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 حضور – پرسی احوال و سالم فعالیت های مقدماتی 

و  با ناام  آموز  دانش غیاب و

ياد خدا شعری راجاب درس  

جديد که از قبل تنظیم شده 

توسااخ خااودم يااا يکاای از  

های های بچه )مثال؛شاگردانم 

ها بیااين مااازه خبار دارم    

براتااون تخفیااف وياامه دارم 

درصد تخفیف ۲۲چند درصد؟ 

کااه مربااو  بااه (وياامه دادم 

درس ماای باشااد و همزمااان 

گذشاته    روز تکالیف بررسی 

طبااگ گااروه بناادی مطالااب 

 دروس قبلی مرور میگردد

 

دانش آماوزان لبخناد مای    

زنند و سالم و خسته نباشید 

مای گويناد وصالوات  ماای    

فرستند و باا توضاید دادن   

 تکالیف حل شده 

توسخ يکی از اعضای گروه و 
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پیش بینی رفتار 

 ورودی

 

يک سوال در رابطه با درصد 
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خوراکی ها   و نوشیدنی 

ر و آبلیمو پاکت شیهامانند  

و های ديگر يا خوراکی 

 ندن.اا رو خونهدرصد روی ا

 دقیقه۵  و پاسخ  پرسش 
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 می زده ها آن برای مثال چند

  آن از و شود

 پاسخ که شود می خواسته ها

 دهند

آموزگار چند سوال از آن هاا  
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در يک ماازه قیمت کاااليی  

اسااات، بااار روی آن   ۱۲۲$

خورده  ٪۲۲برچسب تخفیف 

بااه عنااوان  ٪۶اساات؛ اگاار 

با مثال رو برو  آموزان دانش

 اولیه آن راکشیدن  و شکل

رو   درصد شکل رو از و
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مالیات فروش بپردازيد قیمت 

 نهايی آن چقدر خواهد بود؟
 

از  ٪۲۲کنیم  ابتدا محاسبه می

شود، ساپس   چقدر می ۱۲۲$

آن را به عنوان مالیات در  ۶٪

نظر گرفته و آن را به قیمات  

افازايیم تاا قیمات     کاال مای 

 نهايی محاسبه شود.

 آماده سازی 

) ايجاد  انگیزه و  

 معرفی درس جديد

 

داستان يا  در مورد تاريخچه 

درصد گفته میشاود جهات   

انگیزه و آماده ساازی ياا باا    

بیاااااان  مطلبااااای در    

های گذشته درصد  زمانمورد

باارای بیااان تاییاارات بااه  

خصوص در زمینه پول به کار 

گرفته شده است. به عناوان  

مثال يک ماازه ممکن اسات  

 تخفیف ٪۲۲اجناس خود را با 

 بانک يک يا برساند فروش به

 مشاتريان  به ٪۲۲ بهره با وام

  د بدهد.خو

نمايشی رو در مورد درصد 

 اجرا میکنند 

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی  

 دقیقه۵ 
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اما چرا از درصد به جای کسر 

 استفاده می کنیم؟

تبااديل کساار بااه درصااد  

 ويرايش 

روش اول: مخرج را تبديل به 

می کنیم )بعضی مواقع با  ۱۲۲

ضاارب و بعضاای مواقااع بااا  

تقسیم( و همین طاور بارای   

صورت هم همان عملای کاه   

برای مخرج انجاام داديام و   

شااد  ۱۲۲مخارج تبااديل بااه  

انجام می دهیم. بعد صاورت  

کسر به دست آمده را جاای  

 درصد میگذاريم.

 

روش دوم: ابتدا صورت کسر 

را باار مخاارج آن تقساایم   

عدد حاصال  کنیم. سپس  می

کنیم و  ضرب می ۱۲۲را بر در 

جااواب را بااا درصااد بیااان  

 وکنیم. می

 :گام اول 

با يک مثال باه ايان ساوال    

پاسخ می دهیم، فرض کنیاد  

و  ۵/۵به شما گفته شود بین 

کدام يک بزرگ تر است  7/8

شايد کمی طاول بکشاد تاا    

جواب را پیدا کنید اماا اگار   

درصااد و  7۳بگوينااد بااین 

بزرگ تار  درصد کدام  877۳

است خیلی زود جاواب مای   

دهید چاون کاار کاردن باا     

درصدها بسیار راحات تار از   

 کار کردن با کسرها است.

 دقیقه۵۲ دقیقه۵۲  
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 :گام دوم

کاربردهای درصد در زنادگی  

 روزمره

 کسرها مقايسه .۱

برای ساده تر شدن مقايساه  

می توان کسرها را به درصاد  

تبديل کرد که باه خصاوص   

زمانی که کسرها هم مخارج  

 بسیار مفید است.نیستند 

و  ۵/۳به عنوان مثاال علای   

پیتزای خودشان  ۳/8مهدی 

را نوش جان کرده اند، کادام  

يک بیشتر غذا خورده است؟ 

برای پاسخ به اين سوال هار  

ضرب  ۱۲۲کسر را جداگانه در 

و تقسیم می کنیم که بارای  

درصد و برای مهدی  ۶۲علی 

درصد خواهد باود، باه    ۶۲7۳

 عبارت ديگر مهادی غاذای  

 بیشتری خورده است.

 افزايش درصد کردن پیدا .۲

 کاهش يا

اين مورد اهمیت ويامه ای در  

تحلیااال هاااا و مقايساااه  

عملکردهااا و پیشاارفت هااا 

 دارد.

مثال مینا در آزمون بین دوره 

و در  ۳۲۲از  ۵۱۲ای امتیااااز 

 ۳۲۲از  ۵۵۲فینااال امتیاااز  

کسااب کاارده اساات، ماای  

خواهیم ببینیم او در فیناال  

دوره چقادر   نسبت به میاان 

 رشد يا کاهش داشته است.

مسلما امتیاز مینا در فیناال  

افزايش يافتاه، بارای بیاان    
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کم  ۵۵۲را از  ۵۱۲درصد رشد 

کرده و عدد آن را باا مخارج   

ضاارب و تقساایم  ۱۲۲در  ۳۲۲

 ۲۵کنیااد و جااواب حاصاال 

 درصد خواهد بود.

 مالیات محاسبه .۵

بسته به منطقه ای که زندگی 

زم می کنید ممکان اسات ال  

باشد مالیات فروش اجناسای  

که خرياداری مای کنیاد را    

بپردازيد. مالیات فاروش باه   

هزينه ای گفته می شود کاه  

به قیمت اقالم مختلف اضافه 

و مبلغ آن همواره به صاورت  

 درصد بیان می شود.

 

فاارض کنیااد در منطقااه ای 

زندگی می کنید که مالیاات  

درصد است و ياک   8فروش 

تومااااانی  ۳۳۲۲۲کاااااالی 

يداری کرده ايد، برای اين خر

که مبلغ کل کاال را بپردازياد  

 ۳۳۲۲۲درصاد   8بايد بدانید 

 تومان چقدر است.

 

را در  8/۱۲۲باارای اياان کااار 

تومان ضرب کارده و   ۳۳۲۲۲

 ۵۵۲۲عدد به دست آمده کاه  

تومان اسات مقادار مالیاات    

شما باه ازای ايان جانس را    

 مشخص می کند.

 

 ها تخفیف .۵

ی ترين يکی از دوست داشتن

کاربردهای درصد را معماوال  
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می توان روی درب فروشگاه 

ها و اجناس مختلف و بارای  

 بیان تخفیف ها مشاهده کرد.

 

حتما برای تان پایش آماده   

هنگام خريد متوجه شويد به 

کاالی مورد نظرتان تخفیاف  

درصدی خورده است  ۲۲مثال 

يا شايد با اساتفاده از کاوپن   

 ۵۲ماای توانیااد از تخفیااف  

 ی استفاده کنید.درصد

 

تخفیف معماوال درصادی از   

قیمت اصلی را نشان می دهد 

که هنگام پرداخت مبلغ کاال 

 از آن کم می شود.

 

 

توماان   ۶۲۲۲۲مثال پیراهنای  

درصاااد  ۲۲قیمااات دارد و 

تخفیف خورده اسات، بارای   

اين که بدانید چقدر از پاول  

شما صرف خريد آن می شود 

ضرب  ۶۲۲۲۲را در  ۲۲/۱۲۲بايد 

هاازار تومااان   ۱۲کاارده و 

 تخفیف بگیريد.

 با تعداد چه و چقدر درک .۳

 درصد از استفاده

کار کردن با درصد به ماا در  

محاسبه دقیگ مقدار آن چاه  

درباره اش صحبت می کنایم  

 کمک می کند.

درصااد  ۶۲مااثال خواهرتااان 

حقوق خود را صرف کارهاای  

غیر ضاروری مای کناد، باه     
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تومان از هار   ۶۲عبارت ديگر 

توماان درآمادش را باای    ۱۲۲

مورد خرج می کند، برای اين 

که بفهمید ايان درصاد چاه    

مقدار از حقوقش را تشاکیل  

می دهد عدد درآمدش را در 

ضرب کرده و مقادار   ۶۲/۱۲۲

 آن به دست می آيد.

 درصد کاربردهای ساير .۶

از درصد در متاون و اساناد   

مختلااف در زمینااه هااای   

گونااگون همچاون ساالمت،    

تاريخ، آمار و غیاره   جارافیا،

که به مقايسه موارد مختلاف  

می پردازند به وفور اساتفاده  

 می شود

با کمک درصد می توان داده 

های بزرگ را با دقت باال و در 

 مدت زمان کمی آنالیز کرد

درصاادها در دوره انتخابااات 

نقااااش مهماااای در درک 

چگاااونگی رقابااات میاااان 

 کانديداهای مختلف دارند

اده از بیشترين میازان اساتف  

درصد در بخش تجارت است، 

مثال در زمینه هايی همچاون  

بیان سود و ضرر و بسیاری از 

موارد ديگر از درصد استفاده 

 می شود

درصاااد بااارای دولااات و  

نظرسنجی ها اهمیت زياادی  

دارد و با اساتفاده از آن مای   

توان فهمیاد چاه تعاداد از    

مردم باا طرحای موافاگ ياا     

مخااالف هسااتند، همچنااین 
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يب اليحاه و طارح   برای تصو

های مختلف در مجلاس الزم  

است حداقل درصد خاصی از 

 نمايندگان با آن موافگ باشند

درصد راه خوبی برای نمايش 

داده ای عددی به ساده ترين 

 روش ممکن است

درصد اطالعات خوبی درباره 

افزايش جمعیت تمادن هاا،   

شهرنشینی و افزايش تولیاد  

 به ما می دهد

 

 

 فعالیت های بعد از تدريس

 زمان  فعالیت دانش آموزان  فعالیت دبیر  

 فعالیت تکمیلی

 و جمع بندی  

 

 خب دانش آموزان گلم چی در مورد درصد ياد گرفتید ؟

به دانش آموزان میگويیم امروز درصد را ياد گرفتیم و 

 فهمیديم که وقتی می خواهیم 

کسری را به صورت درصد بنويسیم بايد کسری مساوی با آن 

 بنويسیم. و ۱۲۲و بامخرج

برای تبديل کسر به درصد بايد آن را در عددی ضرب کنیم 

 که مخرج آن صد است.

امروز ياد گرفتیم که چگونه چند درصد قیمت يک لباس 

تقسیم  ۱۲۲درصد مقداری است که بر :درصد 

شده باشد، و برای نشان دادن آن از نماد 

 ٪۵شود. برای مثال  ( استفاده می٪درصد )

يا همان کسر  ۲٫۲۵برابر است با مقدار اعشاری 

 داده شده

 

   

 دقیقه۲
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 کنیم.اب کتاب يا يک کفش را حس

  کنید تمرين  جور راهمین  درصد عملیات گلم آموزان دانش

 ؟

  ارزشیابی پايانی 

لطفا حل کنید پسرای گلم حاال بهتون يک نمونه سوال میدم 

 ؟

يا به هر گروه ازمونکی مرتبخ با مبحث مورد نظر داده می 

 .شود  وار آنها می خواهم که پاسخ بدهند 

 

 

 

 گروهیدانش آموزان  

 

 را پاسخ می دهند واالتس

 

 دقیقه۲

تعیین تکلیف  و 

فعالیت های خارج از 

 کالس 

 

 آموزگار از دانش آموزان می خواهد

 تمرين نمايش مديريت بانکداری   -۱

 کرده رسم تخته روی ها داده جدولنمونه سوال و چند_۲ 

 بنويسیند. منزل در  درصد صورت به را آنها خواهیم می و

 دهند. انجام منزل در را کتاب های تمرين

 دعای پايان درس: بچه ها دستتان را 

 

 ببريد تا دعای پايان تدريس يه  البا

 

 بخوانیم.سبک رياضی را 

 

 صد درصدکنخدايا شادی های مان 

 

 اچند برابر بارالها دوستی هايمان ر

 

 کن

 

 صلوات

 

 

 

 

 

 

 ش آموزان دعا می خواند دان

 

 و صلوات می فرستند

 دقیقه ۲

 


