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اهداف
١ــ درک مفهوم نسبت های مساوی

٢ــ حل مسئله های مرتبط با نسبت های مساوی در درون ریاضی و ریاضی و علوم دیگر
3  ــ فهم ارتباط نسبت های مساوی با مفاهیم مرتبط

٤ــ باال بردن مهارت های محاسباتی در مورد نسبت ها.
ابزارهای مورد نیاز :

١ــ ابزار مختلف اندازه گیری برای تعیین نسبت های مساوی و نسبت هایی که مساوی 
نیستند.

٢ــ اشیاء، تصویرها، جدول ها و نمودارهایی که در آنها نسبت های مساوی و  نامساوی 
وجـود دارند، مـانند شکـل هـای هندسی در دو بعد و سه بعد ، تعداد شاگـردان در دو 
مدرسه در سال های مشابه، فضاهای سبز چند استان کشور، تعداد گیاهان یا درختان در 

دو بوستان، میزان تولید و مصرف در کشاورزی، صنایع و …
با نسبت های مساوی و نامساوی  3ــ سایت های ریاضی که در آنها مطالبی در ارتباط 

دارند.
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ارائۀ پیش سازمان دهنده
به عنوان پیش سازمان دهنده برای آموزش مفهوم نسبت های مساوی می توانید از نسبت تعداد نیمکت ها 
و تعداد دانش آموزانی که روی هر نیمکت نشسته اند استفاده کنید )این تعداد باید یکی باشد(. به عنوان مثال، 

اگر کالس ٨ نیمکت داشته باشد و روی هر نیمکت ٢ نفر نشسته باشند، جدول زیر را  ارائه کنید.

نیمکت87654321
دانش آموز1042

=
4 1

8 2

1

2

___________تعداد نیمکت
تعداد دانش آموز

از دانش آموزان بخواهید که این جدول را کامل کنند و سپس نسبت هایی را که به دست آمده 
ساده کنند و با هم مقایسه نمایند و با بحث کالسی مساوی بودن آنها تبیین گردد.

از پیش سازمان دهنده های دیگری نیز می توانید استفاده کنید.
 روش تدریس فعالیت ١. صفحۀ ٥٢

اگر پیش سازمان دهنده ای برای ایجاد انگیزه به منظور یادگیری نسبت های مساوی ارائه کرده اید، 
از دانش آموزان بخواهید که این فعالیت را انجام دهند. کار انجام شده توسط دانش آموزان را کنترل 

کنید و بد فهمی های احتمالی را رفع نمایید و راه حل های جدید را مطرح کنید. 
پاسخ:

1 است؛ یعنی داریم:

2
)الف( بلی است، زیرا نصف، همان 

 
 

 __ =  ______________   ١        مقدار شربت در لیوان
   ٢           گنجایش کّل لیوان

و
 __ = _______________   ١        مقدار شربت در پارچ

   ٢          گنجایش کّل پارچ

پس این دو نسبت با هم مساوی اند و گنجایش لیوان و پارچ در آن نقشی ندارد.
پاسخ: 

)ب( خیر است. درصورتی که گنجایش لیوان و پارچ مساوی نباشند. اّما درصورتی که گنجایش 
لیوان و پارچ مساوی باشد پاسخ بلی است.
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پاسخ:
 )پ( آن است که شیرینی شربت درست شده در لیوان و پارچ یکی است. زیرا نسبت  شربت و 

آب در هر دو یکی است.
به عنوان  فعالیت  همین  از  می توانید  نگرفته اید  نظر  در  پیش سازمان دهنده ای  اگر   :١ نکتۀ 

پیش سازمان دهنده استفاده کنید. در این صورت فعالیت زیر را نیز می توانید ارائه کنید. 
فعالیت: در یک لیوان ٢ پیمانه شربت و ٣ پیمانه آب و در یک پارچ ٤ پیمانه شربت و ٦ پیمانه 

آب ریخته ایم.
تعیین  را  لیوان  در  آب  مقدار  به  شربت  مقدار  نسبت  الف( 

= ــــــــــــــــ کنید. 
ب( نسبت مقدار شربت به مقدار آب در پارچ را تعیین کنید. 

                                                                    = ــــــــــــــــ
پ( دو نسبت به دست آمدٔه باال رابا هم مقایسه کنید. درصورتی 

که این دو نسبت مساوی باشند، تساوی مربوط به آنها را بنویسید.
نکته : از فعالیت زیر نیز می توانید برای آموزش مفهوم نسبت های مساوی استفاده کنید. این 

فعالیت نشان می دهد که مساوی بودن نسبت ها به نوع و اندازهٔ شکل بستگی ندارد.
فعالیت: هریک از شکل های داده شده به قسمت های مساوی تقسیم شده اند:

نسبت   )٢( و   )١( شکل های  از  یک  هر  در  الف( 
را  شکل  کل  مساحت  به  شده  رنگ  قسمت  مساحت 

به دست آورید و تا حد امکان ساده کنید.
  )٢(                       →)١(→

ب( این دو نسبت را با هم مقایسه کنید و در صورت 
مساوی بودن، تساوی مربوط به آنها را بنویسید.

.............................................
پ( مراحل )الف( و )ب( را برای شکل های )٣( و 

)٤(، انجام دهید.
  )٤(                       →)٣(→

.............................................

)١( )2(

)3( )4(

= ـــــــــــــــ
= ـــــــــــــــ
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ت( مراحل )الف( و )ب( را برای 
شکل های )٥( و )٦( انجام دهید. 

ــــــ →)٦(             ــــــ →)٥( 

)5( )6(

6 با هم برابرند؟ 

8
3 و 

4
از فعالیت باال چه نتیجه ای می گیرید؟ آیا می توانیم بگوییم که دو نسبت 

=
3 6

4 8
آیا می توانیم بنویسیم: 

 روش تدریس فعالیت ٢. صفحۀ ٥٢
از دانش آموزان بخواهید که پس از خواندن صورت فعالیت، آن را انجام دهند. کار انجام شده 
روش های  و  کنید  رفع  کالسی  بحث  با  و  دانش آموزان  توسط  را  احتمالی  بدفهمی های  و  کنترل  را 
خالقانه را نیز طرح نمایید. در پایان به جمع بندی کار انجام شده بپردازید. توجه داشته باشیدکه در این 

فعالیت کمیت های مطرح شده متفاوت می باشند.
پاسخ: بلی است، زیرا داریم:

مساحت قسمت رنگ شده
                                                                      

)الف( → =
3

4
 

                                                                            مساحت کل شکل

                                                                      مساحت قسمت رنگ شده
)ب( → = =

6 3

8 4
 

                                                                            مساحت کل شکل

= است، پس این دو شکل به یک نسبت رنگ شده اند.
3 6

4 8
چون 

 روش تدریس کار در کالس. صفحۀ ٥٢
این کار در کالس باهدف آوردن مثال با نامثال، برای پیدا کردن نسبت های مساوی و نسبت هایی که 
مساوی نیستند، از بین چند نسبت، ارائه گردیده است. پس ازخواندن صورت فعالیت از دانش آموزان 
بخواهید که مانند نمونٔه انجام شده، این فعالیت را انجام دهند. کار انجام شده توسط آنها را کنترل و با بحث 

کالسی بد فهمی های احتمالی را رفع کنید و راه حل های جدید را نیز )در صورت وجود( بررسی کنید.
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پاسخ:

فوتبال → =
240 4

180 3
→ شنا    ،   =

80 4

60 3
→ اسب سواری   ،        =

30 3

20 2  
والیبال → =

24 4

18 3
→ بسکتبال ،    =

36 3

24 2
→ فوتسال    ،   =

36 18

22 11  

 
 
240

180
به طوری که دیده می شود همٔه نسبت های به دست آمده با هم مساوی نیستند. اّما ٣ نسبت 

به صورت  آنها  به  مربوط  تساوی  و  مساوی اند  هم  با  می باشند   4

3
مساوی  همگی  که   24

18
و   80

60
و 

= است. =
240 80 24

180 60 18

3 هستند نیز با هم مساوی اند و تساوی مربوط به آنها 

2
36 که هر دو مساوی 

24
30 و 

20
دو نسبت 

18 با هیچ یک از نسبت های دیگر به دست آمده در این 

11
36 یا 

22
= است. اّما نسبت 

30 36

20 24
به صورت 

فعالیت مساوی نیست.
 روش تدریس فعالیت. صفحۀ ٥٣

این فعالیت دو هدف اصلی دارد یکی آنکه میزان درک دانش آموزان از مساوی بودن دو نسبت 
را بفهمیم و دیگر آنکه دو ویژگی از نسبت های مساوی را که در سال چهارم دبستان در مورد کسر 

دیده ایم، در مورد نسبت ها نیز مورد بررسی قرار دهیم که این دو مورد در پایان فعالیت آمده است. 
از  هریک  و  دهند  انجام  را  آن  فعالیت  خواندن صورت  از  پس  که  بخواهید  دانش آموزان  از 
و  کنید  تبیین  را  روش ها  این  از  هریک  کالسی  بحث  با  آنگاه  کنند؛  بررسی  را  ارائه شده  روش های 

اشتباه های احتمالی را نیز با بحث کالسی برطرف سازید.
در روش هاله از رسم شکل هندسی استفاده شده است. نخست مستطیل به ٦ قسمت مساوی 
با رسم خط عمودی،  4 مشخص گردد. سپس 

6
تا نسبت  آن رنگ شده  از  تقسیم شده و ٤ قسمت 

 8

12
مستطیل به ١٢ قسمت مساوی تقسیم شده است که ٨ قسمت از آن رنگ شده است؛ یعنی کسر 

= مشخص می گردد.
4 8

6 12
تبیین می شود و درنتیجه تساوی 

در روش نسرین هریک از نسبت ها به ساده ترین صورت ممکن تبدیل شده است که هردو مساوی 
= است.

4 8

6 12
می باشند، نتیجه می شود که  2

3
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= روشن شده است.
4 8

6 12
4 در ٢ ضرب شده است و تساوی 

6
در روش مهتاب، صورت و مخرج 

= مشخص گردد.
4 8

6 12
8 بر ٢ استفاده شده تا تساوی 

12
در روش نسیم از تقسیم صورت و مخرج 

 روش تدریس کار در کالس ها. صفحه های ٥٣ و ٥٤
کار در کالس های ارائه  شده در این قسمت، کاربردهای مفهوم نسبت های مساوی در درون 

ریاضی و در ریاضی و علوم دیگر است.

 روش تدریس کار در کالس ١. صفحۀ ٥٣
نسبت بین دو مقدار و یکی از آن دو مقدار داده شده است و مقدار دیگر خواسته  شده است. 
نکته ای که باید در این کار در کالس مورد توجه قرار گیرد آن است که با توجه به نسبت داده شده بین 
دو مقدار آیا مقدار بزرگ تر در صورت نسبت قرار دارد؟ و یا در مخرج آن؟ به عنوان مثال اگر نسبت 
2 باشد، در نسبت های مساوی آن عدد بزرگ تر در مخرج نسبت قرار دارد، زیرا ٢ < ٣ 

3
بین دو عدد 

است. بدیهی است که عدد کوچک تر در صورت نسبت های مساوی قرار خواهد داشت، زیرا ٣  >٢ 
است. به عنوان مثال:

= = = =
2 4 6 8

3 6 9 12
ــــــــــ  

پاسخ:

=
4 64

1 16
=                            ب(  

4 16

1 4
 الف(  

 روش تدریس کار در کالس ٢. صفحۀ ٥٤
نسبت های  ابتدا  است  الزم  تنها  است،  قبلی  فعالیت  شبیه  کالس  در  کار  این  )الف(  قسمت 
18 بازنمایی کرده 

30
12 و 

20
داده شده را که به صورت ١٢ به ٢٠ و ١٨ به ٣٠ نوشته شده است به صورت 

آنگاه مساوی بودن آنها را به یکی از روش هایی که در فعالیت صفحٔه ٥٣ آمده است و یا روش های دیگر 
بررسی کنیم. کار انجام شده را کنترل کنید و بد فهمی های احتمالی را رفع نمایید و راه حل های ابتکاری 

را )در صورت وجود( مطرح سازید.
پاسخ:

,= = → =
12 3 18 3 12 18

20 5 30 5 20 30
 الف( 
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هدف قسمت )ب( آن است که با استفاده از ویژگی نسبت های مساوی مانند نمونٔه حل شده، عدد 
مناسب برای هر قسمت نوشته شود.

ب( با توّجه به تساوی نسبت ها، در جاهای خالی عدد مناسب قرار دهید.
 ÷٩÷                                                  ٧×                                              ٤÷                                 ٣    

  
=

6 2

9 3                  
=

12 3

20 5            
= → =

7 7 49

42 6 6 42          
= → =

5 45 45 5

36 36 4

÷٩÷                                                  ٧×                                              ٤÷                                ٣    

= = = =
7 21 35 14 28

8 24 40 16 32
 

 روش تدریس کار در کالس ٣. صفحۀ ٥٤
هدف قسمت )الف( این کار در کالس آن است که دانش آموزان با استفاده از رسم شکل، نسبتی 

3 بنویسند که مخرج آن ١٢ باشد.

4
مساوی نسبت

، مستطیل به ٤ قسمت مساوی تقسیم شده است، ٣ قسمت از آن را رنگ  3

4
در مورد نسبت

زده ایم. داریم:
                             مساحت قسمت رنگ شده

→ =
3

4
                     

                                 مساحت کل مستطیل
)١(

)2(

 3

4
نسبت مساوی  نسبتی  می خواهیم  ما  اکنون 

داده  مستطیل  باید  پس  باشد.   ١٢ آن  مخرج  که  بنویسیم 
شده به ١٢ قسمت مساوی تقسیم شود، یعنی هر مستطیل 
کوچک در شکل قبلی به ٣ مستطیل مساوی جدید تقسیم 
گردد. در این صورت ٣ مستطیل کوچک رنگ شده در 

شکــل )١( بـــه ٩ مستطیل کـــوچک جدید کــه رنگ شده انـد در شکل )٢( تبدیل مـــی شود؛ یعنی
=

3 9

4 12
داریم:  

از دانش آموزان بخواهید که قسمت )الف( این فعالیت را انجام دهند. سپس کار انجام شده را 
کنترل و با بحث کالسی بررسی کنید. بدفهمی ها را رفع و راه حل های ابتکاری را در کالس توسط 

دانش آموزان مطرح کنید. 
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 3

4
در قسمت )ب( از دانش آموزان خواسته شده که بدون رسم شکل یک نسبت مساوی نسبت

= عدد مناسبی نوشته شود تا دو نسبت 
3

4 24
بنویسند که مخرج آن ٢٤ باشد؛ یعنی در جای خالی 

مساوی گردند.
×٦                                                                                                                               
=

3 18

4 24
با استفاده از ویژگی  نسبت های مساوی خواهیم داشت: 

×٦                                                                                                                               
از دانش آموزان بخواهید که قسمت )ب( را انجام دهند. کار انجام شده را با بحث کالسی کنترل 

و بررسی کنید و بدفهمی های احتمالی را رفع نمایید.
انجام  را  آن  که  بخواهید  دانش آموزان  از  است.  )ب(  قسمت  شبیه  )پ(  قسمت  انجام  روش 

دهند. کار انجام شده را کنترل و با بحث کالسی بررسی کنید.
     پاسخ:                                                                                                    ٦× 
=

3 18

4 24
 

 ×٦                                                                                                                               
می توانند  آنها  از  نسبت  بنویسیم. ٣   3

4
نسبت نسبت مساوی  باید ٤  )ت(  انجام قسمت  برای 

نسبت های به دست آمده در قسمت های قبل باشند. اّما می توانیم بدون استفاده از پاسخ های به دست آمدٔه 
3  رادر ٤ عدد مختلف )عددهای متوالی و یا غیرمتوالی( مخالف صفر 

4
قبلی صورت و مخرج  نسبت

ضرب کنیم. این قسمت باز پاسخ است. 
نمونۀ پاسخ: 

= = =
3 9 18 21

4 12 24 28
= و یا  = = =

3 6 9 12 15

4 8 12 16 20
  

بحث  با  و  کنترل  را  انجام شده  کار  دهند.  انجام  را  )ت(  که قسمت  بخواهید  دانش آموزان  از 
کالسی بررسی کنید. بدفهمی های احتمالی را رفع و راه حل های جدید را مطرح کنید.
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تساوی  و  کنید  پیدا  مساوی  نسبت های  داده شده،  برای شکل  مناسب،  دسته بندی های  با  ١ــ 
مربوط به این نسبت های مساوی را بنویسید.

= = = = =
2 4 6 8 10 12

4 8 12 16 20 24
پاسخ:          

= = = = =
2 4 6 8 10 12

2 4 6 8 10 12

٢ــ نسبت های داده شده در هر قسمت را بنویسید و تا حّد امکان ساده کنید. سپس، تساوی های 
مربوط به نسبت های مساوی را بنویسید.

الف( ٣٠ به ٢٥          ب( ١٨ به ٩٠            پ( ٣٠ به ٣٦          ت( ٢ به ٤٢
        ٣٠ به ١٢               ٣٠ به ١٥٠                ١٠ به ١٢               ٧ به ٢٨

  )الف
=

→

=

30 6

25 5

30 5

12 2

این دو نسبت مساوی نیستند    )ب   
=

→ = =
=

18 1

90 5 18 30 1

90 150 530 1

150 5

   )پ
=

→ = =
=

30 5

36 6 30 10 5

36 12 610 5

12 6

 )ت  
=

→

=

2 1

42 21

7 1

28 4

این دو نسبت مساوی نیستند 

حل تمرین های درس ٢ .  نسبت های مساوی. صفحه های 5٤ و 55
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٣ــ کدام یک از نسبت های زیر مساوی اند؟
الف( ١٢ میکروسکوپ برای ٥٤ دانش آموز، ٨ میکروسکوپ برای ٣٦ دانش آموز

  )الف
=

→ = =
=

12 2

54 9 12 8 2

54 36 98 2

36 9

 
 

ب( ٦ مربّی برای ٤٠ شناگر، ٩ مربّی برای ٦٠ شناگر

  )ب
=

→ = =
=

6 3

40 20 6 9 3

40 60 209 3

60 20

 

پ( ٢٥٠ کیلومتر در مّدت ٤ ساعت، ٧٥٠ کیلومتر در مّدت ١٢ ساعت

  )پ
=

→ = =
=

250 125

4 2 250 750 125

4 12 2750 125

12 2

 

ت( ٤ توپ برای ٦ نفر، ٨ توپ برای ١٦ نفر

 )ت
=

→

=

4 2

6 3

8 1

16 2

این دو نسبت مساوی نیستند 
 

5 بنویسید که صورت آن ٧٥ باشد.

3
٤ــ الف( یک نسبت مساوی 

×١٥                                                                                                               
= → =

5 75 5 75

3 3 45
 

×١٥                                                                                                                
5  بنویسید که مخرج آن ٢٤ باشد.

3
ب( یک نسبت مساوی

×٨                                                                                                                  

= → =
5 5 40

3 24 3 24
 

×٨                                                                                                                 
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٥  ــ در جاهای خالی، عدد مناسب بنویسید تا نسبت های مساوی به دست آیند.
×٢÷                                       ٤                                                                                             

 
=

5 20

9 36                        
=

6 3

8 4
 

×٢÷                                       ٤                                                                                            
÷ ٣                                                                                                             

              
= → = → =

6 6 6 2

5 15 15 5 15 5  
÷ ٣                                                                                                                                                                                                    
×٣٠                                                                                                           

 
= → = → =

180 6 6 180 6 180

7 7 7 210  
×٣٠                                                                                                           

= = = =
6 42 30 12 48

7 49 35 14 56
 

٦ ــ کدام یک از محاسبه های زیر درست و کدام یک نادرست است؟ توضیح دهید.
×2                                                 ÷٢×                                           ٢                                   

=
6 12

8 4
=                          پ( 

6 3

8 4
=                     ب(  

6 12

8 16
الف(   

÷2                                                 ÷٢×                                           ٢                                   
پاسخ: 

)الف( درست است، زیرا صورت و مخرج نسبت هر دو در ٢ ضرب شده اند.
)ب( درست است، زیرا صورت و مخرج نسبت هر دو بر ٢ تقسیم شده اند.

)پ( نادرست است، زیرا صورت در ٢ ضرب شده اّما مخرج بر ٢ تقسیم شده است.
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٧ــ با توجه به شکل روبه رو به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
به  بزرگ  مثلث  ضلع  کوچک ترین  اندازٔه  نسبت  الف( 

اندازهٔ محیط آن را پیدا کنید.
به  کوچک  مثلّث  کوچک ترین ضلع  اندازٔه  نسبت  ب( 

اندازهٔ محیط آن را پیدا کنید.
پ( آیا این دو نسبت با هم برابرند؟

12
6

6 3

۵
10

پاسخ:
 الف( اندازٔه محیط مثلث بزرگ را به دست می آوریم 28=10+  6+12 از آنجا:

                                                                     اندازٔه کوچک ترین ضلع مثلث بزرگ
= =

6 3

28 14
 

                                                                         اندازٔه محیط مثلث بزرگ
 

ب( اندازٔه محیط مثلث کوچک را به دست می آوریم: 14=  5  +3+  6 از آنجا:

                                                                  اندازٔه کوچک ترین ضلع مثلث کوچک
                                                                                                                                                    =

3

14                                                                                         اندازٔه محیط مثلث کوچک  

پ( این دو نسبت برابرند. 
1

3
3 و عرض آن

5
8  ــ یک مستطیل رسم کنید که نسبت طول آن به طول مستطیل رسم شده 

عرض مستطیل رسم شده باشد.
نسبت های زیر را بنویسید.

محیط مستطیل جدید
محیط مستطیل رسم شده

=

مساحت مستطیل جدید
مساحت مستطیل رسم شده

=
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 × =
3

5 3
5

پاسخ: چون اندازٔه طول مستطیل رسم شده ٥ است، پس اندازٔه طول مستطیل جدید
× خواهد  =

1
3 1

3
می باشد و چون عرض مستطیل رسم شده ٣ است، پس اندازٔه عرض مستطیل جدید 

بود بنابراین:
16=2 * ) 3+  5( = اندازهٔ محیط مستطیل رسم شده  
8 =2 * )1+  3( = اندازٔه محیط مستطیل جدید  
15= 3 *  5 = اندازٔه مساحت مستطیل رسم شده  
3 =1 *  3 = اندازهٔ مساحت مستطیل جدید  

و از آنجا:
           اندازٔه مساحت مستطیل جدید                         اندازٔه محیط مستطیل جدید

   
= =

8 1

16 2   
=

3

15
        

     اندازٔه مساحت مستطیل رسم شده                      اندازٔه محیط مستطیل رسم شده
                 

توصیه های آموزشی
١ــ با انجام مرحلٔه مجسم و تقسیم دانش آموزان به گروه های متناسب و همچنین گروه هایی که 

متناسب نیستند، نسبت های مساوی و نامساوی را بسازید.
٢ــ نسبت های مساوی هم برای نسبت )Ratio( و هم برای نرخ )Rate( مطرح گردند، اّما نام نرخ 

در این مقطع مطرح نگردد. همچنین نسبت های نامساوی تبیین گردند.
٣ــ از عددهای اعشاری و عددهای مخلوط برای بیان نسبت های مساوی در این مقطع استفاده 

نکنید.
٤ــ در این مقطع برای ساده کردن نسبت ها به منظور بررسی مساوی بودن یا مساوی نبودن آنها از 

3 را به صورت 1/5 ننویسید.

2
عددهای اعشاری استفاده نکنید مثالً نسبت

٥  ــ برای ساده کردن نسبت ها از روش ساده کردن کسرها استفاده کنید که دانش آموزان آن را 
می دانند. 

٦  ــ در نسبت های مساوی همانند کسرهای مساوی، رابطٔه هم ارزی وجود دارد و از  این ویژگی 
در حل مسائل مربوط به نسبت های مساوی استفاده می کنیم. 

7ــ در آموزش خود، نسبت های نامساوی را هم در کنار نسبت های مساوی آموزش دهید.
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اهداف
١ــ فهمیدن مفهوم تناسب

٢ــ فهم ارتباط تناسب با مفاهیم مرتبط با آن، مانند نسبت های مساوی
3ــ توانایی به کارگیری تناسب در حل مسئله ها در درون ریاضی و ریاضی و علوم 

دیگر
٤ــ پی بردن به اهمیت و ارزش محیط زیست، تغذیه، سالمت، آب، کشاورزی، کار 

و …
ابزارهای مورد نیاز :

١ــ ابزار اندازه گیری مانند متر، ترازو، دماسنج، فشارسنج، ساعت و …
٢ــ لبنیات، میوه جات، غالت و … که در آنها کمیت های متناسب، وجود دارند مانند 
یا میوه جات دیگر و میزان ویتامین های موجود  شیر و مواد موجود در آن، پرتقال 
در آنها، گندم و میزان سبوس موجود در آن، اسفناج و میزان آهن موجود در آن و 

موارد مشابه.
3ــ تصویرها، جدول ها و نمودارهایی از کمیت هایی متناسب، مانند جدول های میزان 

مواد تشکیل دهندۀ گندم و … همچنین کمیت هایی که متناسب نیستند.
٤ــ سایت های ریاضی مرتبط با کمیت های متناسب و نامتناسب و تناسب.

روش تدریس درس3  :  تناسب . صفحه های 56 تا 59
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 روش تدریس درس 3. تناسب، صفحۀ 56
در ابتدای این درس یک پیش سازمان دهنده ارائه گردیده است )یک تصویر و یک متن( شما 
ارائه مطالبی  از  ما دارد؟ پس  برای  فایده هایی  لبنیات چیست؟ و چه  این پرسش که  با طرح  می توانید 
دربارٔه لبنیات توسط دانش آموزان نام تعدادی از آنها را روی تختٔه کالس و در یک جدول بنویسید و 
دربارٔه فواید هرکدام بحث کالسی انجام دهید. آنگاه توجه دانش آموزان را به شیر و انواع آن )شیر گاو 
و شیر گوسفند و…( جلب کنید و مواّدی را که در آنها وجود دارد مطرح کنید. این ترکیبات می تواند 
در شیرهای مختلف، با هم تفاوت داشته باشد، آنگاه توجه دانش آموزان را به کلسیم موجود در شیر و 

نقش آن در سالمت انسان و استخوان بندی و … جلب کنید و در این باره بحث کالسی کنید. 
از دانش آموزان بخواهید که متن باالی صفحه را بخوانند و پس از آن برای آنها روشن سازید 

که ما می خواهیم بدانیم آیا بین یک مقدار شیر و مقدار کلسیم موجود در آن رابطه ای وجود دارد؟
اکنون از دانش  آموزان بخواهید که پس از خواندن صورت فعالیت ١ بندهای آن را به ترتیب 

انجام دهند.
با توجه به جدول داده شده 

آزمایش ١آزمایش ٢

کلسیم )گرم(١٨١٢
شیر )لیتر(١٥١٠

پاسخ:
 الف( چنین است؛

: آزمایش ١ مقدار کلسیم
                     = =

12 6

10 مقدار شیر5
                      

: آزمایش 2              
                     مقدار کلسیم

                                
  

= =
18 6

15                        مقدار شیر5
پاسخ: 

می باشند.  6

5
= است. چرا؟ زیرا هر دو نسبت مساوی 

12 18

10 15
ب( آیا این دو نسبت برابرند؟ بلی 

)ساده ترین صورت آنها یکی است( به طور کلی:

هر دو نسبت مساوی، یک تناسب را تشکیل می دهند.
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پاسخ:
 پ( در ٢٠ لیتر شیر چند گرم کلسیم وجود دارد؟

×٢                                                                                             

= → =
12 12 24

10 20 10 20
24 گرم کلسیم       

برای به دست آوردن ٦ گرم کلسیم به چند لیتر شیر نیاز داریم؟                                                                                             ٢×
÷٢                                                                                              

= → =
12 6 12 6

10 10 5
5 لیتر شیر    

÷٢                                                                                              
اکنون از دانش آموزان بخواهید که جدول را کامل کنند و با استفاده از آن ٤ تناسب بنویسند. 

آزمایش ١آزمایش ٢ 

کلسیم )گرم(٦٢٤١٨١٢

شیر )لیتر(٥٢٠١٥١٠

در مثال باال، دو مقدار کلسیم و شیر با هم متناسبند.
نکته: فعالیت ١ را به صورت زیر نیز می توانید انجام دهید.

فعالیت: دو مقدار از یک نوع شیر، در یک آزمایشگاه صنایع شیر، برای تعیین مقدار کلسیم 
موجود در آنها مورد آزمایش قرار گرفت و مشخص شد که در ١٠ لیتر از این شیر ١٢ گرم کلسیم و در 

١٥ لیتر از این شیر ١٨ گرم کلسیم وجود دارد.
١ــ نسبت اندازهٔ کلسیم به مقدار شیر را برای هر مقدار شیر، تعیین کنید.

= =
12 6 18 6

10 5 15 5
 

٢ــ این دو نسبت را با هم مقایسه کنید. چه نتیجه ای می گیرید؟ این دو نسبت با هم مساوی اند.

دو نسبت که با هم مساوی باشند، یک تناسب تشکیل می دهند.

, , , , .....→ = = = =
12 18 12 24 12 6 18 6

10 15 10 20 10 5 15 5
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=
12 18

10 15
آیا دو نسبت به دست آمده در باال یک تناسب تشکیل می دهند؟ آن را بنویسید.  

به مقدار شیر، همین مقدار  اندازٔه کلسیم  این نوع شیر، نسبت  از  برای مقدارهای دیگری  آیا 
است؟ یا تغییر می کند؟

آزمایشگاه اندازٔه کلسیم موجود در ٢٠ لیتر دیگر از این شیر را ٢٤ گرم تعیین کرد. نسبت اندازٔه 
کلسیم به مقدار شیر برای این مقدار از شیر را تعیین کنید و این نسبت را با نسبت های قبلی مقایسه 

کنید. چه نتیجه ای می گیرید؟
=

24 6

20 5
=  و   = =

12 18 24 6

10 15 20 5    
  

نسبت اندازهٔ کلسیم به مقدار شیر در هریک از آزمایش های باال یکسان است )یکی است(.
به دست آمده یعنی  نیز همین نسبت  از آزمایش های دیگر برای مقدارهای دیگری از این شیر 

مقدار افزایش کلسیم، متناسب با مقدار افزایش شیر است.
مقدارهای شیر و اندازهٔ کلسیم موجود در آنها در این فعالیت را در جدول داده شده بنویسید.

کلسیم )گرم(٢٤١٨١٢

شیر )لیتر(٢٠١٥١٠

دو تناسب متفاوت را با استفاده از این جدول بنویسید. آیا نسبت اندازٔه کلسیم به مقدار شیر از 
یک نوع دیگر شیر نیز همین نسبت به دست آمده در باالست؟

پاسخ: ممکن است مساوی باشد، ممکن است مساوی نباشد. چون شیر از نوعی دیگر است 
که باید در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

 روش تدریس فعالیت ٢. صفحۀ ٥٦
در این فعالیت کمیت هایی که متناسب هستند و همچنین کمیت هایی که متناسب نیستند، در کنار 
نامتناسب برسند. از  هم آمده اند تا دانش آموزان به درک بهتری از کمیت های متناسب و کمیت های 
دانش آموزان بخواهید که نخست جدول سمت چپ؛ یعنی جدول مربوط به محیط ها را کامل کنند. با 
بحث کالسی کار انجام شده را بررسی و بدفهمی های احتمالی را رفع کنید. سپس از آنها بخواهید که 
جدول سمت راست، یعنی جدول مربوط به مساحت ها را کامل کنند. کار انجام شده را کنترل کنید و 

بحث کالسی الزم را انجام دهید.
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اکنون از دانش آموزان بخواهید که بند )ب( فعالیت را انجام دهند و با بحث کالسی جدول های 
کتاب را کامل کنند. پس از بررسی و کنترل کار انجام شده، توسط دانش آموزان و رفع اشتباه های 

احتمالی.
اکنون از دانش آموزان بخواهید که مرحلٔه )پ( فعالیت را انجام دهند، یعنی نسبت اندازٔه محیط 
به ضلع برای هر مربّع را در جدول محیط ها به دست آورند. این نسبت ها را تا حد امکان ساده نمایند و 

سپس با هم مقایسه کنند. نتیجٔه به دست آمده را با بحث کالسی روشن سازید. داریم:

: مربّع اول
________اندازٔه محیط
=  اندازٔه ضلع =

4
4

1
: مربّع دوم     

________اندازٔه محیط
=  اندازٔه ضلع =

8
4

2
 

  

: مربّع سوم
________اندازٔه محیط
=  اندازٔه ضلع =

20
4

5
: مربّع چهارم     

________اندازٔه محیط
=  اندازٔه ضلع =

40
4

10
 

= = = =
4 8 20 40

4
1 2 5 10

با بحث کالسی روشن سازید که این نسبت ها با هم برابرند یعنی:  

به عبارت دیگر نسبت اندازٔه محیط هر مربّع به اندازٔه ضلع آن مربّع مقدار ثابت ٤ است یعنی اندازٔه 
محیط هر مربّع با اندازٔه ضلع آن مربّع متناسب است.

اکنون از دانش آموزان بخواهید که قسمت )پ( این فعالیت را انجام دهند. پاسخ چنین است:

: مربّع اول         
___________  اندازٔه مساحت

=     اندازٔه ضلع =
1

1
1

: مربّع دوم           
___________  اندازٔه مساحت

=     اندازٔه ضلع =
4

2
2

  

: مربّع سوم
___________  اندازٔه مساحت

=     اندازٔه ضلع =
25

5
5

: مربّع چهارم     
___________  اندازٔه مساحت

=     اندازٔه ضلع =
100

10
10

از مقایسٔه این نسبت ها و با بحث کالسی، دانش آموزان به این نتیجه برسند که این نسبت ها با هم 
مساوی نیستند زیرا ١٠ ≠ ٥  ≠ ٢≠١ است.

بنابراین اندازٔه مساحت هر مربّع با اندازهٔ ضلع آن متناسب نیست.

اندازۀ ضلع١٠٥٢١

اندازۀ محیط٤٠٢٠٨٤

اندازۀ ضلع١٠٥٢١

اندازۀ مساحت١٠٠٢٥٤١
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کار انجام شده توسط دانش آموزان را کنترل و بدفهمی ها را برطرف سازید.
در پایان این فعالیت دانش آموزان مطلب پایین صفحه را بخوانند و بار دیگر بحث متناسب بودن 

کمیت ها و یا متناسب نبودن کمیت ها تبیین گردد.
در ضمن می توانید از دانش آموزان بخواهید که چند تناسب را با استفاده از جدول محیط ها 

بنویسند. به عنوان مثال:

, ,= = =
4 8 8 20 4 40

1 2 2 5 1 10
 

در ضمن سؤال کنید که آیا با استفاده از جدول مساحت ها هم می توان تناسب هایی نوشت؟
 روش تدریس کار در کالس ١. صفحۀ ٥٧

این کار در کالس و همچنین کار در کالس ٢. با هدف به کارگیری الگوها برای آموزش مفاهیم 
ریاضی و در اینجا مفهوم کمیت های متناسب و مفهوم کمیت های غیرمتناسب اند.

بند  به  الگوی داده شده، جدول را کامل کنند، سپس  به  با توجه  از دانش آموزان بخواهید که 
)الف( این کار در کالس پاسخ دهند. پاسخ داده شده می تواند چنین باشد:

× ٣
تعداد مثلث ها٣٢١…١٠

تعداد چوب کبریت ها٩٦٣…٣٠

ــ تعداد چوب کبریت ها ٣ برابر تعداد مثلث هاست.
1 تعداد چوب کبریت هاست.

3
ــ تعداد مثلث ها 

با بحث کالسی از هر دو پاسخ، به این نتیجه گیری برسید که تعداد مثلث ها با تعداد چوب کبریت ها 
متناسبند. از دانش آموزان بخواهید که بند )ب( این کار در کالس را انجام دهند. پاسخ ٣٠ چوب کبریت 
است. پس از روشن شدن متناسب بودن تعداد مثلث ها و تعداد چوب کبریت ها از دانش آموزان بخواهید 

که بند )پ( این فعالیت را انجام دهند.
, ,= = =

1 2 1 3 2 10

3 6 3 9 6 30
 

کار انجام شده را کنترل و بدفهمی های احتمالی را رفع کنید.
 روش تدریس کار در کالس 2. صفحۀ ٥٧

روش انجام این کار در کالس مانند کار در کالس ١ است. از دانش آموزان بخواهید مانند کار 
در کالس ١ نخست جدول داده شده را کامل کنند.
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کامل شده این جدول به صورت زیر خواهد بود.
 

تعداد مرّبع ها٥٤٣٢١…١٠

تعداد چوب کبریت ها١٦١٣١٠٧٤…٣١
10

31
…5

16

4

13

3

10

2

7

1

4
نسبت تعداد مرّبع ها به چوب کبریت ها

 جدول نشان می دهد که در این کار در کالس، دو کمیت داده شده، یعنی تعداد مربّع ها و تعداد 
چوب کبریت ها با هم متناسب نیستند. بنابر این با استفاده از جدول داده  شده نمی توان تناسبی نوشت.

کار انجام شده توسط دانش آموزان را کنترل و با بحث کالسی بررسی کنید و اشتباه های احتمالی 
را رفع و در صورت وجود راه حل های جدید آنها را مطرح کنید. توسط کالس می توانید یک جمع بندی 

هم انجام دهید.
 روش تدریس فعالیت ١. صفحۀ ٥٧

تناسب  مهم  کاربردهای  از  یکی  فعالیت  این 
است، زیرا در آن، نسبت جزء به کل یک مقدار و اندازٔه 
کل آن مقدار را داریم و می خواهیم اندازهٔ جزیی از آن 
باشیم  داشته  توجه  باید  البته  آوریم.  به دست  را  مقدار 
اگر  یعنی  متناسبند.  در جدول  داده شده  مقدارهای  که 
تناسب های روبه رو را می توانیم  جدول را کامل کنیم، 

بنویسیم. 

در این مقطع از تناسب های )٢( و )٣( به کمک ویژگی نسبت های مساوی می توانیم مزد بهنام )    ( 
و مزد مراد )  ( را پیدا کنیم. توجه داشته باشید که از ویژگی مهم تناسب، یعنی اینکه حاصل ضرب طرفین 

با حاصل ضرب وسطین در هر تناسب برابر است، در این سال استفاده نمی کنیم.
از دانش آموزان بخواهید که فعالیت را انجام دهند، یعنی نخست جدول را کامل کنند. و سپس با 
= و عددهای مناسب  بنویسند، یعنی 

5

8 400000
=

3

8 400000
توجه به جدول در جاهای خالی 

مزد بهنام و مزد مراد را به دست آورند. کار انجام شده توسط دانش آموزان را کنترل کنید.

کار )روز( مزد

بهنام 3

مراد 5

مجموع 8 400000

)1(      = → =
3 3 36

5 60 5 60
ـــــــــــــ

)٢(      =
3

8 400000
 

)٣(    =
5

8 400000

و
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زاویه بزرگ تر ٥

زاویه کوچک تر ٣

اختالف دو زاویه ٢ ١٠

  × ٥٠٠٠٠٠×                                                                 ٥٠٠٠٠                                                       

 = →
3 150000

8 400000
= و تومان150000= مزد بهنام=   →

5 250000

8 400000
پاسخ: 250000=  مزد مراد=  

                                            
  × ٥٠٠٠٠٠                                                                   ٥٠٠٠٠                                                        

                                                                 
نکته ١: پس از تعیین مزد یکی از این دو نفر مثالً مزد بهنام، می توان مزد مراد را با استفاده از 

تفریق 250000=150000-400000 به  دست آورد.
نسبت های  ویژگی  از  یعنی  کند.  انتخاب  را  زیر  راه حل  دانش آموزی  است  ممکن  نکته 2: 

  مساوی یا تناسب استفاده نکند. اّما در واقع این راه حل، همان راه حل استفاده از تناسب است.
مجموع کار دو نفر                                   ٨  = ٥  +  ٣  
مزد ١ روز              50000  =  ٨  ÷  ٤٠٠٠٠٠  
مزد بهنام              150000  =  3  ×    5٠000  
مزد مراد                25000  =  5×    50000  

به راه حل هایی غیر از راه حل های ارائه شده در کتاب درسی توجه  باشیم که  باید توجه داشته 
کنیم  و خالقیت دانش آموزان را مورد توجه قرار دهیم.

 روش تدریس فعالیت ٢. صفحۀ ٥٨ 
مقدار  دو  یا  نسبت  دو  به جای مجموع  که  تفاوت  این  با  است  قبلی  فعالیت  فعالیت شبیه  این 
تفاضل آن دو مقدار داده شده است. در این جدول نیز کمیت های داده شده متناسبند. از دانش آموزان 
بخواهید که فعالیت را انجام دهند؛ یعنی نخست جدول را کامل کنند و به کمک جدول در جاهای خالی 
دو تناسب داده شده عددهای مناسب بنویسند و آنگاه اندازٔه دو زاویه خواسته شده را به کمک ویژگی 

نسبت های مساوی به دست آورند. خواهیم داشت:
×٥                                                                                                                                         

=
5 25

2 10
°٢٥= زاویٔه بزرگ تر   

×٥                                                                                                                                         
×٥                                                                                                                                         
=

3 15

2 10
°١٥= زاویٔه کوچک تر    

×٥                                                                                                                                         
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نکته: این فعالیت را مشابه فعالیت ١ نیز می توان حل کرد؛ یعنی:
سهم ١ نسبت      5=  2  ÷10 و تفاضل نسبت ها  2=  3  -  5

زاویٔه کوچک تر 15°=  5×3  
 زاویٔه بزرگ تر    25°=  5×5  

 روش تدریس کار در کالس ١. صفحۀ ٥٨
این کار در کالس ها همگی کاربرد مفهوم تناسب در درون ریاضی است. در کار در کالس ١ 

باید در هر قسمت در جاهای خالی عدد مناسب بنویسیم تا یک تناسب به دست آید.
روشن است که چون خاصیت طرفین وسطین در تناسب گفته نشده است، برای یافتن پاسخ باید 

از ویژگی نسبت های مساوی استفاده کنیم.
از دانش آموزان بخواهید که فعالیت ١ را با توجه به نمونه، انجام دهند. کار انجام شده توسط آنها 

را با بحث کالسی بررسی کنید و موارد اشتباه های احتمالی را برطرف سازید.
 ÷5                                                      ×3                                               

= → =
15 15 3

40 8 40 8  
= → =

118 354 118 354

210 70 210   
پاسخ:                          

 ÷5                                                     ×3                                                
÷3                          ÷3                                                                 ×5      

  
= → =

354 118 354 118

210 210 70   
,
  

=
118 354

70 210    
,
  

= → =
7 7

65 13 13 65   
،
   

=
7 35

13 65

÷3                          ÷3                                                                            ×5      
 روش تدریس کار در کالس 2. صفحۀ ٥٨   

از دانش آموزان بخواهید کار در کالس ٢ را انجام دهند.
سپس کار انجام شده توسط آنها را با بحث کالسی بررسی و اشتباه های پیش آمده را رفع کنید. 

با توجه به داده ها روش حل زیر را ببینید.
×12                                                                                                          

= → =
3 3 36

5 60 5 60
°36= زاویه کوچک تر        

×12                                                                                                          
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طول ٥

عرض ٣

مجموع ٨ ١٢٠

 روش تدریس کار در کالس ٣. صفحۀ ٥٨ 
این کار در کالس نسبت دو مقدار )طول و عرض مستطیل( داده شده است. و همچنین  در 
مستطیل  محیط  محاسبٔه  چگونگی  دربارٔه  نخست  است.  محاسبه  قابل  نیز  مقدار  دو  این  مجموع 
مجموع  برابر  دو  مساوی  مستطیل  محیط  که  گردد  روشن  آنها  برای  تا  کنید  سؤال  دانش آموزان  از 
اندازه های یک طول و یک عرض آن است. پس نصف محیط مستطیل، مساوی  مجموع اندازه های 

یک طول و یک عرض آن است.
یعنی داریم:  ١٢٠=  ٢÷٢٤٠

پس شبیه فعالیت ١ صفحٔه 57 جدول زیر را داریم:
         ×15                                                                                                    

                                                                                                                       اندازٔه طول
   = → = →

5 5 75

8 120 8 120
       ٧٥=  اندازٔه طول مستطیل

         ×15                                                                                                    
                                                                                                                      اندازٔه عرض

   = → = →
3 3 45

8 120 8 120
4٥=  اندازٔه عرض مستطیل  

و از آنجا مساحت مستطیل برابر است با:
   3375=  45×75  =   اندازٔه عرض × اندازٔه طول = مساحت مستطیل

از دانش آموزان بخواهید کار در کالس را انجام دهند. کار آنها را با بحث کالسی کنترل کنید 
و اشتباه های احتمالی را رفع کنید.
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١ــ آیا مقدارهای داده شده در هر قسمت متناسب اند؟ اگر متناسب اند، تناسب مربوط به آنها را 
بنویسید.

الف( ١٢ کیلو آرد و ٣ کیلو شکر
   )الف

=
→ =

=

12
4

3 12 72

3 1872
4

18

٧٢ کیلو آرد و ١٨ کیلو شکر 

ب( ٣٢٠ متر در مّدت ٨ دقیقه
 )ب 

=

→
=

320
40

8
180

30
6

180 متر در مّدت ٦ دقیقه  دو نسبت مساوی نیستند 
 

پ( ٢ معلّم برای ٢٤ دانش آموز
  )پ

=
→ =

=

2 1

24 12 2 6

24 726 1

72 12

٦معلّم برای ٧٢ دانش آموز 

٢ــ در هر قسمت در جاهای خالی عددهای مناسب بنویسید تا یک تناسب به دست آید.
×٤                                                                           ×6                       ×2                    ÷9              

=
20 80

25 100             
= →

16 12

24 18  
= → =

2 12 2 12

3 3 18            
=

6 12

1 2              
=

63 7

36 4
 

×٤                                                                         ×6                          ×2                     ÷9                

ــ هــواپیمایـی ١٢٠٠ کیلومتر را در مّدت 
 
٣

با همین  ١  ساعت و٣٠دقیقه طی می کند.این هواپیما 
سرعت در ٢ ساعت چند کیلومتر را طی می کند؟

حل تمرین های درس3 . تناسب .  صفحه های 58  و 59



97

پاسخ: ١ ساعت  و 30 دقیقه برحسب دقیقه ٩٠=٣٠+٦٠   1ساعت برحسب دقیقه ٦٠=٦٠×١
×٤       

=                2 ساعت برحسب دقیقه 120 =  ٦٠×٢ → =
1200 400 1600

90 120 30 120

×٤             
1600 کیلومتر را در ٢ ساعت می پیماید.

4ــ برای تهیٔه شیر چای، شیر و چای را به نسبت ٣ به ٥ مخلوط می کنیم.
الف( اگر ١٢ لیوان شیر داشته باشیم، چند لیوان چای الزم داریم؟

ب( اگر ١٥ لیوان چای داشته باشیم، چند لیوان شیر الزم داریم؟
×4                                                                                                  

= )الف → = →
3 12 3 12

5 5 20
20 لیوان چای   پاسخ: 

×4                                                                                                    
×3

                                                                                                      
= )ب → = →

93 3

5 15 5 15
٩ لیوان شیر   

  ×3                                                                                                      
٥  ــ برای ساختن یک نوع ِبُتن، ٧ پیمانه ماسه را با ٢ پیمانه سیمان مخلوط می کنند.

الف( نسبت اندازٔه ماسه به اندازٔه مخلوط چقدر است؟
ب( در ١٨٩ پیمانه از این مخلوط، چند پیمانه ماسه و چند پیمانه سیمان وجود دارد؟

ماسه
                      

+ = → =
7

7 2 9
9

پاسخ: الف(  
مخلوط                         

         ×21    ب( این جدول را داریم.                                                                                         

  = →
2 42

42
9 189

    پیمانه سیمان

×21                                                                                                
×21  

= → =
7 7 147

9 189 9 189
پیمانه ماسه = 147→ 

 
×21                                                                                                                                      

ماسه ٧

سیمان ٢

مخلوط ٩ ١٨٩
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6   ــ زهره ١٢ کتاب بیشتر از نسرین دارد. اگر نسبت کتاب های زهره به کتاب های نسرین ٥ به ٣ 
باشد، زهره و نسرین هرکدام چند کتاب دارند؟

راهنمایی: به اختالف نسبت ها توّجه کنید و سپس از تناسب استفاده کنید.
پاسخ: با توجه به داده ها، جدول روبه رو را داریم:

 
زهره ٥

نسرین ٣

اختالف ٢ ١٢

از آنجا تناسب های زیر را خواهیم داشت:

×6                                                                                                  

= → = →
5 5 30

2 12 2 12
زهره ٣٠ کتاب دارد   

×6                                                                                                  

×6                                                                                                  

١٨                                                                                                             
                                                                                                                                                            = → = →

3 3

2 12 2 12
نسرین ١٨کتاب دارد  

×6                                                                                                  
٧ــ با استفاده از جدول روبه رو، مسئله ای دربارهٔ تناسب بنویسید و آن را حل کنید.

?
2 6

7
  

پاسخ: برای رنگ آمیزی ٢ مترمربّع دیوار یک اطاق ٧ قوطی رنگ مصرف شده است. برای 
رنگ آمیزی 6 مترمربّع آن اطاق چند قوطی رنگ الزم است؟

×3                                                                                                                    
= →

2 6

7 21
21 قوطی رنگ   

×3                                                                                                                      
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توصیه های آموزشی
١ــ در این مقطع، از عددهای اعشاری و عددهای مخلوط برای نمایش کمیت های متناسب و 

نامتناسب و تناسب استفاده نکنید. 
٢ــ اجزای تناسب را نامگذاری نکنید )طرفین و وسطین( و این ویژگی اصلی تناسب را که در 

هر تناسب حاصل ضرب طرفین مساوی حاصل ضرب وسطین است، مطرح نکنید.
٣ــ در حل مسئله های مرتبط با تناسب از طرفین وسطین کردن استفاده نکنید. بلکه از ویژگی 

نسبت های مساوی استفاده کنید.
4ــ در این مقطع تنها کمیت هایی را مطرح کنید که به طور مستقیم متناسب اند؛ یعنی با زیاد شدن 
یک کمیت، کمیت دیگر هم زیاد می شود و با کم شدن یک کمیت، کمیت دیگر هم کم می شود. کمیت هایی 
که به طور معکوس متناسب اند، در سال های بعد خواهند آمد مانند مدت انجام یک کار و تعداد کارگر که 
با هم معکوساً متناسب اند. در این کمیت ها با زیاد شدن یک کمیت، کمیت دیگر کم می شود و با کم شدن 
یک کمیت، کمیت دیگر زیاد می شود. مثالً اگر ٢ کارگر کاری را در مدت ٦ روز انجام دهند، ٦ کارگر 

همان کار را در مدت ٢ روز انجام می دهند. 
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اهداف
١ــ فهمیدن مفهوم درصد

٢ــ فهم ارتباط مفهوم درصد با مفاهیم مرتبط، مانند نسبت و …
3ــ استفاده از درصد برای حل مسئله ها در درون ریاضی و ریاضی و علوم دیگر

٤ــ توجه به اهمیت محیط زیست، تولید، مصرف، امور فرهنگی اجتماعی، کتابخانه
ابزارهای مورد نیاز :

١ــ تصویرهای مربوط به درصد مانند تصاویری از درصد حراج فروشگاه ها، درصد 
در  مصرف  یا  تولید  میزان  بارندگی،  میزان  هوا،  حرارت  درجۀ  کاهش  یا  افزایش 
زمینه های مختلف محیط زیست، کشاورزی، صنعت، بازرگانی،  روزنامه ها و مجالتی 

که در آنها مفهوم درصد آمده است.
٢ــ تصویرهایی برای محاسبه درصدی از یک کمیت مانند محاسبۀ درصد جنگل در 
استان های کشور، با داشتن مساحت آن استان و مساحت جنگل موجود در آن استان. 
همچنین محاسبۀ درصد افزایش یا کاهش میزان تولید و میزان مصرف در زمینه های 

مختلف کشاورزی، صنعتی و افزایش یا کاهش قیمت اجناس.
3ــ جدول هایی که اندازۀ مواد تشکیل دهنده در یک مقدار از یک ماّده مانند شیر، 
گندم، سیب، سرکه، و … را نشان می دهد، برای محاسبۀ درصد و مسائل مربوط به 

درصد.
٤ــ سایت های ریاضی که مطالب مرتبط با درصد دارند.

روش تدریس درس٤  :  درصد. صفحه های 60 تا 63
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 روش تدریس درس ٤. درصد. صفحۀ 60
در ابتدای این درس پیش سازمان دهنده ای برای ایجاد انگیزه یادگیری مفهوم درصد آورده شده 
است. خواندن کلمٔه درصد در روزنامه ها و کتاب ها، شنیدن نام درصد در اخبار رادیو و تلویزیون. 
درصد در زمینه های بسیاری از زندگی ما مطرح است. از جمله در مسائل مربوط به محیط زیست، 

آبیاری و کشاورزی، صنعت، بازرگانی و … .
یکی از مواردی که با درصد سر و کار دارد حراج هایی است که فروشگاه ها و مغازه دارها انجام 
می دهند و میزان تخفیف در فروش کاال یا درصد )مانند %٣٠، %٥٠، %٧٠( روی ویترین مغازه خود 
اعالم می کنند شما می توانید از این پیش سازمان دهنده هم برای ایجاد انگیزه در یادگیری مفهوم نسبت 

استفاده کنید.
تصویر داده شده در کتاب تابلویی است که میزان آالینده ها و درصد آنها در حالت های مختلف 
را نشان می دهد. با استفاده از این تابلو، می توان دید که میزان هر آالینده چند درصد حد مجاز است و 

کدام آالینده در حد مجاز برای سالمتی انسان هاست.
 روش تدریس فعالیت ١. صفحۀ 60

این فعالیت برای آموزش مفهوم درصد می باشد. این فعالیتی ملموس است و در هر مدرسه ای 
قابل تعریف است. تنها باید توجه کنیم که نسبت مورد محاسبه قابل تبدیل به نسبتی با مخرج 100 باشد 

زیرا درصد برای عددهای اعشاری در سال پنجم مورد نظر نیست. 
از دانش آموزان بخواهید که این فعالیت را مرحله به مرحله انجام دهند. پس از انجام هر مرحله 

با بحث کالسی پاسخ درست را تبیین کنید و اشتباه های احتمالی را برطرف سازید.
مرحلۀ )الف(: نسبت خواسته شده.

÷٦                                                                             
                                                                                 تعداد دانش آموزان سال پنجم

 = =
24 4

150 25
 

                                                                                              تعداد دانش آموزان مدرسه
 
÷٦

 مرحلۀ )ب(: از  ویژگی نسبت های مساوی استفاده می کنیم.                                                                             
×٤                                                                                                           

= → =
4 4 16

25 100 25 100  
×٤

                                                                                                           



١0٢

 مرحلۀ )پ(: از  هر 100 دانش آموز مدرسه ١٦ نفر دانش آموز سال پنجم هستند. با تأکید بر 
16 نشان می دهد که از هر ١٠٠ نفر دانش آموز این مدرسه ١٦ نفر دانش آموز سال پنجم 

100
این که نسبت 

هستند نحؤه خواندن و نوشتن به صورت ١٦ درصد و %١٦ را با بحث کالسی تبیین کنید.
 روش تدریس فعالیت ٢. صفحۀ 61

این فعالیت برای محاسبٔه درصدی از یک کمیت می باشد. از دانش آموزان بخواهید که مرحله به 
مرحله این فعالیت را انجام دهند. پس از پایان هر مرحله کار انجام شده را با بحث کالسی مورد بررسی 

قرار دهید و اشتباه های احتمالی را برطرف سازید.
×5                                                 

: قو = =
200 2

2
10000 100

= :اردک          % = =
1000 1 5

5
20000 20 100

مرحلۀ )الف(:     %

×5                                                 
مرحلۀ )ب(: پرندگانی که بازگشته اند. 

  %٩٥  = %٥  -  %100:اردک               %٩8  =  %2  -  %100: قو

= است.

100
1 100

100
در این روش دانش آموزان باید بدانند که کل یک مقدار، %

این مرحله را دانش آموزان به روش زیر می توانند حل کنند.

→ قوهایی که برگشته اند 9800  = 200-  10000: قو = =
9800 98

98
10000 100

%  
×5          

→ اردک هایی که بازگشته اند 190000  = 1000-  20000: اردک = = =
19000 19 95

95
20000 20 100

% 

×5          

تعداد کل پرندگانی که آمده اند    30000 =20000 + 10000 مرحلۀ )پ(: 
تعداد پرندگانی که مانده اند             1200 =1000 + 200  

درصد پرندگانی که مانده اند
تعداد پرندگانی که مانده اند  
= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = = =

1200 12 4
4

30000 300 100
%  

      تعداد کل پرندگانی که آمده اند
نکته: مشابه این فعالیت را در صورت لزوم می توانید با تعداد بیشتری پرنده طراحی کنید.
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مساحت قسمت رنگی ٤٠

مساحت کل مستطیل ٢٠٠ ١٠٠

مساحت قسمت رنگ نشده ١٦٠

مساحت کل مستطیل ٢٠٠ ١٠٠

 روش تدریس کار در کالس ١. صفحۀ ٦١
این کار در کالس برای تثبیت مفهوم درصد و مهارت شمارش ارائه شده است. از دانش آموزان 
اشتباه های  و  کنترل  را  دانش آموزان  توسط  انجام شده  کار  دهند.  انجام  را  فعالیت  این  که  بخواهید 

احتمالی را رفع کنید.
                                                                                     مساحت قسمت رنگ شده

= =
40 20

200 100
پاسخ ها: )الف( 

                                                                                         مساحت کل مستطیل

÷2                                                                                                        

= → =
40 40 20

200 100 200 100
)ب(: 

÷2                                                                                                         

=
20

20
100

% )پ(: داریم: 
)ت(: به روش  های مختلف می توان به این سؤال پاسخ داد:

− = → = =
160 80

200 40 160 80
200 100

% روش اول: 
100% -  20%  =  80% روش دوم: 

از جدول های داده شده برای پاسخ، می توان استفاده کرد.    
  

             
  ÷٢  

                                                                                      
= → = →

40 40 20
20

200 100 200 100
%  

 
÷٢

                                                                                        
 

               
÷٢

                                                                                        
= → = →

160 160 80
80

200 100 200 100
%  

÷٢                                                                                        
 روش تدریس کار در کالس ٢. صفحۀ ٦٢

این دو کار در کالس برای تثبیت و تعمیق مفهوم درصد است.
پاسخ ها: %٣ شیر چربی است: یعنی از هر ١٠٠ گرم شیر ٣ گرم چربی است.

از هر ١٠٠ کیلوگرم شیر ٣ کیلوگرم چربی است.
از هر ١٠٠ لیتر شیر ٣ لیتر چربی است.
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 روش تدریس کار در کالس ٣. صفحۀ ٦٢
%10 تخفیف یعنی: از هر ١٠٠ تومان، ١٠ تومان گرفته نمی شود و ٩٠ تومان گرفته می شود.

پس برای ٢٠٠ تومان ٢٠ تومان گرفته نمی شود و ١٨٠ تومان گرفته می شود.
برای 100000 تومان ١٠٠٠٠ تومان گرفته نمی شود و 90000 تومان گرفته می شود.

 روش تدریس فعالیت ١. صفحۀ ٦٢
در این فعالیت، کل کمیت داده شده و درصد نیز مشخص است، می خواهیم جزیی از آن کمیت 
a با معلوم بودن b و c می خواهیم اندازٔه a را به دست آوریم(  c

b
= % c

=
100

را پیدا کنیم. )در رابطٔه
با نگاهی دیگر، این فعالیت، کاربردی از مفهوم درصد است. پاسخ های مراحل )الف( و )ب( چنین 

است: 
                             مساحت جنگل                                           مساحت جنگل  

=16
50000

% = = → =
16 4 4

100 25 50000 25
                 

×٢000                                                                                                                        
                                                                                      مساحت جنگل

)الف = →
4

25 50000
                         کیلومترمربّع ٨٠0٠  = مساحت جنگل

×٢000
                                                                                                                       

پس مساحت جنگل در این استان  8000 کیلومترمربّع است.

×500         
                                    مساحت زمین های کشاورزی                         مساحت زمین های کشاورزی

= % 42 )ب → = → = →
42 42 21000

50000 100 50000 100 50000
 

کیلومترمربّع 21000= مساحت زمین های کشاورزی         500×
 

از دانش آموزان بخواهید که فعالیت را مرحله به مرحله انجام دهند. کار انجام شده را با بحث 
کالسی بررسی کنید و بد فهمی های احتمالی را برطرف سازید.

در بحث کالسی دربارٔه اهمیت جنگل و زمین های قابل کشاورزی برای انسان ها و روش های 
حفظ و حراست از این نعمت های خدادادی تأکید گردد.

 روش تدریس فعالیت ٢. صفحۀ ٦٢
این فعالیت کاربردی مربوط به دروس ریاضی از درصد است که به تثبیت و تعمیق مفهوم درصد 
نیز کمک می کند ضمن آنکه مشوق انجام کارهای خیر و صفاتی نیکو مانند پس انداز کردن است که ضمن 

انجام مراحل فعالیت، باید نگرش فکری و توجه دانش آموزان را برای انجام این کارها  تقویت کند.
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پاسخ: مراحل این فعالیت:

×5000                                                                         

= %60 )الف( = → = →
60 60 300000

100 500000 100 500000
 ریال ٣٠٠٠٠٠= سهم مؤسسه خیریه 

×5000                                                                       
×5000                                                                         

= %10 )ب( = → = →
10 10 50000

100 500000 100 500000
                 ریال 50٠٠٠ = سهم قلک 

×5000
                                                                         

سهم مؤسسٔه خیریه و خرید کتاب و سهم قلک 450000=50000 + 300000+100000
     پولی که برایش مانده است.     ریال ٥٠٠٠٠ = 450000 -500000

= = = =
50000 1 10

10
500000 10 100

% درصدی از پول که برایش مانده است.   

از دانش آموزان بخواهید که مراحل فعالیت را مرحله به مرحله انجام دهند. پس از انجام هر 
مرحله کار انجام شده توسط دانش آموزان را با بحث کالسی بررسی کنید و بد فهمی های احتمالی را رفع 

کنید. در صورتی که راه خالقانه ای هم وجود داشته باشد، ارائه شود.
 روش تدریس فعالیت ٣. صفحۀ ٦٢

توجه  جلب  درضمن  است.  کمیت  یک  از  درصدی،  تعیین  برای  کاربردی  فعالیت  این 
دانش آموزان به اهمیت وجود کتابخانه در مدرسه و خرید کتاب است.

×16000                                                                         

30% = = → = →
30 30 480000

100 1600000 100 1600000
ریال 480000  = تخفیف مدرسه اول     

×16000  

×16000  

30% = = → = →
30 30 810000

100 2700000 100 270000
ریال 810000  = تخفیف مدرسه دوم 

  ×27                                                                                         
پولی که کتابفروشی اولی باید بدهد  ریال 1120000=  480000  -  1600000
پولی که کتابفروشی دومی باید بدهد  ریال 1890000=  810000  -  2700000 
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از دانش آموزان بخواهید که مراحل فعالیت را به ترتیب انجام دهند. پس از پایان انجام هر مرحله 
از فعالیت کار آنها را کنترل کنید و اشتباه های احتمالی را رفع کنید. همان طوری که گفته شد با بحث 

کالسی اهمیت کتاب و کتابخوانی و داشتن کتابخانه در مدرسه مورد تأکید قرار گیرد.
 روش تدریس فعالیت 4. صفحۀ ٦٢

درصد  و  کمیت  یک  از  جزیی  کاربرد  این  در  است.  درصد  از  مهم  کاربرد  یک  فعالیت  این 
 ، a c

b
=

100
a یا  c

b
= مربوط به آن داده شده است و می خواهیم کل کمیت را به دست آوریم )رابطٔه %

مقدارهای a و c را داریم و می خواهیم مقدار b را پیدا کنیم(. در این فعالیت جلب توجه دانش آموزان 
به چگونگی تولید بنزین و لزوم بهینه سازی مصرف سوخت، نیز مورد نظر می باشد.
با توجه به راهنمایی که در کتاب آمده است، پاسخ این فعالیت چنین است: 

1×200000                                                                     

10% , , ,= = = → = →
10 1 1 200000 1 200000

2000000
100 10 10 10 20000000  

×200000
                                                             

2,000,000 لیتر نفت باید تصفیه شود.
بحث  با  و  کنترل  را  انجام شده  کار  دهند.  انجام  را  فعالیت  این  که  بخواهید  دانش آموزان  از 
کالسی اشتباه های احتمالی را رفع کنید و راه حل های خالقانه را مطرح کنید. در ضمن به این نکته 
توجه دانش آموزان را جلب کنید که با بهینه  سازی مصرف سوخت و کم کردن آن می توان به ذخایر نفتی 
کشورمان کمک کرد. این سؤال را نیز می توانید طرح کنید که اگر %٢٠ در مصرف سوخت صرفه جویی 

شود چه میزان نفت کمتر باید تصفیه شود.
 روش تدریس کار در کالس ١. صفحۀ 63

این کار در کالس برای تعیین کل یک کمیت با داشتن جزیی از آن کمیت و درصد مربوط به 
این جزء است:

برای عدد اولی داریم:
×6                                                                          

٤٠% = → = → = →
40 240 40 240

240
100 100 600

6٠٠= عدد اولی  

                                                                          ×6                                                                          
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برای عدد دومی داریم:                                   ٤×

٧٠% = → = → = →
70 280 70 280

280
100 100 400

٤٠٠= عدد دومی  

×٤
اّما نسبت دو عدد به دست آمده:                   

                                                 عدد دومی                                               عدد اولی
= = =

600 6 3

400 4 2                   
= = =

400 4 2

600 6 3                                                   عدد اولی                                              عدد دومی 

و  کنید  کنترل  را  انجام شده  کار  دهند.  انجام  را  فعالیت  این  که  بخواهید  دانش آموزان  از 
ارائه  اگر وجود داشت توسط دانش آموزان  بدفهمی های احتمالی را رفع کنید. راه حل جدیدی هم 

گردد. در این فعالیت رابطٔه بین درصد و نسبت نیز مورد نظر بوده است.
 روش تدریس کار در کالس ٢. صفحۀ ٦3

هدف این فعالیت تعیین درصدی از یک کمّیت است اّما در ضمن می خواهد توجه دانش آموزان 
را به ارتباط بین درصد و نسبت جلب کند. بنابراین نخست باید نسبت فضای سبز به مساحت، محاسبه 

و سپس درصد مربوط به آن را تعیین کنند.

×4                                                  
                                                                                             مساحت فضای سبز

,= = → = =
3 3 3 12

12
25 25 100 25 100

%  
                                                                                                   مساحت شهر

×4                                                  
بحث  با  و  کنترل  را  انجام شده  کار  دهند.  انجام  را  فعالیت  این  که  بخواهید  دانش آموزان  از 
کالسی مورد بررسی قرار دهید و بدفهمی های احتمالی را رفع نمایید. می توانید این سؤال را نیز مطرح 

کنید که چند درصد مساحت این شهر فضای سبز نیست؟
پاسخ: % 88

 روش تدریس کار در کالس 3. صفحۀ ٦3
این کار در کالس یک کار در کالس باز  پاسخ است که هدف آن انجام مراحل مختلف ساخت 
مفهوم نسبت و سپس مفهوم درصد توسط خود دانش آموزان است. هدف دیگر برانگیختن خالقیت 
آنها در چگونگی رنگ آمیزی خانه های جدول است. در ضمن برای آنکه درصد محاسبه شده توسط 
هریک از دانش آموزان عددی اعشاری یا مخلوط نباشد، مربع داده شده به ١٠٠ مربع کوچک تقسیم 
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شده است. پس اگر دانش آموزی ٢٣ مربّع را رنگ آمیزی کرده باشد %٢٣ مربّع را رنگ آمیزی کرده 
هر شکلی  رنگ آمیزی  برای  می توانند  دانش آموزان  گفته شد  فعالیت  متن  در  که  همان طوری  است. 
مثالً یک گل، یک گلدان، یک پرنده، یک شکل هندسی، یک کلمٔه دلخواه، نام خودشان و یا هر چیز 
دیگری را انتخاب کنند. از دانش آموزان بخواهید که فعالیت را انجام دهند. کار انجام شده را کنترل  و 
بدفهمی های احتمالی را برطرف سازید. کار انجام شده توسط هر گروه را توسط خودشان در کالس 

مطرح کنید. و تفاوت درصدهای به دست آمده را توجیه کنید.
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حل تمرین های درس ٤ :  درصد. صفحۀ  63

١ــ نادر برای رسیدن به مدرسه باید 800 متر راه برود. او ٢٠٠ متر از این راه را پیموده است. 
نادر چند درصد از این راه را پیموده است؟ چند درصد از این راه باقی مانده است؟ 

×25                                                                                                            

= → = → = =
200 1 25 200 25

25
800 100 4 100 800 100

%  

×25
درصد باقی مانده  75% = 25% - 100% 

٢ــ چند درصد از شکل های زیر رنگ شده است؟

×25                                         ×25                                    *20                                                       

= =
1 25

25
4 100

%         = = =
2 1 25

25
8 4 100

%         = =
2 40

40
5 100  

%        = = =
4 1 50

50
8 2 100

%   

×25                                          ×25                                   ×20                                                       

٣ــ درصدهای زیر را به صورت کسر بنویسید و تا حّد امکان ساده کنید.

  
= =

50 1
50

100 2
%

     
= =

100
100 1

100
%

         
=

1
1

100
%

        
= =

80 4
80

100 5
%

 

 

 
= =

65 13
65

100 20
%

        
= =

38 19
38

100 50
%

  
= =

45 9
45

100 20
%

 

کیلوگرم چند   به جرم ١٠  هندوانه  می دهد. یک  تشکیل  آب  را  هندوانه  هر  از جرم  ٤ــ %٩٠ 
کیلوگرم آب دارد؟

×1                                                                                  

= → = → = → =
9090 9

90 9
10 100 10 10 10

% مقدار آب برحسب کیلوگرم 
×0                                                                                 
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5  ــ یک خانواده در یک شبانه روز 5 مترمکّعب آب مصرف می کند. اگر این خانواده %٢٠ در 
مصرف آب هر شبانه روز صرفه جویی کند، در یک ماه چند مترمکّعب آب صرفه جویی خواهد کرد؟

پاسخ:                                                                                     1× 

= = → = →
20 1 1

20
100 5 5 5

% ١ مترمکّعب صرفه جویی در هر شبانه  روز   

*1                                                                                                              
صرفه جویی در ١ ماه    مترمکّعب ٣٠  =0  3  ×  ١  

6ــ اگر % 24 یک عدد 6 باشد، آن عدد چند است؟

پاسخ:                                                                       ٤÷

= → = → = →
24 6 24 6

24 6
100 100 25

%    ٢٥  = عدد 

÷٤  
                                                                                 

٧ــ %٤٠ گنجایش یک منبع آب 8000 لیتر است. گنجایش این منبع چند لیتر است؟

پاسخ:                                                                       200*

= → = →
40 8000

40 8000
100 20000

% داریم: گنجایش منبع   20000 لیتر 

*200                                                                                     
8  ــ مستـطیل  داده  شده  %٢٥ یک مستطیل  است. ایــن  مستطیل  را کامل کنید.

مستطیل داده  شده است، پس این مستطیل را به  = =
25 1

25
100 4

% پاسخ: مستطیل داده شده
اندازٔه ٣ برابر خود باید ادامه دهیم.
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نفر  این کالس چند  تعداد دانش آمـوزان  نفر است.  ٩ــ %٧٠ دانش آمـوزان یک کـالس ١٤ 
است؟ ٥ نفر چند درصد از دانش آموزان این کالس است؟

   پاسخ:                                                                                           5÷

= → = →
70 14

70 14
100 20

% تعداد شاگردان کالس    ٢٠ نفر    

÷5
                                                                                                           

*5                                                                           

%= → = =
5 5 25

25
20 100 20 100  

*5                                                                          

توصیه های آموزشی
1ــ در کارکردن با درصد، از عددهای اعشاری و عددهای مخلوط در این مقطع استفاده نکنید.

مساوی %١٠٠  یا حداکثر  و  کمتر  از %١٠٠  که  می شوند  مطرح  مقطع درصدهایی  این  در  ٢ــ 
که  باشید  داشته  توجه  کنید.  خودداری   ١٠٠% از  بیشتر  درصدهای  مطرح کردن  از  پس  می باشند، 
به ترتیب کمتر از %١٠٠، مساوی  درصدهایی نظیر نسبت های کمتر از ١، مساوی ١ و بزرگ تر از ١ 

%١٠٠ و بیشتر از %١٠٠ هستند.

=
3

150
2

%  ، =1 100%  ، =
3

75
4

% مثال:  

a باشد، با معلوم بودن دو مقدار از سه مقدار b ،a و c  می توان  c
b

=
100

a یا  c
b

= % ٣ــ  اگر 
مقدار سوم را به دست آورد. )در این مقطع به کمک نسبت های مساوی یا تناسب(.

٤ــ توجه دانش آموزان را به کاربردهای مختلف درصد در زمینه های مختلف جلب کنید و از 
آنها بخواهید که مسئله هایی را در ارتباط با درصد در این زمینه ها طرح و حل کنند و خالقیت آنها را 

برانگیزانید.
٥  ــ از سایت های ریاضی که در آنها مطالب مربوط به درصد، فراوان است، برای آموزش مفهوم 

درصد استفاده کنید.
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فرهنگ نوشتن

١ــ نسبت بین دو مقدار یعنی: اینکه یک مقدار چند برابر مقدار دیگر است ــ خارج 
قسمت تقسیم آن دو مقدار است ــ مقایسٔه دو مقدار به وسیلٔه عمل تقسیم است.

٢ــ سرعت یک اتومبیل ٦٠ کیلومتر در ساعت است؛ یعنی: اتومبیل در هر ١ ساعت 
٦٠ کیلومتر طی می کند.

می کنید.  پیدا  را  خالی  این جای  برای  مناسب  مقدار  که چگونه  دهید  توضیح  ٣ــ 
2 در ٣ ضرب 

3
= دو نسبت مساوی اند. چون ٩ سه برابر ٣ است پس مخرج نسبت 

2

3 9
شده است. بنابراین صورت آن هم باید در ٣ ضرب شود  یعنی در جای خالی باید ٦=٣×٢ 

نوشت  6  .
٤ــ در هر مربّع، اندازٔه ضلع و اندازٔه محیط متناسب اند؛ یعنی: نسبت ضلع به محیط 

هر مربّع مقدار ثابتی است.
٥  ــ پیمودن ٥٠٠ متر در ٦ دقیقه با پیمودن ٢٥٠ متر در ٤ دقیقه متناسب نیست؛ چرا؟ 

است که با هم مساوی نیستند. =
250 125

4 2
= و 

500 250

6 3
زیرا 

٦  ــ %٦٠ دانش آموزان یک مدرسه به ورزش فوتبال عالقمندند؛ یعنی: از هر ١٠٠ 
دانش آموز این مدرسه ٦٠ نفر به ورزش فوتبال عالقمندند.

 پاسخ فرهنگ نوشتن و حل تمرین های صفحه های ٦٤ و ٦٥
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 پاسخ تمرین های مرور فصل صفحه های 64 و 65
١ــ با توّجه به شکل داده شده:

الف( نسبت تعداد مربّع ها با هریک از رنگ های داده شده را به تعداد مربّع ها با رنگ های دیگر  
تعیین کنید. 

               … آبی            … زرد
,= = =

4 3
1

3               … قرمز            …قرمز3

                       تعداد مربّع ها به رنگ قرمز 
=

3

4
نمونه: 

تعداد مربّع ها به رنگ زرد 
                               

             تعداد مربّع ها به رنگ آبی
=

3

             تعداد مربّع ها به رنگ زرد4

         … زرد                … قرمز 
,= = =

3 4
1

3          … آبی                  … آبی 3

ب( نسبت تعداد مربّع ها با هریک از رنگ های داده شده به تعداد کّل مربّع ها را تعیین کنید.

                     تعداد مربّع ها به رنگ آبی
=

3

10
 

نمونه:
                           تعداد کّل مربّع ها

,= = =
3 4 2

10 10 5

تعداد مربّع ها به رنگ زرد
تعداد کل مربّع ها

,= = =
3 4 2

10 10 5

تعداد مربّع ها به رنگ قرمز
تعداد کل مربّع ها

2ــ الک پشتی ٢٨٠ متر را در ٤ ساعت می پیماید.
الف( نسبت مسافتی را که این الک پشت پیموده است، به مّدت زمان صرف شده توسط الک پشت 

تعیین کنید.
 

ب( این الک پشت در ١ ساعت چند متر راه می رود؟ 
  =

280 70

4 1
متر 70   

=
280 70

4 1
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٣ــ با توجه به شکل، نسبت تعداد گل های بنفش به تعداد
 گل های قرمز کدام است؟

4

3
پاسخ:  

١( 3

4
          ٢( 6

8
           ٣( 4

3
           ٤( 10

8
             ٥( 4

5
         

4ــ هر یک از نسبت های زیر را ساده کنید.

            
=

18 3

12 2              
=

20 1

40 2               
=

45 9

55 11              
=

8 1

16 2              
=

7
1

7  

=
8 20

16 40

 
تساوی مربوط به نسبت های مساوی را بنویسید.

4 مساوی است؟

5
٥  ــ کدام یک از نسبت های زیر با نسبت 

١( ٢٨ به ٣٥                    ٢( ٢٤ به ٣٢                 ٣( ٤٨ به ٦٠                  ٤( ١٦ به ٢٤
پاسخ: این نسبت ها را به دست می آوریم:

=
16 2

24 3
                        =

48 4

60 5                              
=

24 3

32 4                                 
=

28 4

35 5

4 می باشند.

5
دو نسبت ٢٨ به ٣٥ و ٤٨ به ٦٠ مساوی 

7 بنویسید که:

5
٦  ــ یک نسبت مساوِی نسبت 

 6×الف( صورت آن ٤٢ باشد.
                                                                                                                

= → = → = →
7 42 7 42 7 42 42

5 5 5 30 3030
 

×6                                                                                                                  
ب( مخرج آن ٣٥ باشد.

                
×7

                                                                                                                       
                                                                                                                                                   = → = → = →

7 7 49 7 49 49

5 35 5 35 5 35 35
  

×7                                                                                                 
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٧ــ در جاهای خالی، عددهای مناسب بنویسید تا نسبت های مساوی به دست آید.

×3                         ÷3                                          ×4                        ×4       ×5                  

=
6 18

5 15          
=

18 6

24 8         
= → =

9 9 36

20 5 5 20           
= =

4 16 20

3 12 15
   ×3                         ÷3

                                           
×4

                         
×4

        ×5               
به  رسیدن  برای  صدف  می پیماید.  دقیقه   ٨ در  را  متر   640 مدرسه  به  رسیدن  برای  پریا  ٨  ــ 
مدرسه 1080 متر را در ١٨ دقیقه می پیماید. آیا مسافت هایی را که این دو نفر پیموده اند با مّدت زمان 

صرف شده توسط این دو نفر متناسب است؟

  
=

640
80

8
    ,    =

1080
60

18
خیر متناسب نیستند. 

٩ــ نسبت های زیر داده شده اند:

١( ,8 4

12 6
                                        ٢( ,24 18

30 15
                             ٣( ,42 28

18 12

الف( نسبت های داده شده در هر قسمت را تا حّد امکان ساده کنید.

  
      =

4 2

6 3
   

                                                                                              
=

28 7

12 3    
1(

=
8 2

12 3
  

 2(

 
=

24 4

30 5    
           

3(

    
=

42 7

18 3

ب( در کدام یک از این قسمت ها، نسبت ها تشکیل یک تناسب می دهند؟ این تناسب ها را بنویسید.

1( =
4 8

6 12
 2(  =

28 42

12 18
  

١٠ــ در جای خالی در هر قسمت، عددی مناسب بنویسید تا یک تناسب به دست آید.

÷12                    ×7                                            ÷٤                                        ×3           

        
=

36 3

24 2         
=

6 42

7 49          
= → =

2 8 8 2

12 12 3        
= → =

2 2 6

21 7 7 21  
÷12                   ×7                                             ÷٤                                        ×3           

=
18 6

15 5
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١١ــ یک قطار ٣٢٠ کیلومتر را در ٤ ساعت می پیماید. این قطار با همین سرعت:
الف( ٨٠٠ کیلومتر را در چند ساعت می پیماید؟

×10                                                                                                      

 
= → = → =

320 800 80 800 80 800

4 1 1 10  
در 10 ساعت

 ×10                                                                                                                   
ب( در ١٢ ساعت چند کیلومتر را می پیماید؟

×3                                                                                                       

= → =
320 320 960

4 12 4 12
960 کیلومتر 

×3                                                                                                       

١٢ــ خانوادٔه خسرو در هر شبانه روز ٨ لیتر آب کمتر از خانوادٔه فرهاد مصرف می کنند. اگر 
نسبت مصرف آب این دو خانواده در یک شبانه روز ٣ به ٥ باشد، هرکدام در یک شبانه روز چقدر آب 

مصرف می کنند؟
                              

= → =
3

12
2 8  

لیتر
                

     
 

=
5

2 8
                                               لیتر   20=    →

 
١٣ــ از ٨٠ کتابی که در یک قفسٔه کتابخانه قرار دارند، ٢٠ کتاب ریاضی است. چند درصد از 

کتاب های این قفسه، کتاب ریاضی است؟

×٢٥                                                                                   

= → = → = →
20 1 1 25

25
80 100 4 100 4 100

%  
   ×٢٥

                                                                                    

خانواده خسرو ٣

خانواده فرهاد ٥

اختالف مصرف ٢ ٨
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١٤ــ اگر %٦٠ از یک محلول آب باشد، در ٢٥ لیتر از این محلول چند لیتر آب وجود دارد؟
÷ ٤                                                                                                                       

= = →
60 15

60
100 25

% ١٥ لیتر آب وجود دارد   

÷ ٤                                                                                                                       
١٥ــ %٨٠ یک عدد ٢٠ است. آن عدد را تعیین کنید.

 
÷٤

                                                                                                                       

= = →
80 20

80 25
100 25

% آن عدد    

÷٤
                                                                                                                        

پاسخ معّما و سرگرمی صفحه 66

%30 از %10 کشت دیم، محصول گندم است. پس داریم:

× = = =
30 10 300 3

3
100 100 10000 100

%  
                                                    

یعنی %3 از کشت دیم، گندم است.


