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1فصل 

نسبت و تناسب

شناسان چگونه از ریاضی باستان

 کنند؟استفاده می

شناسان میالدی، باستان 1002در سال 

یک تمساح ماقبل تاریخ  به طول  ۀجمجم

را کشف  مترییک متر و هشتاد سانت

ها کردند. با استفاده از نسبت و تناسب، آن

متر  21توانستند طول این تمساح را 

 برآورد کنند

نشنال جغرافی  ۀمنبع: مجل
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های جدیدحلجدید، راه هایمسئله، جدید سال تحصیلی

امیدوارم  !دشما مبارک با ۀسال جدید تحصیلی بر هم"فی خود گفت: معلم ریاضی وارد کالس شد و پس از معر

برایمان گفت و در  از لزوم درس خواندن و یادگیری ریاضی سپس ".پر از موفقیت برای شما باشدامسال سالی 

 ان بسازید؛فاهیم ریاضی را در ذهنتمباید . شما خودتان داریم ییادگیری متفاوت روشامسال "اضافه کرد:  آخر،

پس انجام خواهید داد.  ،میاهایی که برایتان در نظر گرفتهفعالیت اجرا کردنو با  یکدیگربه کمک هم این کار را 

و دلیل انتخاب شاخه  ندرا معرفی کرد انموزان خودشآو دانشقوانین کالس را برایمان توضیح داد او که از این

  ".دهید کارمان را شروع کنیمباجازه "گفت:  ،ندتوضیح دادای را برای ادامه تحصیل فنی و حرفه

نشان به ما های مختلف را کاغذ در اندازه ۀدو گیر ،اید. در ادامهی آشنا شدهگیراندازههای گذشته با شما در سال

سپس به هر  ".کوچک است یبرابر طول گیره 5/2بزرگ  ۀطول گیر"داد و گفت: 

آینده طول  ۀبرای جلس"به طور تصادفی یک گیره داد و گفت:  آموزانیک از دانش

در را ، و طول  چند شیء دیگر A4و عرض کتاب ریاضی، طول و عرض یک کاغذ 

 آن را ابتدایی هم ۀکاری ساده بود که در دور . ظاهراًای که دارید اندازه بگیریدبا گیرهمنزل 

 10ام ریاضی ۀن سادگی باشند، نمرریاضی امسال به همی تکالیف ۀانجام داده بودیم. با خودم گفتم: اگر هم

 شد! خواهد

م. به علی اهرا در مدرسه جا گذاشت اممتوجه شدم که گیره ها را انجام دهم،یگیراندازهاستم خووقتی  خانهاما در 

 البته علی. متفاوت استمن  ۀاو با گیر ۀگیر ۀاندازمتوجه شدم ولی  اند کمکی کند،تومیتا ببینم او  زنگ زدم

 کرد.پیشنهاد برای مشکل من حلی راه

حل علی چه بوده است.تا متوجه شوید راهد کنمیفعالیت زیر به شما کمک 

 ۀبزرگ و ستون دوم همان اندازه را بر حسب گیر ۀای را بر حسب گیر، ستون اول اندازهزیرجدول در  .2

.را کامل کنید د. این جدولدهمیکوچک نشان 

1فعالیت 
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های بزرگگیره اندازه بر حسب های کوچکگیره اندازه بر حسب

00

1

4

6

های گیره و اندازه بر حسبهای بزرگ گیره اندازه بر حسببین  ۀنموداری رسم کنید که رابط ،در زیر .1

نشان دهد. راکوچک 

8اگر طول کتاب  .3
2

1
4و عرض آن  

1

3
 حسبطول و عرض کتاب را بر  ،بزرگ باشد، به کمک نمودار ۀگیر 

 .کوچک پیدا کنید ۀگیر

طول بر حسب با داشتن انید تومیرا بنویسید. چگونه  کوچک ۀگیرطول به  بزرگ ۀنسبت طول گیر .4

استفاده کنید؟کوچک  ۀاز این نسبت برای پیدا کردن طول اشیا بر حسب گیر ،بزرگ ۀگیر

استفاده از  با، باشند متناسببا یکدیگر  دهد که هرگاه دو مقدار با ضریب ثابتینشان میفعالیت باال 

دست به بدون ضرب یا تقسیمرا  ی ، مقدار دیگربا داشتن مقدار یکی انتومیها بین آن ۀرابط نمودارِ

 عدد کسری ان باتومیرا  1به  3یا  2به  5/2های نسبت. آورد
3

1
با توجه به جدول باال  نشان داد.  

 ۀگیر 6 ،بزرگ ۀگیر 4کوچک و در مقابل هر  ۀگیر 3 ،بزرگ ۀگیر 1که در مقابل هر  بفهمیم یمانتومی

 کوچک داریم. این ارتباط را می توان چنین نوشت:

6

4
=

3

1
= 𝐾

3 یا    = 1𝐾 6 و = 4𝐾
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𝐾 ضریب "یا  "واحدتبدیل ضریب " آن را که ددهمیکوچک را نشان  ۀبزرگ به طول گیر ۀنسبت طول گیر

 نامند. می "کوچک ۀگیربا واحد طول بزرگ به  ۀطول با واحدگیرتبدیل 

داشته باشیم:، 𝐾مانند برای یک عددهرگاه ، اندمساوی  𝑑 به 𝑐    و    bبه  𝑎  دو نسبت ،در حالت کلی

𝑎

𝑏
=

𝑐

𝑑
= 𝐾         یا𝑎 = 𝐾𝑏    و𝑐 = 𝐾𝑑

 است؟ مترچند  مترسانتی 150 -الف(1مثال 

 چند متر است؟    مترسانتی 34 -ب 

 چند متر است؟ مترسانتی 02/0 - پ

متر است. نسبت سانتی 200Aمتر باشد، همین طول برابر  Aبرابر  اگر طول شیئی
𝐴

200𝐴
=

2

200
ضریب تبدیل   

 زیر دقت کنید. برای داشتن درک بهتر به تساوی .استمتر به متر سانتی

متر

سانتیمتر
× سانتیمتر = متر

آید که با متر را تشکیل دهیم ضریبی به دست میمتر به سانتیاین تساوی به معنای آن است که اگر نسبت 

 پس داریم:  . دهدبر حسب متر به دست میرا متر، همان طول ضرب در طول بر حسب سانتی

×  150=  5/1  -الف
2

200

×  34= 34/0  -ب
2

200

×  02/0=   0002/0  -پ
2

200

 است؟ مترسانتیمتر چند  150 -الف (1مثال

 است؟  مترسانتیمتر چند  4/0 -ب

  -پ
4

7
 متر چند سانتی متر است؟ 
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متر باشد، همین طول  Aبرابر  شیئی ( را حساب کنیم. اگر طول2باید معکوس نسبت در مثال ) ،این حالت در 

متر است. نسبت سانتی 200Aبرابر 
200𝐴

𝐴
= )برای درک بهتر به  استمتر متر به سانتیضریب تبدیل   200

تساوی: 
سانتیمتر

متر
× متر = پس داریم:. توجه کنید( مترسانتی

200  ×  150=  15000  -الف

  200 × 4/0=  40  -ب

 -پ
400

7
   =

  4  

7
× 200 

که کدام واحد را به  نکته این به یکدیگر، ضریب تبدیل دو واحد ۀدر محاسبدهند که نشان می باالهای مثال

و اگر جای واحدها را با هم عوض کنیم، ضریب تبدیل معکوس  مهم است ،هیم تبدیل کنیمخوامیکدام واحد 

 ،به متر مترسانتیاست ولی ضریب تبدیل  200 ،مترسانتید. مثالً، ضریب تبدیل متر به شومی
2

200
 است.  

 6اگر بخواهیم با . یمکنمیاضافه شربت غلیظ  لیوان 1را به  لیوان آب 5 ،شربتلیوان  7 ۀبرای تهی (3مثال

 ؟لیوان آب باید به آن اضافه کنیم شربتی با همان مقدار شیرینی درست کنیم، چند ،شربت غلیظلیوان 

.نیمبه سه روش حل ک یمتواناین مسئله را می

 شکل رسمروش 

، به معنای آن است که در برابر داشته باشیمنیاز آب  (واحدلیوان ) 5، غلیظ شربت (واحدلیوان ) 1اگر در برابر 

 واحد آب نیاز داریم. 5به واحد شربت غلیظ،  1هر 

 نیاز( است تایی 3واحد  5که لیوان آب ) 25 به ،(است تایی 3واحد  1که لیوان شربت غلیظ) 6 در برابر بنابراین،

 یعنی: ؛داریم
3 3

33 33

 شربت غلیظ

آب 3

1 1

11 11

 شربت غلیظ

آب 1
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 رسم نمودارروش 

ان با نمودار زیر نشان داد:تومیرا  2این دو کمیت ۀرابط

 عملیات جبریروش 

ان به شکل زیر نیز در نظر تومی، این تبدیل را اندی متناسبهاکمیت ه مقدار شربت غلیظ و آبکبا توجه به این

 گرفت:

لیوان آب

لیوان شربت غلیظ
× لیوان شربت غلیظ =  لیوان آب

یا
5

1
=  

𝑥

6
= 𝐾

𝑥  :پس = 6𝐾 =
5

1
× 6 = 25

؟انددو نسبت مساوی  22به  6و  88به  41آیا دو نسبت   .2

برابر است با  .................  𝑘  بله؛  

برابر است با ....... 𝑘به .......  و  41نسبتبرابر است با  22به  6 نسبت خیر؛  

"های فیزیکی و مفاهیمی مانند طول و مساحت و حجم و نظایر آنها را کمیت"مفاهیمی مانند وزن و جرم و بار الکتریکی و فشار هوا و نظایر آنها را 1

نامند.می "های هندسیکمیت
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؟انددو نسبت مساوی  15به  20و   5به  1آیا دو نسبت   .1

برابر است با  ................. 𝑘  بله؛  

........  به........  نسبتبرابر است با  5به  1نسبت  خیر؛  

ها با آرایی تصمیم گرفته شد عکسشوند. در مرحله صفحهچاپ می  5 × 6ها با ابعاد در یک روزنامه عکس -3

 ها چقدر باید باشد؟عرض عکس  چاپ شوند. 21طول 

تبدیل ها قابل گیری آناندازه و واحدهمگی از یک جنس بودند  ،یمتا اینجا بررسی کردهای متناسبی که کمیت

برای مثال، نسبت طول به عرض یک پنجره، نسبت بین دو طول است و هر دو با واحد متر یا . بودنیز به یکدیگر 

یا نسبت مخلوط کردن شربت غلیظ و آب، نسبت بین دو حجم است و هر دو  گیری هستندمتر قابل اندازهسانتی

سر و کار داریم  متناسبیی هاکمیتولی در زندگی روزمره با  گیری هستند.بر حسب حجم یک لیوان قابل اندازه

برای  مثالً  .توانیم به یکدیگر تبدیل کنیمرا نیز نمیها گیری آنو واحدهای اندازهاز یک جنس نیستند که 

مسافت پیموده شده با زمان سپری شده متناسب است. در  ،ماشینی که با سرعت ثابت در حال حرکت است

مسافت از جنس طول است و با واحدهایی مانند متر  ،نسبت بین مسافت طی شده و زمان سپری شده ۀمحاسب

شود. گیری میواحدهایی مانند ثانیه اندازهبا زمان از جنس دیگری است و شود؛ در حالی که گیری میاندازه

ها، نها به وزن آنسبت بین قیمت میوه ۀ. در محاسبستهاوزن آنبا متناسب  ست کههامیوه مثالی دیگر، قیمت

وزن از جنس  در حالی که ؛شودگیری میاندازه "تومان"است و با واحدهایی مانند  "پول"قیمت از جنس 

به واحدهای  ،مقدار نسبت، هاحالت شود. در اینگیری میاندازه "کیلو گرم"است و با واحدهایی مانند  "نیرو"

.داردبستگی ، انتخاب شده هاکمیتبرای هر کدام از ی گیراندازه

 

 . استتومان  6000 زمینیسیبکیلو گرم 3هر  ،بارمیدان ترهدر 

 .زمینی.............  کیلو گرم سیبنسبت قیمت سیب زمینی به وزن آن ، برابر است با :  ...................... تومان به   .2

زمینی.سیب کیلوگرم2برابر است با  .................... تومان به  آن وزنبه  زمینیسیب قیمتنسبت  .1

زمینی خرید.کیلو گرم سیب 2توان دهد که با ............... تومان میاین نسبت نشان می

2فعالیت 



8 

 .به  .............  تومان زمینیکیلو گرم سیببرابر است با :  ......................  ،به قیمت آن وزن سیب زمینینسبت  .3

تومان. 2زمینی به برابر است با  ......... کیلوگرم سیب به قیمت آن زمینیوزن سیبنسبت  .4

زمینی خرید.توان ................... کیلوگرم سیبتومان می 2دهد که با نشان می این نسبت

زیر را کامل کنید. ۀرابط ،زمینیکیلوگرم سیب 5برای پیدا کردن قیمت  .5

5 کیلوگرم سیب زمینی

..…تومان
=

3 کیلوگرم سیب زمینی

..…تومان

.ها را رسم کنیدو قیمت آن زمینیمقدار سیببین  ۀنمودار رابط .6

د؟دهمیشیب این خط چه چیزی را نشان . 5

 ۀمقداری ثابت است و این نسبت نشان دهند زمینی به وزن آننسبت قیمت سیب که ددهمینشان  1فعالیت 

 به قیمت آن زمینیمقدار سیبنسبت هر زمینی چند تومان است. برعکس،  کیلوگرم سیب 2آن است که قیمت 

 .ان خریدتومی زمینیچه مقدار سیب ،تومان 2آن است که با  ۀمقداری ثابت است و این نسبت نشان دهند

. نامندمی "نرخ"جنس را غیر هممتناسب دو کمیت  نسبت

. باشدهزار تومان  60کیلو پنیر 3قیمت  فرض کنید .وزن آن استبا پنیر متناسب قیمت  (4مثال

 د؟دهمیچقدر است و چه چیزی را نشان  وزن پنیر به قیمت آننرخ  -الف 

 دهد؟چقدر است و چه چیزی را نشان می آنوزن به  پنیرقیمت  نرخ  -ب

نرخ قیمت یم. گیرمیو واحد قیمت را هزار تومان درنظر  یمکنمیکیلوگرم انتخاب را  وزن پنیری گیراندازهواحد 

برابر  وزن آنبه  (بر حسب هزار تومانپنیر )
60

3
= هزار  10وگرم پنیرلکیهر قیمت دهد است که نشان می 10

 .استتومان 

0

5

10

15

20

ان
وم

ر ت
هزا

ب 
حس

ر 
ت ب

یم
ق

کیلوگرم سیب زمینی



9 

 آن به قیمتپنیر  وزننرخ بر عکس، 
3

60
است که همان  

2

10
 ،د که با هزار توماندهمیاست. این نرخ نشان  

2

10
کیلو  

ان خرید.تومیگرم( پنیر  50گرم )

 45مسافت  هابرخی ماشین .انددو کمیت متناسب ،بنزین مصرفی یک ماشین و مسافت طی شده (5مثال 

 د. کننمی طیلیتر بنزین  3با مصرف را کیلومتر 

  د؟دهمیچه چیزی را نشان  مسافت طی شده به مصرف بنزین چقدر است ونرخ  -الف

دهد؟نرخ مصرف بنزین به مسافت طی شده چقدر است و چه چیزی را نشان می -ب

نرخ مسافت طی شده به مصرف بنزین )با واحدهای انتخاب شده(  
45

3
. این نرخ نشان  25است که برابر است با   

د.کنمیطی را کیلومتر  25هر لیتر بنزین مصرف د که این ماشین با دهمی

برعکس، نرخ مصرف بنزین به مسافت طی شده برابر است با 
3

45
 ،کیلومتر 2 کردند برای طیدهمیکه نشان ،  

 د.شومیچند لیتر بنزین مصرف 

پوند چند دالر است؟ 3000است.  3به 4برابر  مریکا تقریباًه دالر آنسبت ارزش هر پوند انگلیس ب (6مثال

 :رسم شکلروش 

 واحد دالر داشته باشیم: 4واحد پوند  3 هر اگر در برابر

یعنی: ؛دالری داریم 2000 واحد 4پوندی،  2000واحد  3آنگاه در برابر 

ان با نمودار زیر نشان داد.تومی بین این دو کمیت را ۀرابط :رسم نمودارروش 

1 11

11 11

پوند

دالر

1111 11111111

11111111 11111111

پوند

دالر
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شکل زیر  بهپوند دالر به ، نرخ اندیی متناسبهاکمیتبا توجه به اینکه ارزش دالر و ارزش پوند  :جبریروش 

.است

4
3

= 𝐾

توانید به تساوی زیر توجه کنید.می ،درستی این مطلب بررسینرخ باال ضریب تبدیل پوند به دالر است. برای 

دالر

پوند
× پوند = دالر

 ،حاصل ،ضرب کنیم  پوندبر حسب  مقداری پولِرا در پوند به دالر تساوی باال به معنای آن است که اگر نسبت 

 × 3000=   4000بنابراین :   همان مقدار پول بر حسب دالر است.
4

3
 .

 نرخ تبدیل دالر به پوند با ضریب ،برعکس
3

4
دالر برابر  2د هر دهمینشان  وآید به دست می 

3

4
پوند است.  

ی گیراندازه، واحدهای دو محور افقی و عمودی )لیوان به عنوان واحد استکه مثالی از نسبت  3در نمودار مثال 

که مثالی از نرخ بود دیدیم که واحد محور افقی )پوند( با واحد محور عمودی  6. ولی در مثال هستندحجم( یکی 

.دارد)دالر( تفاوت 

د.دهمینشان  ،دشومیهای مختلف عرضه بندیکه در بسته ،جدول زیر قیمت یک کاال را (7مثال 

قیمت )تومان( وزن 

25000 گرم 500

41000 گرم()کیلو5/2

0

5

10

15

20

0 3 6 9 12

الر
د

پوند
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50000 گرم()کیلو1

تر است؟یک باصرفهکدام

واحدهای یکسان  را با هاکمیتهر کدام از این باید  به درستی مقایسه شوند، ابتداها که این قیمتاین برای

وزن را با کیلوگرم و قیمت را با تومان اندازه مثالً،  را حساب کنیم.نرخ هر کدام  ،و سپس گیری کنیماندازه

 شود:حساب میزیر  روشاول به  ۀیم. نرخ بستگیرمی

25000

0/5
   = 30000

 تومان است.  30000اول کیلویی  ۀبست ،یعنی

تومان است.  18000یعنی بسته دوم کیلویی  ؛41000 ÷ 5/2=  18000دوم:      ۀبستو 

تومان است.  15000یعنی بسته سوم کیلویی  ؛ 50000 ÷ 1=  15000سوم:     ۀبستو 

تر است.سوم باصرفه ۀبنابراین بست 

نرخ مصرف بنزین به مسافت طی شده در دو ماشین مختلف به ترتیب  .2
30 لیتر

310 کیلومتر
و   

17 لیتر

300 کیلومتر
است. کدام  

 تر است؟صرفهماشین با

رسد.  اگر فروش میدر هر دقیقه به میزان ثابتی به  ،مانده به شروع فیلمساعت یک در  الفهای سینما بلیت .1

به کمک  پسروش بلیت در دقیقه را پیدا کنید. سدقیقه بفروشد، ابتدا نرخ ف 26در را بلیت  140این سینما 

دست آورید.ساعت را بههر های فروخته شده در تتعداد بلی ،آن

دو  بین ۀرابط ،فعالیت زیردر  .ای نیست که یکی مضربی از دیگری باشدبه گونههمیشه  هاکمیتبین  ۀرابط

 .توان یکی را به شکل مضربی از دیگری نوشتنمیکه یم کنمیبررسی کمیت را 

کار در کالس
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سواری کردند. علی زودتر از احمد دوچرخهای دوچرخه سواری میعلی و احمد با سرعت برابر در یک مسیر دایره

دور، زده بود. 3دور، زده بود، احمد  9به طوری که وقتی او  را شروع کرده بود؛

جدول زیر را کامل کنید. .2

علیتعداد دورهای  احمدتعداد دورهای 

0

39

21

25

 ؟کنیمستون اول محاسبه  عددهای توانیم بر اساسمیچگونه را  ستون دوم عددهای .1

دور زده  3دور و احمد  9علی  و کرده باشندشروع سواری را دوچرخههمزمان  علی و احمد به طوراگر  .3

 ستیم بگوییم؟انتومیها چه سرعت آن ۀدر بار، باشند

جدول زیر را کامل کنید. ،این حالت با در نظر گرفتن .4

تعداد دورهای علی احمدتعداد دورهای 

00

39

21

25

؟کنیمستون اول محاسبه  عددهای توانیم بر اساسمیچگونه را ستون دوم  عددهای. 5

 ،بین تعداد دورهایی که علی زده با تعداد دورهایی که احمد زده است ۀد که رابطشومیمشاهده  ،در حالت اول

𝐴به صورت  = 𝑘 + 𝐵 .در این مثال  است𝑘 = و به ازای هر یک واحد افزایش در ستون اول، یک واحد  6

 افزایش در ستون دوم داریم.

𝐴به صورت این رابطه  ،در حالت دوم = 𝑘𝐵 .در این مثال است، 𝑘 = و به ازای هر یک واحد افزایش در ستون   3

 است. "ضربی ۀرابط"و حالت دوم یک  "جمعی ۀرابط"حالت اول یک . داریمواحد افزایش در ستون دوم  3ل، او

چرا؟ جمعی است. ۀیک رابط ،بین سن دو نفر ۀرابط(8مثال

3فعالیت 
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ها آن ۀروی نقشه انتخاب کنید. فاصل را در کیلومتر است. دو نقطه 5 ۀدهندمتر نشانسانتی 1روی نقشه، هر  (2

ها از هم چقدر است؟فاصله واقعی آن چقدر است؟روی نقشه در را 

 4به  3سس،  آنشپزی مراجعه کرد. نسبت روغن به سرکه در آسس ساالد به کتاب  ینوع ۀمینا برای تهی (1

 ؟بوددرست متوجه شده مینا آیا سس روغن است. 75گفت: یعنی %. مینا بود

متر سانتی 55طول  مقوایی به روی سپس آن را بزرگ کند و  35 × 15ابعاد  را درخواهد عکسی می یعکاس (3

. عرض عکس بزرگ شده چقدر خواهد بود؟ چاپ کند

د. دهمیماه نشان  چندانداز او را در د. جدول زیر مقدار پسکنانداز میپس را  مقداری ثابت پولعلی هر ماه  (4

انداز )هزار تومان(مقدار پس ماه شماره

1350

4700

62050

8

20

.کامل کنید رسم شکل، رسم نمودار و جبریاین جدول را به سه روش 

مسائل
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های معکوسنسبت

. هستند خانهبرای نقاشی ریزی مشغول برنامهپدر و مادرم  ، متوجه شدم کهرفتم خانهاز مدرسه به آن روز وقتی 

روزه  6 ه است کهقول داداو . دفرستما می ۀرا برای نقاشی خاننفر  1 که با نقاش صحبت کردم. گفت :گفت پدر

 کار را تمام کند.

 ؟طول بکشد یکمتر زمانتا  یمرا بیشتر کن کارگرهاتعداد  انیمتومی. نخیلی سخت است ؟روز 6 :پرسید مادر

 ؟بیایند کارگر 3 مثالً 

د؟شومیکمتر چند روز  ،نفر بیایند 3د. اگر کنمین چندان تفاوت :جواب داد پدر

 و بعد، "م.کنمیمن حساب  ": و گفتم وارد بحث شدم به سرعت ،نسبت و تناسب را خوانده بودممن که درس 

 تناسب زیر را نوشتم:

3

𝑥
   =

1

6

 روزه تمام می کنند! چطور شد؟ یعنی 9نقاش کارشان را کارگر  3پس از محاسبه به این نتیجه رسیدم که 

 شد!کطول میهم خیلی بیشتر کارشان 

وقت به آن د؛شومی بیشتر ها؟ تعداد نقاشایریاضی یاد گرفتهتو  مثالًگفت:  ،حوصله شده بودکممادرم که کمی 

 د!شومیکه کار زودتر تمام شود، دیرتر هم تمام جای این

 وزنند با هم حرف می زیاد البد، گفتم: است دانستم چه اتفاقی افتادهو نمی بودم تعجب کردهمن که خودم هم  

ند!کنمیکمتر کار 

م سوال کردم:از معل و رفتم ریاضی به کالس ،ایجاد شده بود آن روز با سوالی که در ذهنمفردای 

ستند؟همتناسب  ییهاکمیتند با زمان اتمام کار، کنمیهایی که یک ساختمان را رنگ آیا تعداد نقاش

.بله :جواب داد معلم

برای ماجرا را  بعد هم ؟آمدمنطقی به نظر نمی ،به پدر و مادرم دادمپس چرا جوابی که من دیروز با خود گفتم،

 د.دارا ن جواب م ،یک فعالیتطرح با  اوطبق معمول،  تعریف کردم.معلم 
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به . دو شیر آب وقتی های آب کار گذاشته شده استبر سر لولهیکسان شیر آب  20 برای پر کردن مخزن آبی

 .  شودمیساعت پر  8در باز هستند، این مخزن  طور کامل

 لبخند زنان به من معلمد؟ شومیمخزن در چند ساعت پر  ،شوندباز  به طور کامل ،همزمان ،شیر آب 4اگر  (2

 "ند!زننمی شیرهای آب با هم حرفحواست باشد که "گفت: 

د؟ شومی، مخزن در چند ساعت پر باز شوند به طور کاملزمان شیر آب هم 8اگر  (1

نمودار زیر را رسم کنید: (3

 بین تعداد شیرهای باز آب و زمان پر شدن مخزن را توصیف کنید. ۀرابط 

 پیدا کنید پر شود،شیر  6مخزن با  است تاالزم  ی را کهزمان ،کمک نمودار به.

ها آشنا با آن یی که قبالًهاکمیتد که بر خالف دهمیدو کمیت متناسب را نشان بین  ۀرابط 4فعالیت نمودار 

 یابد.ها، مقدار دیگری کاهش می، با افزایش مقدار یکی از آنایمشده

این دو کمیت ند گویمیکاهش( یابد، یا  کاهش( یک کمیت، کمیت دیگر نیز افزایش )یا  اگر با افزایش )

افزایش( یا کاهش )کاهش( یک کمیت، کمیت دیگر یا اگر با افزایش ) اما ند؛دارمستقیم  ۀبا هم رابط ،متناسب

 معکوس دارند. ۀبا هم رابط ،این دو کمیت متناسبند گویمییابد، 

؟معکوس است ۀیک رابط ها با روزهای کارعداد نقاشت ۀپس رابطگفتم: این فعالیت دادن پس از انجام 

!را پیدا کردیجواب  بله. :گفت معلم

؟کنمپیدا  هابر حسب تعداد نقاش تعداد روزهای کار راچطور باید  حاال :گفتم

0
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در هر روز چه کسری از ساختمان  کند. این نقاشروز رنگ می 21نقاشی ساختمانی را در فرض کن : گفت معلم

 کند؟را رنگ می

این سوال آسان است. این نقاش هر روز   دادن به جوابگفتم: 
2

21
 ۀروز هم 21کند که در کل خانه را رنگ می 

 شود.خانه رنگ می

 کشد تا کل ساختمان رنگ شود؟چند روز طول می ،دنفر باش 1ها حاال اگر تعداد نقاش: پرسید معلم

هر کدام روزانه  :جواب دادم
2

21
پس با هم روزی   ؛کندخانه را رنگ می  

2

21
× 1 =

2

6
کنند. خانه را رنگ می  

روز خانه را رنگ خواهند کرد. 6در  همبنابراین، با 

کشد تا کل ساختمان رنگ شود؟چند روز طول می ،دنفر باش 3ها حاال اگر تعداد نقاش :گفت معلم

هر کدام روزانه  :جواب دادم
2

21
نفر با هم، روزی   3پس  ؛کندخانه را رنگ می  

2

21
× 3 =

2

4
خانه را رنگ   

روز خانه را رنگ خواهند کرد. 4در  همنفر با  3کنند. بنابراین، می

 ،شما ۀخان کردن نقاشیدر تعداد روزهای الزم برای تمام  هاضرب تعداد نقاشکه حاصلبینی می :گفت معلم

به هر نسبت ها را روز کار یک نقاش است و تعداد نقاش 21است. زیرا کل این کار نیازمند  21مقدار ثابت 

ها ضرب تعداد نقاشای که حاصلبه گونه ؛یابدکاهش میبه همان نسبت تعداد روزهای مورد نیاز  ،افزایش دهیم

شود. 21ثابت ، عدد در تعداد روزهای مورد نیاز

 ضربشانلصباشد، حا یها عدد ثابتنکه نسبت بین آنایمعکوس دارند، به جای  ۀرابط با هم وقتی دو کمیت

 باال، ۀمسئلعددی ثابت است. در 

21  =4 × 3  =6 × 1  =21 × 2 

𝐾مقدار معکوس دارند،  ۀرابطبا هم که مقادیر متناظر دو کمیت باشند  bو  aاگر = 𝑎 × 𝑏  ثابت است و اگرc 

 داریم: ،دو مقدار متناظر دیگر از همین دو کمیت باشند  dو 

𝐾 = 𝑎 × 𝑏 = 𝑐 × 𝑑   

 𝑎 =
𝐾

𝑏
 ,   𝑐 =

𝐾

𝑑

 = 𝑐=  4و داریم:      𝐾=  1 × 6= 21باال   ۀمسئلدر 
21

3
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 کنیم.رابطه بین آنها را رسم مینمودار  ،درک بهتر رابطه بین این دو کمیت برای

 محمودکند.  اگر روز تمام می 10کند. او کتاب را در را مطالعه می صفحه از کتابی 3هر شب  محمود )مثال

 بخواند؟از آن را چند صفحه باید روز تمام کند، هر شب  25بخواهد کتاب را در 

مطالعه  محمود باید تعداد صفحاتی که هر شبمطالعه کتاب، توان دریافت که برای کاهش زمان سادگی میبه

 ۀرابطبا هم در هر شب، شده دو کمیت زمان و تعداد صفحات مطالعه  در این مثال،کند، افزایش یابد. می

 معکوس با هم دارند. 

 = 𝑐=  4و داریم:      𝐾=  3 × 10= 60در این وضعیت  
60

25

 

 نام ببرید که با هم رابطه معکوس داشته باشند.را دو کمیت متناسب ( 2

 .طرح کنیدای مسئله ،ارتباط این دو کمیت با در نظر گرفتن( 1

 شود.کوتاه میمتر سانتی 2دقیقه  5هر در کنیم. این شمع متر را روشن میسانتی 24( شمعی به طول 3

 بین زمان و طول شمع را بنویسید. ۀروشن کردن شمع را زمان صفر در نظر بگیریم، رابط ۀالف( اگر لحظ

های متناسب معکوس کند؟ آیا زمان و طول شمع کمیتطول شمع چگونه تغییر می ،با افزایش و گذر زمانب( 

 یکدیگرند؟

کار در کالس

2

21

21

2

هاتعداد نقاش

روزهاتعداد 
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 مسائل

پر کنید.جاهای خالی را  – 2

 دوکمیت متناسب که از یک جنس نیستند ...............نامیده می شود.نسبت  -

 ، دو کمیتافزایش می یابد B، یک واحد از  Aبا افزایش هر واحد از را در نظر بگیرید. اگر  B و  Aدو کمیت  -

.دارندرابطه .............. 

است. "نرخ " تعیین کنید کدام یک از نسبت ها – 1

.به زمان سپری شدهطی کرده است، یک اتومبیل  که یالف ( نسبت مسافت

 بر حسب کیلوگرم . ب ( نسبت وزن یک نوع میوه بر حسب گرم و 

( نسبت وزن یک نوع میوه بر حسب کیلوگرم به قیمت آن بر حسب تومان. پ 

عدد  Bبه  Aاگر ضریب تبدیل واحد  -3
1 

3 
، به سؤاالت زیر پاسخ دهید.باشد 

است؟ Bمعادل چند واحد از  Aواحد از  4الف (  

است؟ Aمعادل چند واحد از  Bواحد از  4 ب ( 

 را بنویسید. A به واحد B( ضریب تبدیل واحد  پ

.پاسخ دهیدپرسش های الف و ب از روی نمودار به بین این دو واحد را با نمودارنشان دهید و   ۀد ( رابطت

متوسط و بزرگ بسته بندی شده است. کوچک ، ۀجدول زیر نوعی کاال را نشان می دهد که در سه انداز – 4

 کنید. کاملالف ( جدول را 

تر باشد؟که مقرون به صرفه بندی بخریمکدام بستهاز  نیاز داریم. کیلو از کاالی مورد نظر 5/39 بهب ( 

 نوع  وزن) کیلو( قیمت) تومان( نسبت وزن به قیمت نسبت قیمت به وزن

کوچک 5/2 2100

متوسط30004

بزرگ2000025
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را نشان می دهد: Bو کمیت  Aبین کمیت  ۀنمودار مقابل رابط - 5

 را بنویسید.A به   Bو   Bبه  Aالف ( ضریب تبدیل 

 است؟ Bمعادل چند واحد از  Aواحد از  2(  ب

است؟ Aمعادل چند واحد از  Bواحد از  3( پ 

کدام مستقیم و کدام معکوس است؟های متناسب زیر، از میان کمیت – 6

 ت آن؛قیم و  الف ( وزن یک کاال 

 زمان پر شدن حوض؛ وب ( تعداد شیر هایی که یک حوض آب را پر می کنند  

 ؛هزینه آن و همراهزمان مکالمه با تلفن (  پ 

؛دهیبا فرض برابری زمان سرویس یک بانک به زمان انتظار آنهادر ( تعداد مشتریان ت 

 ؛ثابتپستی و هزینه ارسال بدون در نظر گرفتن هزینه  ۀوزن بست(  ث 

 بارهای یک انبار؛ ۀزمان انجام کار برای تخلی و( تعداد کارگران ج

.کنندهایی که از آن عبور مییک اتوبان و تعداد ماشین درآمد حاصل از دریافت عوارضی در(  چ
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