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2فصل 

درصد و كاربردهاي آن

کاناکورد جنیوییتی ماری آ ۀبر اساس داده های موسس (Fortuneفورچون) ۀنشریگزارش 

(«CanaccordGenuity»بازار کل درصد از سود  ۱۰ الف شرکت ۵۱۰۲در سال  ، نشان می دهد که

تلفن های هوشمند را به خود اختصاص داده است. 

ترین تولید کننده تلفن هوشمند به شمار می رود و همچنان بزرگ ب شرکتست که ا این در حالی

و  است شرکت محصول این،  رسیدهفروش به  در سراسر جهانکه های هوشمند تلفندرصد از  ۱/۵2

 . داده استدوم را به خود اختصاص  ۀرتب، درصد از فروش جهانی۵/۰1با کسب شرکت الف

سنت از هر دالری که به صنعت ساخت تلفن هوشمند تعلق  ۱۰بر اساس اظهار نظر منابع یاد شده، 

 .(digiato.com)می شود  شرکت الفهای بانکی حساب واردگیرد، در نهایت می

5112سهم بازار فروش و سهم سود حاصل از فروش،   

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://media.jamejamonline.ir/Media/Image/1394/02/15/635664370049557646.jpg&imgrefurl=http://jamejamonline.ir/online/1931268016175409017/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B6-%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D8%AF&docid=N18_Xbp3etnJrM&tbnid=yc1OlDQJm-EpsM:&w=555&h=370&ved=0ahUKEwi285nKhoHMAhWBvRoKHTMLBbM4ZBAzCFwoWTBZ&iact=mrc&uact=8
https://digiato.com/wp-content/uploads/2016/02/Apple-dominated-with-91-of-the-profits-in-the-smartphone-industry-last-year.png
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ذهنيبه طور  درصد ۀمحاسب

وقت به ولي هيچ "،اضي در زندگي روزمره كاربرد داردري" :گفتندشنيدم كه مين رياضي ميهميشه از معلما

يک مركز ديروز درستي اين گفته را احساس نكرده بودم. براي خريد وسايل مورد نياز مدرسه با مادرم به  ۀانداز

، 01. برخي از اجناس با %فروختمي ،تخفيف درصدهاي مختلفي اجناس خود را با رفته بودم. فروشگاه خريد

سه كه ما  ينفر جلوي رسيدند. در صف صندوق پرداخت،تخفيف به فروش مي 21% با و برخي 52% با برخي

 2111جفت جوراب قبل از تخفيف هر  هاي حراج خيلي مناسب است؛كه قيمت برداشته بود، گفتجفت جوراب 

تومان شده است. از او پرسيدم چگونه حساب كرده  0111سه جفت جوراب فقط ، تخفيف 51با % تومان بوده اما

بپردازم.  01تخفيف. پس بايد % 01درصد هم % 51تومان. سه تا % 02111تومان،  2111سه تا "است. گفت: 

  "تومان. 0111شود تومان هم مي 02111از  %01

تومان و  21111 ۀيک شلوار با قيمت اوليو تخفيف،  21تومان و % 01111 ۀاولييک پيراهن با قيمت كه من هم 

با  وبود تومان  01111گفته بود شروع به محاسبه كردم. كل خريدم  اوبا روشي كه  ،تخفيف برداشته بودم %01

 پرداختم. ميتومان  05111بايد با محاسبات خودم تخفيف، با محاسباتي كه انجام دادم،  01در نظر گرفتن %

 اشتباه است!"گفت:  آميزاعتراض لحني او با "تومان. 05111"دار گفت: نفر جلويي من رسيد. صندوقبه نوبت 

دار هم با لحني . صندوقتوضيح داددار خود را براي صندوق ۀروش محاسب بعد هم "تومان بدهم 0111من بايد 

نفر  "!شوندها مجاني ميجوراب ۀهمالبد  اگر دو جفت جوراب ديگر هم برداري،پس "آميز و عصباني گفت: كنايه

   "جدي؟!"جلوي من گفت: 

در  .ايمفهميدم كه هر دو ما چه اشتباهي كردهمن در يک لحظه نفر جلويي من هنوز متوجه مسئله نشده بود اما 

 ...! و ، چون آنوقت من جاي او بودممنبوداول نفر تمام مدت خوشحال بودم كه 

دارد. اشتباهي كه در وضعيت باال رخ داده بود، كاربردهاي بسياري درصد از مفاهيمي است كه در زندگي روزمره 

آشنا  بيشتردرصد فعاليت زير، با مفهوم  دادن با انجام. آيدپيش مياز اشتباهاتي است كه براي برخي افراد 

 يد.شومي

 

از هنرجويان درصد  51 اول، از كالسدرصد  01اند. برنامه مشاركت داشتهاي در يک كار فوق هنرجويان مدرسه

، نفر 01كالس اول  اند. تعداد هنرجويانهكالس سوم در اين كار شركت كردهنرجويان از درصد  01و كالس دوم 

.استنفر  01نفر و كالس سوم  52كالس دوم 

۰فعالیت 
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اند؟از هر كالس چند نفر در كار فوق برنامه شركت داشتهالف( 

 اند؟( چند درصد از مجموع هنرجويان اين سه كالس در كار فوق برنامه شركت كردهب

توانيم مي ،كنندگان سه كالس در كار فوق برنامهدرصد شركت ۀبراي محاسب" :پ( يكي از هنرجويان گفت

 آيا نظر او صحيح است؟ چرا؟ توضيح دهيد. "كنندگان اين سه كالس را حساب كنيم.ميانگين درصد شركت

 كننده از اين سه كالس معناي خاصي دارد؟ت( آيا جمع درصدهاي هنرجويان شركت

توان با هم نمي اند،ه در موارد مختلف به دست آمدهكرا دهد كه درصدهاي يک كميت فعاليت باال نشان مي

 گرفت و اين عمليات معناي خاصي ندارند. ها راآن جمع كرد يا ميانگين

 

 تخفيف چقدر بايد بپردازيم؟ 51پس از % ،تومان 2111به قيمت  جفتبراي خريد سه جفت جوراب هر  .0

 01تومان با  % 21111تخفيف و يک شلوار به قيمت  21تومان با % 01111براي خريد پيراهني به قيمت  .5

چقدر بايد بپردازيم؟ ،تخفيف

در زندگي روزمره، در بسياري از مواقع ماشين حساب يا كاغذ و مداد نداريم و الزم است درصدها را خيلي سريع 

 و به صورت ذهني محاسبه كنيم. 

چقدر است؟ 01111از  01% مثال(

برابر  0است،  0111ر براب 01111از  01با توجه به آن كه %پس  .است مقدارآن  01%برابر  0 مقدار،يک  %01

 شود. مي 50111 آن

در پيدا كردن درصد به صورت ذهني مهارت پيدا كنيد. كهكند زير به شما كمک مي "كار در كالس"

 

روش  ،زير را به صورت ذهني انجام دهيد و در هر مورد هايتومان است. محاسبه 011، تومان 01111از  %5

خود را توضيح دهيد. ۀمحاسب

کار در کالس

کار در کالس
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تومان 01111از  %0 .0

 تومان 01111از  %01 .5

تومان 01111از  %05 .0

هاي خود را توضيح دهيد.توانيد پيدا كنيد؟ روشمي روشتومان را به چند  01111درصد  %21 .0

درصدهاي ديگري از همان مقدار را به دست  توانيدرا بدانيد، ميدرصدي از يک مقدار  اگر ،در بسياري از مواقع

پيدا كردن  ،ن است كه درصد را به كسر تبديل كنيم. براي مثالايتر ديگر راه سادهموارد د. در برخي يآور

تقسيم كنيم.  0تر است؛ كافي است آن را بر آن مقدار ساده 52( از پيدا كردن %است 00عدد ) 050چهارمِ يک

به  ،براي مثال كنيم؛به كمک كسر، درصدي از يک مقدار را به طور تقريبي بيان  يموانتدر برخي مواقع نيز مي

جاي پيدا كردن % 
0

5
 بهتر است ،000از 00

0

0
 %زيرا  ؛دست آوريم( به است 050عدد كه ) را آن 

0

5
 تقريبا  00

0 

0

است.

 

هاي خود را توضيح دهيد.كنيد؟ روشتوانيد پيدا تومان را به چند طريق مي 01111درصد  %00 -0

اگر بخواهيد % -5
0

5
 كنيد؟را به طور ذهني به دست آوريد، چگونه عمل مي 001 عدد 05 

کار در کالس
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مسائل

مهار كرد.  ،توپي را كه به طرف دروازه زده شده بود 01توپ از  0بان در بازي اول خود يک دروازه -0  .0

شده به  فرستادهتوپ  0توپ از  0در بازي سوم خود  و توپ 0توپ از  2در بازي دوم خود بان روازهداين 

طرف دروازه را مهار كرد.

 ها را مهار كرده است؟بان چند درصد از توپالف( در هر بازي، اين دروازه

 ها را مهار كرده است؟هم چند درصد از توپ در اين سه بازي روياو ب( 

عناي خاصي دارد؟هاي مهار شده در اين سه بازي مپ( آيا جمع درصد توپ

هاي صحيح محمد به سؤاالت داد پاسختع .5

در جدول مقابل درج شده  ،در سه آزمون

است:

كنيد. كاملالف ( جدول را 

پاسخ هاي صحيح در سه كل ب ( درصد 

 آزمون را پيدا كنيد.

است محاسبات زير را به صورت ذهني انجام دهيد: 001برابر  5511عدد  02 ٪با توجه به اينكه   .0

    5511درصد  2(  پ                      5511درصد  0ب (                        5511درصد  01الف ( 

5511درصد  50(   ج                    5511درصد  00(   ث                        5511درصد  2/0(  ت 

شماره 

آزمون

تعداد 

سؤاالت 

آزمون

تعداد پاسخ 

هاي صحيح

در صد پاسخ هاي 

صحيح

000

50...٪ 011

0010
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ها در اين ستونرا هر عدد در ستون اول جدول زير با عددي در ستون دوم برابر است. اعداد مساوي  .0

بيابيد و براي هر يک، مثالي بياوريد. 

مثال توصيفدرصد

 من نصفِ نصف هستم:   %52

من با يک برابرم:         %21

تر هستم: صدم بيشولي از يک تر،چهارم كممن از يک %01

من با  %0
0

5
شانس رو يا پشت آمدن در پرتاب برابرم:  

 يک سكه

م:ترچهارم بيشتر و از يکمن از نصف كم %01

من از  %011
0

011
م: كمتر 

دهم هستم: دهمِ يکمن يک %011

%
0

5
م: من از يک بيشتر

تا از حاصل كم كنم، همان عدد قبلي به  01 ،سپس و تا اضافه كنم 01گفت اگر من به عددي  سعيد .2

ا آي ،از حاصل كم كنم حاصل 01% را اضافه كنم و سپس آن بهرا عددي  01آيد. حاال اگر  %دست مي

. دست آوريدپاسخ سوال سعيد را به ،؟ با يک مثال عدديآيدهمان عدد اول را به دست مي

درصدي بنويسيد كه از  .0
0

5
تر و از بيش  

0

0
تر باشد.كم 

حساب كنم.به صورت ذهني و خيلي سريع را توانم مسائل مربوط به درصد گفت: من مي مسعود .0

.22 – 2/2=  2/00شود؟ او به سرعت گفت: چقدر مي 22درصد  01سريع بگو  : مثالًپرسيد سعيد

.0 × 00=  001گفت:  مسعود چقدر مي شود؟ 0011درصد  0پرسيد:  سعيد

.00 ÷ 0=  00گفت:  مسعودشود؟ چقدر مي 00عدد  52: %پرسيد سعيد

جواب  به سرعتتومان است. حقوق من چقدر است؟ او  051111درصد حقوق من  52: %گفت سعيد

 تومان 001111: داد

روش محاسبه علي را توضيح دهيد. ،در هر حالت
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است؟ 00، چند درصد 2/00الف(  .0

است؟ 01برابر با  01درصد از ب( چند 

 0برساند. او فكر مي كند اگر در امتحان بعدي % 00به  00رياضي خود را از  ۀخواهد نمرمي جعفر .0

پاسخ درست بدهد، به هدف خود مي رسد. آيا او درست فكر كرده است؟ توضيح دهيد  هاالؤسبيشتر به 

چرا.

كيف در هر  ۀيكسان خريدند. قيمت اولي يفي كامالًاز فروشگاه )ب( ك ناهيداز فروشگاه )الف( و  نرگس .01

بينيد. تبليغ فروش دو فروشگاه را مي ،دو فروشگاه برابر بود. در زير

نرگس يا ناهيد؟ يک مبلغ بيشتري پرداخته است؟كدام

 فروشگاه )الف(

درصد تخفيف  02اجناس فروشگاه با  ۀهم

رسدبه فروش مي

 فروشگاه )ب(

به  درصد تخفيف هديه 01درصد تخفيف +  52

مناسبت بازگشايي مدارس
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0از  كمترو  011درصدهاي بيشتر از 

ديواري مدرسه  ۀقرار بود براي روزنام

آوري در رشد فن ۀخبرهايي در زمين

در حال آوري كنم. گذشته جمعي هاسال

كه  بودمهاي مختلف سايت و جو در جست

ولي  كرد.ناگهان خبر روبرو نظرم را جلب 

 ،هر چه سعي كردم آن را تفسير كنم

 نتوانستم.

؟ در صدهايي كه تا كنون "  052رشد %"

 011از % كمتر ،كرده بودمها كار با آن

درصدي كه  پس، .تر باشد، كم011يعني % ،0بايد از  "درصدي از يک كل" كه كردمفكر ميهميشه بودند. 

خبري كه  درستينكه از شود! چه معنايي دارد؟ براي اير ميتباشد، كه از يک كل بيش 011مقدار آن بيشتر %

من  ءگفت: رشتهاومدرسه در ميان گذاشتم.  ۀخبرنام ۀمسئول تهيرا با  هامطمئن شوم. اين سؤالپيدا كرده بودم 

 دهم.برايت توضيح مي ،دارم درصد ۀرياضي نيست ولي با اطالعاتي كه در بار

اين كفش در  تومان است ولي 01111كفش در كارخانه  يک جفت ۀقيمت تمام شداي كه آيا تا به حال شنيده

 شود؟تومان فروخته مي 01111گاهي فروش

.گفتم: بله

يعني چه؟ تواني توضيح بدهيگفت: مي

در كارخانه است. آن ۀيعني قيمت كفش در فروشگاه سه برابر قيمت تمام شدگفتم: بله، 

در كارخانه شگاه را به قيمت كفش نسبت قيمت كفش در فرو بخواهيداگر  ،رياضيدرس كنم در گفت: فكر مي

قيمت كفش در فروشگاه سه برابر قيمت  يعني،.  0به  0  يا  01111به  01111د:  سيينوبنويسيد، چنين مي

 درست است؟ ؛كفش در كارخانه است ۀتمام شد

گفتم: بله.

يد؟نويسآن را چگونه ميدرصد نمايش بدهيد،  يد اين نسبت را بابخواهگفت: اگر 

× 011=  011گفتم:       %
0

0
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ي از يک كل شيد. از درصد هميشه براي بيان جزئگفت: اميدوارم از جوابي كه داديد، متوجه موضوع شده با

د. در اين كنناستفاده ميها يا شرايط مختلف نيز يک كميت در زمان ۀبراي مقايساز آن شود بلكه استفاده نمي

 را نيز نشان دهد.  011تر از %تواند مقداري بيشاست كه درصد ميوضعيت 

؟هم داريم 0كمتر از % درصدآيا پرسيدم: با اين حساب، 

.را تواند مفهوم جزئي از كل را داشته باشد و هم مقايسهدرصد هم مي ،در اين وضعيت گفت: البته!

تبليغات بسيار، در حال  با نفر بود. بعد از شش ماه و 50تأسيس  آغاز: تعداد اعضاي يک كانون ورزشي در مثال

 ،كانون تا اين زمانتأسيس بينيم كه در مدت نفر عضو اين كانون هستند. در بررسي اين خبر مي 02حاضر 

× 011 ≈ 020% عضويت در اين كانون با رشد تقريباً
02

50
ان يک كميت در دو زم ،رو بوده است. در اين مثالهروب 

متفاوت مورد مقايسه قرار گرفته است.

جمعيت ايران  0/1كردند %بلوچي صحبت مي ۀلهجكه به  كسانيآمار  ،در يک سرشماري 0001: در سال مثال

اشد، چند نفر وده بميليون نفر ب 00سال  آن(. اگر جمعيت ايران به طور تقريبي در پديا انگليسيويكياعالم شد )

 ند؟اهكردميصحبت بلوچي  ۀلهجبه 

يعني  %0/1
0

0111
  =

1/0

011
110/1 × 00111111=   015111پس داريم: نفر  

: براي پيدا كردن مقدار %مثال
0

0
برابر است با  051از  0توان گفت كه %ابتدا مي ،به صورت ذهني 051مقدار   

 5/0 ÷ 0=  0/1. در نتيجه داريم:  5/0

برابر است  تقريباً 500توان گفت كه %به صورت ذهني مي 051 از 500: براي پيدا كردن مقدار تقريبي  %مثال

  .2/5 × 051=  011. پس داريم:  آن است دو و نيم برابر به معنايكه  521با %

 

شوند؟ميليون نفر، چند نفر مي 0از  %5/1 .0

؟نفر چند درصد اين افرادند 0111نفر از  2  .5

است؟ آب چند ليترليتر آب،  011از  %001 .0

کار در کالس
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چند در ده سالگي وزن او  است.كيلوگرم  50و در ده سالگي  بوده كيلوگرم  0در هنگام تولد  مريموزن   .0

است؟ اشزن نوزاديدرصد و

آن را تفسير كنيد. ؛درصدي را نشان دهد 050مثالي بيان كنيد كه رشد  .2

آن را تفسير كنيد. ؛را نشان دهد 0/1مثالي بيان كنيد كه كاهش % .0

پيدا و كسري از يک مقدار را  بنويسيمدرصد را به صورت كسر  يمتواندرصدي از يک مقدار، مي ۀحاسببراي م

باال آن را روش هايي مانند به صورت ذهني و با روش يمتوانمي كرديد،طور كه مشاهده همان كنيم. همچنين

درصد با  ۀ، نمايش مسئلكنيممسائل مرتبط با درصد را حل  يمتوانهايي كه به كمک آن مييافت. يكي از روش

 معادله است. 

يک تساوي با عبارت ضربي بنويسيد كه به كمک آن بتوان  (0
5

0
را پيدا كرد. 50از   

، يک تساوي با عبارت ضربي بنويسيد دهيمبا يک عدد كسري نمايش  يمتوانكه درصد را مينبا توجه به اي (5

 را پيدا كرد. 50از   01آن بتوان %كه به كمک 

يک تساوي با عبارت ضربي در حالت كلي بنويسيد كه به كمک آن بتوان درصدي از يک مقدار را پيدا كرد.  (0

نشان دهيد. Yو مقدار نهايي را با  a، درصد را با Xمقدار اوليه را با  ،در اين معادله

مجهول باشد. Xيكيو در  aيكيدر و ، Yيكيدر طوري طرح كنيد كه را سه مسئله  (0

كار حل كرد. براي اين هتوان به كمک معادلل مرتبط با درصد را همواره ميفعاليت باال نشان مي دهد كه مسائ

 تشخيص مجهول است. ۀترين مرحلمهم

احمد بعد حقوق شود. ماليات كم مي 0كند. از اين مبلغ %تومان حقوق دريافت مي 0011111: علي ماهانه مثال

 تر است؟يک بيشاست. حقوق كدامتومان  0021111از كسر ماليات 

جواب: 

شوددرصد ماليات = مقدار مالياتي كه از حقوق علي كم مي ×حقوق = 10/1 × 0011111=  050111 

حقوق = دريافتي –: مقدار ماليات  0011111 – 050111=  0000111 

تر است.حقوق احمد بيش ،پس

۵فعالیت 



11 

 نمايش دهيم داريم: A. اگر حقوق احمد را با كنيمحل  يمتوانمياين مسئله را به صورت ديگري نيز 

A× 00/1 ( =10/1 – 0 )×A= (A× 10/1 )–A دريافتي احمد =

  0000051
0021111

1.00
≈  =A⇒A× 00/1  =0021111

تومان است. 0001111 حقوق احمد قبل از كسر ماليات تقريباً ،يعني

 

تعمير را  ۀهزين 01شود، %كه تعمير ميازاي هر دستگاهي  كند. بهكار مي خانگيعلي در يک تعميرگاه لوازم 

 كند. را صاحب تعميرگاه دريافت مي هقيعلي و ب

 كند نشان دهد.كه علي دريافت ميرا هاي دريافتي و پولي بين هزينه ۀاي بنويسيد كه رابطمعادله .0

تومان دريافت كرده باشد، صاحب فروشگاه چقدر دريافت كرده است؟ 021111ن ماه اگر علي در اي .5

در کالسکار 
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 سائلم

.جدول زير را كامل كنيد -0

به صورت اعشاري به صورت كسر درصد

%2/00
001
011

 

%0

112/1
0
0

%
5

2

 ؟ چرا؟0/1بيشتر است يا % 0/1 .0

 باتخفيف ارائه شده است: ب و الف يک نوع كاال در فروشگاه .5

ريال  511111قيمت قبل از تخفيف  ب ريال و در فروشگاه 021111قيمت پس از تخفيف  الف در فروشگاه

 باشد: 52 ٪برابر  ب و فروشگاه 51٪برابر  الف مي باشد. اگر درصد تخفيف فروشگاه

 تر است؟الف( قبل از تخفيف، خريد از كدام فروشگاه باصرفه

 تر است؟تخفيف، خريد از كدام فروشگاه باصرفهب( بعد از 
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درصد تغيير

كند؟ افرادي كه در اين گيري ميايد كه يک نفر در بازار سهام، چگونه تصميمتا كنون به اين مسئله فكر كردهآيا 

از حوزه فعاليت دارند، بايد بتوانند درصد تغيير قيمت سهام مختلف را با هم مقايسه كنند. در بسياري 

درك اين  در كنند. فعاليت زير به شماهاي مختلف را با درصد تغيير بيان ميتغييرات در سال ،هاي دولتيگزارش

 .كندمي مفهوم كمک

 

د. سرافزايش قيمت به فروش مي 02تومان بود. امسال اين كاال با % xقيمت كااليي در سال گذشته 

.بنويسيد xمقدار افزايش قيمت كاال را بر حسب  (0

 ........ = مقدار افزايش قيمت كاال ×............ = ....... 

به كمک آن قيمت جديد  يدبنويسيد كه بتوان xاي بر حسب نشان دهيم، معادله yاگر قيمت جديد كاال را با  (5

كنيد.كاال را حساب 

y = …… + …..

.بنويسيد yو  xباال، درصد افزايش قيمت را بر حسب  ۀبه كمک معادل (0
……  −  …..

……
 % =02

.باشد، درصد تغيير قيمت را بر حسب قيمت اوليه و قيمت جديد بنويسيد aاگر تغيير قيمت % (0

مقداربراي هر كميتي 
 ميزان تفاوت در مقدار

مقدار اوليه
× 011  =

مقدار  اوليه − مقدار نهايي

مقدار اوليه
× آن كميت  "درصد تغيير"را  011

 .نامندمي

كيلوگرم بود. درصد افزايش وزن  2 اوبعدي، وزن  ۀكيلوگرم بود. در معاين 2/0تولد  هنگامدر  يوزن نوزاد (مثال

 ؟ه استكودك چقدر بود

 00/1يا             %00
2−0/2

0/2
≈

2فعالیت 
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جلد  0511 آبانماه در . اگر است آبان فروختهكمتر از ماه كتاب جلد  011 آذر ماهدر  ؛فروشييک كتاب( مثال

 فروشي چقدر است؟كتاب فروخته شده باشد، درصد تغيير ميزان فروش اين كتاب

52/1-    =
−011

0511
    =

011 −0511

0511

است. داشتهكاهش  52فروشي %فروش اين كتاب ،كاهش فروش است. بنابراين ۀدهندعالمت منفي نشان

متر  5 ،اين زمين را از هر طرف داردمتر است. شهرداري تصميم  51 ×متر 01ابعاد يک زمين بازي  (مثال

 ؟خواهد يافتگسترش دهد. مساحت زمين چند درصد افزايش 

زمين )متر مربع( ۀ: مساحت اولي    01 × 51= 511

: مساحت جديد زمين )متر مربع(    00 × 50=   000 

%00  =011 ×
000−511

511
=  درصد تغيير مساحت  

: به گزارش زير توجه كنيد :مثال

ميليارد نفر بود. با وجود قانون  0/0 تقريباً 5112ترين كشور جهان است. جمعيت اين كشور در سال چين پرجمعيت"

دومين كشور پر جمعيت دنيا  در هر سال افزايش يافت. 0/1، جمعيت چين با نرخ %"حداكثر يک فرزند براي هر خانواده"

و نرخ مرگ و مير ساالنه  5/5ميليارد نفر جمعيت بود. نرخ مواليد ساالنه در اين كشور % 0/0، كشور هند با 5112در سال 

"بود. %0/1

است. يعني جمعيت بوده 0/1برابر % 5110تا  5112ست كه نرخ افزايش جمعيت از سال گزارش باال به اين معنا

 برابر است با: 5110چين در سال 

 x = 110/1 × 0/0+  0/0=  0100/0ميليارد نفر  
1/0

011
=

𝑥−0/0

0/0
⇒

نرخ مرگ و مير به معناي درصد كم شدن جمعيت برحسب مرگ و مير است و بايد اين درصد را به صورت يک 

 داريم: ،عدد منفي در نظر بگيريم. اگر   تعداد جمعيت به دليل مرگ و مير باشد

−  x= -155/1× 0/0+  0/0=  1000000/0ميليارد نفر  
5/5
011

=
𝑥−0/0

0/0
      ⇒     

5

51 

11 

5
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اند. درصد تغيير مساحت اين پارك را محاسبه افزايش داده 01را % yو عرض xابعاد يک پارك به طول  .0

كنيد.

ه افزايش يافت 01دوباره % ،پس از سه ماه ه وافزايش داشت 51يک موزه در ابتداي سال % قيمت بليت .5

اكنون چقدر موزه  اين قيمت بليت. ه استتومان بود 0111در سال گذشته موزه  اين قيمت بليت. است

است؟

نيست!(  01نسبت به سال قبل چقدر است؟ )توجه: %موزه  اين بليتدرصد تغيير قيمت  .0

کار در کالس
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مسائل

در هر پرانتز عبارت صحيح را مشخص كنيد: .0

يک كاال نسبت به قيمت اوليه افزايش داشته باشد درصد تغيير ) مثبت/ منفي ( و اگر كاهش  اگر قيمت جديد -

 داشته باشد درصد تغيير ) مثبت/ منفي (  مي باشد.

) بزرگتر  قيمت  درصد افزايشتومان رسيده باشد،  0111تومان باشد و قيمت آن به  2211قيمت كااليي اگر  -

) قيمت درصد افزايش  تومان رسيده باشد 05111قيمت آن به اگر ( و  0كوچكتر از   ؛011و  0بين  ؛ 011از 

 ( مي باشد.011كوچكتر از    ؛ 011بزرگتر از 

𝑦معادله  .5 = 0/5 𝑥  دهد ، اگر قيمت اوليه و قيمت جديد چند كاال را نشان ميرابطه بين قيمت اوليه

مشخص شده باشد : yو قيمت جديد با  xبا 

تغيير را بدست آوريد.الف ( درصد 

امسال چند تومان است؟ ،هزار تومان بوده است 011ب ( كااليي كه در سال گذشته 

در سال گذشته چند تومان بوده است؟ ،هزار تومان است 011( كااليي كه امسال  پ

در سال جاري نسبت به سال گذشته طبق جدول زير تغيير داشته  د و ج و ب و نوع كاالي الف 0قيمت  .0

 است:

الف ( جدول را تكميل كنيد.

ب ( درصد تغيير كلي اين چهار كاال را بدست آوريد.

اگر طول ضلع اوليه اين مكعب  .افزايش يافته استواحد  0/1مكعب بر اثر گرما يک ع ضالايک هر طول  .0

درصد تغيير حجم مكعب را حساب كنيد. ،واحد باشد 0

 نوع كاال
قيمت سال 

 گذشته
درصد تغيير قيمت امسال

... 002111 011111 الف

51 ٪ 051111 ... ب

 01 ٪ ... 021111 ج

-01 ٪  511111 د




