مبحث

نام دبیر:مهسانوربخش

شماره جلسه :سیزدهم

نام دوره  :تابستان

نام درس و مقطع و رشته:ریاضی ششم ابتدایی

نام آموزشگاه:روش

تاریخ جلسه:

صفحهی کتاب درسی

100 - 91

تمرین از کتاب های درسی ،آبی ،پرتکرار و تابستان

نام کتاب
کار

برای کالس دبیر و کار در کالس
برای کار در منزل

نسبت – تناسب
درصد

کار

ص08و08
ص08و08

ص08و08و
08و08
08و08

درسی

ص888

00.00

مسئله:یک کارگر ،یک استادکارو یک سرکارگر به نسبت  2و 5و 7مزد می گیرند .اگر مجموع  0011111تومان
دستمزد گرفته باشند سهم هر کدام را تعیین کنید.

درصد 5:درصد از شیر چربی است.این موضوع را می توان به صورت های مختلف بیان کرد.
از هر  011گرم شیر  5گرم چربی است.
از هر  011کیلوگرم شیر  5کیلوگرم چربی است.
از هر لیتر شیر  5لیتر چربی است.
مساله:علی کاسب است.از فروش هر یخچال  0111111تومانی  51111تومان سود می برد.فروش هر ماشین
لباسشویی به قیمت  711111تومان  01111تومان سود دارد.با فروش هر تلویزیون  011111تومانی 05111
تومان سود می برد.با این حساب او از فروش کدام جنس نسبت به قیمت آن سود بیشتری می برد؟

مساله:در مدرسه ای از هر  011نفر  05 ،نفر نمره انضباط کامل گرفته اند.اگر مدرسه  272نفر دانش آموز
داشته باشد.چند نفر نمره انضباط کامل گرفته اند؟

مساله:اگر یک کارگری  711111تومان مزد بگیرد و 0111تومان از آن را صدقه بدهد و یک کارمند ماهی
 0111111تومان حقوق بگیرد و  0111تومان از آن را صدقه بدهد.کدام یک درصد بیشتری صدقه داده است؟

مساله:تقریبا  05درصد از  211خانواده روستای حسن آباد کار کشاورزی و بقیه کار دامپروری دارند.چند خانواده
دامپروری می کنند؟

مساله:قیمت یک کاال  051111تومان است.به این کاال  0درصد مالیات (قبل از تخفیف)تعلق می گیرد.اگر کاال با 01
درصد تخفیف فروخته شود.برای خرید چند تومان باید پرداخت ؟

مساله:رضا در یک درس از  21نمره  05و در درسی دیگر از  51نمره  02گرفته است .در کدام درس موفق تربوده
است؟

مساله:پس از ثبت هر شرکت باید  1/2درصد از سرمایه ی ثبت شده را به عنوان مالیات پرداخت کرد.شرکتی که با
سرمایه ی اولیه ی  0111111تومان ثبت شده است.چقدر باید مالیات بپردازد؟

مساله:در یک فروش خودرو هنگام فروش خودرو باید  0/5درصد مالیات بر ارزش افزوده بگیرد.به این ترتیب ،
یک ماشین  00111111تومانی را چقدر به فروش می رساند؟

