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مغز پسته، چند کیلوگرم مغز پسته نیاز است؟% 18کیلوگرم گز 200براي تولید -1
درصدکیلوگرم

مغز پسته3618
گز200100



مخلوط شیر داراي چند درصد چربی . کنیممیچربی مخلوط % 2شیر لیتر200چربی را با % 2لیتر شیر 50- 2
.وقتی درصد چربی هر دو شیر مثل هم است، پس از مخلوط شدن هم درصد همان مقدار قبلی خواهد شداست؟

درصدلیتر
چربی12لیتر چربی است1از شیر اول 

اولشیر50100

درصدلیتر
چربی42لیتر چربی است4دوم از شیر 

دومشیر200100
لیتر است در نتیجه 50+200= 250همچنین مخلوط دو شیر برابر .لیتر چربی است1+4= 5پس مخلوط دو شیر داراي 

براي درصد چربی مخلوط دو شیر داریم؛
لیتردرصد

چربی25چربی است% 2مخلوط شیر داراي 
مخلوطشیر100250



22گرم طالي 200عیار را با 18گرم طالي 200اگر . آن طالي خالص است% 18عیار یعنی طالیی که 18طالي - 3
آید؟طال با چه عیاري به دست می. عیار مخلوط کنیم

درصدگرم
طالي خالص3618عیار، طالي خالص است18گرم طالي 36

طال200100
درصدگرم

طالي خالص4422عیار، طالي خالص است18گرم طالي 36
طال200100

است گرم200+200= 400برابر طالهمچنین مخلوط دو .استگرم طالي خالص36+44= 80داراي طالپس مخلوط دو 
داریم؛عیار مخلوط دو طالدر نتیجه براي 

گرمدرصد
طالي خالص2080است% 20عیار مخلوط 

طال100400
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چند لیتر از آب آن باید . )ب و قسمتی از آن اسید استآمایع قسمتی از (داریم% 60ياسیدمایعلیتر4-200
ه دست آید؟ب% 80ياسیدمایع بخار شود تا 

درصدلیتر
اسید12060لیتر از مایع، اسید است120

مایع اسیدي200100
120بنابراین مقدار اسید همان . شوددر اثر بخار شدن، آب بخار می شود، اما اسید بخار نمی

.لیتر باقی می ماند
درصدلیتر

. لیتر است150کل مایع پس از بخار شدن برابر 
.لیتر اب بخار شده است50پس 

اسید12080
مایع اسیدي150100



این مخلوط داراي چند . مخلوط کرده ایمگرم گردو300و فندقگرم 400گرم پسته و 800گرم بادام را با 500- 5
درصد پسته و چند درصد بادام است؟

گرمدرصد
بادام25500بادام% 25
پسته40800پسته% 40
فندق20400فندق% 20
گردو15300گردو% 15

آجیل1002000
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