
 

 آموزشگاه پایه طراح آموزگا ر نام کالس نام ونام خانوادگی

   

 

 ششم ابتدایی 

 

 دسو درسنامه                                                                     

 دست آورید ؟ه مقدار سود راب قیمت فروش و سود بفرشیم. 02 % با قراراست آن راتومان خریده ایم.  02222تابی رابه قیمت ک

 

 استفاده می شود . (فروش -سود –خرید )  دراین روش ازجدول سه طبقه ی                    جدول سودروش اول : 

 درنظرمی گیریم . 022راهمیشه %قیمت خرید * برای حل این جدول 

 سود جمع کنید . ( رابادرصد022)%درصدفروش باید درصد خریددست آوردن ه * برای ب

 * قیمت فروش همیشه ازقیمت خرید بیشتر است .

 رو استفاده می کنیم .          ه مئن شدن ازدرست بودن سوال از فرمول روب*  برای مط

                                                       02222+0222=00222                          تومان0222مقدارسود=     

                       تومان00222= فروش قیمت     

 

02 =0/2             0+0/2= 0/0     روش دوم :
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 = %02            0 =022
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 × 022                                                 : است . پس قیمت فروش می شود برابرقیمت خرید0/0یعنی قیمت فروش  

 00222-02222= 0222تومان    ومقدارسود می شود:          02222×0/0= 00222تومان  

 قیمت خرید راروی یک وا حد نشان می دهیم .        شکل       :روش سوم 

0 با برابر 02چون %
5

تومان می  0222تومان است هرقسمت  0222 چون مقدارسود برابربا قسمت تقسیم می کنیم و 5 واحد را به  ،است  

 شود .    

0= مقدارسود                            0222                                                                               
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                     قیمت خرید 02222                     مقدار سود                                                                                                                     

 قیمت فروش00222                                                                                                                                                                  
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 قیمت خرید  022 02222

 سود 02 0222

 قیمت فروش 002 00222

 قیمت خریدد+سو مقدارقیمت فروش=    

                                               0444 



 

 

 آموزشگاه پایه  طراح آموزگار  نام کالس نام ونام خانوادگی

  ششم    

 تخفیف درسنامه 

 تخفیف بفروشد قیمت نهایی کتاب چقدر می شود؟ 02% با .اگرفروشنده آن راتومان است 02222قیمت کتابی 

 
 (استفاده می شود.بعدازتخفیفقیمت  -تخفیف-قبل از تخفیفقیمت ی )ادراین روش ازجدول سه طبقه   روش اول: جدول تخفیف           

 درنظر می گیریم.022برای حل این جدول قیمت قبل از تخفیف را همیشه %*

 (کم کنیم.022)% درصد بعداز تخفیف باید درصد تخفیف را ازدرصد قبل ازتخفیف *برای بدست آوردن

 است .کمتر  *قیمت بعد از تخفیف همیشه از قیمت قبل از تخفیف

 می کنیم.*برای مطمئن شدن از درستی سوال از فرمول روبرو استفاده 

 02222-0222=00222تومان              0222=مقدارتخفیف  

 تومان00222=قیمت بعدازتخفیف   

 

                                                                                                                                                           022× 

02 =0/2                               0-0/2=8/2                 روش دوم:
022
 = %02                                 0=022

022
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 02222×8/2=00222تومان    قیمت اولیه است. پس قیمت بعد از تخفیف می شود: 8/2یعنی قیمت بعد ازتخفیف

 02222 -00222=0222ومقدار تخفیف می شود :   تومان 

 

تومان انتخاب  02222حسین در تعطیالت نوروز برای خرید کتاب به نمایشگاه کتاب رفت. او کتابی درباره تاریخ یزد را به قیمت     تمرین:

 کرد و فروشنده به او سی درصد تخفیف داد. او چند تومان برای کتاب پرداخت کرده است؟

او بخواهد در این معامله ده درصد سود کند پولی که از  دوستش بفروشد. اگر را به کتاباو بعد از خواندن کتاب تصمیم گرفت  -

  دوستش دریافت خواهد کرد چند تومان است؟

 

 

 

 

 

 

 قیمت قبل از تخفیف 022 02222

 تخفیف 02 0222

 قیمت بعد ازتخفیف 82 00222

 

قیمت قبل  -مقدارتخفیف =قیمت بعد ازتخفیف 

 تخفیف تخفیفاز
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 
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