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فصل دوم: درصد و کاربردهای آن

فصل دوم

درصد و كاربردهاي آن
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طرح کلی مفاهیم فصل دوم )نقشه مفهومی(

اهداف کلی فصل

 درک ارتباط بین کسر و درصد
 درک مفهوم درصدهای بیشتر از 100 و کمتر از 1

 درک مفهوم درصد تغییر یک کمیت
 توجه به اهمیت کاربرد درصد در مسائل زندگی روزمره 

 کسب مهارت محاسبۀ ذهنی درصد 
 

عملکرد مورد انتظار از هنرجویان
 هنرجویان باید قادر باشند:

 درصدی از یک مقدار را به صورت ذهنی محاسبه کنند.
 درصد را با روش های مختلف محاسبه کنند و روش مناسب برای هر مسئله را 

بیابند و به کار گیرند.

درصد تغییر 

درصد

معادله درصد
درصد بیشتر از 100و 

کمتر از 1

محاسبه ذهنی درصد 

کسر
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 برای حل مسائل مرتبط با درصد معادله تشکیل دهند و معادله را حل کنند.
 درصدهای بیش از 100 و کمتر از 1 مقادیر مختلف را تفسیر و محاسبه کنند.

 درصد تغییر در مقدار کمیت ها را محاسبه کنند.              

پیش نیازها:
 آشنایی با مفهوم درصد و محاسبات مربوط به آن. 

نگاه کلی به فصل

مفهوم درصد و محاسبات با آن در زندگی بسیار به کار می رود. درک درست از این 
مفهوم، هنرجو را برای تشخیص آن در زمینه های گوناگون و چگونگی محاسبه با 

آن آماده می کند.
برای مثال، در علم احتمال مقدار یک احتمال یا نتایج به صورت درصد نیز بیان 
شاخص های  یا  مقدار  یک  کاهش  یا  رشد  از  اقتصادی  آمارهای  ارائه  می شود. 
اقتصادی معموالً با درصد بیان می شود. در اکثر فروشگاه هایی که در ایامی  خاص 
اجناس خود را با تخفیف عرضه می کنند، مقدار تخفیف با درصد بیان می شود. این 
قبیل کاربردها باعث شده است که اکثر مردم درکی از مفهوم درصد داشته باشند. 
مثاًل در زبان محاوره ای وقتی اشاره به قطعیت اتفاقی داریم از اصطالح 100 درصد 
انجام آن  اتفاق یقین داریم احتماِل  انجام یک  به عدم  استفاده می کنیم و وقتی 

اتفاق را با صفر درصد بیان می کنیم.                                                                      
این فصل با بیان یک داستان دربارۀ برخی اشتباهات رایج در محاسبات با درصد 
شروع شده است تا یک یادآوری غیر مستقیم از مفهوم درصد انجام شود. بخش اول 
این فصل، حالت یادآوری مفهوم درصد و چگونگی محاسبات با درصد و محاسبات 
ذهنی درصد را دارد. بخش دوم به آموزش مفهوم درصدهای بیش از 100 و کمتر 
از 1 می پردازد و با ارائۀ یک گزارش از یک نشریه دربارۀ موضوعی که تقریباً همگی 
هنرجویان به نوعی با آن ارتباط دارند شروع شده است. این بخش از طریق مباحثۀ 
هنرجو با یکی از دبیران خود آموزش را ادامه می دهد. بخش سوم به مفهوم درصد 
را  مفهوم  این  محاسباتی  فعالیت  از طریق یک  و  تغییرات یک کمیت می پردازد 

آموزش می دهد.
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مثالتوصیف فرایندفرایند

حل مسئله

ساخت دانش ریاضی از طریق 
حل مسئله

- ایجاد سؤال در ذهن از طریق متون ورودی هر 
بخش و پاسخ گویی به سؤال و در نتیجه ساختن 
مفهوم در قالب انجام فعالیت بعد از متن ورودی

شناخت و به کارگیری استراتژی های 
مختلف برای حل کردن مسئله ها و 

یا انتخاب مناسب آنها

- نوشتن معادله درصد و تبدیل به کسر کردن 
)کار در کالس ٣(

ارتباط 
كالمی

سازمان دهی تفکرات ریاضی، انتقال 
تفکرات ریاضی خود به دیگران

- ارائۀ توضیح برای بیان درستی یا نادرستی نظر 
یکی از هنرجویان )قسمت »پ« فعالیت 1(

- ارائۀ توضیح در مورد درستی یا نادرستی تصور 
جعفر )سؤال 9 از مسئله های بخش اول(

استفاده از زبان ریاضی برای بیان 
 - توضیح دادن )مسئله 7 از بخش اول(ایده های ریاضی

استدالل و 
به کارگیری استداللاثبات

 - ارائۀ دلیل برای مقایسه 0/7 و ٪ 0/7 )سؤال 2 
از مسائل بخش 2(

 - ارائۀ دلیل برای بررسی درستی یا نادرستی نظر 
جعفر )سؤال 9 از مسئله های بخش 1(

پیوندها و 
اتصاالت

تشخیص و به کار گیری در خارج 
از ریاضی

 - ارتباط کسر و درصد )در حوزه اعداد(
نوزاد  وزن  رشد  بیان  در  درصد  به کارگیری   - 

)ارتباط با پزشکی(

تشخیص چگونگی ارتباطات بین 
مفاهیم ریاضی

- نمایش میزان افزایش مساحت به صورت درصد 
تغییر )مثال دوم بعد از فعالیت ٣( 

ارائه نمایش های مختلف یک بازنمایی ها    
مفهوم    

فروش  بازار  سهم  بیان کننده  درصد  نمایش   - 
)نمودار  نمودار  به صورت  آن  از  حاصل  سود  و 

میله ای ابتدای فصل(

سایر 
مهارت های 

تفکر

مانند مقایسه کردن، ارزیابی کردن، 
تعمیم دادن، الگویابی و …

 - تعمیم عبارت ضربی مربوط به محاسبۀ  درصد یک 
مقدار خاص به معادله درصد )فعالیت 2(

- مقایسۀ 0/7 و٪ 0/7 )سؤال 2 از  مسئله های 
بخش 2(

- مقایسۀ درصدهای ارائه شده توسط دوفروشگاه 
)مسئله 10 بخش 1(

- ارزیابی نظر جعفر )سؤال 9 از مسئله بخش 1(
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بخش اول  :  محاسبه ذهنی درصد 

اهداف بخش

 شناختن روش های مختلف محاسبۀ درصد یک مقدار و کسب توانایی محاسبۀ درصد
 بیان کسری از یک مقدار به صورت درصد 
 بیان درصدی از یک مقدار به صورت کسر

 تشخیص وضعیت هایی که نیاز به انجام محاسبات ذهنی درصد دارد
 محاسبۀ ذهنی درصد برخی از مقادیر 

 حل مسائل مربوط به درصد با تشکیل معادله

واژه های كلیدی:
درصد، محاسبۀ ذهنی درصد

نگاه كلی به بخش:
در این بخش ابتدا با روایت یک اتفاق که ناشی از برداشت اشتباه در انجام محاسبات درصد است توجه 
هنرجویان به یکی از اشتباهات رایج در این گونه محاسبات جلب می شود. سپس با انجام فعالیت روش 
صحیح محاسبه درصدی از مقدار و درصد کل ارائه می شود. در زندگی روزمره بسیار اتفاق می افتد که 
نیاز به محاسبۀ دقیق درصد یک مقدار نداریم همچنین ابزار محاسبه )ماشین حساب( نیز در دسترس 
ما نیست. اما الزم است محاسبۀ تقریبی و سریع از درصد داشته باشیم، مثاًل گاهی برای خرید به یک 
فروشگاه می رویم و با درصدهای تخفیف اجناس مختلف روبه رو می شویم برای تصمیم گیری در مورد 
میزان خرید الزم است تقریبی از میزان قیمت کاالهای انتخابی پس از تخفیف داشته باشیم، بنابراین الزم 
است مهارت هایی در محاسبۀ درصد یک مقدار به طور ذهنی داشته باشیم. در این بخش روش هایی برای 

محاسبۀ برخی از درصد ها به صورت ذهنی ارائه می شود.

ورود به مطلب:
برای ورود به مطلب دبیر با توجه به سطح علمی هنرجویان در صورتی که نیاز است فعالیتی جهت 
یادآوری مفهوم درصد طراحی نماید و با بیان ارتباط بین کسر و درصد و استفاده از درصدهایی نظیر 
20، 25، 50 یا 75 درصد آمادگی الزم برای ورود به مبحث را ایجاد کند. استفاده از رسم شکل 
برای درک بهتر مفهوم مفید است. در صورتی که هنرجویان آمادگی داشته باشند معلم می تواند با 
بیان اتفاقی نظیر آنچه در ابتدای فصل بیان شده است، سؤاالتی از این قبیل را از هنرجویان بپرسد.
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 در محاسبه درصد چه اشتباهی اتفاق افتاده بود؟
 آیا مواردی مشابه برای شما اتفاق افتاده است که دچار اشتباه برداشت بشوید و 

آیا به اشتباه خود پی برده اید؟ آیا می توانید روش محاسبه خود را توصیف کنید؟
با طرح این سؤال ها، فضای آموزشی به سمتی هدایت می شود که تمامی هنرجویان 
در رسیدن به اهداف روایت مطرح شده، مشارکت داشته باشند. در غیر این صورت 
معلم می تواند از هنرجویان بخواهد متن ابتدای فصل را مطالعه کنند تا برای انجام 

فعالیت 1 آمادگی داشته باشند.

فعالیت آموزشی

اهداف موضوعی:
 کسب مهارِت محاسبه درصد یک مقدار با روش های مختلف.

مهارت ها و فرایندها:
 حل مسئله، ارتباطات کالمی، استدالل کردن، ارزیابی کردن

10%/ × = × =100 10 30 30 3
100

الف( کالس اول:      

20%/ × = × =200 20 25 25 5
100

کالس دوم:     

٣0%/ × = × =300 30 40 40 12
100

کالس سوم:     

/ / /+ + = ≈ ⇒ × = ≈
+ +

3 5 12 20 0 2105 0 2105 100 21 05
30 25 40 95

ب(         21%
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پ( خیر، زیرا تعداد هنرجویان کالس ها متفاوت است و مبنای محاسبه درصد سه 
کالس یکسان نیست. برای یافتن میانگین درست باید با توجه به تعداد هنرجویان 
هر کالس به درصد آن کالس وزن داد و میانگین وزنی درصدهای شرکت کنندگان 
کالس ها را به دست آورد. میانگین وزنی درصدها، همان جواب در قسمت )ب( است.

ت ( خیر، جمع درصدها نشان دهنده هیچ مفهوم خاصی نیست.
در مورد محاسبات مربوط به میانگین، یکی ازاشتباهات رایج، ناشی از عدم توجه به 
معنی میانگین وزنی است. اگر بخواهیم میانگین چند مقدار را به دست آوریم باید 
فراوانی همۀ آنها یکسان باشد و میانگینی که معموالً مورد استفاده قرار می گیرد 
درصورتی که  اما  دارد.  معنی  آنها(  تعداد  بر  مقادیر  همۀ  مجموع  تقسیم  )حاصل 
فراوانی آنها متفاوت است )میزان اثر بخشی هر واحد از هرکدام از داده ها در نتیجه 
محاسبۀ  برای  است  و الزم  ندارد  معنی خاصی  معمولی  میانگین  نیست(  یکسان 
این  به  توجه  آوریم.  به دست  را  مقادیر  وزنی  میانگین  معنی دار،  به طور  میانگین 
موضوع، به ویژه مواقعی که درصدهایی از چند مقدار در اختیار داریم و می خواهیم 
درصد کل مقادیر را به دست آوریم، موجب اجتناب از اشتباه می شود. با توجه به 
و  محاسبۀ درصد  مهارت  ارتقای  دبیران محترم می توانند جهت  وضعیت کالس، 
درک اشتباه رایج کار در کالس ها یا مسئله هایی منطبق با اهداف این فعالیت طرح 
کرده و از هنرجویان بخواهند تا آنها را حل کنند و روش حل خود را توصیف و 
نتایج حاصل را تفسیر کنند. در صورت وجود درک نادرست از این موضوع با ارائۀ 

توضیحات مناسب می توان هنرجویان را به درک صحیحی از این مفهوم رساند.
یکی دیگر از اشتباهات رایج را در مسئلۀ زیر و حل آن توسط یکی از هنرجویان 

می توان دید :
یکی از فروشندگان کاال در پایان هفته 20 قلم از یک نوع کاال را فروخته است اگر 
قیمت هر قلم کاال ٣0000 تومان بوده باشد و 20 درصد سود کرده باشد میزان 

سود او در هر قلم کاال چقدر است؟

حل هنرجو: 
یم باشد.  سود  آن  درصد   20 که  است  کرده  دریافت  تومان   30000 اکال  قلم  هر  برای 

بنابراین مزیان سود برابر 6000=%20×30000 یم باشد. 

اشکال راه حل ارائه شده این است که درصد به عنوان جزئی از کِل قیمت فروش محاسبه 
شده است درحالی که مجموع سود و قیمت تمام شده، قیمت فروش را می دهد به 

عبارت دیگر داریم :
به صورت  اگر  که  تومان   ٣0000 = شده  تمام  قیمت   20%  + شده  تمام  قیمت 
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کسری نشان دهیم داریم : 
قیمت تمام شده 

 
1
5 قیمت تمام شده + %20 قیمت تمام شده = قیمت تمام شده + 

قیمت تمام شده
 

115  =
بنابراین سود 5000 تومان و قیمت تمام شده 25000 تومان می باشد. بنابراین 
الزم است در محاسبه درصد سود روی قیمت تمام شده تأکید شود یعنی در اینجا 

کل، قیمت تمام شده است و قیمت فروش نیست.
گفتگو در کالس دربارۀ این گونه وضعیت ها به درک بهتر مفهوم درصد کمک می کند.

اهداف:
 تقویت مهارت محاسبۀ درصد از یک مقدار در حل مسائل زندگی روزمره 

   
/ × = × = → − =200 20 5000 5000 1000 5000 1000 4000

100  
1

    
 
پس 4000 × ٣ تومان باید بپردازیم

2 قیمت پیراهن پس از تخفیف:  

/ × = × = → − =500 50 30000 30000 15000 30000 15000 15000
100

قیمت شلوار پس از تخفیف
/ × = × = → − =100 10 50000 50000 5000 50000 5000 45000

100
45000 + 15000 = 60000 قابل پرداخت:  

دبیران محترم در این قسمت می توانند با ارائه سؤاالتی نظیر کار در کالس ها، در 
مسائلی که چند درصد مختلف بیان می شود، مهارت محاسبۀ صحیح درصد یک 

مقدار را ارتقا دهند.

اهداف:
 تقویت مهارت محاسبۀ درصد یک مقدار به طور ذهنی از طریق برقراری ارتباط بین 
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درصدهای مختلف از یک مقدار، برقراری ارتباطات کالمی، پرورش مهارت تفکر واگرا
1    4درصد یک مقدار 2 برابر 2درصد آن است پس حاصل 1200=600*2 خواهد 

بود.
است پس حاصل ٣000=600*5  آن  2درصد  برابر   5 مقدار  یک  2 10درصد 

خواهد بود.
برابر  از 100 درصد کمتر است و 8 درصد 4  3 92 درصد یک مقدار 8 درصد 

2درصد آن است پس 8 درصد مقدار 2400=600×4 و 27600=٣0000-2400 
92 درصد خواهد بود.

4 روش اول چون 50 درصد نصف می باشد، کافی است نصف ٣0000 را به دست 
آوریم )٣0000 را بر 2 تقسیم کنیم(، روش دوم 50 درصد 25 برابر 2 درصد است 
پس حاصل ضرب 25 در 600 را به دست می آوریم. روش سوم 10 درصد ٣0000 
را به دست می آوریم و حاصل را در 5 ضرب می کنیم، روش چهارم ضرب ٣0000 

در 50 درصد است.
یا قالب های خاص توسط دبیر جهت  قالب  ارائه یک  اینجا  به ذکر است در  الزم 
انجام محاسبات ذهنی درصد هنرجویان مورد نظر نیست. بلکه ارائه مثال هایی از 
روش های مختلف محاسبه ذهنی درصد است. پرسیدن روش های محاسبه ذهنی 
ارائه روش های متنوع که توسط خود آنها ساخته  هنرجویان و تشویق آنها برای 
شده می تواند مهارت های ذهنی آنها را ارتقا دهد. این مهارت ها در موارد مشابه در 

سایر موضوع ها نیز قابل به کارگیری است.

اهداف:
 تقویت مهارت محاسبه و تخمین درصدی از یک مقدار به طور ذهنی از طریق 

برقراری ارتباط با کسر معادل.
 محاسبه درصد یک مقدار با روش های مختلف.

برقراری ارتباطات کالمی، پرورش مهارت تفکر واگرا
1 در نظر گرفته و آن را حل می کنیم. 

3
روش اول: ٣٣ درصد را به طورتقریبی، کسِر 

× = =1 3000030000 10000
3 3
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3 استفاده می کنیم. 
10

روش دوم: به جای ٣٣ درصد از کسر 

× = =3 9000030000 90000
10 10 33 ضرب کنیم:

100
روش سوم: آن را در 

         × = =33 99000030000 9900
100 100

روش چهارم: %1 از ٣0000 )که معادل تقسیم بر 100 در محاسبه درصد است(  
را پیدا کرده و حاصل را در ٣٣ ضرب کنیم:

٣00 * ٣٣ = 9900
با توجه به نوع نیاز ما در محاسبه درصد )محاسبات کاماًل دقیق یا محاسبه تقریبی( 

روش مناسب برای محاسبه درصد را انتخاب می کنیم.
1 را پیدا کرده و سپس بر 

4
1 می باشد. ابتدا 

4
2 12/5درصد نصف 25 درصد که 

2 تقسیم می کنیم. یعنی 
160÷4=40→40÷2=20       

( یعنی کافی است 160  / =12 5 1
100 8

1 است )
8

یا می توان گفت: 12/5 درصد همان 

بر عدد 8 تقسیم شود پس حاصل 20=8÷160 خواهد بود.

مسئله ها
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فصل دوم: درصد و کاربردهای آن

مهارت ها و فرایندها:
 حل مسئله، پیوند و اتصال ریاضی و خارج ریاضی

درصد پاسخ های صحیحتعداد پاسخ های صحیحتعداد سؤاالت آزمونشماره آزمون

19777/7

266100

٣10770

252080مجموع سه آزمون

مهارت ها و فرایندها:
 حل مسئله، پیوند و اتصال ریاضی با خارج ریاضی، ارزیابی کردن

الف(       

× = →9 100 90 90
10

%

/ /× = →5 100 62 5 62 5
8

%

 
/ /× = →6 100 85 6 85 6

7
%

+ + × = × = →
+ +

9 5 6 20100 100 80 80
10 8 7 25

% ب(                                

ج( خیر، چون تعداد پرتاب های هرکدام از بازی ها با دیگری متفاوت است، پس 
معنای خاصی ندارد.
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مهارت ها و فرایندها: 
حل مسئله، مقایسه کردن 

770÷ 5 =154 الف( 7 درصد، یک پنجم ٣5 درصد است یعنی:                
770*2=1540 ب( 70 درصد، دو برابِر ٣5 درصد است پس:  
770÷7=110 پ( 5 درصد، یک هفتِم ٣5 درصد است یعنی:    
770÷10=77 ت( ٣/5 درصد، یک دهِم ٣5 درصد است یعنی:     
154 * 2=٣08 ث( 14 درصد، دوبرابِر 7 درصد است یعنی:     
154 * ٣=462 ج( 21 درصد، سه برابِر 7 درصد است یعنی:     

مهارت ها و فرایندها: 
 بازیابی اطالعات، تفکر واگرا

نسبت شربت به آب در یک نوشیدنی 
لیتر   3 از   ، آب  لیتر   10 هر  برای  كه 

شده استفاده  شربت 

هم شانس

یک ساله 
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فصل دوم: درصد و کاربردهای آن

مهارت ها و فرایندها:
 حل مسئله، ارزیابی کردن، استدالل کردن

عدد 100 را در نظر می گیریم 10 درصد آن عدد 10 است که اگر اضافه شود حاصل 110 
خواهد بود و 10 درصد این عدد 11 است که اگر از 110 کم کنیم حاصل 99 خواهد بود. 

این گونه محاسبات در مورد درصد نیز از اشتباهات رایج می باشد که ناشی از مقایسه 
کردن آن با اضافه و کم کردن یک عدد به عدد دیگر است در حالی که در مرحله اول 
درصدی از 100 و حال آنکه در مرحله دوم درصدی از 110 حساب می شود که مقدار 
آنها متفاوت است بنابراین مقدار افزوده شده با مقدار کم شده مساوی نیست. می توان از 
هنرجویان خواست با عوض کردن مراحل )یعنی ابتدا درصدی را کم کرده و سپس همان 

درصد را اضافه کنیم( پاسخ را با قسمت قبل مقایسه کرده و درمورد آن توضیح دهند. 

مهارت ها و فرایندها: 
 حل مسئله، مقایسه، پیوند و اتصال

در این سؤال دو مطلب مورد توجه است اول: سؤالی که بیش از یک پاسخ دارد دوم: 
سؤالی که بیش از یک راه حل درست دارد )پرورش تفکر واگرا( مثاًل یک راه حل 
بیان کسر به صورت درصد )که با توجه به کسرهای داده شده محاسبه درصد نیز 
به صورت ذهنی و بدون محاسبه قابل انجام است( و یافتن درصد مورد نظر و راه 
دوم یافتن کسری بین این دو کسر و تبدیل کسر به درصد. در این سؤال هر درصد 

بین 50 درصد و 75 درصد جواب است.

مهارت ها و فرایندها:
 حل مسئله، پیوند اتصال ریاضی و خارج ریاضی، استدالل کردن، ارتباطات کالمی
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مهارت ها و فرایندها:
 حل مسئله 

 
x x // x= × → = → = →49 549 5 33 150 150

100 100 33 الف(  % 
را  الزم  آمادگی  هنرجویان  که  درصورتی   x x // x= × → = → = →49 549 5 33 150 150

100 100 33
معادلۀ  حّل  برای 

x را a گرفته و معادله a٣٣ = 49/5 را برحسب a حل کرده و 
100

نداشته باشند 
x گرفته و x را به دست آورند.

100
سپس a را 

ب( چند درصد از 90 برابر با 80 است؟ 
x x x / /= × → = → ≈ →8080 90 88 89 88 89

100 100 90 %

 با توجه به اینکه 90 درصد به اندازۀ 10 درصد با 100 درصد فاصله دارد ابتدا 
10 درصد 55 را حساب کرده که 5/5 است و حاصل را از 55 )که 100 درصد 

مقدار است( کم کرده است.
 6 درصد همان 6 برابر %1 است که کافی است %1 از 1400 یعنی 14 را در 6 

ضرب کنیم.

1 آن است یعنی باید عدد بر 4 تقسیم شود.
4

 %25 هر عددی 

1 آن است بنابراین خود عدد، 4 برابر %25 عدد است. پس 
4

 %25 هر عددی، 

باید در 4 ضرب شود تا کل حقوق به دست آید.

مهارت ها و فرایندها:
 حل مسئله، ارزیابی کردن، ارتباطات کالمی، پیوندها و اتصال ها، استدالل کردن 
نادرستی  یا  درستی  هنرجو  استدالل  همین  برای  واگراست.  پاسخ  با  سؤال  این 
در  بگیرد.  درنظر  نمره ای   20 را  آزمون  هنرجویی  مثال  برای  می کند.  تعیین  را 

این صورت
با توجه به محاسبات
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فصل دوم: درصد و کاربردهای آن

مهارت ها و فرایندها:
 حل مسئله، مقایسه کردن، ارتباطات کالمی، استدالل کردن

می توان با یک مقدار معین )به عنوان قیمت کفش( این دو تخفیف را با هم مقایسه کرد: 
اگر قیمت کیف 40000 تومان باشد؛ 

0/٣5*40000=14000 درفروشگاه الف )خرید نرگس(: مقدار تخفیف:  
مقدار پول پرداخت شده توسط نرگس:  26000=40000-14000
در فروشگاه ب )خرید ناهید(: مقدار تخفیف اول:   10000=40000*0/25
قیمت پس از تخفیف اول:    ٣0000=40000-10000
0/10*٣0000=٣000 مقدار تخفیف دوم:     
٣0000-٣000=27000 مقدار پول پرداخت شده توسط ناهید:   

مالحظه می شود ناهید مبلغ بیشتری پرداخته است. در اینجا می توان از هنرجویان خواست 
تا علت این تفاوت را توضیح دهند یا از آنها سؤال کرد اگر ابتدا تخفیف 10 درصدی 
و سپس تخفیف 25 درصدی اعمال شود نتیجه چگونه است؟ درصورتی که هنرجویان 
آمادگی داشته باشند می توان این مقایسه را به طور کلی و با استفاده از یک پارامتر نظیر 

a  انجام داد. 

− = → × = →418 14 4 100 20 20
20 %

 واضح است که پاسخ درست نیست و جعفر مقدار افزایش نمره را با درصد افزایش 
آن اشتباه گرفته است. راه حل دیگر این مسئله به صورت زیر است که ابتدا 4  درصد 
20 را حساب می کنیم یعنی 0/8=20×0/04 که نمره او 14/8= 0/8+14 خواهد 

شد نه 18.
می توان  باشد،  نمره ای  آزمون 100  که  بیاورد  استدالل  هنرآموز  که  در صورتی 

گفت، جعفر درست فکر کرده است.
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بخش دوم:  درصد های بیشتر از 100 و کمتر از 1 

اهداف بخش

 درک مفهوم درصدهای بیشتر از 100 و کمتر از 1
 انجام محاسبه ذهنی با درصدهای بیشتر از 100 و کمتر از 1 

 حل مسائل مربوط به درصد با تشکیل معادله

واژه های كلیدی:
درصد بیشتر از 100، درصد کمتر از 1، محاسبۀ ذهنی درصد.

نگاه كلی به بخش:
در موضوع درصد گاهی به درصدهای بیش از 100 یا کمتر از 1 برخورد می کنیم. 
درصدهای بیشتر از 100 مشابه کسرهای بزرگ تر از واحد هستند که به جای بیان 
جزئی از کل، بیان کننده چند برابر بودن نسبت به یک مقدار مبنا هستند. کسرها 
گاهی به منظور بیان جزئی از کل و گاهی برای بیان چند برابر یک مقدار به کار برده 
می شوند. درصد نیز گاهی برای بیان درصدی از یک کل )که به صورت درصدی از 
صفر تا صد بیان می شود( و گاهی برای اشاره به چند برابر یک مقدار مورد استفاده 
قرار می گیرد )که در این حالت با درصدی بیشتر از 100 مشخص می شود( این 
موضوع به تفسیر درست نتایج مربوط به مسائلی که در آنها با درصدهای بیشتر از 

100 سروکار داریم، کمک می کند.
اشتباه  معموالً  ولی  نمی دهد  رخ  جدیدی  مفهوم   1 از  کمتر  درصدهای  درمورد 
محاسباتی وجود دارد. مثاًل 0/7 درصد اگر به صورت کسر نمایش داده شود، معادل 
آشنایی  عدم  شود.  گرفته  نظر  در   7

10
معادل  است  ممکن  که  می باشد   7

1000
هنرجویان با این قبیل درصدها موجب ارائه تفسیر اشتباه از نتایج یک مسئله یا 
اشتباه در محاسبات می شود. بنابراین موضوع این بخش درصدهای بیش از 100 
و کمتر از 1 درنظر گرفته شده است. این بخش با اعالم خبری که در آن درصد 
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فصل دوم: درصد و کاربردهای آن

بیشتر از 100 آمده است، شروع می شود و زمینۀ الزم برای طرح این موضوع فراهم 
می شود. سپس به صورت بحثی دوجانبه این مفهوم آموزش داده می شود. در جهت 
افزایش درک درصدهای بیشتر از 100 و مفهوم درصدهای کمتر از 1 چند مثال 
با بیان راه کارهایی برای انجام محاسبات ذهنی درصد ادامه  ارائه می شود. بخش 
می یابد و نحوه تشکیل معادله ای که به کمک آن بتوان مسائل مرتبط با درصد را 

حل کرد در قالب فعالیت و مثال، توضیح داده می شود.

ورود به مطلب:
با مراجعه به سایت های خبری، می توان خبری را که برای  برای ورود به مطلب 
هنرجویان جذابیت خاصی داشته باشد یافت که حاوی درصدی بیش از 100 باشد 
با مراجعه  تا  از هنرجویان خواست  یا  و به عنوان شروع در مورد آن صحبت کرد 
به سایت های خبری، خبرهای مشابهی را بیابند و در کالس مطرح کنند و آن را 
معنی و تفسیر کنند. سپس با طرح سؤال هایی نظیر سؤال های ابتدای بخش، همه 
هنرجویان را در این بحث درگیر کرد. در غیر این صورت می توان از همان متن 

ابتدای فصل استفاده کرد. 
شروع این بخش در قالب یک مباحثه بین هنرجو و معلم است، زیرا هنرجویان 
با مفهوم درصد آشنایی دارند و فقط حالتی که میزان درصد بیش از 100 شود 
مطرح است. ذکر این نکته ضروری است که وقتی درصد مقداری با عدد بیشتر از 
100 بیان می شود به معنی جزئی از کل نیست بلکه نظیر مفهوم کسر بزرگ تر از 

1 است که معنی چند برابری دارد.
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اهداف:
 تقویت مهارت محاسبۀ درصدهای بیشتر از 100 و کمتر از 1

 تقویت مهارت در بیان نسبت ها به صورت درصد.
 پرورش مهارت های حل مسئله، برقراری ارتباط کالمی، تفکر واگرا 

سؤال های مطرح شده در این کار در کالس بر درصدهای بیشتر از 100 یا کمتر 
از 1 تمرکز دارد. حل این سؤال ها موجب می شود تا درصدهای بیشتر از 100 یا 
کمتر از یک را در یک زمینه واقعی ببینند و درک مناسبی از این گونه درصدها 
داشته باشند. در قسمت 5 و 6 این کار در کالس توصیه می شود تا در مورد نحوۀ 
محاسبه اعداد موجود در صورت مثال طرح شده توسط هنرجو سؤال شود )مثاًل در 
نمونه مثال ذکر شده در قسمت 5 نحوه محاسبه عدد 5 میلیون و عدد 11 میلیون 

و دویست هزار نفر را بیان کنند(.  

× =23000000 6000
1000

/ در نتیجه داریم:                   =0 2 2
100 1000

1 %0/2 یعنی 

x x x / /× = ⇒ = ⇒ = ⇒54000 5 0 00125 0 125
4000

%     2

× =140 400 560
100

 3

x x× = ⇒ = ⇒3 21 7 700%  4

5 می توانیم از مثال جمعیت استفاده کنیم. مثاًل، جمعیت یک کشور 5 میلیون و 

جمعیت کشوری دیگر 6 میلیون و دویست هزار نفر است. جمعیت کشور دوم چند 

فعالیت آموزشی
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فصل دوم: درصد و کاربردهای آن

درصد جمعیت کشور اول است؟
6 مثاًلً، قیمت یک نوع گوشی در فروشگاه 580 هزار تومان و قیمت تولید آن در 

کارخانه 575٣60 تومان است.
قیمت تولید این گوشی در کارخانه چند درصد کمتر از قیمت آن در فروشگاه است؟

فعالیت آموزشی

اهداف موضوعی:
 تشکیل معادله در مسائل مربوط به درصد.

مهارت ها و فرایندها:
طرح مسئله، مدل سازی جبری مسائل مرتبط با درصد از طریق تشکیل معادله. 

×2 24
3

=16  1

0/  ٣0 /× = × =3036 36 10 8
100

 2

a * x = y 3 )در اینجا a به صورت اعشاری یا کسری نشان داده می شود.(
4 مسئله1ـ در یک فروشگاه کفش کاالها با %20 تخفیف عرضه می شود. اگر قیمت 

اولیۀ یک کفش 60000 تومان باشد، خریدار چه مبلغی را تخفیف گرفته است؟
مسئله 2ـ در فروشگاه دیگر، قیمت اولیۀ یک کفش 60000 تومان است. خریدار 
درصد  چند  خریدار  است.  پرداخته  فروشنده  به  تومان  تخفیف 40000  از  پس 

تخفیف گرفته است؟ 
مسئله ٣ـ در فروشگاه اول که کاالها با %20 تخفیف عرضه می شود. اگر قیمت 

کفشی پس از تخفیف 40000 تومان باشد قیمت اولیه آن چقدر بوده است؟
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اهداف:
 مدل سازی یک وضعیت زندگی روزانه مرتبط با درصد به کمک معادله و استفاده 

از آن در حل مسئله.

y / x x=  = 70 70
10

الف(

 x- 7
10

x= 3
10

x :ریال هزینه دریافتی x ب( راه اول: دریافتی صاحب فروشگاه از
بنابراین داریم: 

x x x= → = → = × =7 750000 3 3 750000 22500075000
10 7 10 10 7 7

راه دوم: می توان با توجه به سهم علی )که 70 درصد است( و سهم صاحب مغازه 
)که ٣0 درصد می شود( نسبت سهم صاحب مغازه به سهم علی را از 100 که ٣0 

30= و از آن در محاسبه سهم  3
70 7

به 70 می باشد را به صورت کسری نوشت: یعنی 

× =3 225000750000
7 7

صاحب مغازه استفاده کرد یعنی:      

مسئله ها

1ـ )در این جدول درصدها به صورت های مختلف عدد اعشاری، عدد صحیح و عدد 
کسری بیان شده است. می توان از هنرجویان خواست که درصد کسری را به صورت 

اعشاری یا برعکس نمایش دهند(.
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فصل دوم: درصد و کاربردهای آن

مهارت ها و فرایندها: 
 تبدیل درصد، کسر و اعشاری به هم

به صورت اعشاريبه صورت كسردرصد

٣7/5%..
3
80/٣75

110%.
11
101/1

1%..
1

1000/01

0/5%
1

2000/005

12/5%.
1
8 .

0/125

2
5 %

..
1

2500/004

مهارت ها و فرایندها: 
 استدالل کردن، ارزیابی کردن، مقایسه کردن

7 کمتر است.
10

7 است، که مقدار آن از 
1000

0/ که همان  7
100

0/7 درصد یعنی 

مهارت ها و فرایندها:
 حل مسئله، استدالل کردن، مقایسه کردن
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باید  کاال  هر  قیمت   80% پس  می دهد  تخفیف   20% فروشگاه  اینکه  به  توجه  با 
0/80 × x = 150000                                :پرداخت شود. بنابراین داریم

فروشگاه الف( قیمت قبل از تخفیف: 
 150000 ÷ 0/80% ×÷ = =150000 100150000 80 1875000

80
فروشگاه ب( قیمت پس از تخفیف: 

200000* 0/25 = 50000 → 200000 - 50000 =150000
واضح است قبل از تخفیف خرید از فروشگاه الف مقرون به صرفه تر است و بعد از 

تخفیف قیمت در هردو فروشگاه یکسان است.
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فصل دوم: درصد و کاربردهای آن

بخش سوم:  درصد تغییر

اهداف بخش

 درک مفهوم درصد تغییر 
 یافتن درصد تغییر مقادیر یک کمیت 

 محاسبه مقدار اولیه یا مقدار نهایی از طریق درصد تغییر 
 درک معنی عالمِت درصد تغییر )+/-( در مسائل و تفسیر آن

واژه های كلیدی:
درصد تغییر.

نگاه كلی به بخش:
برای  و...  مختلف  سهام  قیمت  تغییر  تورم،  نظیر  پدیده هایی  مناسب  ارزیابی 
پیش بینی وضعیت آینده و برنامه ریزی مناسب جهت کنترل مطلوب این پدیده ها 
بسیار اساسی است. در هرکدام از این پدیده ها با نوعی کاهش و یا افزایش مقادیر 
در یک بازه زمانی مواجه هستیم. میزان افزایش یا کاهش، نسبت به مقدار اولیه 
سنجیده و به صورت درصد تغییر بیان می شود. دراین بخش با طرح یک سؤال از 
برای  در هنرجویان  انگیزه  ایجاد  در  بازار سهام، سعی  در  چگونگی تصمیم گیری 
ورود به موضوع درصِد تغییر شده است. سپس با ارائۀ یک فعالیت، زمینه برای درک 
با ذکر چند مثال، عالمت درصد  ادامه  مفهوم درصد تغییر فراهم آمده است. در 

تغییر )منفی یا مثبت( معنی شده است. 

ورود به مطلب:
دبیران می توانند با استفاده از اخبار اقتصادی مرتبط با رشد یا کاهش تورم یا رصد 
کردن تحوالت برخی از بورس ها کالس را با طرح سؤال های مناسب از هنرجویان 

شروع کنند و انگیزه الزم جهت ورود به مبحث را به وجود آورند.
در زمینۀ موضوع های مطرح شده در این بخش یکی از اشتباهات رایج این است که 
برای محاسبۀ درصد تغییر مقدار تغییر را بر مقدار اولیه تقسیم نمی کنند، بنابراین 
الزم است توضیح داده شود که وقتی درصد تغییری از یک مقدار را بیان می کنیم 
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آن را به صورت نسبتی از 100 در نظر می گیریم که با نسبت تغییر به مقدار اولیه 
برابر است. بنابراین الزم است که مقدار تغییر بر مقدار اولیه تقسیم شود. یکی دیگر 
از موضوع هایی که در این بخش به آن توجه شده است اشاره به درصدهای متوالی 
برای محاسبۀ  است که  این  رایج  اشتباه  است، یک  مقدار  یا کاهش یک  افزایش 
درصد کل وقتی درصدهای مختلفی را به طور متوالی بر یک مقدار اعمال می کنیم، 
گاهی درصدها را با هم جمع می کنند که درست نیست. می توان با مثال هایی نظیر 

مثال زیر هنرجویان را از این اشتباه رایج برحذر کرد:
قیمت کاالیی 200000 تومان است دو وضعیت زیر را در نظر بگیرید:  

الف( ابتدا یک تخفیف 10 درصدی و سپس یک تخفیف 20 درصدی بر آن اعمال 
شود.

ب( از ابتدا یک تخفیف ٣0 درصدی برآن اعمال شود. 
با محاسبۀ قیمت کاال پس از تخفیف در هر کدام از حاالت مشخص کنید کدام 

برای فروشنده و کدام برای خریدار مقرون به صرفه تر است؟

فعالیت آموزشی

اهداف موضوعی:
 درک مفهوم درصد تغییر

مهارت ها و فرایندها:
 مدل سازی، پیوندها و اتصال های ریاضی و خارج ریاضی
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فصل دوم: درصد و کاربردهای آن

0/15 * x = 0/15 x 1 مقدار افزایش کاال:      

y = x + 0/15 x = 1/15 x                  2

/ =0 15 y - x
x

       3

a         قیمت اولیه - قیمت جدید                   ____ = ________________________
           قیمت اولیه                100  

                       4

هرکدام از مثال های ارائه شده در این قسمت انواع مختلفی از مسائل مرتبط با درصد 
تغییر را در زمینه واقعی مطرح می کند. در اولین مثال، مفهوم درصد تغییر با عالمت 
مثبت )که نشان دهنده رشد است( ارائه شده و دومین مثال مربوط به درصد تغییری 
با عالمت منفی است )که کاهش مقدار را نشان می دهد(. در سومین مثال با ارائه 
با آن )مساحت(  افزایش دو کمیت )طول و عرض(، درصد تغییر کمیت مرتبط 
مورد نظر است. در این مسئله برای محاسبۀ درصد تغییر عالوه بر استفاده از رابطۀ 
درصد تغییر الزم است از معادلۀ مساحت بر حسب طول و عرض استفاده شود. در 
آخرین مثال نیز با ارائه درصد تغییر )افزایش و کاهش( و داشتن مقادیر اولیه، مقدار 
ثانویه خواسته شده است. دبیران محترم می توانند درصورتی که هنرجویان آمادگی 
داشته باشند، مسائل مختلفی در زمینۀ واقعی مطرح کنند و از هنرجویان بخواهند با 

حل آنها و تفسیر جواب ها درک بهتری از موضوع درصد تغییر پیدا کنند.

اهداف: 
 تقویت مهارت انجام محاسبات مربوط به درصد تغییر، روش مهارت حل مسئله

xy :1 مساحت پارک قبل از افزایش

   y * 0/10=0/1y :مقدار افزایش عرض    x *0/10=0/1x :مقدار افزایش طول
  0/1y+y=1/1y :0/1    عرض پس از افزایشx + x=1/1x :طول پس از افزایش

1/1x*1/1y=1/21xy مساحت پس از افزایش:     
/ xy xy %

xy
 − × =1 21 100 21% درصد تغییر:  
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1000*0/20=200 الف( مقدار افزایش قیمت بلیط ابتدای سال:   
1000+200=1200 قیمت ابتدای سال:  
1200*0/10=120 مقدار افزایش قیمت پس از سه ماه:  

  1200+120=1٣20 قیمت بلیط پس از سه ماه:     

یعنی ٣2 درصد افزایش یافته است.
 

− =1320 1000 32
1000

ب( نسبت تغییر: 

مسئله ها

مهارت ها و فرایندها:
 استدالل، پیوندها و اتصال ها، بازیابی اطالعات

الف( قسمت اول: مثبت، قسمت دوم: منفی.
ب( قسمت اول: یعنی 27 درصد )100 × 0/27( افزایش داشته است که عددی بین 

1 و 100 است.
 

/− = = ≈7000 5500 1500 3 0 27
5500 5500 11

                 

درصد )100×1/18(  یعنی 118  است.  از 100  بزرگ تر  عددی  که  دوم:  قسمت 
افزایش داشته است.

 
/− = = ≈12000 5500 6500 13 1 18

5500 5500 11
              

مهارت ها و فرایندها:
 حل مسئله، پیوندها و اتصال با زندگی روزانه
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فصل دوم: درصد و کاربردهای آن

الف(
x xy x

x x

−− = = − ⇒

1
12
2      

یعنی این کاال 50 درصد کاهش قیمت داشته است.
y x y y

x
− −− = = → =1 100000 50000

2 100000
ب(    

y x x x
x x
− −− = = → =1 100000 200000

2
پ(  

مهارت ها و فرایندها: 
 حل مسئله پیوند و اتصال با زندگی روزانه

توضیح: الزم است در این مسئله نیز بر محاسبه درست درصد تغییر کلی تأکید داشت. 

درصد تغییرقیمت امسالقیمت سال گذشتهنوع كاال

٪10000011500015الف

٪12500015000020ب

٪15000016500010پ

٪ 10-200000180000ت

٪5500005800005/45کل
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مهارت ها و فرایندها:
 حل مسئله، پیوندها و اتصال ها

توضیح:
 در این مسئله می خواهیم با مشخص بودن تغییرات طول ضلع مکعب، تغییرات 

حجم را به صورت درصد تغییر بیان کنیم.

ــته  ــش داش ــد )100 × 0/٣٣1( افزای ــی ٣٣/1 درص ) یعن / ) / / %− = →
3 3

3
1 1 1 0 331 33 1

1
اســت.
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فصل دوم: درصد و کاربردهای آن

توسعۀ دانش

ابهاماتی پیش  اگرچه مفهوم درصد مفهوم ساده ای است، ولی در کاربردهای آن 
که  آید  پیش  اشتباه  این  است  ممکن  پایین  درصدهای  با  محاسبات  در  می آید. 

درصدها را می توان با هم جمع کرد. 
فرض کنید 10 درصد افراد کالس )الف( و 15 درصد افراد کالس )ب( امروز غایب 

بوده اند در این صورت مجموعاً از این دو کالس چند درصد غایب بوده اند؟ 
اگر به مفهوم درصد خوب دقت نشود ممکن است از اصطالح »مجموعاً« هنرجو 
به این نتیجه برسد که باید درصدها را با هم جمع کند که کاماًل اشتباه است. یک 
و  کنیم  را حساب  درصدها  این  میانگین  که  باشد  این  است  ممکن  دیگر  اشتباه 
بگوییم مجموعاً 12/5 درصد افراد دو کالس غایب بوده اند. اگر تعداد افراد دو کالس 
مساوی باشند میانگین گیری جواب درستی می دهد. اما،  اگر تعداد افراد دو کالس 

مساوی نباشند، میانگین گیری از درصدها جواب درستی نخواهد داد.   
مثاًلً فرض کنید کالس )الف( ٣0 نفره و کالس )ب( 20 نفره باشد. از کالس )الف( 
٣ نفر و از کالس )ب( نیز ٣ نفر غایب بوده اند. پس 6 نفر از 50 نفر غایب بوده اند 

که می شود 12 درصد نه 12/5 درصد. 
با هم قابل قیاس نیستند چون ممکن است کل مرجع  دو مقدار درصد متفاوت 
آنها متفاوت باشند. در مثال باال 10 درصد کالس )الف( با 15 درصد کالس )ب( 

مساوی بودند. 
نوع دیگری از میانگین گیری وجود دارد که میانگین وزنی نامیده می شود. در این 
نوع میانگین گیری از تعدادی عدد، همۀ آنها را یکسان در نظر نمی گیریم و برای هر 
کدام وزنی در نظر می گیریم. در محاسبه معدل شاگردان این وضعیت رخ می دهد 
و مثاًل می گویند نمره امتحان آخر را با ضریب 2 و بقیه نمرات را با ضریب 1 در 
نظر می گیریم. این همان میانگین گیری وزنی است که برای امتحان آخر وزن 2 و 

برای بقیه نمرات وزن 1 در نظر گرفته شده است. 
اگر n  عدد x1,...,xn را به ترتیب با وزن های p1,...,pn در نظر بگیریم طبق تعریف 

میانگین وزنی آنها عبارت است از:
p1x1 +... + pnxn____________

p1 +...+ pn

در بیشتر کاربردهای مفهوم میانگین وزنی، وزن ها اعداد مثبتی هستند.
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در کار با درصدها،  اگر چند درصد مختلف داشته باشیم که کل مرجع آنها با هم 
متفاوت است می توان برای هر درصد به اندازه کل مرجع آن وزن در نظر گرفت 
نشان  را  مجموع  درصد  درست  مقدار  درصدها،  وزنی  میانگین  صورت  این  در  و 
می دهد. در مثال باال اگر برای 10 درصد وزن ٣0 و برای 15 درصد وزن 20 را 

درنظر بگیریم میانگین وزنی آنها عبارت است از:

٣0 × 10 + 20 × 15______________ = 12
٣0 + 20

جواب درست نیز همان 12 درصد است.


