پودمان دوم

درصد و کاربردهای آن

گزارشی نشان میدهد که در سال  ۲۰۱۵شرکت الف  ۹۱درصد از سود کل بازار
تلفنهای هوشمند را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که شرکت ب همچنان بزرگترین تولید کننده تلفن هوشمند
به شمار میرود و  23/9درصد از تلفنهای هوشمند که در سراسر جهان به
فروش رسیده ،محصول این شرکت است و شرکت الف با کسب17/2درصد از
فروش جهانی ،رتبة دوم را به خود اختصاص داده است .

سهم بازار فروش و سهم سود حاصل از فروش91% 2015 ،
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2ـ١ـ محاسبه ذهنی درصد
هميشه از دبیران رياضي ميشنيدم كه ميگفتند« :رياضي در زندگي روزمره كاربرد دارد» ،ولي هيچوقت

به اندازۀ ديروز درستي اين گفته را احساس نكرده بودم .براي خريد وسايل مورد نياز مدرسه با مادرم به
یک مركز خريد رفته بودم .فروشگاهی اجناس خود را با درصدهاي مختلف تخفيف ،میفروخت .برخي
از اجناس با  ،10%برخي با  25%و برخي با  50%تخفيف به فروش ميرسیدند .در صف صندوق پرداخت،

نفر جلويی ما که سه جفت جوراب برداشته بود ،گفت كه قيمتهای حراج خیلی مناسب است؛ هر جفت
جوراب قبل از تخفیف  5,000تومان بوده اما با  20%تخفيف ،سه جفت جوراب فقط  6000تومان شده

است .از او پرسيدم چگونه حساب كرده است .گفت :سه تا  5,000تومان 15,000 ،تومان .سه تا  20%هم
 60%تخفيف .پس بايد  40%بپردازم 40% .از  15,000تومان هم ميشود  6,000تومان .

من هم که يك پيراهن با قيمت اولية  30,000تومان و  50%تخفيف ،و يك شلوار با قيمت اوليۀ 50,000

تومان و  10%تخفيف برداشته بودم ،با روشي كه او گفته بود شروع به محاسبه كردم .كل خريدم 80,000
تومان بود و با در نظر گرفتن  60%تخفيف ،با محاسباتي كه انجام دادم ،بايد  32000تومان ميپرداختم.

نوبت به نفر جلويي من رسيد .صندوقدار گفت 12,000 :تومان .او با لحنی اعتراضآمیز گفت« :اشتباه

است! من بايد  6,000تومان بدهم» .بعد هم روش محاسبۀ خود را براي صندوقدار توضیح داد .صندوقدار

هم با تعجب گفت :پس اگر دو جفت جوراب ديگر هم بردارید ،البد همۀ جورابها مجاني ميشوند! نفر

جلوي من گفت :جدي؟!

نفر جلویی من هنوز متوجه مسئله نشده بود؛ اما من در يك لحظه فهمیدم که هر دو ما چه اشتباهی
کردهایم!
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درصد از مفاهيمي است كه در زندگي روزمره كاربردهاي بسياري دارد .اشتباهي كه در وضعيت داستان
صفحۀ قبل رخ داده بود ،از اشتباهاتي است كه براي برخي افراد ممکن است پیش بیاید .با انجام دادن
فعالیت زیر ،با مفهوم درصد بیشتر آشنا میشوید.
فعاليت 1

هنرجویان هنرستانی در یک کار فوق برنامه مشارکت داشتهاند 10 .درصد از کالس اول 20 ،درصد
از هنرجویان کالس دوم و  30درصد از هنرجویان کالس سوم در این کار شرکت کردهاند .تعداد
هنرجویان کالس اول  30نفر ،کالس دوم  25نفر و کالس سوم  40نفر است.
الف) از هر کالس چند نفر در کار فوق برنامه شرکت داشتهاند؟
.............................................................................................................................

ب) چند درصد از مجموع هنرجویان این سه کالس در کار فوق برنامه شرکت کرده اند؟
.............................................................................................................................

پ) یکی از هنرجویان پاسخ سؤال «ب» را با جمع درصدهای هنرجویان شرکت کننده از این سه
کالس به دست آورد .آیا راه حل او درست است؟
.............................................................................................................................

ت) یکی از هنرجویان گفت :برای محاسبۀ درصد شرکتکنندگان سه کالس در کار فوق برنامه ،میتوانیم
میانگین درصد شرکتکنندگان این سه کالس را حساب کنیم .آیا نظر او درست است؟ چرا ؟ توضیح دهید.
.............................................................................................................................

فعالیت باال نشان میدهد که درصدهای یک کمیت را که در موارد مختلف به دست آمدهاند ،جمع کردن
یا پیدا کردن میانگین آنها معنای خاصی ندارند.
کاردرکالس1

 )1براي خريد سه جفت جوراب هر جفت به قيمت  5.000تومان ،پس از  20%تخفيف ،چقدر بايد بپردازيم؟
.............................................................................................................................

 )2براي خريد پيراهني به قيمت  30.000تومان با  50%تخفيف و يك شلوار به قيمت 50.000
تومان با  10%تخفيف ،چقدر بايد بپردازيم؟
.............................................................................................................................
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در زندگي روزمره ،در بسياري از مواقع ماشين حساب يا كاغذ و مداد به همراه نداريم و الزم است
درصدها را خيلي سريع و به صورت ذهني محاسبه كنيم.

مثال 1

 90%از  30.000چقدر است؟
 90%یک مقدار 9 ،برابر  10%آن مقدار است .پس با توجه به آنکه  10%از  30.000برابر  3.000است،
 9برابر آن  27.000میشود.
كار در كالس زير به شما كمك ميكند که در پيدا كردن درصد به صورت ذهني مهارت پيدا كنيد.
کاردرکالس2

 2%از  30.000تومان 600 ،تومان است .محاسبههای زير را به صورت ذهني انجام دهيد و در هر
مورد ،روش محاسبة خود را توضيح دهيد.
 4% )1از  30.000تومان
 10% )2از  30.000تومان
 92% )3از  30.000تومان
 50% )4درصد  30.000تومان را به چند روش ميتوانيد پيدا كنيد؟ روشهاي خود را توضيح دهيد.
در بسياري از مواقع ،اگر درصدي از يك مقدار را بدانید ،میتوانید درصدهاي ديگري از همان مقدار
را به دست آورید .در برخي موارد ديگر ،راه سادهتر این است كه درصد را به كسر تبديل كنيم .براي
مثال ،پيدا كردن يكچهار ِم ( 124عدد  31است) از پيدا كردن  25%آن مقدار سادهتر است؛ كافي
است آن را بر  4تقسيم كنيم .در برخي مواقع نيز ميتوانیم به كمك كسر ،درصدي از يك مقدار
1
ن  33 1درصد از ،369بهتر است آن
را به طور تقريبي بيان کنیم؛ براي مثال ،به جاي پيدا كرد %
21
3
را (که عدد  123است) به دست آوریم؛ زیرا  33 1 %%تقريباً است.
2
3

کاردرکالس3

 33 )1درصد  30.000تومان را به چند طريق ميتوانيد پيدا كنيد؟ روشهاي خود را توضيح دهيد.
 )2اگر بخواهيد  12 1 %%عدد  160را به طور ذهني به دست آوريد ،چگونه عمل ميكنيد؟
2
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مسئلهها

 )1يك دروازهبان در بازي اول خود  9توپ از  10توپي را كه به طرف دروازه زده شده بود ،مهار کرد.
اين دروازهبان در بازي دوم خود  5توپ از  8توپ و در بازي سوم خود  6توپ از  7توپ فرستاده
شده به طرف دروازه را مهار كرد.
الف) در هر بازی ،این دروازهبان چند درصد از توپها را مهار کرده است؟
.............................................................................................................................

ب) او در این سه بازی روی هم چند درصد از توپها را مهار کرده است؟
.............................................................................................................................

پ) آیا جمع درصد توپهای مهار شده در این سه بازی معنای خاصی دارد؟
.............................................................................................................................

 )2تعداد پاسخهای درست محمد به سؤال های سه آزمون ،در جدول زیر آورده شده است:
الف) جدول را کامل کنید.
ب) درصد کل پاسخ های درست در سه آزمون را پیدا کنید.
شمارة آزمون

تعداد سؤال های
آزمون

تعداد پاسخ های
درست

درصد پاسخ های
درست

1

9

7

...

2

6

...

100%

3

10

7

...
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 )3با توجه به اینکه  35%عدد  2200برابر  770است ،محاسبات زیر را به صورت ذهنی انجام دهید:
الف )  7درصد 2200

ب )  70درصد 2200

پ )  5درصد 2200

ت )  3/5درصد 2200

ث )  14درصد 2200

ج )  21درصد 2200

.............................................................................................................................

 )4هر عدد در ستون اول جدول زیر با توصیفی در ستون دوم بیان شده است .هر عدد را به توصیف
آن ارتباط دهید و براي هر يك ،مثالي بياوريد.
درصد

توصیف

25%

ِ
نصف نصف هستم.
من

50%
30%

من با يك برابرم.
من از یک چهارم کمتر ،ولی
از یک صدم بیشتر هستم.

1%

من با  1برابرم.

2

10%

من از نصف كمتر و
از يكچهارم بيشترم.

100%

1
من از
100

300%

1
2%

مثال

شانس رو یا پشت آمدن
در پرتاب یک سکه

كمترم.

يكدهم يكدهم هستم.
من
ِ
من از يك بيشترم.

 )5سعید گفت اگر به عددي  10تا اضافه كنم و سپس 10 ،تا از حاصل كم كنم ،همان عدد قبلي
به دست ميآيد .حاال اگر  10%عددي را به آن اضافه كنم و سپس  10%حاصل را از آن (حاصل)
كم كنم ،آیا همان عدد اول به دست ميآید؟ با يك مثال عددي ،پاسخ سؤال سعید را بهدست آورید.
.............................................................................................................................

 )6درصدي بنويسيد كه کسر معادل آن از  1بيشتر و از  3كمتر باشد.
2
4
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 )7مسعود گفت :من ميتوانم مسئلههای مربوط به درصد را به صورت ذهني و خيلي سريع حساب كنم.
سعید پرسید :مث ً
ال سريع بگو  90درصد  55چقدر ميشود؟ او به سرعت گفت. 55 – 5/5 = 49/5 :
سعید پرسید 6 :درصد  1.400چقدر ميشود؟ مسعود گفت. 6 × 14 = 84 :
سعید پرسید 25% :عدد  44چقدر ميشود؟ مسعود گفت.44 ÷ 4 = 11 :
سعید گفت 25% :درص ِد حقوق من  120.000تومان است .حقوق من چقدر است؟ او به سرعت
جواب داد 480.000 :تومان.
در هر حالت ،روش محاسبة مسعود را توضيح دهيد.
.............................................................................................................................

 )8الف)  ،49/5چند درصد  33است؟
ب) چند درصد از  ، 90برابر با  80است؟
.............................................................................................................................

 )9نرگس از فروشگاه (الف) و ناهید از فروشگاه (ب) دو کیف كام ً
ال يكسان خريدند .قيمت اولية كيف
در هر دو فروشگاه برابر بود .در زير ،تبليغ فروش دو فروشگاه را ميبينيد.
فروشگاه (الف)
همة اجناس فروشگاه با  35درصد تخفيف به
فروش ميرسد

فروشگاه (ب)
 25درصد تخفيف  10+درصد تخفيف هديه به
مناسبت بازگشايي مدارس

كداميك مبلغ بيشتري پرداخته است؟ نرگس یا ناهید؟
.............................................................................................................................
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2ـ2ـ درصدهای بیشتر از 100و کمتر از 1
قرار بود براي روزنامة ديواري مدرسه خبرهايي در زمينة رشد فناوري در سالهای گذشته جمعآوري
كنم .در حال جست و جو در سايتهاي مختلف بودم كه ناگهان خبر زیر نظرم را جلب كرد .ولي هر چه
سعي كردم آن را تفسير كنم ،نتوانستم.

دستاورد 125%؟ درصدهايي كه تاكنون با آنها كار كرده بودم ،کمتر از  100%بودند .هميشه فکر میکردم
که درصدي از يك كل بايد از  ،1يعني  ،100%كمتر باشد .پس ،درصدي كه مقدار آن بيشتر از  100%باشد،
كه از يك كل بيشتر ميشود! چه معنايي دارد؟ براي اینكه از درستی خبري كه پيدا كرده بودم مطمئن
شوم ،اين سؤالها را با مسئول تهية خبرنامة مدرسه در ميان گذاشتم .او گفت :رشتة من رياضي نيست
ولي با اطالعاتي كه دربارة درصد دارم ،برايت توضيح ميدهم.
آیا تا به حال شنيدهاي که قيمت تمام شدة يك جفت كفش در كارخانه  30.000تومان است ولی اين
كفش در فروشگاهي  90.000تومان فروخته ميشود؟
گفتم :بله.
گفت :ميتواني توضيح بدهي يعني چه؟
گفتم :بله ،يعني قيمت كفش در فروشگاه سه برابر قيمت تمام شدة آن در كارخانه است.
گفت :فكر ميكنم در درس رياضي ،اگر بخواهید نسبت قيمت كفش در فروشگاه را به قيمت كفش در
كارخانه بنويسيد ،چنين مينويسید 90.000 :به  30.000يا  3به  .1یعنی ،قيمت كفش در فروشگاه
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سه برابر قيمت تمام شدة كفش در كارخانه است؛ درست است؟
گفتم :بله.
گفت :اگر بخواهيد اين نسبت را با درصد نمايش بدهيد ،آن را چگونه مينویسيد؟

3
گفتم× 100 = 300% :
1

گفت :اميدوارم از جوابي كه داديد ،متوجه موضوع شده باشيد .از درصد هميشه براي بيان جزئي از يك
كل استفاده نميشود؛ بلكه از آن براي مقايسة مقادیر يك كميت در زمانها يا شرايط مختلف نيز استفاده
ميکنند .در اين وضعيت است كه درصد ميتواند مقداري بيشتر از  100%را نيز نشان دهد.
پرسيدم :با اين حساب ،آیا درصد كمتر از  1%هم داریم؟
گفت :البته! در اين وضعيت ،درصد هم ميتواند مفهوم جزئي از كل را داشته باشد و هم مقايسه را نشان میدهد.

مثال 2
تعداد اعضاي يك كانون ورزشي در آغاز تأسیس  24نفر بود .بعد از شش ماه و با تبليغات بسيار ،در حال
حاضر  85نفر عضو اين كانون هستند .در بررسي اين خبر ميبينيم كه در مدت تأسیس كانون تا اين
زمان ،عضويت در اين كانون بیشتر از سه برابر تقريباً  85 ×100 ≈ 354 %شده است .در اين مثال ،مقادیر
24
يك كميت در دو زمان متفاوت مورد مقايسه قرار گرفته است.

مثال 3
در سال  1390در يك سرشماري ،تعداد افرادی كه به یک لهجة خاص صحبت ميكردند  0/9%جمعيت
ايران اعالم شد .اگر جمعيت ايران به طور تقريبي در آن سال  78ميليون نفر بوده باشد ،چند نفر به آن
لهجه صحبت ميكردهاند؟

مثال 4

 0/9يعني0/9 = 0/009 :
%
100
پس داريم :نفر 0/009 × 78.000.000 = 702.000

براي پيدا كردن مقدار  1 %مقدار  120به صورت ذهني ،ابتدا ميتوان گفت كه  1%از  120برابر است با
4
 .1/2در نتيجه داريم1/2 ÷ 4 = 0/3 :
55

مثال 5

براي پيدا كردن مقدار تقريبي  249%از  120به صورت ذهني ميتوان گفت كه  249%تقريباً برابر است

با  250%كه به معنای دو و نيم برابر آن است .پس داريم.2/5 × 120 = 300 :
کاردرکالس4

 0/2% )1از  3میلیون نفر ،چند نفر میشود؟
.............................................................................................................................

 5 )2نفر از  4.000نفر چند درصد این افرادند؟
.............................................................................................................................

 140% )3از  400لیتر آب ،چند لیتر آب است؟
.............................................................................................................................

 )4وزن مریم در هنگام تولد  3کیلوگرم بوده و در ده سالگی  21کیلوگرم است .وزن او در ده سالگی
چند درصد وزن نوزادیاش است؟
.............................................................................................................................

 )5مثالي بيان كنيد كه مقدار نهایی 124 ،درصد مقدار اولیه باشد .آن را تفسیر کنید.
.............................................................................................................................

 )6مثالي بيان كنيد كه مقدار نهایی 0/8% ،مقدار اولیه باشد و آن را تفسیر کنید.
............................................................................................................................

براي محاسبۀ درصدي از يك مقدار ،ميتوانیم درصد را به صورت كسر بنویسیم و كسري از يك مقدار را
پیدا کنیم .همچنین همانطور كه مشاهده کردید ،ميتوانیم به صورت ذهني و با روشهايي مانند روش
باال آن را يافت .يكي از روشهايي كه به كمك آن ميتوانیم مسئلههای مرتبط با درصد را حل کنیم،
نمايش مسئلة درصد با معادله است.
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فعاليت 2

 )1يك تساوي با عبارت ضربي بنويسيد كه به كمك آن بتوان  2از  24را پيدا كرد.
3
.............................................................................................................................

 )2با توجه به اينكه درصد را ميتوانیم با يك عدد كسري نمايش دهیم ،يك تساوي با عبارت ضربي
بنويسيد كه به كمك آن بتوان  30%از  36را پيدا كرد.
.............................................................................................................................

 )3يك تساوي با عبارت ضربي در حالت كلي بنويسيد كه به كمك آن بتوان درصدي از يك مقدار را
پيدا كرد .در اين معادله ،مقدار اوليه را با  ، Xدرصد را با  aو مقدار نهايي را با  Yنشان دهيد.
.............................................................................................................................

 )4سه مسئله را طوری طرح كنيد که در یکی ،Yو در یکی  aو در یکی  Xمجهول باشد.
.............................................................................................................................

فعاليت باال نشان ميدهد كه مسئلههای مرتبط با درصد را همواره ميتوان به كمك معادله حل كرد.
براي اينكار مهمترين مرحله ،تشخيص مجهول است.

مثال 6

علي ماهانه  1. 800.000تومان حقوق دريافت ميكند .از اين مبلغ  7 %ماليات كم ميشود.

حقوق احمد بعد از كسر ماليات  1,750.000تومان است .حقوق كداميك بيشتر است؟
 = 0/07 × 1. 800.000 = 126.000حقوق × درصد ماليات = مقدار مالياتي كه از حقوق علي كم ميشود
 = 1. 800.000 – 126.000 = 1.674.000مقدار ماليات – حقوق = مبلغ دريافتي
پس ،حقوق احمد بيشتر است.
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اين مسئله را به صورت ديگري نيز ميتوانیم حل کنیم .اگر حقوق احمد را با  Aنمايش دهيم ،داريم:

 = A– )0/07 × A) = A × )1 – 0/07( = 0/93 × Aدريافتي احمد

1,750000
,
≈ 1, 881, 720
0/93

A
=

⇒ 0 / 93 × A

=1, 750, 000

يعني ،حقوق احمد قبل از كسر ماليات تقريباً  1. 880.000تومان است.

کاردرکالس5

علي در يك تعميرگاه لوازم خانگی كار ميكند .بهازاي هر دستگاهي كه تعمير ميشود 70% ،هزينة
تعمير را علي و بقيه را صاحب تعميرگاه دريافت ميكند.
الف) معادلهاي بنويسيد كه رابطة بين هزينههاي دريافتي و پولي را كه علي دريافت ميكند
نشان دهد.
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

ب) اگر علي در اين ماه  750.000تومان دريافت كرده باشد ،صاحب فروشگاه چقدر دريافت
كرده است؟
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
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مسئلهها

 )1جدول زير را كامل كنيد.

درصد

به صورت کسر

به صورت
اعشاری

37/5%

...

...

110
100

...

...

1%

...

...

...

...

2%
%
5

0/005

1
8

...

...

...

 0/7 )2یک مقدار بيشتر است يا  0/7%همان مقدار ؟ چرا ؟
.............................................................................................................................

 )3یک نوع کاال در فروشگاههای الف و ب با تخفیف ارائه شده است:
در فروشگاه الف قیمت پس از تخفیف  150.000ریال و در فروشگاه ب قیمت قبل از تخفیف
 200.000ریال میباشد .اگر درصد تخفیف فروشگاه الف برابر  20%و فروشگاه ب برابر  25%باشد:
الف) قبل از تخفیف ،خرید از کدام فروشگاه باصرفهتر است؟
.............................................................................................................................

ب) بعد از تخفیف ،خرید از کدام فروشگاه باصرفهتر است؟
.............................................................................................................................
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2ـ3ـ درصد تغییر
آیا تا كنون به اين مسئله فكر كردهايد كه در بازار سهام ،چگونه تصميمگيري ميكنند؟ افرادي كه در اين
حوزه فعاليت دارند ،بايد بتوانند درصد تغيير قيمت سهام مختلف را با هم مقايسه كنند .در بسياري از
گزارشهاي دولتي ،تغييرات در سالهاي مختلف را با درصد تغيير بيان ميكنند .فعاليت  3در درك این
مفهوم به شما كمك ميكند.

خواندنی 1

در علم اقتصاد ،بورس به بازاری اطالق میشود که قیمتگذاری و خرید و فروش کاال و اوراق
بهادار در آن انجام میپذیرد.
واژة بورس( )Bourseدر زبان فرانسوی به معنای کیف پول است .در اوایل قرن پانزدهم میالدی،
صرافان شهر در
فردی هلندی به نام واندر بورس( )Vander Bourseزندگی میکرده است که ّ
مقابل خانة او به داد و ستد کاال و اوراق بهادار میپرداختند .از این رو بعدها کلیة مکانهایی که
در آنها داد و ستد پول ،کاال و اسناد مالی و تجاری صورت می گرفت ،بورس گفته شد.
بورس ایران در سال  1346راهاندازی شد.
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فعاليت 3

قيمت كااليي در سال گذشته  xتومان بود .امسال اين كاال با  15%افزايش قيمت به فروش ميرسد.
مقدار افزايش قيمت كاال را بر حسب  xبنويسيد.
 = . . . . . . . . . × . . . . . . . . . = . . . . . . . . .مقدار افزايش قيمت كاال
اگر قيمت جديد كاال را با  yنشان دهيم ،معادلهاي بر حسب  xبنويسيد كه بتوانید به كمك آن قيمت
جديد كاال را حساب کنید.
+ ......... = y

.........

به كمك معادلة باال ،درصد افزايش قيمت را بر حسب  xو  yبنويسيد.
 15%یا − ...... = 0/15

......

........

اگر تغيير قيمت  a%باشد ،درصد تغيير قيمت را بر حسب قيمت اوليه و قيمت جديد بنويسيد.

تعریف

برای هر کمیتی مقدار

ميزان تفاوت در مقدار
مقدار اولیه

=

مقدار اولیه  -مقدار نهایی
مقدار اولیه

را

نسبت تغییر و حاصل ( ×100نسبت تغییر) را درصد تغيير آن ک ّمیت مينامند.

مثال 7

وزن نوزادی در هنگام تولد  3/5كيلوگرم بود .در معاينة بعدي ،وزن او  5كيلوگرم بود .درصد

افزايش وزن كودك چقدر بوده است؟
5 − 3 /5
≈0 / 43
3/5

بنابراین  ،این کودک  43%افزایش وزن داشته است.
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مثال 8
يك كتابفروشي در آذر ماه  300جلد کتاب كمتر از ماه آبان فروخته است .اگر در ماه آبان
 1,200جلد كتاب فروخته شده باشد ،درصد تغيير ميزان فروش اين كتابفروشي چقدر است؟
900 −1200 −300 0
=
= − / 25
1200
1200
عالمت منفي نشاندهندۀ كاهش فروش است .بنابراين ،فروش اين كتابفروشي با  25%كاهش ،روبه رو
بوده است.

مثال 9

ابعاد يك زمين بازي10متر ×  20متر است .شهرداري تصميم دارد اين زمين را از هر طرف 2 ،متر

گسترش دهد .مساحت زمين چند درصد افزايش خواهد یافت؟

 : 14 × 24 = 336مساحت جديد زمين (متر مربع)

 2متر

 20متر

 2متر
 10متر

336 − 200
= 0 / 68
200

 :درصد تغيير مساحت

 2متر

 : 10 × 20 =200مساحت اوليۀ زمين (متر مربع)

بنابراین  ،مساحت زمین  68%افزایش دارد.
 2متر

مثال 10
به گزارش زير توجه كنيد :
« چين پرجمعيتترين كشور جهان است .جمعيت اين كشور در سال  2005تقريباً  1/3ميليارد نفر
بود .با وجود قانون حداكثر يك فرزند براي هر خانواده ،جمعيت چين با نرخ  0/6 %در هر سال افزايش
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يافت .دومين كشور پر جمعيت دنيا در سال  ،2005كشور هند با  1/1ميليارد نفر جمعيت بود .نرخ مرگ
و مير ساالنه  0/8%بود» .
گزارش باال به اين معناست كه نرخ افزايش جمعيت در چین از سال  2005تا  2006برابر  0/6%بوده
است .بر مبنای این گزارش جمعيت چين در سال  2006چنین تخمین زده شد:
ميليارد نفر ⇒ x = 0 / 006 ×1 / 3 + 8

x −1 / 3

1/ 3

=

0/ 6

100

نرخ مرگ و میر به معنای درصد کم شدن جمعیت برحسب مرگ و میر است و باید این درصد را به
صورت یک عدد منفی در نظر بگیریم .اگر  xتعداد جمعیت به دلیل مرگ و میر باشد ،داریم:

ميليارد نفر ⇒ x = 0 / 008 ×1 / 1+1 / 1 = 1 / 0912
کاردرکالس6

x −1 / 1

1/ 1

=

0/ 8

100

−

 )1ابعاد يك پارك به طول  xو عرض  yرا  10%افزايش دادهاند .درصد تغيير مساحت اين پارك را
محاسبه كنيد.
 )2قیمت بلیت يك موزه در ابتداي سال  20%افزايش داشته و پس از سه ماه ،دوباره  10%افزايش
يافته است .قیمت بلیت این موزه در سال گذشته  1.000تومان بوده است.
الف) قیمت بلیت این موزه اكنون چقدر است؟
.............................................................................................................................

ب ) درصد تغيير قيمت بلیت این موزه نسبت به سال قبل چقدر است؟ ( توجه 30% :نيست! )
.............................................................................................................................
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مسئلهها

 )1در هر پرانتز عبارت درست را مشخص کنید:
الف) اگر قیمت جدید یک کاال نسبت به قیمت اولیه افزایش داشته باشد درصد تغییر (مثبت /منفی)     و
اگر کاهش داشته باشد درصد تغییر (مثبت /منفی) میباشد.
ب ) اگر قیمت کاالیی  5. 500تومان باشد و قیمت آن به  7.000تومان رسیده باشد ،درصد افزایش
قیمت (بزرگ تر از  100؛ بین  1و  100؛ کوچک تر از  )1و اگر قیمت آن به  12.000تومان رسیده
باشد درصد افزایش قیمت ( بزرگ تر از  100؛ کوچک تر از  )100می باشد.
.............................................................................................................................

1
2

 )2اگر قیمت اولیة یک کاال با  xو قیمت جدید آن با  yمشخص شده باشد ،معادله  y = xرابطة
بین قیمت اولیه و قیمت جدید این کاال را نشان میدهد.
الف) درصد تغییر را به دست آورید.
ب) کاالیی که در سال گذشته  100هزار تومان بوده است ،امسال چند تومان است؟
پ) کاالیی که امسال  100هزار تومان است ،در سال گذشته چند تومان بوده است؟
.............................................................................................................................

 )3قیمت  4نوع کاالی الف و ب و پ و ت در سال جاری نسبت به سال گذشته طبق جدول زیر
تغییر داشته است:
الف) جدول را تکمیل کنید.
ب) این چهار کاال را در یک سبد به نام سبد کاال در نظر بگیرید .درصد تغییر قیمت این سبد کاال
چقدر است؟

نوع کاال

قیمت سال گذشته

قیمت امسال

درصدتغییر

الف

100.000

115.000

...

ب

...

150.000

20%

پ

150.000

...

10%

ت

200.000

-10%

 )4طول هر ضلع یک مکعب بر اثر گرما  0/1واحد افزایش یافته است .اگر طول ضلع اولیة این مکعب
 1واحد باشد ،درصد تغییر حجم مکعب را حساب کنید.
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