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َداد   َعأ تَنَاِغَمةاْلأ الأم 

2/ 1ف/ م 



.  هاهي أعداد يسهل إجراء العمليات علي: األعداد  املتناغمة

إجياده عددان متناغمان يف القسمة، ألن انتج قسمتهما يسهل5، 20العددان  
:ذهنًيا كما يلي

20 ÷4 =5

ة ؟وملاذا ؟ أي زوج من أزواج األعداد التالية ميثل عددين متناغمني يف القسم
(14 ،3) ،(34 ،11  )، (25 ،5)



عَاَدلَة   الأِمئَِويَّةالأم 

2/ 1ف/ م 



:نتبع التايل525من  % 6إلجياد 

525× 0.06=  جـ  
 =31.5

.  88من % 35اكتب معادلة مئوية مث حلها إلجياد  

التعبري فيها هي صيغة مكافئة للتناسب املئوي، يتم: املعادلة املئوية
.                                       عن النسبة املئوية على صورة كسر عشري

الكل × النسبة  املئوية  = اجلزء  

2/ 1ف/ م 



الأِمئَِوي  التَّغَيُّر  

2/ 1ف/ م 



.ليةهو نسبة تقارن التغري يف كمية ما ابلكمية األص: التغري املئوي

:أوجد التغري املئوي فيما يلي
.زجاجة40: الكمية  األصلية 

.زجاجة55: لكمية  اجلديدة ا

6ساعات والزمن اجلديد 10إذا كان الزمن األصلي 
:ساعات فإن التغري املئوي يساوي

  ×100 =40                        %
10
4

2/ 1ف/ م 



يَاَدة   الأِمئَِويَّةالز ِ

2/ 1ف/ م 



الكمية اجلديدة هي النسبة املئوية للتغري عندما تكون: الزايدة  املئوية
.أكرب من األصلية

مرتًا50مرتًا، واالرتفاع  اجلديد 45إذا كان االرتفاع  األصلي يساوي 
:فإن التغري  املئوي يساوي

.ةو يعترب التغري زايدة مئوي% 10011.11×  

:أوجد التغري املئوي فيما يلي، وبني ما إذا كان التغري زايدة أو نقصان
.زجاجة80: الكمية  األصلية 
.زجاجة95: الكمية  اجلديدة 

5
45



الأِمئَِوي  النُّقأَصان  

2/ 1ف/ م 



مرت30:االرتفاع األصلي
مرت25: االرتفاع اجلديد

. ويعترب التغري نقصان مئوي% 16.7≈100× التغري املئوي          

.أوجد التغري املئوي فيما  يلي و بني ما إذا كان التغري زايدة أو  نقصان
.زجاجة80: الكمية  األصلية 
. زجاجة55: الكمية  اجلديدة 

الكمية اجلديدة هو النسبة املئوية للتغري عندما تكون: النقصان املئوي
.أصغر من األصلية

30
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بأ  حالر ِ

2/ 1ف/ م 



.  شراءهو املقدار الذي يزيد به سعر السلعة على سعر ال: الربح

رايٍل،1000رايالٍت، و كان مثن البيع 904إذا كان مبلغ الشراء 
.  راياًل 96= 904-1000=  يكون الربح   

.راياًل 677ومثن البيع رايلٍ 500أوجد مبلغ الربح إذا كان مثن الشراء 

2/ 1ف/ م 



الأبَيأعثََمن  

2/ 1ف/ م 



.وحدة ماهو املبلغ الذي يدفعه املشرتي مثًنا ل: مثن البيع

،%75رايٍل و بيعت بربح  900إذا كان مبلغ الشراء 
راياًل 675= 900× 0.75= فإن مقدار  الربح 

راياًل 1575= 675+ 900= َو مثن البيع 

% .55رايٍل و الربح  500أوجد مثن البيع إذا كان مثن الشراء 

2/ 1ف/ م 



مالأَخصأ 

2/ 1ف/ م 



.ليهو املبلغ الذي يتم طرحه من املبلغ األص: اخلصم

،%20راياًل، و كانت نسبة اخلصم 60إذا كان مثن أحد الربامج 
راياًل 12= 60× 0.20=  فإن مقدار اخلصم 

% .10راياًل و اخلصم  50أوجد مقدار اخلصم لسلعة مثنها 

2/ 1ف/ م 


