به نام خدا
نام و نام خا نوادگی :

« مرور مسائل محاسبات مالی فصل ششم ریاضی »

طراح  :مهسا حسینی
پایه  :ششم

اردیبهشت ماه 99

 )1مریم یک روسری  18000تومانی را با  10 %تخفیف خریده است  .او چقدر به فروشنده پرداخته است ؟ چقدر گرفته است ؟

 )2کریم یک کتاب  16000تومانی را با تخفیف  13600تومان خریده است  .او چند درصد تخفیف گرفته است ؟

 )3ریحانه یک کیف را با  20%تخفیف  25600خریده است  .قیمت اصلی کیف چقدر بوده است ؟ چقدر تخفیف گرفته است ؟

 )4سعید یک لباس را  12000خریده و با  8 %سود می فروشد  .سعید لباس را چند می فروشد ؟ چقدر سود می برد ؟

 )5فروشنده ای یک کاالی  19500تومانی را  21450فروخته است  .او چند درصد سود برده است ؟ چقدر سود برده است ؟

 )6حبیب یک پیراهن را  30000تومان خریده است  .اگر فروشنده  20%سود برده باشد  .قیمت اصلی پیراهن چقدر بوده است ؟
فروشنده چقدر سود برده است ؟

 )7قیمت یک جنس برقی دو میلیون تومان می باشد  .اگر  9درصد مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه شود  .قیمت فروش چقدر
است ؟

صفحهی 1

ادامه سواالت
 )8جمعیت شهر تهران سال گذشته ده میلیون نفر بوده است  .اگر امسال  1/5درصد رشد داشته باشد  .جمعیت تهران امسال چند
نفر است ؟

 )9کاالیی به قیمت 5 0000تومان را پس از تخفیف  37500تومان خریدیم  .چند درصد تخفیف گرفته ایم ؟

 )10فروشنده ای  ،یک صندلی به قیمت  70000تومان را با  10%سود ارائه کرد ولی به دلیل عدم استقبال خریداران آن را با 10%
تخفیف فروخت  .قیمت فروش صندلی را قبل از تخفیف محاسبه کنید  .آیا فروشنده در پایان سود برده یا زیان کرده ؟ چقدر ؟

 )11تعداد بازدید کنندگان از سایت یک مدرسه در سال اول  42000نفر بوده است  .اگر در سال دوم تعداد بازدید کنندگان 600
درصد افزایش داشته باشد  .تعداد بازدیدکنندگان در سال دوم حدوداً چند نفر است ؟

 )12برای خریدکاالیی به قیمت  12000تومان  8 ،درصد آن را پرداخته ایم  .چنددرصدتخفیف گرفته ایم؟چند تومان پرداخته ایم ؟
چند تومان تخفیف گرفته ایم ؟

 )13قیمت پشت جلد یک کتاب  19800تومان می باشد  .اگر کتاب را با  15درصد تخفیف بخریم  .چند تومان باید بپردازیم ؟
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