
تناسب و درصد6

برگزاری مراسم اربعین در کربال، پدیده ای بی نظیر است که از آن به عنوان بزرگ ترین تجّمع بشری یاد می کنند. در سال 1394 حدود 
25 میلیون نفر در این مراسم شرکت کرده اند که 2 میلیون نفر آنها ایرانی بودند.

ایرانی
غیر ایرانی

شرکت کنندگان در مراسم اربعین ١٣٩٤ در کربال

92%

8%
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دانش آموزان کالس ششم در یک آزمون چهار گزینه ای شرکت کرده و به 10 سؤال ریاضی پاسخ داده اند.
به کّل  او  تعداد جواب های درست  از جواب هایش درست است. نسبت  تا  به همه ی سؤال ها جواب داده است. 7  شایان 

سؤال ها برابر 7 به 10 است.
این نسبت را به شکل کسری و اعشاری بنویسید. ___ یا  

او به چند سؤال جواب نادرست داده است؟ 
نسبت تعداد جواب های نادرست او به کّل سؤال ها چقدر است؟  به  یا ___ یا 

کمترین و بیشترین مقداری را که ممکن است برای نسبت تعداد جواب های درست به کّل سؤال ها به دست بیاید، بنویسید: 

کمترین:   به   یا  ___ یا  صفر   بیشترین:   به   یا  ___ یا  

کسر، نسبت و تناسب  

1ــ مانند نمونه جمله های زیر را طوری تغییر دهید که نسبت ها به ساده ترین شکل بیان شده باشند:  

1 به 2 است یا به صورت ساده تر 1 به 4 است،

2

300

500

الف( نسبت مدادها به خودکار ها در جامدادی من، 

= ÷ = × =

1
1 2 1 1 12

2 2 1 2 2 4
1

 چون 
1
2

2

1

4

1 است یا به صورت ساده تر  

3
ب( نسبت تعداد خرگوش ها به شیر ها در باغ وحش، 2 به 

2ــ مانند نمونه چند نسبت بنویسید که هریک با 3 به 5 مساوی باشد. این نسبت ها را به صورت کسری و اعشاری هم نمایش دهید. 

 یا  0/6 

1

2

300

500
300 به  500 یا 

3ــ الف( محیط هر شکل را حساب کنید و نسبت طول ضلع هر مربّع به محیط آن را زیر آن مربّع، به صورت کسر بنویسید. 
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ب( جدول روبه رو را کامل کنید:

پ( زیر هر ستون، نسبت طول ضلع مربّع به محیط آن را به صورت یک کسر بنویسید. آیا این کسرها با هم برابرند؟

تغییر  بیشتر شدن ضلع مربّع،  یا  با کمتر شدن  این نسبت  1 است و 

4
به محیط آن  نسبت طول ضلع هر مربّع 

نمی کند. یعنی با تغییر طول ضلع مربّع، محیط آن هم به همان نسبت کم و زیاد می شود؛ پس محیط مربّع با طول ضلع 
آن متناسب است. جدولی همانند جدول باال که تناسب را نمایش می دهد، جدول تناسب نامیده می شود.

ت( جدول روبه رو را کامل کنید:

ث( زیر هر ستون، نسبت طول ضلع مربّع به مساحت آن را به شکل یک کسر بنویسید. آیا این کسرها با هم برابرند؟

بنابراین  ندارد.  تناسب  آن  با مساحت  مربّع  یعنی طول ضلع  نیست.  متناسب  آن  با طول ضلع  مربّع  مساحت 
جدولی که رسم شده است، جدول تناسب نیست.

4ــ مانند نمونه جمله های زیر را با ذکر دلیل کامل کنید.
الف( قّد هر فرد بر حسب سانتی متر با قّد او بر حسب متر متناسب است.

ب( تعداد دوچرخه ها با تعداد چرخ های آنها، متناسب 
پ( تعداد خانه ها با تعداد افرادی که در آنها زندگی می کنند، متناسب 

5 ــ در جدول، چند نسبت مساوی با 16 به 20 بنویسید و یک جدول تناسب بسازید.

1216

٤00١520

٦ ــ کدام جدول زیر نشان دهنده ی تناسب است؟

6312150/5439

852518315

 ×100         
متر1/21/521

سانتی متر120150200100

ضلع مرّبع1001/540/521

مساحت مرّبع1002/2541

×٤                                                                                                                
÷2                                                                                                                              

            ×٢                                                                                                                                       

×٤         
ضلع مرّبع100٤0/5٢١

محیط مرّبع1006٨4

×1/5   
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است  است.ممکن   5 و   2  ،3 ترتیب  به  امید  و  علی  رضا،  پول  نسبت  ٧ــ 
آنها به ترتیب 300، 200 و 500  تومان پول داشته باشند. ممکن است 15000، 

10000 و 25000 تومان پول داشته باشند.
،  و   شما هم جای خالی را پر کنید: ممکن است 

تومان پول داشته باشند.

دانش آموزان کالس ششم دبستان رسول اکرم )ص( می خواهند برای جشن میالد پیامبر )ص( شربت درست کنند.
چهار گروه پیشنهادهای مختلفی برای درست کردن شربت داده اند.

پیشنهاد ١:
3 پیمانه شهد
7 پیمانه آب

پیشنهاد ٢:
٥ پیمانه شهد
٩ پیمانه آب

پیشنهاد ٣:
١ پیمانه شهد
٣ پیمانه آب

پیشنهاد ٤:
1 پیمانه شهد

١ پیمانه آب3

الف( با استفاده از پیشنهاد 3 و 4  شیرینی شربت یکسان می شود، چرا؟
ب( جدول روبه رو بر اساس پیشنهاد 3 نوشته شده است. در هر یک

 از ستون های آن نسبت شهد به آب چقدر است؟
                                     

پ( در هر ستون از جدول روبه رو مقدار کّل شربت را محاسبه کنید
 و بنویسید.

آیا مقدار شهد با مقدار کّل شربت متناسب است؟

ت( برای درست کردن 120 پیمانه شربت برای همه ی بّچه های مدرسه، 
براساس پیشنهاد 3، چند پیمانه شهد الزم است؟

ث( می خواهیم بدانیم شربت تهیه شده براساس کدام پیشنهاد، شیرین تر خواهد بود. 
کافیست پیشنهاد 1، 2 و 3 را مقایسه کنیم:

دانش آموزان راه حل های زیر را ارائه کرده اند. هر راه حل را بخوانید و درصورت لزوم کامل کنید:
راه حّل صبورا

نسبت شهد به آب در هر پیشنهاد را به صورت کسری می نویسیم 
و کسرها را با هم مقایسه می کنیم.

   =
3 27

7 63
پیشنهاد 1: 

  =
5 35

9 63
پیشنهاد 2: 

   =
1 21

3 63
پیشنهاد 3: 

پس پیشنهاد  شربت شیرین تری می سازد.

راه حّل مهدیه
کسری  به صورت  را  پیشنهاد  هر  در  شربت  کّل  به  نسبت شهد 

می نویسیم و کسرها را با هم مقایسه می کنیم.

   =
3

10
پیشنهاد 1: 

   =
5

14
پیشنهاد 2: 

   =
1

4
پیشنهاد 3: 

پس پیشنهاد  شربت شیرین تری می سازد.
راه حّل شکیبا

از هر شربت مقداری درست می کنیم و می چشیم و می فهمیم کدام شیرین تر است!

شهد )پیمانه(4321
آب )پیمانه(12963

شربت )پیمانه(٤

×٤              
×٣                     

×٢                              
شهد )پیمانه(4321

آب )پیمانه(12963

شهد )پیمانه(1
آب )پیمانه(3

شربت )پیمانه(1204

× 

* 100  
* 5000  

رضا150003003
علی100002002
امید250005005
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ج( آیا نمودار زیر هم می تواند برای مقایسه ی شیرینی شربت ها مورد استفاده قرار گیرد؟ چگونه؟

1

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1ــ یک نّقاش برای درست کردن نوعی رنگ سبز، 5 واحد رنگ زرد را با 3 واحد رنگ آبی ترکیب می کند.
الف( او 2/5 کیلوگرم رنگ زرد را با چند کیلوگرم رنگ آبی مخلوط می کند؟

ب( اگر مقدار رنگ آبی 9 کیلوگرم باشد، چند کیلوگرم رنگ سبز ساخته می شود؟

1 لیوان شکر استفاده می شود. 
1
4

1 لیوان گالب و 

2
٢ــ برای تهیه ی نوعی حلوا برای حدود 25 نفر، 2 لیوان آرد ، 2 لیوان آب ، 

الف( نسبت آب به گالب را به ساده ترین شکل بنویسید.
ب( می خواهیم با 4 لیوان آرد حلوا درست کنیم، به کمک جدول تناسبی که با رنگ کردن
 برخی از خانه های جدول روبه رو مشّخص کرده ایم، مقدار شکر الزم را به دست آورید.

5 نوشته ایم.(

4
1 را به شکل 

1
4

)در جدول 
پ( یک مسئله ی دیگر طرح کنید که برای حّل آن از جدول باال استفاده شود.

3ــ جدول روبه رو یک جدول تناسب است. 
جای خالی را با چه عددی پر کنیم؟ روش خود را توضیح دهید.

4 ــ به کمک ماشین حساب در جدول تناسب روبه رو، عدد داخل  و سپس 
عدد داخل  را پیدا کنید.

نسبت)الف()ب(
رنگ زرد2/5

رنگ آبی9
رنگ سبز8

آرد2
آب2
1 5

2 4
گالب

1 5

2 4
شکر

3
1421

شهد )پیمانه(

شربت )پیمانه(

پیشنهاد ٢

پیشنهاد ١

پیشنهاد ٣

12٨
10

×   
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5  ــ الف( مسیری را که برای کامل کردن جدول طی شده است، با دّقت دنبال کنید. 
  رضب یم شود.

8 __
ر  6  رضب شده اتس، سپ 15 مه د

8 __
ر  6 دعد 6 د

8 15 8  20? ×
= × = = =15 20

6  6 1

5 4

2
1

 

ب( با همین روش، جدول روبه رو را کامل کنید.

86
?15

8
2712

١ــ برای تهیه ی نوعی دارو سه نوع ماّده ی الف، ب و ج را به نسبت ٧ ، ٥ و ٣ مخلوط می کنند. برای تهیه ی ٦٠ گرم از این 
دارو چقدر از هر ماّده نیاز داریم؟

٢ــ در مستطیل روبه رو نسبت های خواسته شده را بنویسید.
= عرض به طول                       = طول به عرض

= عرض به مساحت                           = طول به محیط

٣ــ قرار است برای مهمانی شب یلدا برای هر 5 نفر 3 عدد انار دانه کنیم. برای 20 نفر چند عدد انار باید دانه کنیم؟
٤ــ مشهدی رمضان برای تقویت شالیزارش باید کودهای پتاس، نیتروژن و فسفات را به نسبت ٣ ، ٢ و ٢ مخلوط کند. اگر 

در هر هکتار ٣٥ کیلوگرم کود مصرف کند، برای ٤ هکتار چند کیلوگرم از هر نوع کود نیاز دارد؟
٥ ــ یک دایره به شعاع دلخواه رسم و محیط آن را محاسبه کنید.

نسبت محیط به شعاع دایره را به دست آورید و پاسخ خود را با هم کالسی هایتان مقایسه کنید.
آیا محیط دایره با شعاع آن متناسب است؟

٦ ــ کاردستی روبه رو را با یک نوع سیم ساخته ایم. طول 20 گرم از این نوع سیم 3 
متر است. جرم سیم به کار رفته در این کاردستی 70 گرم شده است. طول سیم به کار رفته 

در آن چقدر است؟
٧ــ یک مسئله بنویسید که با کمک جدول تناسب روبه رو حل شود.

٨ ــ می دانیم که هر ١٠٠٠ متر برابر یک کیلومتر است. ٧٥٦ متر چند کیلومتر است؟
هر متر ١٠ دسی متر است. ٥٧ دسی متر چند متر است؟

هر متر ١٠٠ سانتی متر است. 142/٧ سانتی متر چند متر است؟
٩ــ هر کیلوگرم ١٠٠٠ گرم و هر ُتن ١٠٠٠ کیلوگرم است. با استفاده از جدول تناسب جاهای خالی را پر کنید.

3/28 تن =  کیلوگرم  تن = ٨٤٧٣٥٠ کیلوگرم  کیلوگرم = ٣٢٠ گرم 
10ــ کدام نسبت با 3، 2 و 5 مساوی نیست؟

120، 80 و 200 103، 102و 105    30، 20 و 50      

2

5

3525
20
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درصد  

 ب( هر یک از کسرهای زیر را به صورت اعشاری بنویسید. تا جایی که می توانید از محاسبات ذهنی کمک بگیرید. )می توانید 
از ماشین حساب هم استفاده کنید.(

=
1

2  
=

2

5  
=

3

20  
=

1

25  
=

3

16  
=

3

8  
پ( عددهای باال را با هم مقایسه کنید. مقایسه ی کسرها ساده تر است یا اعداد اعشاری؟

ت( وقتی می خواهیم کسری را به صورت درصد بنویسیم، باید کسری مساوی با آن و با مخرج 100 پیدا کنیم. مانند نمونه هر 
کسر را به شکل درصد بنویسید.

/  /1 125  12 5
= =  = =0 125  12  5

/
8                1000 100 %  

=
6

10  

=
1

5  
=

9

16  
ث( عددهای باال را با هم مقایسه کنید. مقایسه ی کسرها ساده تر است یا درصد ها؟

1ــ با توّجه به شکل، جاهای خالی را با عدد مناسب پر کنید.
  خانه از  خانه نارنجی است.

 نسبت تعداد خانه های زرد به کّل خانه ها  به  است.
     

          ____ کّل خانه ها، قرمز است.
 %  کّل خانه ها، سبز است.

  درصد کّل خانه ها آبی است.
 %  کّل خانه ها رنگی است.

الف( می خواهیم هر یک از عدد های کسری زیر را به صورت اعشاری بنویسیم.
1 و با مخرج 100 پیدا کنید و سپس آن را به صورت عدد اعشاری بنویسید.

4
مانند نمونه، کسری مساوی با 

* 20                                                                                                                                                      
 =                                                                      /= =

3 60
0 60

5 100  
* 20                                                                                                                                                       

اگر نتوانیم مخرج کسر را به سادگی، با ضرب کردن در یک عدد، به 100 تبدیل کنیم، می توانیم از تقسیم استفاده کنیم. مثاًل:

7 8= ÷ ÷ =
7

7
8

8 0 875/
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2ــ در هر شکل مانند نمونه، نسبت خانه های رنگی به کل را به صورت اعشار، کسر و درصد نمایش دهید.

٣ــ به دلخواه چند تا از خانه های نوار زیر را سبز و چند تا را قرمز کنید. 
می توانید برخی از خانه ها را هم سفید باقی بگذارید. سپس جدول رو به رو را کامل کنید.

جدول هایتان را با هم مقایسه کنید. کدام سطر در همه ی جدول ها یکسان است؟

٤ــ هر کدام از نوار ها را به اندازه ای که سمت راست آن نوشته شده، رنگ کنید:

100 %           

)خمس( % 20

5 %               
  0 %                 

در هر نوار، چند درصد رنگ نشده است؟ سمت چپ آن بنویسید.

درصدتعداد

سبز

قرمز

سفید

مجموع

 

بّچه ها 50 فرفره برای فروش در بازارچه ی نیکوکاری مدرسه درست کرده بودند؛
16 فرفره ی آبی و 34 فرفره ی صورتی. 

الف( یکی از بّچه ها گفت 16 درصد فرفره ها آبی و 34 درصد آنها 
صورتی است. اّما سریع فهمید که اشتباه کرده است! او چه اشتباهی کرده 

بود؟

ب( سه نفر از بّچه ها راه حل های صفحه ی بعد را برای یافتن درصد
 فرفره های آبی و صورتی نوشته اند. راه حّل آنها را کامل کنید. 

٢5%0/٢5

25
100
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زهرا: 
 فرفره ها 

50
  فرفره از 50 فرفره آبی است، پس 

آبی است.
فرفره ها  درصد  یعنی    

100
پس   =

50 100
آبی است.

فرفره ها   
50

پس  است،  فرفره صورتی  از 50  فرفره   34
صورتی است.

فرفره ها  درصد  یعنی    
100

پس   =
50 100

صورتی است.

مهتاب: 
                                                                   فرفره ی  آبی
= = ـــــــــــــــــــــــ

50 100
 

                                                                         کّل  فرفره ها
فرفره های آبی:  32%

کّل فرفره ها یعنی %100 فرفره ها که از میان آنها %32 آبی 
هستند و بقیه صورتی.

100 - 32 = 
فرفره های صورتی:  % 

شادی: 
فرفره ی آبی16

فرفره ی صورتی34

کّل فرفره ها10050

با توّجه به جدول تناسب  %  فرفره ها آبی است و %  فرفره ها صورتی.

پ( بّچه ها باز هم فرفره درست کردند و حاال 24 فرفره ی آبی دارند و 36 فرفره ی صورتی. چند درصد فرفره ها آبی و چند 
درصد آنها صورتی است؟ پاسخ و راه حّل خود را با دوستانتان مقایسه کنید.

١ــ در شکل رو به رو یک صفحه ی 25 خانه ای می بینید.
الف( 20 درصد آن را رنگ کنید.

ب( چند درصد آن سفید باقی می ماند؟
پ( چند خانه سفید می ماند؟

ت( اگر 7 خانه ی دیگر را رنگ کنیم، چند درصد شکل رنگی می شود؟
٢ــ برای دفع نوعی آفت پنبه سه نوع سم را به نسبت ٣، ٤ و ١ مخلوط می کنند. 
الف( در سّم مخلوطی که به دست می آید، چند درصد از هر نوع سم وجود دارد؟ 

ب( برای سم پاشی مزرعه ای به ٩٦٠ گرم سم نیاز داریم. چند گرم از هر نوع سم باید تهیه کنیم؟
سّم نوع 3١این مسئله را به کمک جدول روبه رو حل کنید.

سّم نوع 4٢
سّم نوع 1٣

سّم مخلوط9601008
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١00 %

1ــ امسال تولید گندم در یک مزرعه با اصالح شیوه های کاشت، داشت و برداشت 1/5 برابر سال گذشته شده است. 
نسبت گندم امسال به سال گذشته را به صورت کسر و درصد نمایش دهید.

/ = = =
15 150

1 5
10 100

   %   

2ــ خواهر علی به تازگی یک ساله شده است. 
جرم خواهر علی در زمان توّلد 3 کیلوگرم 

و در یک سالگی 9 کیلوگرم بوده است.
نسبت جرم او در یک سالگی به جرم او 

در زمان توّلدش چقدر است؟
این نسبت را به شکل درصد بنویسید.

٢ــ جاهای خالی را با عدد مناسب پر کنید.   

1ــ مانند نمونه کسر مشّخص شده در هر شکل را به صورت درصد بنویسید. 

/0 4 /2 0

100
100

40
100

١00 %                                                                 %                                                                                                  % 

   کسر

اعشار

درصد

٣00 %

١00 %

١00 %

١٣0%
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٣ــ در جاهای خالی عدد مناسب قرار دهید.
مّدتی است که دانش آموزان گروه پژوهش، مشغول بررسی ویژگی های ظاهری یک گیاه هستند. طول ساقه ی گیاه آنها در این 

مّدت 7 برابر شده است. یعنی طول فعلی ساقه ی گیاه  درصد  طول اّولیه ی آن است. 

4ــ حدس می زنید چند درصد شکل رنگی است؟ % 30، %50 یا 70%

1ــ فرزاد چهار پنجم کتابی را خوانده است، 
الف( چند درصد آن را خوانده است؟

ب( چند درصد آن را نخوانده است؟

چند  در  موجود  آب  درصد  روبه رو  جدول  2ــ 
ماّده ی غذایی را نشان می دهد.

الف( تقریبًا چند درصد هریک از این مواّد غذایی 
آب است؟

ب( چند درصد هریک، آب نیست؟

پ( تقریبًا چه مقدار از 5 کیلوگرم سیب زمینی را آب تشکیل داده است؟

ت( تقریبًا چه مقدار از یک سیب 100 گرمی، مواّدی غیر از آب است؟

3ــ در یک کارگاه بافندگی از نوعی نخ استفاده می شود که روی بسته های آن نوشته 
شده است: ٦٥ درصد نخ مصنوعی و ٣٥ درصد پشم.

الف( در هر ١٠٠ کیلوگرم از این نخ چند کیلوگرم پشم و چند کیلوگرم نخ مصنوعی 
وجود دارد؟

ب( در یک بلوز ٢٥٠ گرمی چند گرم پشم وجود دارد؟

سیب زمینی                    پرتقال                        هندوانه                         سیب

آب
ار 

مقد

100%

50%

0%
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7ــ الف( 20 درصد یک ساعت چند دقیقه است؟
ب( یک دقیقه تقریبًا چند درصد یک ساعت است؟ )پاسخ را تا یک رقم اعشار به دست آورید.(

8   ــ نسبت طول یک زمین مستطیل شکل به عرض آن 5 به 2 است. محیط این زمین، 280 متر است. 
الف( طول و عرض زمین را محاسبه کنید.

ب( مساحت زمین را به دست آورید.

9ــ نسبت رنگ های به کار رفته در رنگ آمیزی شکل روبه رو را به صورت درصد بنویسید.

او  است.  خانه  یک  نقشه ی  کشیدن  مشغول  مریم  ٦ ــ 
مقیاس رسم نقشه را انتخاب کرده است و برای نمایش هر 40 
سانتی متر )واقعی(، یک سانتی متر در نقشه در نظر گرفته است.

الف( نسبت طول هر خط در نقشه به طول واقعی آن را 
به صورت کسر، درصد و اعشار بنویسید.

ب( در شکل رو به رو، جای خالی را با عدد مناسب پر 
کنید. 

درصدمسافران یک هواپیما
%٨خانم )زیر ١٢ سال(

%٦آقا )زیر ١٢ سال(
%٤٠خانم )باالی ١٢ سال(

%٤٦آقا )باالی ١٢ سال(

مکّعب های  از  استفاده  با  روبه رو  الگوی  ٥ ــ 
کوچک رنگی ساخته شده است. در هر کدام از حجم ها 
با  تنها یک مکّعب قرمز است. چند درصد از هر حجم 

مکّعب قرمز ساخته شده است؟

   

٤ــ به کمک جدول روبه رو، 
درستی یا نادرستی هر عبارت را با ذکر دلیل مشّخص کنید:

الف( دقیقًا یک چهارم مسافران، خانم های باالی 12 سال هستند.

ب( بیش از نصف مسافران، آقا هستند.

m8 cm

نقشه ی اتاق اتاق

٨ سانتی متر
  متر

m12

m8

cm

cm خانهنقشه ی خانه

12 متر

8 متر   سانتی متر

  سانتی متر

m8 cm
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با مراجعه به اخبار، مجلّه ها و روزنامه های مختلف مواردی از کاربرد درصد پیدا کنید و به کالس بیاورید و درباره ی کاربرد 
درصد با هم گفت وگو کنید.

درصد کاربران درصد باسوادیجمعیت
اینترنت

7514966984/7517/5کّل کشور

487931287/7722/5اصفهان

241251390/2322/1البرز

63121888/4024/0سمنان

107442887/7821/2یزد

 کاربرد درصد در محاسبات مالی  

در سال 1390
حدود 85 درصد از جمعیت کشورمان 

باسواد بودند.
٨5 درصِد 75 میلیون نفر تقریبًا می شود 

6٣750000 نفر

1ــ امسال به سهام یک شرکت حدود 18 درصد سود تعلّق می گیرد.
اگر مبلغ سرمایه گذاری یکی از مشتریان، دو میلیون تومان باشد، چقدر سود به 

آن اضافه می شود؟

٢ــ در یک رستوران به مبلغ فاکتور، 9 درصد مالیات اضافه می شود. اگر مبلغ فاکتور 50000 تومان باشد، چقدر مالیات به 
آن اضافه می شود؟

نفر اعالم کرد. اگر در طول یک  ایران را حدود 75 میلیون  ایران پس از سرشماری سال 1390، جمعیت  ٣ــ مرکز آمار 
از  )می توانید  نفر شده است؟  ایران در سال 1391 حدودًا چند  باشد، جمعیت  ایران حدود 1/3 درصد رشد داشته  سال جمعیت 

ماشین  حساب استفاده کنید.(

4ــ در یک نظرسنجی از 1200 نفر خواسته شد که تیم فوتبال محبوب خود را از میان تیم های داخلی انتخاب کنند. 905 نفر 
به نظرسنجی پاسخ دادند، یعنی تقریبًا چند درصد پاسخ دادند؟

درصدمقدار واقعی

سود١٨

اصل پول١٠٠

مرصف  ایران،  نفتی  فراورده های  پخش  مّلی  رشکت  عمومی  روابط  گزارش  به 

سوخت نیروگاهی در سال ١٣٩٤ نسبت به سال قبل از آن %٣٢ کاهش داشته است.
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از  که  است  مّدتی  او  دارد.  کتاب فروشی  پدر شهرزاد 
شهرزاد که دانش آموز کالس ششم است، در محاسبات مالی 
کمک می گیرد. البّته خودش هم درستی محاسبات او را بررسی 

می کند تا مطمئن شود که شهرزاد برای این کار آماده است.
دو تا از مسئله ها در اینجا آمده است. هر جا که الزم 
حّل  روش های  درباره ی  و  کنید  کامل  را  محاسبات  است 

مسئله ها با دوستانتان گفت وگو کنید. 

 )1(: کتابی را به قیمت 15000 تومان خریده ایم. قرار است آن را با 20 درصد سود بفروشیم. 
قیمت فروش چقدر می شود؟ مقدار سود چند تومان است؟

محاسبات شهرزاد: 
 ١٢٠ = ٢٠ + ١٠٠ یعنی اگر کتاب را ١٠٠ تومان 

خریده باشیم، باید آن را ١٢٠ تومان بفروشیم.
درصدمقدار واقعی

قیمت خرید١٥٠٠٠١٠٠

سود٢٠

قیمت فروش١٢٠

و  می شود  تومان  فروش   قیمت  پس 
مقدار سود  تومان.

محاسبات پدر: 
%٢٠ یعنی ٠/٢٠  و ١/٢ = ٠/٢ +١ 

یعنی قیمت فروش ١/٢ برابر قیمت خرید است.
پس قیمت فروش می شود:

تومان   = ١/٢ × ١٥٠٠٠ 
و مقدار سود می شود:

تومان  = ١٥٠٠٠ - 

با دّقت به شکل زیر نگاه کنید. این شکل برای حّل مسئله ی باال رسم شده است. 
چرا هر واحد به ٥ قسمت تقسیم شده است؟ 

%100%20 %120

3000 15000 18000

15000

3000 3000 3000 3000 3000 3000
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)2(: کتابی را با 20 درصد سود نسبت به قیمت خرید فروخته ایم. قیمت فروش 24000 تومان شده است. قیمت خرید چند 
تومان بوده است؟ مقدار سود چند تومان است؟

محاسبات شهرزاد: 
 باز هم اگر کتاب را ١٠٠ تومان خریده باشیم، باید 

آن را  تومان بفروشیم. 
درصدمقدار واقعی

قیمت خرید١٠٠

سود٢٠

قیمت فروش٢٤٠٠٠١٢٠

پس قیمت خرید  تومان می شود و
مقدار سود  تومان.

محاسبات پدر: 
باز هم قیمت فروش  برابر قیمت خرید 

است.
پس قیمت خرید می شود:

تومان   = ١/٢ ÷ ٢٤٠٠٠
و مقدار سود می شود:

تومان  =  - ٢٤٠٠٠

شکل زیر برای حّل مسئله ی باال رسم شده است.  
یک واحد، قیمت خرید را نشان می دهد یا قیمت فروش را؟ چرا؟ 

1ــ کتابی که به قیمت 30000 تومان خریداری شده است، 33000 تومان فروخته می شود. 
الف( درصد سود این کتاب را محاسبه کنید.

ب( مقدار سود حاصل از فروش 20 تا از این کتاب، چقدر می شود؟

2ــ شغل آقای محّمدی، خرید و فروش فرش است. او فرشی را 2 میلیون تومان خریده و با 5 درصد سود فروخته است. 
فرش دیگری را 500 هزار تومان خریده و با 10 درصد سود فروخته است. مقدار سود در کدام معامله بیشتر بوده است؟

%100%20 %120

4000 20000 24000

24000

4000 4000 4000 4000 4000 4000



124

بتوانند  تا هم محّله ای ها  بفروشد  با 15 درصد تخفیف  را  کتاب هایش  دارد  پدر شهرزاد تصمیم  و  نوروز است  نزدیک عید 
با قیمت کمتری کتاب بخرند و در تعطیالت مطالعه کنند. محاسبات را کامل کنید و درباره ی روش های حّل مسئله ها با دوستانتان 

گفت وگو کنید. 
 )1(: قیمت کتابی قبل از تخفیف 17000 تومان است. قیمت آن بعد از تخفیف چقدر است؟ 

مقدار تخفیف چقدر است؟

محاسبات شهرزاد: 
 ٨٥ = ١٥ - ١٠٠ یعنی اگر قیمت کتاب ١٠٠ تومان 

باشد، قیمت بعد از تخفیف آن ٨٥ تومان است.
درصدمقدار واقعی

قیمت قبل از تخفیف١٧٠٠٠١٠٠

تخفیف١٥

قیمت بعد از تخفیف٨٥

پس قیمت بعد از تخفیف  تومان می شود 
و مقدار تخفیف  تومان.

محاسبات پدر: 
%١٥ یعنی ٠/١٥ و ٠/٨٥ = ٠/١٥ - ١  

یعنی قیمت بعد از تخفیف ٠/٨٥ قیمت اّولیه است.
پس قیمت بعد از تخفیف می شود:

تومان   = ٠/٨٥ × ١٧٠٠٠ 
و مقدار تخفیف می شود:

تومان  =  - ١٧٠٠٠

 )2(: قیمت کتابی بعد از تخفیف 17000 تومان شده است. قیمت اّولیه ی آن چقدر بوده است؟ 
مقدار تخفیف چقدر است؟

محاسبات شهرزاد: 
باز هم برای یک کتاب ١٠٠ تومانی، قیمت بعد از 

تخفیف  تومان است.
درصدمقدار واقعی

قیمت قبل از تخفیف١٠٠

تخفیف١٥

قیمت بعد از تخفیف١٧٠٠٠٨٥

و  بوده  تومان  آن   اّولیه ی  قیمت  پس 
مقدار تخفیف می شود  تومان.

محاسبات پدر: 
%١٥ یعنی ٠/١٥ و ٠/٨٥= ٠/١٥ -١ 

یعنی قیمت بعد از تخفیف ٠/٨٥ قیمت اّولیه است.
پس قیمت قبل از تخفیف می شود:

تومان   = ٠/٨٥ ÷ ١٧٠٠٠ 
و مقدار تخفیف می شود:

تومان  = ١٧٠٠٠ - 
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1ــ جواد تعدادی لوح فشرده را با پرداخت %89 قیمت آنها از نمایشگاه قرآن خریده است.
الف( او چند درصد تخفیف گرفته است؟

ب( اگر قیمت اّولیه ی آنها 12000 تومان بوده باشد، جواد چند تومان پرداخته است؟

پ(چند تومان تخفیف گرفته است؟

با چه قیمتی  بفروشد، کتاب  با 20 درصد تخفیف  2ــ قیمت یک کتاب 24000 تومان است. اگر فروشنده بخواهد آن را 
به فروش می رسد؟

3ــ یک کتاب پس از 20 درصد تخفیف، به قیمت 24000 تومان به فروش می رسد. قیمت اصلی کتاب چقدر بوده است؟

1ــ قیمت یک ساندویچ 7000 تومان است؛ اگر به قیمت آن 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود، چند تومان می شود؟

2ــ در اّولین سال فّعالیت یک شبکه ی آموزشی، تعداد کاربران آن حدود یک میلیون نفر بود. در سال دوم، تعداد کاربران  
700 درصد افزایش داشت. تعداد کاربران این شبکه در سال دوم فّعالیت تقریبًا چند نفر بوده است؟

3ــ مانی و پدرش قرار است با هم مسابقه ی دوی 100 متر بدهند. سرعت مانی 80 درصد سرعت پدرش است، یعنی در زمانی 
که پدر 100 متر می دود، مانی می تواند 80 متر بدود. پیش بینی کنید:

الف( وقتی پدر مانی به نیمه ی راه می رسد، مانی چند متر دویده است؟
ب( وقتی مانی به نیمه ی راه می رسد، پدرش چند متر دویده است؟

4ــ الف( فروشنده ای، یک لباس را که قیمت خرید آن 20000 تومان بود، با 20درصد سود، فروخت. قیمت فروش آن را محاسبه 
کنید.

ب( در پایان فصل، این لباس با 20 درصد تخفیف نسبت به قیمتی که روی آن خورده بود، به فروش رسید. این قیمت را محاسبه کنید.
پ( قیمت فروش را با قیمت خرید مقایسه و مقدار سود یا زیان را محاسبه کنید.

٥ ــ یک مسئله طرح کنید که به کمک جدول روبه رو حل شود.
620کدام خانه ها جواب مسئله ی شما بودند؟

30100

36120
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١ــ تعداد خواهر و برادرهای هر یک از دانش آموزان 
داده های  کمک  به  و  پرسیده  را  مدرسه  یک  ششم  کالس 
به دست آمده، سطر مربوط به تعداد را در جدول روبه رو پر 

کرده ایم.

الف( سطر مربوط به درصد را کامل کنید.
ب( با توّجه به جدول، نمودار دایره ای داده ها را با رنگ کردن دایره ی 

روبه رو، کامل کنید. 
را  دایره ای  نمودار  بدون محاسبه ی درصد ها،  پ( چگونه می توانید 

کامل کنید؟

٢ــ به نمودار روبه رو نگاه کنید. یک دایره ی کامل یک
 زاویه ی 360 درجه را نشان می دهد. 

الف( درصد دو قسمت از نمودار محاسبه شده است. 
درباره ی چگونگی محاسبه در کالس گفت وگو کنید.

ب( درصد مربوط به قسمت های دیگر نمودار را حساب کنید.

کاربرد درصد در آمار و احتمال  
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0130
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90 25

25
360 100 %=

50 14
14

360 100


بدون خواهر و  
برادر

با یک خواهر یا 
برادر

با دو خواهر یا 
برادر

با بیش از دو
خواهر یا برادر

814108تعداد

35درصد

1ــ جمعیت کّل جهان حدود 7 میلیارد نفر است. 
جمعیت قاّره ی آسیا تقریبًا چند میلیون نفر است؟

2ــ تقریبًا 70 درصد از سطح کره ی زمین آب و 30 درصد آن خشکی است.
با استفاده از نّقاله، نمودار دایره ای مربوط به این داده ها را رسم کنید.

آسیا
آفریقا
اروپا
آمریکا
اقیانوسیه
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درصد(   50( نصف  در  و  رو  آزمایش ها،  درصد(   50( نصف  در  تقریبًا  سّکه  داریم  انتظار  سّکه،  یک  پرتاب  زیاد  تعداد  در 
آزمایش ها پشت بیاید. 

اصطالحًا می گوییم احتمال رو آمدن و پشت آمدن سّکه پنجاه، پنجاه است.
الف( جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

وقتی در مبحث احتمال از پرتاب یک تاس صحبت می کنیم، در تعداد زیاد آزمایش ها انتظار داریم همه ی سطح های تاس را تقریبًا  
 مشاهده کنیم. 

ب( در جدول زیر احتمال رخ دادن هر اتّفاق را روی نوار مربوط به آن عالمت بزنید.

احتمال بیشتر از نصف                             احتمال برابر نصف                           احتمال کمتر از نصف  
در پرتاب سکّه، رو بیاید.

در پرتاب تاس، 2 بیاید.

در پرتاب تاس، 2 نیاید.

1ــ یک سّکه را 1000 بار انداخته ایم. نتیجه ی این آزمایش ها در جدول زیر دیده می شود. در چند آزمایش، سّکه رو آمده است؟

2ــ نتیجه ی 6000 بار پرتاب یک تاس در نمودار روبه رو آمده است.
الف( درصد مشاهده ی هر عدد را به کمک ماشین حساب به دست آورید.

اگر درست محاسبه کرده باشید این درصدها به هم نزدیک هستند.
 نیامده است؟ 

980

1084
1028

974 944
990

ب( در چند درصد موارد 

980

1084
1028

974 944
990

با  برابر  ایستادن عقربه روی رنگ سفید  1ــ چرخنده ی رو به رو را طوری رنگ کنید که احتمال 
احتمال ایستادن عقربه روی رنگی غیر از سفید باشد.  

٢ــ چرخنده ی زیر را 2400 بار چرخانده ایم و نتایج را در جدول ثبت کرده ایم. عددها را با تقریب 
رقم صدگان )نزدیک ترین عدد( بنویسید و نمودار دایره ای مربوط به داده ها را به کمک نّقاله رسم کنید.

پشترو

43/8%56/2%

389آبی

1164سبز

847زرد
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١ــ با استفاده از تقویم امسال، نسبت تعداد روزهای تعطیل در هر ماه را به کّل روزهای آن ماه پیدا کنید.
الف( این نسبت در کدام ماه از بقیه ی ماه ها بیشتر است؟

ب( در کدام ماه کمتر است؟
7 است. جرم مریم 56 کیلوگرم است. جرم هدیٰ  چقدر است؟

8
٢ــ نسبت جرم مریم به هدیٰ  1 به 

3ــ نسبت مساحت قسمت رنگی به کّل شکل چقدر است؟

ب( الف(     

فرهنگ نوشتن

1ــ چند مثال از 50 درصد در اطراف خود پیدا کنید و بنویسید.

2ــ 150 درصد یعنی چه؟ با یک مثال توضیح دهید.

 3ــ آیا ممکن است %20 قیمت یک لباس با %50 قیمت یک کفش برابر باشد؟ توضیح دهید.

1
3

1
5

4
5

2
3

به  رنگی  کاشی های  تعداد  نسبت  شکل  هر  در  4   ــ 
تعداد کّل کاشی های آن شکل را به صورت درصد بنویسید. 
)در صورت لزوم پاسخ خود را با حذف رقم های اعشاری 

بنویسید.(

مرور فصل
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5ــ یک حروف چین، تقریبًا ده کلمه را در 30 ثانیه حروف چینی می کند. او با همین سرعت در پنج دقیقه چند کلمه حروف چینی 
می کند؟

6ــ نّقاشی می خواهد تصویری از یک عکس مستطیل شکل به ابعاد 4 و 6 سانتی متر را روی تابلویی که یک ضلع آن 18 
سانتی متر است، نّقاشی کند. ضلع دیگر تابلو چند سانتی متر است؟ )این سؤال بیشتر از یک پاسخ درست دارد.(

7ــ چرخی در 10 دقیقه 400 دور می زند. 
الف( در یک ساعت چند دور می زند؟

ب( در چه مّدت 100 دور می زند؟

__ ٥ پیدا کنید که مجموع صورت و مخرجش 96 باشد.
8 ــ کسری مساوی  ٧

9ــ الف( چند درصد عدد 24 می شود 3 ؟
ب( عدد 3 چند درصد عدد 15 است؟

پ( اگر عدد 7 را 3 برابر کنیم، چند درصد به آن اضافه کرده ایم؟

10ــ درسا روی لبه ی حوضی به شکل پنج ضلعی منتظم، در جهت حرکت عقربه های ساعت راه می رود. او حرکتش 
را از نقطه ای که گلدان قرار دارد شروع کرده است. درسا پس از طّی 75 درصد دور حوض می ایستد. او روی کدام ضلع 

حوض ایستاده است؟

در سرشماری سال 1390، حدود  و  اعالم شد  نفر  میلیون  در سرشماری سال 1385، حدود 10/8  تهران  11ــ جمعیت 
12 میلیون نفر. در این مّدت جمعیت تهران چند درصد زیاد شده است؟ )از ماشین حساب استفاده کنید.(
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معّما و سرگرمی
همراه با معلّم و هم کالسی هایتان سری به یک فروشگاه بزنید یا خودتان یک فروشگاه راه بیندازید  و کاالها را با 

تخفیف ارائه کنید.
برای شروع تا 20000 تومان از فروشگاه زیر خرید کنید. خریدتان را با هم مقایسه کنید.

فرهنگ خواندن

سرشماری عبارت است از شمارش و محاسبه ی تعداد کّل نفرات یا اشیای مورد نظر، مانند شمارش تعداد کّل 
نفراتی که در یک کشور زندگی می کنند. سرشماری محدود به انسان ها نیست و ممکن است شامل شمارش محصوالت 
و کارگاه های صنعتی و کشاورزی نیز باشد. در سرشماری، تعداد کّل اعضای جامعه ی مورد نظر، تک به تک شمارش 
و کنترل می شوند. بزرگ ترین سرشماری در کشور ما عبارت است از: سرشماری عمومی نفوس و مسکن که از سال 

1335 تا 1385 هر 10 سال یک بار اجرا شد و پس از سال 1385 نیز هر 5 سال یک بار اجرا می شود.
مرکز آمار ایران که مسئول این امر است، نتایج سرشماری ها را به شکل های گوناگونی در اختیار نهادهای 

دیگر قرار می دهد.
آمار مربوط به درصد باسوادی که در یکی از فّعالیت های این فصل به آن اشاره شده است، یکی از  گزارش هایی است 
که این مرکز در وبگاه خود منتشر کرده  است. شما هم می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید و گزارش های مختلف این مرکز 

را ببینید.
www.amar.org.ir
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