
 نمونه سوال پودمان دوم 

.درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید الف(   

 

 قسمت از هر چیزی. 53یعنی   35% .1

2. 
3

4
 آن مقدار است.  %53یک مقدار برابر   

 

 تومان است.  2466تومان برابر با  06666از    4% .5

یک عدد برابر با   06% .4
3

5
 است.  

 

یک عدد برابر با   06% .3
3

7
 است.  

 تومان است.  2466تومان برابر با  06666از  6%   .0

 

 تومان است. 40666برابر  46666عدد     120% .5

 تومان است.  2466تومان برابر با  06666از    4% .0

 

 تومان است.  10666تومان برابر با  06666از   5%   .9

 یک عدد برابر با   23% .16
1

4
 .است  

 

 ب( جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید

 صدم هر مقداری ........................... گفته میشود.به دو  .11

12. 
2

5
 یعنی ............................. درصد.  

 

 تخفیف برابر  ......................... تومان است. %26تومانی با   96666قیمت یک کاالی  .15



 از یک میلیون برابر  ............................ است. 16% .14

 

 ی برابر  ........................ درصد است.است. نصفِ نصف عدد .13

 

.پاسخ دهیدبه صورت تشریحی ج( به سواالت زیر   

تومان خریده ایم. قیمت میز قبل از تخفیف چند تومان  5006درصد تخفیف  0از  بعدیک عدد میز را  .10

 بوده است؟

ند. قیمت اولیه کیف در هر الف و ناهید از فروشگاه ب دو کیف کامالً یکسان خرید فروشگاهنرگس از  .15

 تومان بود در زیر تبلیغ دو فروشگاه را می بینید 56666دو فروشگاه برابر 

 

 

 

 

مشخص کنید کدام یک پول بیشتری پرداخت کرده اند؟ با انجام محاسبات کامل ،  

 

 کامل کنید. راجدول زیر  .10

 عدد اعشاری کسر درصد

24 ............ ............ 

0/012%   
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500
  

............. 5

8
 ............ 

.............. ............ 13/2 

46% ............. .............. 

 فروشگاه الف

درصد تخفیف به فروش می رسد53همه اجناس فروشگاه با   

 فروشگاه ب

درصد تخفیف هدیه به مناسبت بازگشایی 01درصد تخفیف+ 53

 مدارس

 



............. 2

5
 .............. 

............. .............. 0/1 

 

 

 

 فاطمه به سواالت سه آزمون در جدول زیر آورده شده است. درستتعداد پاسخ های   .19

درصد پاسخ های 

 صحیح

تعداد پاسخ های 

 صحیح

 شماره آزمون تعداد کل سواالت

.......................... 14 26 1 

53%  ............................ 12 2 

36%  9 ......................... 5 

 

 الف( جدول را کامل کنید.

 ب( درصد کل پاسخ های درست در مجموع سه آزمون را بدست آورید.

 

درصد افزایش  16درصد افزایش و پس از سه ماه دوباره  26قیمت بلیت یک موزه در ابتدای سال  .26

 تومان بوده است. 2666بلیط قبل از افزایش داشته است.  قیمت 

 الف( قیمت فعلی بلیط این موزه چقدر است؟

 ب( درصد تغییر قیمت بلیت این موزه نسبت به سال قبل چقدر است؟

 کیلو گرم کاهش یافته است. درصد تغییر )کاهش( را بنویسید. 04کیلو گرم به  06وزن فردی از  .21

 تومان می باشد قیمت اولیه را محاسبه کنید. 3266افزایش  %56قیمت کاالیی پس از  .22

 تومان رسیده است. درصد تغییر را محاسبه کنید. 4366تومان به  2666ماه از  5قیمت کاالیی طی  .25

تومان رسیده است درصد  1266تومان بوده است و امسال به  1666در سال گذشته  کرایه تاکسی .24

 رشد آن را بنویسید.

 



 باشد  156عددی برابر با  %5اگر  .23

 این عدد ................... می شود %0الف( 

 عدد یعنی ...................... است. %9ب( 

 عدد برابر ........................ است. 1/%3ج( 
 

نفر  20نفر از  0نفر غایب باشند و در کالس اول ب  52نفر از  3اگر در کالس اول الف  .20

 نفر غایب باشند.  19نفر از  5غایب باشند و از کالس اول ج 

الف( از هر کالس چند درصد غایب و چند درصد حاضرند؟       ب( از کل کالسهای اول چند 

 درصد غایب هستند؟

 96666تومان برابر با  0666نفر است؟ ب( چمد درصد  96نفر چند درصد  436الف(  .25

درصد عددی  0/6 درصد آن چقدر است؟ د(  24است:  43درصد عددی  126تومان می باشد؟ 

 است آن عدد را بیابید. 52

یک درصد دلخواهی بین  .20
3

5
 و 

1

3
 بنویسید.   

ب(    1هر کدام از کسر های زیر معادل چند درصد است؟ الف(  .29
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8
پ(     

1

5
ت(     

25

10
ث(    
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4
4ج(    
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 16درصد تخفیف و  56یک فروشگاهی برای فروش کاالیی را با تخفیف زیر بفروش می رساند که  .56

 تومان باشد چه مبلغی باید پرداخت؟  36666هم هدیه اگر قیمت کاالیی درصد 

درصد  53درصد تخفیف و کتاب های قفسه دوم با  26در یک کتابفروشی کتاب های یک قفسه با  .51

تومان و هر یک از کتابهای قفسه  13666تخفیف بفروش می دسند اگر قیمت هر یک از کتابهای قفسه اول 

 د برای خرید دو کتاب از قفسه اول و سه کتاب از قفسه دوم چقدر باید بپردازیم؟تومان باشن 26666دوم 

درصد کم کنیم آیا با مقدار  56را به آن اضافه کنیم و سپس از حاصل آن   25666درصد عدد  56اگر  .52

 اولیه برابر است ؟ چرا؟ 

1لیتر است؟   ب(  12لیتر برابر با  06الف( چند درصد  .55
1

2
آن عدد را  %9میباشد  9/6عددی برابر   %

 بیابید.  

نفر  93نفر افتتاح شده باشد. و در حال حاضر تعداد اعضای آن  20اگر صندوق قرض الحسنه ای با  .54

 باشد تعداد اعضا چند درصد داشته است؟

تومان  3066666تومان خریده است و پس از تعمیر  3666666یک تعمیر کار ماشینی را به مبلغ  .53

 سود برده است؟ میفروشد او چند درصد



 

 

 


