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 .اگه یادتون باشه جلسات قبل در مورد تناسب، تخفیف، سود صحبت کردیم

 صد تغییر صحبت می کنیم.این جلسه در مورد در

 کنیم:با یه مثال درس رو شروع می

تومان  03333تومان خریدین و امسال قیمت اون کاال  03333شما کاالیی رو سال گذشته 

 ته؟افزایش قیمت داش چند درصدشده، میدونیم که افزایش ده هزار تومانی داشته..اما 

 برای محاسبه  درصد افزایش قیمت از رابطه زیر استفاده می کنیم.

مقدار اولیه−مقدار نهایی

مقدار اولیه
  

 .ضرب می کنیم و به صورت در صد بیان می کنیم 033دار رو در این مق

 مثال باال رو با هم حل کنیم.

 03333 اولیه:

 03333 نهایی:

 پس طبق فرمول 

40000 − 30000

30000
× 100 =

10000

30000
× 100 = 33 

 

 درصد تغییر
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 درصد افزایش قیمت داشته. 00پس 

 

یجه کل کسر و در نتاگه مقدار نهایی کمتر از مقدار اولیه باشه جواب صورت منفی میشه 

 منفی میشه...و این نشاندهنده کاهش هست.

 مثال:

مجسمه  03مجسمه و در تیر همان سال  03فروش مجسمه های فروشگاهی در اردیبهشت 

 بوده...درصد تغییرات فروش را حساب کنید.

 03 اولیه:

 03 نهایی:

50 − 80

80
× 100 =

−30

80
× 100 = −37.5 

درصدی فروش روبرو  0/03با کاهش پس کاهش فروش داشته..فروش این مغازه 

 بوده.

 

 مثال

درصد از هر طرف افزایش  03اضالع مربع را  متر داریم. 033زمینی مربع شکل به ابعاد 

 درصد تغییر را حساب کنید.میدهیم ، 

 اول از همه مساحت مربع رو قبل از افزایش اضالع حساب می کنیم.

 طول× طول  مساحت:

200 × 200 = 40000 
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 ضالعش چند متره؟مربع  جدید ا

 درصد اضافه شده...یعنی 03به هر ضلع 

200 ×
10

100
=

2000

100
= 20 

 متر اضافه میشه. 03یعنی ازهرطرف 

 متر میشه 003پس طبق شکل اندازه هر ضلع 

 

 مساحت جدید:

240 × 240 = 57600 

 خب حاال با هم درصد تغیرات رو حساب کنیم.

مقدار نهایی − مقدار اولیه

مقدار اولیه
× 100 = 
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57600 − 40000

40000
× 100 =

17600

40000
× 100 = 44 

 

 درصدی مساحت داشته. 00پس افزایش 

 

 مثال:

جمعیت این کشور در  درصد در هر سال در حال افزایش است. 3.0جمعیت چین با نرخ 

با استفاده از درصد تغیرات جمعیت چین در سال  میلیارد نفر بود. 0.0تقریبا  0330سال 

 چند نفر است. 0330

این مقدار  یعنی مقدار درصد تغیرات..یعنی  .و گفته افزایش داره هدرصد   3.0 رشد نرخ

 تعداد بیشترمیشه... 0330سال 

جمعیت 2006 − جمعیت 2005

جمعیت 2005
× 100 =  درصد تغییرات

 

 چیا رو داریم که جاگذاری کنیم؟

 درصد   3.0درصد  تغییرات: 

 میذاریم. 𝑥، به جاش : نداریم0330سال  جمعیت

 میلیارد  1.3: 2005سال  جمعیت

 پس در فرمول باال جا گذاری می کنیم.
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𝑥 − 1.3

1.3
× 100 =  درصد تغیبرات

  کنیم:میطرفین وسطین 

𝑥 − 1.3

1.3
=

0.6

100
= 0.006 

 

 خب این معادله کسری رو با طرفین وسطین حل می کنیم

0.006 × 1.3 = 𝑥 − 1.3 

𝑥 = 1.3 + 0.0078 = 1.3078 

 میلیارد نفر است. 0.0330حدود  0330پس جمعیت در سال 

 

 

 

 

 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 

 RiaziBaHam@کانال   و

واالت نمونه سو تمرینهای حل شده ، ها جزوات سایر پایهبرای دریافت 

 بپیوندید. "ریاضی با هم"، به امتحانی حل شده


