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 به نام خدا

 سود و مالیات هست.رشد ، ی درس این جلسه درباره

درصدی داشته؟ خب مگه ما نگفتیم  052تا حاال شنیدین که میگن قیمت مثال طال رشد 

هم بیشتره رو باید  022درصد که از  052...خب چطور مقدار 022درصد یعنی یه مقداری از 

 محاسبه کنیم؟

 میشه...به همین سادگی 022چند برابر  052خب کافیه حساب کنیم 

 چند برابره؟دو برابر و نیم

 با یه تقسیم ساده میشه حساب کرد

250

100
= 2.5 

 052222هی آنرا تومان است اما فروشگا 52222مثال قیمت تمام شده کفشی در تولیدی 

 چندبرابر میفروشه؟ خب این یعنی.تومان میفروشد

150000

50000
=
3

1
 

 ؟میشه چی برابر میفروشه...اگه بخوایم بادر صد بگیم  3 

 یعنی

3

1
× 100 = 300٪ 

 .نیست 022پس همیشه در صد به معنای عددی کمتر از 

 سود و مالیاترشد ، 
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   .  باشه نشان دهنده رشد هست 022اگه درصد بیشتر از 

 مثل مثال باال

 :کنیمبرای حل ذهنی مسایل مربوط به رشد چند مثال حل می

 : 0مثال 

 را پیدا کنید؟ 002عدد  249٪ 

 میشه. 052تقریبا برابر  042میدونیم 

 درصد یعنی چقدر؟ دو برابر و نیم 052خب حاال 

 :کنیمضرب می 2.5خب به راحتی عدد رو در 

2.5 × 120 = 300 

 : 0مثال 

 چند میشود؟ 0222از عدد  ددرص 0.9

 :کنیم..یعنیدر صد رو پیدا می 0.9ابتدا 

0.9

100
 

 حاال باید ببینیم این مقدار چقدر میشه؟

9
10
100

=
9

1000
= 0.009 

 :کنیمضرب می 0222حاال این عدد رو در 

0.009 × 6000 = 54 
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ا سعی کنیم مقدار درصد رو به ساده ترین شکل ممکن بنویسیم و بعد ب پس همیشه باید

 توجه به سوال در عددی که میدن ضرب کنیم.

 

  ،با درصد و تخفیف آشنا شدیمجلسه قبل 

 .شنا میشیمآ مالیات و سودحاال با 

 

یات و سود رشد و مالدر وقتی اسم تخفیف میاد مبلغ نهایی از مبلغ اولیه کمتره...اما 

 مبلغ نهایی بیشتر میشه.

ردن قیمت بعد از اضافه کبرای حل سواالی مربوط به مالیات باید دقت کنیم که 

 میشه ، زیادمالیات 

درصد مالیات به فروش  02 با" ریم که روی کتاب نوشته شدهمیخوایم بخمثال یه کتاب رو 

 .یعنی چی؟ یعنی باید یه مبلغی به قیمت اصلی کتاب اضافه کنیماین  "میرسد

 

 

 ط به مالیات یا سود رو حساب کنیم؟ چطور سواالی مربو

، ستون شیمکیه جدول سه تایی میگفتیم، تخفیف روشی که برای حل سواالی مثل 

 "قیمت"هست و ستون سمت راست مربوط به  "درصد"سمت چپ مربوط به 

 :اول یه جدول سه تایی میکشیم
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 مربوط به درصدها مربوط به قیمتها

  

  

  

 

 به این صورت پر میشه: درصدهاستستون اول که مربوط به 

 رو مینویسیم 022خونه اول : عدد 

 خونه دوم : درصد سود یا مالیات

 رو مینویسیم 022درصد سود یا مالیات +  :وم سخونه 

 

 :ستون دوم هم مربوط به قیمتهاست

 خونه اول: مبلغ)قیمت( اصلی

 خونه دوم : مبلغ سود یا مالیات

 سود یا مالیات خونه سوم : قیمت بعد از محاسبه

 به صورت زیر:
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 مربوط به درصدها مربوط به قیمتها

 022 قیمت اصلی

 درصد سود مبلغ سود

 022درصد سود +  قیمت بعد از سود

 

 :مثال

درصد مالیات به فروش  2وشته شده با نیمت داره..روی جلد ق تومان 52222کتابی  

 .میرسد..قیمت پرداختی را محاسبه کنید

 مینویسیم 022تومان است که جلوی 52222قیمت اصلی 

 درصد است و  2مالیات 

 :باید محاسبه کنیم 022+  2=  022قیمت پس از محاسبه مالیات را 

 مربوط به درصدها مربوط به قیمتها

52222 022 

 2 

 022  =2  +022 
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 :خب حاال حساب کنیم

ضرب 522رو هم در  022و  2ضرب شده پس باید  522شده یعنی در  52222تبدیل به  022

 :کنیم یعنی 

4522  =522  ×2 

 .تومان است 4522مبلغ اضافه یا همون مالیاتی که باید پردازیم بنابراین 

 حاال کل مبلغ چقدره؟

5452 =522  ×022 

 

 مربوط به درصدها مربوط به قیمتها

52222 022 

4522 2 

54522 022  =2  +022 

 

درصدمالیات بر ارزش  2تومان است، اگربه قیمت آن  0222 قیمت یک ساندویچ

 افزوده اضافه شود چند می شود؟
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پس باید یه جدول سه تایی  ،د استصدر 2 تومان و مالیات 0222قیمت ساندویچ 

 بکشیم

 ویسیمنمی 0222 مت اصلی روقی 

 درصد  2 رو مقدار سود

 .نویسیممی 022 رو بعد از سودقیمت و 

 مربوط به درصدها مربوط به قیمتها

0222 022 

 2 

 022  =2  +022 

 :پس،  ضرب شده 02شده؟ در  0222چطور تبدیل به  022خب 

032  =02  ×2 

0032  =02  ×022 

 مربوط به درصدها مربوط به قیمتها

0222 022 

032 2 

0032 022  =2  +022 
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 مثال

اولین سال فعالیت یک شبکه آموزشی تعداد کاربران حدود یک میلیون نفر بود. سال در 

درصد افزایش داشته.تعداد کاربران این شبکه در سال دوم  022دوم تعداد کاربران 

 فعالیت تقریبا چند نفر بوده است؟

  م(میگیریدرنظر  "سود"رو مثل  "درصد افزایش" در این مثال (

 نفر بودنسال اول یک میلیون 

درصد اضافه شده..پس ردیف دوم جدول به جای مقدار سود یا درصد  022سال دوم 

رو به مقدار درصد  022و پایین ترین قسمت جدول باید  بنویسیم 022باید افزایش 

 :نیم که میشهکضافه اافزایش 

022  =022  +022 

 :جدول رو کامل میکنیم  

 مربوط به درصدها مربوط به قیمتها

0222222 022 

 022 

 022 

هم  022و  022 پسضرب شده.. 02222رو نوشتیم پس یعنی در  0222222مقدار  022حاال جلوی 

 :ضرب میکنیم که داریم 02222در 
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 مربوط به درصدها مربوط به قیمتها

0222222 022 

022222 022 

0222222 022 

 

 

 

 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

 


