هسألِ ّبی درصذ
 -1ثیبى هقذار ٍاقعی ٍ پیذا کردى درصذ
کتبثی  444صفحِ دارد.زّرا  84صفحِ ی آى را خَاًذُ است.زّرا چٌذ درصذ از کتبة را خَاًذُ
است؟

ًکتِ :ثرای هحبسجِ ًسجت ،تٌبست ٍ درصذ گبّی ًبچبرین صَرت ٍ هخرج را سبدُ ٍ ثرای سبدُ ضذٓ آىً ،سجت
هسبٍی ثٌَیسن .هب در سَال ثبال صَرت ٍ هخرج را ثِ  84تقسین کردُ این.

 )2ثیبى درصذ ٍ پیذا کردى هقذار ٍاقعی
 24درصذ از داًص آهَزاى یک هذرسِ در طرح جبثرثي حیبى ضرکت کردًذ .اگر ایي هذرسِ
ً 444فر داًص آهَز داضتِ ثبضذ ،چٌذ ًفر در طرح جبثرثي حیبى ضرکت کردُ اًذ؟

 24 × 4 ;84تعذاد داًص آهَزش ضرکت کٌٌذُ در طرح

-3ثیبى قیوت یک کبال ٍ تعیي قیوت آى ثعذ از تخفیف
قیوت کبالیی  84.444تَهبى است  .اگر ایي کبال را ثب  34 %درصذ تخفیف ثخرین ،چٌذ تَهبى
ثبیذ ثپردازین؟

قیوتی کِ ثبیذ ثپردازین

- 24 . 444 = 56.444

84.4 44

-4ثیبى قیوت کبال ثعذ از تخفیف ٍ تعیي قیوت آى قجل از تخفیف
کتبثی ثِ  14 %درصذ تخفیف  6344تَهبى خریذُ ضذُ است .قیوت اٍلیِ ی ایي کتبة چٌذ
تَهبى ثَدُ است؟
ًکتِ ثرای حل ایي قجیل هسبئل  ،اثتذا درصذ تخفیف را از کل کن هی کٌین ٍ سپس ثب
درصذ ثبقی هبًذُ

قیوت اٍلیِ 7.444:

جَاة هسئلِ را ثذست هی آٍرین.

144 % - 14 % ; 94 %

 -5پیذا کردى درصذ سَد
فرٍضٌذُ ای یک کتبة را  2444تَهبى خیذ ٍ آى را  2244تَهبى فرٍخت ،اٍ چٌذ درصذ سَد
کردُ است؟
ًکتِ :ثرای حل ایي قجیل هسبئل ،اثتذا قیوت خریذ را از قیوت فرٍش کن هی کٌین ٍ ثب هجلغ سَد
جَاة را ثِ دست هی آٍرین

0022 – 0222 = 022

4
درصد سود کرده است022 ÷02= 02 %

 -6رًگ کردى درصذی از ضکل :

 25درصذ از ضکل زیر را رًگ کٌیذ

 0خانه باید رنگ شود

 -7پیذا کردى درصذ رًگ ضذُ از یک ضکل
چٌذ درصذ ضکل رٍثِ رٍ رًگ ضذُ است؟

گبّی الزم است سبدُ کٌین

گرٍُ آهَزضی
ضْرستبى
اًذیوطک

