ

6 النسبة املئوية   9 ٪   يف صورة كرس عرشي :

النسبة املئوية  2.5 ٪  يف صورة كرس اعتيادي بأبسط صورة : ٧

8    7.5 ٪  من  500  =

إذا كان مقدار الزكاة 80 دينار فإن املبلغ الذي أخرجت عنه هذه الزكاة هو : ٩

إذا كان السعر األصيل للدراجة 36 دينار وكان عليها خصم  10 ٪  فإن سعر البيع هو: 10

جـأ دب 90.090.0090.0009

جـأ دب

جـأ دب 37537.53.750.375

جـأ دب 3 دينار 32  دينار200 320 دينار000 3 دينار000 200 000

جـأ دب 32.4 دينار36 دينار39.6 دينار360 دينار

25
1000

5
200

1
40

1
4

أواًل : يف البنــود )1 - 5( ظلــل          إذا كانــت العبــارة صحيحــة وظلــل          إذا كانــت 
العبــارة غــري صحيحــة.

ب  أ  ٪ 70 = 0.07  1

ب  أ 
إذا كان السعر األصيل لساعة 300 دينار وسعرها بعد اخلصم

150 دينار فإن النسبة املئوية للخصم هي 50 ٪
 ٢

ب  أ  الكرس        يف صورة نسبة مئوية هو 30 ٪  3

ب  أ  النسبة املئوية للجزء املظلل يف الشكل املقابل هي 75 ٪  4

ب أ
64 دينار حال عليها احلول فإن زكاة ماله  إذا كان لدى شخص 000

هي 1600 دينار .
5

بأ

3
5
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موارد الوحدة الحادية ع�سرة

Unit 11 Resources

اخرت واحدًة من املسألتني التاليتني ، وحلها مستخدمًا ما تعلمته يف هذه الوحدة .

٢  الرياضة المفضلة1  البحث عن النسبة المئوية

اخرت موضوعًا ، وأجر بحثًا عنه عىل 
عىل  حتصل  بحيث  اإلنرتنت  شبكة 
بيانات معطاة عىل شكل نسب مئوية.

اكتب مسألة وحلها ، ثم أعط اإلجابة 
عىل شكل كرس عرشي أو نسبة مئوية.

أفراد  من  أو  أصدقائك  من  عددًا  استطلع 
يفضلون  التى  الرياضة  حــول  العائلة 
عدد  إىل  رياضة  كل  نسبة  أعط  مشاهدهتا. 
اكتب  ثم   ، عليها  حصلت  التي  اإلجابات 
نسبة  و  عرشي  كرس  شكل  عىل  نسبة  كل 
مئوية. أيُّ الرياضات كانت األكثر شعبيًة ؟

وأهيا كانت األقل شعبيًة ؟

اسرتاحة الغداء

1 = 1.0 = ٪ 100

٪ 1
0 =

 0.
1 =

 1 10

 = 
٪ 3

3
1 3

1 3

 = 0.2 = ٪ 201
5

نشاط

ملفك اخلاص : قد ترغب يف إضافة هذا النشاط إىل ملفك اخلاص.

الئحة الطعام
فطرية صغرية                      0.500 دينار

شطرية دجاج                      0.850 دينارًا
طبق صغري من السلطة                      0.750 دينارًا ، كبري 1 دينار
طبق صغري من البطاطا                      500 فلس ، كبري 750 فلسًا

مهربغر باجلبنة                      0.950 دينارًا ، كبري 1.250 دينارًا

مرشوبات غازية: كوب صغري            300 فلس ، كبري 500 فلس

لديك 110 دنانري لتنفقها عىل تناول طعام الغداء خالل 
أسبوع )من السبت إىل األربعاء(. استخدم الئحة الطعام 
أدناه لتجيب عن األسئلة. عليك أن تضيف عىل قيمة 
الفاتورة رسوم خدمة بنسبة 15 ٪ ورضيبًة بنسبة 6 ٪.

●  ماذا ستطلب خالل كل من أيام األسبوع ؟

   كم ستبلغ قيمة الفاتورة ؟
●  ما املبلغ الذي ستدفعه خالل األسبوع كله ؟
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ب ما ييل: جرِّ
أوجد  15 ٪  من كل من املبالغ التالية :

أحيانًا ، عندما تكون اخلدمة ممتازًة يف املطعم، حيصل النادل عىل ٢0 ٪ من قيمة الفاتورة. استخدم 
ما تعلمته يف هذه الصفحة لتجد  ٢0 ٪  من كل من املبالغ التالية :

إليك مبلغًا من املال !
مبلغًا  للنادل  املطاعم  زبائن  يرتك  األحيان  معظم  يف 
من املال ترتاوح قيمته بني  10 ٪  و  20 ٪  من قيمة 
إال  املقدمة.  اخلدمة  نوعية  بحسب  وذلك   ، الفاتورة 
أن النادل حيصل عادًة عىل 15 ٪ من قيمة الفاتورة. 
النسبة  لتجد   ، الذهني  احلساب  استخدام  تستطيع 

املئوية من الفاتورة التي ستمثل مبلغًا من املال.
الفاتورة. تستطيع  1 أوجد أواًل 10  ٪  من قيمة 
أن حترك  أو   ، الفاتورة عىل  10  قيمة  تقسم  أن 

الفاصلة العرشية منزلًة واحدًة إىل اليسار.
٢ بعدها، أوجد  5 ٪  من قيمة الفاتورة. تستطيع أن جتد 

نصف العدد الذي حصلت عليه يف اخلطوة  )1(.
3 امجع العدد الذي يمثل  10 ٪   إىل العدد الذي يمثل  

5 ٪  ، لتجد قيمة املبلغ من املال الذي حصل عليه النادل.

1

٧

٢

8

3

٩

4

10

5

11

6

1٢

10.62 دنانري

9.81 دنانري

4.67 دنانري

14.63 دينارًا

13.59 دينارًا

16.67 دينارًا

20.31 دينارًا

23.31 دينارًا

47.53 دينارًا

27.20 دينارًا

28.47 دينارًا

37.14 دينارًا

الفاتورة
1.850 دينارحلم مشوي

1.400 دينارسلطة
0.725 دينارقطعة حلوى

1.05 ديناركوبان من عصري الربتقال
0.500 ديناركوب من املرشوبات الغازية

5.525
0.830رسوم خدمة

6.355

10 ٪  من  6.355 دنانري 
تساوي 0.635 دينار تقريبًا.

نصف الـ 0.635 دينار 
يساوي 0.318 دينار تقريبًا.

0.635 دينار + 0.318 دينار = 15 ٪ 
أو 0.٩53 دينار تقريبًا.

مجلة الرياضيات




