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تناسب النسبة المئوية0-6

 الدرس 0-6 | P20

النسبة المئوية هي نسبة تقارن بين العدد و100. لكتابة نسبة مئوية في صورة كسر، عّبر عن النسبة 
ككسر مقامه 100. ينبغي التعبير عن الكسور في أبسط صورة.

مثال 1 النسب المئوية في صورة كسور

عبر عن كل نسبة مئوية في صورة كسر أو عدد كسري.
 a. 79%

  79% =  79
تعريف النسبة المئوية  100 _ 

 b.  107%

  107% =  107
تعريف النسبة المئوية   100 _ 

      = 1 7
حّول ألبسط صورة.  100 _ 

 c. 0.5%

  0.5% =  0.5
تعريف النسبة المئوية  100 _ 

   =  5
اضرب البسط والمقام في 10 للتخلص من الكسر العشري.    1000 _ 

   =  1
حّول ألبسط صورة.  200 _ 

في تناسب النسب المئوية، فإن نسبة جزء من شيء إلى الكل )األساس( تساوي النسبة المئوية المكتوبة ككسر.
النسبة   

الجزء الكل  المئوية    
  =  a _ b   النسبة المئوية   

p
الجزء  100 _ 

الكل 
يساوي 10. من 40   25% مثال:   

يمكنك استخدام تناسب النسبة المئوية إليجاد الجزء.

مثال 2 إيجاد قيمة الجزء

ما العدد الذي يمثل %40 من 30؟
  a _ 

b
  =  

p
النسبة المئوية 40 واألساس 30، ثم افترض أن  a تمثل الجزء.   100 _ 

  a _ 30  =  40
عّوض b بالعدد 30 وp بالعدد 40.  100 _ 

100a = 30(40(  .أوجد نواتج الضرب التقاطعي

100a = 1200 .حّول ألبسط صورة

 100a
 _ 100  =  1200

اقسم كل طرف على 100.  100 _ 

 a = 12 .حّول ألبسط صورة

يبلغ الجزء 12. إًذا، %40 من 30 يساوي 12.

الهدف
استخدام تناسب النسبة 

المئوية وتطبيقه.

 مفردات جديدة
)percent( النسبة المئوية

تناسب النسب المئوية 
)percent proportion(
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 نصيحة دراسية
تناسب النسبة المئوية في 
مسائل النسبة المئوية، عادًة 
ما يأتي الكل أو األساس بعد 

كلمة من.

يمكنك أيًضا استخدام تناسب النسبة المئوية إليجاد النسبة المئوية لألساس.

مثال 3 إيجاد النسبة المئوية

االستبيانات أجرت منال استبياًنا على الطالب في فترة غدائها. قال 42 من 70 طالًبا 
أجرت منال االستبيان عليهم إن أسرتهم لديها حيوان أليف. فما النسبة المئوية 

للطالب الذين لديهم حيوانات أليفة؟

  a _ 
b

  =  
p
الجزء 42، واألساس 70. افرض أن p يمثل النسبة المئوية.   100 _ 

  42
 _ 70   =  

p
عّوض a بالعدد 42 وb بالعدد 70.  100 _  .

 4200 = 70p .أوجد نواتج الضرب التقاطعي

 4200
 _ 70  =  

70p
اقسم كل طرف على 70.  70 _ 

 60 = p .حّول ألبسط صورة

النسبة المئوية 60، إًذا،  60 _ 100  أو %60 من الطالب كانت لديهم حيوانات أليفة.

مثال 4 إيجاد قيمة الكل

ما العدد الذي %75 منه تساوي 67.5؟

  a _ 
b

  =  
p
النسبة المئوية 75 والجزء 67.5. افترض أن b تمثل األساس.   100 _ 

  67.5
 _ b  =  75

عّوض a بالعدد 67.5 وp بالعدد 75.  100 _ 

 6750 = 75b .أوجد نواتج الضرب التقاطعي

 6750
 _ 75  =  75b

اقسم كل طرف على 75.   75 _ 

 90 = b .حّول ألبسط صورة
األساس 90، إًذا، العدد 67.5 يساوي %75 من 90.

تمرينات

عّبر عن كل نسبة مئوية في صورة كسر أو عدد كسري في أبسط صورة.

  1. 5%  1 _ 20  2. 60%  3 _ 5  3. 11%  11 _ 100 

 4. 120% 1 1 _ 5  5. 78%  
39

 _ 50   6. 2.5%  1 _ 40 

  7. 0.6%  500 _ 
3

   8. 0.4%  1
 _ 250   9. 1400% 14

استخدم تناسب النسبة المئوية إليجاد كل عدد.

كم تبلغ النسبة المئوية التي تمثلها 16 من 40؟ 40%  .11 كم تبلغ النسبة المئوية التي تمثلها 25 من 125؟ 20%   .10  

ما العدد الذي 50% منه تساوي 80؟ 160 ما العدد الذي %20 منه تساوي 14؟ 70  13.   .12  

أوجد %10 من 95. 9.5 كم تساوي %25 من 18؟ 5.4  15.   .14  

كم تساوي %150 من 32؟ 48  .17 ما النسبة المئوية للعدد 30 من 48؟ 62.5%   .16  

كم تبلغ النسبة المئوية التي يمثلها 1 من 400؟ 0.25% ما العدد الذي 5% منه تساوي 83.5؟ 70  19.   .18  

ما العدد الذي %200 منه تساوي 49؟ 24.5 أوجد %0.5 من 250. 1.25  21.   .20 

كم تبلغ النسبة المئوية التي يمثلها 36 من 24؟ 150%  .23 كم تبلغ النسبة المئوية التي يمثلها 15 من 12؟ 125%   .22 

CH00-mod.indb   21 8/18/2016   9:21:20 PM



 الدرس 6-0 | تناسب النسب المئوية | P22

M
cG

raw
-H

ill Ed
uca

tio
n
سة 

س
صالح مؤ

ظة ل
© محفو

ف 
طبع والتألي

حقوق ال

كرة السلة تنجح شيخة في العادة في تسديد %85 من تصويباتها في لعبة كرة السلة. إذا حاولت أن   .24 
 17 تصويبة 20 تصويبة، فكم يفترض أن تسجل؟

درجات االختبار أجاب زايد على 36 جزء إجابة صحيحة في اختبار من 40 فقرة. فما نسبة إجابته   .25 
90%  الصحيحة؟

ألعاب الفيديو أخبرت لميس أبيها أنها فازت في %80 من عدد مرات ألعاب الفيديو التي لعبتها أمس.   .26 
 5 مرات فإذا كانت قد كسبت 4 مرات، فما عدد المرات التي لعبتها؟

المحاليل يتم تحضير محلول جلوكوز عن طريق إذابة 6 مّليلترات من الجلوكوز في 120 مّليلترات من   .27 
5%  المحلول النقي. فما نسبة الجلوكوز في المحلول الناتج؟

تعليم القيادة تحتاج مها إلى الحصول على %75 في اختبار تعّلم القيادة لكي تحصل على رخصتها. إذا   .28 
 27 سؤاالً كان هناك 35 سؤااًل في االختبار، فكم عدد األسئلة التي تحتاج إلى إجابتها بشكل صحيح؟

الصحة تتطلب هيئة األغذية واألدوية في الواليات المتحدة من جهات  .29  
تصنيع األغذية أن يضعوا على منتجاتهم ملصًقا بالقيم الغذائية. يعرض 

الملصق معلومات خاصة بإحدى عبوات المكرونة بالجبن.

ينص الملصق على أن الحصة منها تحتوي على 3 جرامات من الدهون   .a  
المشبعة بما يعادل %15 من القيمة اليومية الموصى بها في نظام غذائي 

يتألف من 2,000 سعر حراري. كم عدد جرامات الدهون المشبعة 
20 g الموصى بها في نظام غذائي يتألف من 2,000 سعر حراري؟

يمثل 470 ملجم من الصوديوم )الملح( في المكرونة بالجبن %20 من   .b  
 القيمة اليومية الموصى بها. ما القيمة اليومية الموصى بها من

الصوديوم؟ 

التباع نظام غذائي صحي، يوصي مجلس األبحاث الوطني بأال يتجاوز إجمالي   .c  
السعرات الحرارية من الدهون نسبة 30 في المئة. ما النسبة المئوية 

للسعرات الحرارية من الدهون في وجبة المكرونة بالجبن هذه؟

درجات االختبار يعرض الجدول الدرجات التي حصل عليها كل طالب في   .30 
مجموعة الدراسة لسالم في اختبار رياضيات مؤخًرا. وكان هناك 88 نقطة 

ب كل اإلجابات إلى أقرب عشرة من النسبة المئوية. محتملة في االختبار. قرِّ

يوسفعبيدفهدنهلةساملاالسم

7268818775الدرجات

  

a.  أوجد النسبة المئوية إلجابات سالم الصحيحة في االختبار. 81.8%  

b.  أوجد النسبة المئوية إلجابات فهد الصحيحة في االختبار. 92.0%  

c.  أوجد النسبة المئوية إلجابات يوسف الصحيحة في االختبار. 85.2%  

d.  ماذا كانت النسبة المئوية األعلى؟ واألقل؟ عبيد %98.9؛ نهلة 77.3%  

متجر الحيوانات األليفة في متجر للحيوانات األليفة، كان الهامستر يمثل %15 من الحيوانات. إذا كان   .31  
 6 حيوانات لدى المتجر 40 حيواًنا، فكم عدد حيوانات الهامستر منها؟

2350 mg

44%

حقائق التغذية
(228g)  حجم احلصة  1 كوب

عدد احلصص لكل عبوة  2

املقدار لكل حصة
السعرات احلرارية   250   السعرات من الدهون 110

   *من القيمة اليومية %
18%     12g      إمجايل الدهون

15%     3g   الدهون املشبعة  

10%     30mg     الكوليسرتول

20%      470mg    الصوديوم

10%     31g     إمجايل الكربوهيدرات

0%      0g     ألياف غذائية  

5g     سكريات  

5g  بروتني

2%   C 4      •     فيتامني%   A فيتامني
كالسيوم  %20      •   حديد          4%
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