
  
  
 
 

  
 
 
 

 متر سانتي

 متر

 متر سانتي

 متر سانتي

 متر

 متر

      

  
   :نسبت

b (bبه عدد  aنسبت عدد  )   را با كسرa
b

. گويند اگر بين دو كسر تساوي برقرار باشد، به آن تناسب مي. دهند نشان مي 

aدر حالت كلي دو نسبت 
b

cو  
d

b,dبه شرط : (، داشته باشيمKاند، هرگاه براي يك عدد مخالف صفر مانند  مساوي    (  
a c K
b d
    ياc K d , a K b    

  هاي مستقيم نسبت
يابـد و بـا كـاهش يكـي،      كه با افزايش يكي، ديگري نيز افـزايش مـي   طوري به هستندهايي كه بين دو كميت برقرار  نسبتبه 

  .گويند هاي مستقيم مي ، نسبتمصرفي آن ةبين ميزان مصرف اينترنت و هزينرابطة يابد، مانند  ديگري نيز كاهش مي

متر را با نسبت  بين متر و سانتيرابطة پس متر است،  سانتي 100هر متر برابر  :نكته 1
. تـوان نشـان داد   مي 100

1يعني 
  .متر است ضريب تبديل متر به سانتي 100متر به متر است و برعكس  ضريب تبديل سانتي 100

متر چند متر است؟ سانتي 270 :مثال  

/متر   1 270 2    × متر  سانتي= متر  7100

متر است؟ نيم متر چند سانتي: مثال  

/متر   100 0 5    × متر  = متر  سانتي 50

  .گويند ضربي مي ةرابط ،شود برابر مي kبرابر شدن يكي ديگري نيز k  مستقيم را كه بابين دو كميت رابطة  :ضربيرابطة 

هـاي   نسـبت  ،كنند مانند دو طول يا دو حجم را بيان ميبين دو كميت رابطة هايي كه  نسبت :جنس جنس و غيرهم هاي هم كميت
جـنس ماننـد    بين دو كميت غير همرابطة هايي كه  اما نسبت. گويند و نسبت به دست آمده واحد ندارد جنس مي بين دو كميت هم

  . هستند )مثالً كيلومتر بر ساعت(داراي واحد  ،دنكن مشخصي را بيان مي مسافت طي شده در زمان
  .نامند مي »رخن«را  واحدهاي مختلفنسبت دو كميت متناسب با 

  .توان استفاده كرد نمودار هندسي و روش جبري ميبراي حل مسائل از سه روش رسم شكل، 
است؟ يوروچند  دالر 4500. است 9به  7نسبت ارزش هر يورو به دالر برابر : مثال  

  .)كنيدجبري حل روش مسئله را به روش رسم شكل، نمودار و (

   

1  نسبت و تناسب



    
  
  
  
  

  
 
 

  نسبت و تناسب: 1 پودمان 8
  كانون فرهنگي آموزش  

  :روش رسم شكل
دالر خواهـد   500هر قسـمت   ،تقسيم كنيم قسمت مساوي 9دالر را به  4500اگر 
قسـمت   7دالر،  4500بنـابراين معـادل    ،است 9به  7چون نسبت يورو به دالر . شد

  .واحدي خواهد شد 500
 دالر معادل 4500بنابراين 7 500   .شود مي يورو 3500

  
  :نمودارروش 

  
  .شود مي يورو 3500 دالر معادل 4500، روي خط رسم شده) 5/4و  5/3( با توجه به نقطة

  :روش جبري
7دالر=  يورو

9 k     
  

 يورو  7 4500 35009   

اضـافه  واحـد   kواحد بـه يكـي بـه ديگـري نيـز       kبين دو كميت كه نسبت مستقيم دارند و با اضافه شدن  ةرابط :جمعي ةرابط
  .شود يك سال هم به سن پدر اضافه مي ،بين سن پدر و فرزند كه با اضافه شدن يك سال به سن فرزند ةرابطشود، مانند  مي
ساله شود، زهرا چند سال دارد؟ 40ا زماني كه پدر زهر. برابر سن او بود 5سال داشت، سن پدرش  7وقتي زهرا : مثال  

  :پاسخ
  7 5   .بودساله  7سن پدر زهرا وقتي زهرا  35

سال   7 5 kسن زهرا  12 k    40 35 5   

   :هاي معكوس نسبت
گويند اين دو كميت  مي ،كميت ديگر كاهش يابد و يا با كاهش يكي، كميت ديگر افزايش يابد ،در دو كميت اگر با افزايش يكي

  .معكوس دارند ةرابطبا هم  ،متناسب
ه مستقيم و كدام رابطه معكوس است؟كدام رابط: مثال  
  گذشت زمان با طول شمع روشن) ب      و زمان انجام كار تعداد كارگران) الف
  تعداد شيرهاي آب استخر و زمان پر شدن استخر ) ت    ي خودرو گذشت زمان و مسافت طي شده) پ

 دالر

 يورو
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 »7322«: كد كتاب   1جامع دهم رياضي 

  :پاسخ
  .معكوس وجود داردرابطة ) ت(و ) ب( ،)الف(موارد در 

  .مستقيم دارد ةرابط) پ(مورد 

اگر : نكتهa  وb  معكوس دارند، مقدار  ةرابطدو كميت متناسب باشند كه با هم متناظر مقاديرk a b      ثابـت اسـت و اگـر  
c  وd دو مقدار متناظر ديگر از همين دو كميت باشند، داريم:  

kc
d

           ،ka
b

     k a b c d      

كار اگر براي انجام اين كار از دو تراكتور استفاده شود،  .زند خم ميشساعت  8يك زمين كشاورزي را يك تراكتور در  :مثال
  شود؟ چند ساعت انجام ميدر 

1 8 2 8 2 4k k d d d           
  .شود كار در چهار ساعت انجام مي

  :گيري واحدهاي اندازه
تقسـيم  ) مرسـوم (انگليسـي  گيـري   و سيسـتم انـدازه  ) SI(المللـي   بـين گيري  گيري به دو سيستم استاندارد اندازه واحدهاي اندازه

  .اند گيري انگليسي واحدها براساس اعضاي مهم بدن انتخاب شده در سيستم اندازه. شوند مي
  :و انگليسي SIواحدهاي طول در سيستم 

  .يارد است  ، متر و در سيستم انگليسي،SIطول در سيستم واحد 
  :ند ازا ي طول در سيستم انگليسي عبارت برخي از واحدهاي استاندارد شده

 )ft(فوت  1) = in(اينچ  12

  (yd)يارد  1= (ft) فوت  3
  (mi) مايل 1= (ft) فوت  5280

  :زير استجدول  ديگر به صورت ضريب تبديل واحدها به يك
  )01/0تر از  با تقريب كم(ضريب تبديل   به  براي تبديل از

  61/1  كيلومتر  مايل
  54/2  متر سانتي  اينچ
  31/0  متر  فوت
  91/0  متر  يارد

  62/0  مايل  كيلومتر
  39/0  اينچ  متر سانتي
  28/3  فوت  متر
  09/1  يارد  متر
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  نسبت و تناسب: 1 پودمان

  كانون فرهنگي آموزش  

هاي زير را به دست آوريد تبديل: مثال.  

  فوت چند متر است؟ 5) ب    متر است؟ برابر چند سانتياينچ  22) الف

  :پاسخ

/متر سانتي    )الف / 22 2 54 55 88   

/متر     ) ب / 5 0 31 1 55   

  جرم: گيري انگليسي واحدهاي اندازه
  اونس و پوند: اند از گيري جرم در سيستم انگليسي عبارت ه برخي واحدهاي انداز

  )lb(پوند  1) = oz(اونس  16
  )oz(اونس  1) = gr(گرم  28

  

شود؟ هر اونس طال چند تومان مي ،تومان باشد 120000طال  هر گرم شود؟ اگر قيمت گرم طال چند اونس طال مي 56 :مثال  

  :پاسخ

28تومان  120000 3 360 000/ /   ،   اونس56 228   

  دما :انگليسي گيري اندازهواحدهاي 
گـراد را بـا    سانتيدرجة فارنهايت و درجة بين رابطة . شود ز واحد فارنهايت استفاده ميگيري دما ا انگليسي براي اندازهدر سيستم 

  :دهيم فرمول زير نشان مي
  )F(ميزان دما برحسب فارنهايت ) = 8/1× گراد  ميزان دما برحسب سانتي+ (32 

1                                                                                                                             :يا به صورت خالصه 8 32F / C    
مثال:  
  فارنهايت است؟درجة گراد چند  سانتيدرجة  20) الف
  گراد است؟ سانتيدرجة فارنهايت چند درجة  50) ب

 :پاسخ

  :داريم ،نشان دهيم Cگراد را با  سانتيدما برحسب و  Fفارنهايت را با دما برحسب اگر ) الف
201 8 32 1 8 20 32 36 32 68CF / C F / F            

  )ب

 
501 8 32 50 1 8 32

1818 1 8 101 8

FF / C / C

/ C C C
/
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 »7322«: كد كتاب   1جامع دهم رياضي 

  

  :درست را انتخاب كنيد ةگزين               

شربت از تركيـب آب و شـربت غلـيظ درسـت     ( چند ليوان آب نياز است؟ ،ليوان شربت 15 ةبا توجه به نمودار زير براي تهي - 1
 )شود مي

1 (5/7  
2 (10  
3 (12  
4 (30  
  

  است؟ نادرستكدام گزينه   - 2
  .است 11به  6مثل نسبت  77به  42نسبت ) 1
  .است 10به  6برابر با نسبت  3به  5نسبت ) 2
  )تغيير زوايابدون . (توان بزرگ كرد مي 9×12را با ابعاد  3×4يك عكس ) 3
  .واحد باشد 10عرض عكس بايد  ،واحد تغيير دهيم 12را به  5×6يك عكس  اگر طول) 4

 ،كيلوگرم از اين كـاال  6براي خريد . دهد نشان مي ،شود هاي مختلف عرضه مي بندي كاال را كه در بستهيك قيمت جدول زير  - 3
  تر است؟ كدام بسته با صرفه

1 (1  
2 (2  
3 (3  
4 (4  
  
  

  

كـه   علي زودتر از احمد شروع كـرده بـه طـوري   . كنند سواري مي اي دوچرخه علي و احمد با سرعت برابر در يك پيست دايره - 4
احمد چند دور حركت  ،دور حركت كرده باشد 24اگر علي  .دور حركت كرده است 3احمد  ،دور حركت كرده 8وقتي علي 

  كرده است؟
1 (8    
2 (9    
3 (11    
4 (19  

  )تومان(قيمت   وزن  بسته ةشمار
  12000  )گرم( 500  1
  15000  )گرم( 750  2
  32000  )كيلوگرم( 5/1  3
  42000  )كيلوگرم( 2  4

 ؟
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  نسبت و تناسب: 1 پودمان

  كانون فرهنگي آموزش  

  كند؟ كيلومتر را با چند ليتر بنزين طي مي 60مسافت  ،ليتر بنزين طي كند 8كيلومتر را با  100اگر يك ماشين مسافت  - 5
1 (4    
2 (2/5    
3 (8/4    
4 (5  

  كيلومتر را طي كند، نرخ ليتر به مسافت كدام است؟ 120ليتر بنزين مسافت  10ن با اگر يك ماشي - 6
1 (12      

2 (1
12     

3 (2/1      

4 (1
6   

 است؟نرخ فروش بليط در دقيقه كدام . شود بليط فروخته مي 300دقيقه  15در فروش اينترنتي يك كنسرت موسيقي در هر  - 7

1 (20      

2 (1
20     

3 (15      

4 (1
15   

  است؟ نادرستكدام گزينه  - 8

    .يارد است 1/7برابر تقريباً فوت  21) 1
  .اينچ است 100برابر تقريباً متر  54/2) 2
    .گرم است 6/89برابر تقريباً پوند  2/0) 3

1برابر تقريباً گرم  56) 4
  .اونس است 8

ليوان شربت بـا همـان مقـدار     20براي تهية . كنيم غليظ اضافه ميليوان شربت  2ليوان آب را به  6ت، بليوان شر 8براي تهية  - 9
 شيريني، به چند ليوان شربت غليظ نياز داريم؟

1 (5      
2 (10    
3 (15      
4 (12  
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 »7322«: كد كتاب   1جامع دهم رياضي 

ايـن  هـا بـه    اگر كارگر سومي را با همـان توانـايي آن   .كنند آميزي مي ساعت رنگ 9در كارگر با توانايي يكسان اتاقي را  2 -10
 رسد؟ كار در چند ساعت به اتمام مي ،اضافه كنيم گروه

1 (4      
2 (5    
3 (6      
4 (3  

ساعت كـار در روز   6اگر دو كارگر با همان توانايي و . كند روز نقاشي مي 6ساعت كار در  8سالني را با روزي  يك نقاش، -11
 رسد؟ در اين صورت نقاشي چند روزه به اتمام مي ،به او ملحق شوند

      روز 2) 1
    ساعت 4روز و  2) 2
      روز 3) 3
  روز و يك ساعت 3) 4

سـاعت و سـومي بـه     8ساعت، دومي بـه تنهـايي در    6آب اول به تنهايي در ير ش. مخزني داراي سه شير آب ورودي است -12
 شود؟ مخزن در چند ساعت پر مي ،اگر هر سه شير را با هم باز كنيم. كنند ساعت مخزن را پر مي 12تنهايي در 

1 (13/2       
2 (6/2    
3 (3      
4 (4  

 باشد، قيمت هر گرم طال چند تومان است؟تومان  4000اگر قيمت دالر، . دالر است 805طال هر اونس قيمت  -13

1 (105000      
2 (110000    
3 (115000      
4 (120000  

 هاي زير درست است؟  يك از مقايسه كدام -14

    متر سانتي 1 >فوت  1 >يارد  1 >متر  1) 1
  متر ميلي 1 >متر  سانتي 1 >يارد  1 >فوت  1) 2
    متر ميلي 1 >فوت  1 >اينچ  1 >متر  1) 3
  متر سانتي 1 >فوت  1 >يارد  1 >اينچ  1) 4
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  نسبت و تناسب: 1 پودمان

  كانون فرهنگي آموزش  

4اگر  -15 125اونس نفت خام،  ,000   تن نفت خام چقدر ارزش خواهد داشت؟ 1تومان قيمت داشته باشد،  ,000

1 16
1 2000
lb oz

ton lb

 
  

 

       ميليون تومان 1)1
    ميليون تومان 2) 2
      ميليون تومان 3) 3
  ميليون تومان 4) 4

بـراي ايـن   . خواهد در آزمون ورودي كارداني شركت كنـد  وي مي. كند اي را در يك هفته مطالعه مي صفحه 200ندا كتاب  -16
خواني او ثابت باشد، آمادگي براي اين آزمون حـداقل   اگر سرعت كتاب. ي پشت و رو را مطالعه كند برگه 1200آزمون بايد 

 برد؟ چند روز زمان مي

      روز 48) 1
    روز 84) 2
      روز 96) 3
  روز 42) 4

 است؟ نادرستكدام گزينه  -17

1متر به متر  ضريب تبديل ميلي) 1
  .است 1000

    .معكوس وجود داردرابطة ي بار  بين تعداد كارگران و زمان انجام كار براي تخليه) 2
  .مستقيم داردرابطة گذشت زمان با طول شمع روشن ) 3
 .نامند دو كميت متناسب با واحدهاي مختلف را نرخ مينسبت ) 4

دفتر ديگر چنـد تومـان    7او براي خريد . تومان پرداخت كرده است 15600دفتر يك شكل  13آموزي براي خريد  دانش -18
 بايد بپردازد؟

1 (8400      
2 (8200    
3 (8100      
4 (7900 

روز، چنـد هكتـار    10كارگر در  8با . كنند روز تمام مي 5كارگر، كار را در  4براي شخم زدن يك هكتار زمين كشاورزي،  -19
 توان شخم زد؟ زمين را مي

1 (2    2 (4    
3 (8    4 (16 
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 »7322«: كد كتاب   1جامع دهم رياضي 

اكنون نسبت سن پدر علـي  . سال است 34اكنون سن پدر علي . سال داشت، سن پدرش سه برابر سن علي بود 7وقتي علي  -20
 به سن علي كدام است؟

1 (17
9     

2 (17
10     

3 (9
5     

4 (13
5  

گـرم   25در . كنند گرم مس مذاب تركيب مي 25گرم طالي خالص مذاب را با  75عيار،  18گرم طالي  100ي  براي تهيه -21
 عيار، چند گرم مس وجود دارد؟ 18طالي 

1 (25/6      
2 (8    
3 (25/8      
4 (10  

 برابر خواهد بود؟ Aبا چند واحد از كميت  Bواحد از كميت  20برابر باشد،  Bواحد از كميت  18با  Aواحد از كميت  90اگر  - 22

1 (80      
2 (100    
3 (180      
4 (200 

 جمعي است؟ ةزير يك رابط ةكدام رابط -23

K)273گراد به كلوين سانتي ةتبديل درج) 1 C )     
1گراد به فارنهايت سانتي ةدرج) 2 8 32( F / C )       
      متر متر به سانتي) 3
 كيلوگرم به گرم) 4

، ضريب تبديل ميكرومتر است 1000متر به ميكرومتر هم برابر  ضريب تبديل ميليو  1000متر،  ضريب تبديل متر به ميلي -24
 به متر برابر كدام گزينه است؟

1 (610       
2 (610     
3 (310       
4 (310  
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  نسبت و تناسب: 1 پودمان

  كانون فرهنگي آموزش  

بر روي خط رسم شده در نمودار  تواند ميي زير  كدام نقطه. بر روي خط رسم شده در نمودار زير قرار دارد) 1و  2(ي  نقطه -25
 واقع شود؟

      )1و  3) (1
    )2و  4) (2
      )3و  4) (3
  )0و  1) (4
  
  

ماسه و سـيمان بـراي سـاخت بـتن،      ةتن مخلوط آماد 6در . دهد بتن نشان مي ةنمودار زير نسبت سيمان به ماسه را در تهي -26
 چند كيلوگرم ماسه مصرف شده است؟

1 (6/3  
2 (4    
3 (3600  
4 (4000  
  
  

كيلوگرم ميـوه بـا مقـدار متناسـب      15براي اين كار . كنند مخلوط مي 3به  5شكر را به نسبت نوعي مربا، ميوه و تهية براي  -27
 توان درست كرد؟ مانده، چند كيلوگرم مربا مي با شكر باقي. ايم كيلويي استفاده كرده 12شكر از يك كيسة 

1 (8    2 (5    
 صفر) 4    3) 3

1نفره،  30در يك كالس  -28
2آموزان فقط به فوتبال،  دانش 6

. ها فقط به كشـتي عالقـه دارنـد    آن ةها فقط به واليبال و بقي آن 5

 آموزان به كشتي عالقه دارند؟ چه تعداد از دانش

1 (10    2 (12    
3 (13    4 (15  

 Aمتـر چنـد    38/1. شـود  متـر مـي   سانتي 41، برابر Aكنيم طوري كه سه برابر  تعريف مي Aيك واحد طولي جديد به نام  -29
 است؟

1 (1886    2 (5658    

3 (414
41    4 (414  

 )1و  2(

x

y

2 

3 



   
  
  
  

  
  

 
 

 

17 
 »7322«: كد كتاب   1جامع دهم رياضي 

نـرخ  . ليتر بنزين مصرف كـرده اسـت   36خودرويي براي طي نصف اين مسير، . كيلومتر است 900مسافت تهران تا مشهد  -30
 گر چيست؟ اين عدد نشان مسافت طي شده به مصرف بنزين براساس واحدهاي داده شده، كدام است و

    .كند كيلومتر مسافت طي مي 5/12با مصرف هر ليتر بنزين، خودرو  -5/12) 1
  .شود ليتر بنزين مصرف مي 5/12در هر كيلومتر،  -5/12) 2
    .كند كيلومتر مسافت طي مي 25هر ليتر بنزين، خودرو  مصرفبا  -25) 3
  .دشو ليتر بنزين مصرف مي 25در هر كيلومتر،  -25) 4

1) برحسـب كيلـوگرم بـه هـزار تومـان     (نرخ جرم پنير به قيمت آن  اگر. هزار تومان است 16كيلوگرم ماست  3قيمت  -31
10 

 باشد، قيمت يك كيلوگرم پنير چند برابر يك كيلوگرم ماست است؟

1 (8
5    2 (16

5    

3 (2    4 (15
8  

3مساحت مربعي به ضلع  -32
4متر و  2متر چند برابر مساحت مستطيلي به طول و عرض  5

 متر است؟ 5

1 (12
45    2 (9

40    

3 (8
45    4 (8

40  

كيلـوگرم   5/12بـراي خريـد   . تومان پرداخت نموديم 20000كيلوگرم پرتقال مجموعاً  6كيلوگرم سيب و  5براي خريد  -33
 تومان پرداخت كنيم؟ 50000سيب و چند كيلوگرم پرتقال بايد مجموعاً 

1 (5/13    2 (15    
3 (20    4 (10  

فوت باشد  180فوت و عرض آن  200اگر طول زمين . واهيم با چوب بپوشانيمخ دور تا دور يك زمين مستطيل شكل را مي -34
مايل داشته باشيم، به چند متر چوب ديگر نياز داريـم تـا دور زمـين را كامـل      1/0يارد و  30متر،  20هاي  چوب با طول 3و 

 بپوشانيم؟

    متر 5/22 )2    متر 30) 1
  متر 3/27) 4    متر 5/32 )3

1واقعي آن دو نقطه فاصلة روي يك نقشه به  Bو  A ةدو نقط ةنسبت فاصل -35
. كيلومتر اسـت  6دو روستا فاصلة . است 20000

 متر است؟ اين دو نقطه روي نقشه چند ميليفاصلة 

1 (150    2( 1500    
3( 3000    4 (300  
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  نسبت و تناسب: 1 پودمان

  كانون فرهنگي آموزش  

هنگـامي كـه   . زنـد  دور مـي  5/3كـورش  دور بزنـد،   4اگر رامبد . دوند رامبد و كوروش با سرعت ثابت دور يك ميدان مي -36
 اند؟ دور زده است، دو دونده در مجموع چند دور زده 21كورش 

1 (24      
2 (45    
3 (35      
4 (5/33  

هر پوند انگليس به قيمـت  . شود تومان خريداري مي 3200تومان فروخته و  3300در بازار امروز هر دالر آمريكا به قيمت  -37
او با فروش دالرهايش چند پونـد انگلـيس   . دالر پول دارد 3000مهدي . شود داري ميخري 4600فروخته و به قيمت  4800

 تواند تهيه كند؟ مي

1 (4500      
2 (2500    
3 (2000      
4 (1500  

  

  :را با عبارت مناسب پر كنيد جاهاي خالي              

 .متر است سانتي. . . متر برابر  32) الف -38

  . متر است. . . متر برابر  سانتي 72) ب
 .است. . . متر برابر  سانتي 70متر به  7نسبت ) پ

 . هستند. . . دو متغير  ،مسافت و زمان سپري شده) الف -39

  . هستند. . . دو متغير  ،آنوزن و قيمت ميوه ) ب
  . هستند. . . دو متغير  ،و عرض آنطول يك زمين كشاورزي ) پ
 .هستند. . . دو متغير  ،در يك ساعتها  و فشار خون آنكننده به يك پزشك  تعداد بيماران مراجعه) ت

 . باشد مي. . . صورت  به ،)x( تر است سال از او كوچك 25و سن پسرش كه ) y(بين سن پدر رابطة ) الف -40

 xرا با  A سوار دوچرخه اگر تعداد دورهاي .كند حركت مي Bسوار  با سرعت دو برابر سرعت دوچرخه Aسوار  دوچرخه) ب  
 .باشد مي. . .  صورت ها به آن  ةرابط ،نشان دهيم yرا با  B سوار دوچرخه و تعداد دورهاي

  .است. . . به قيمت آن  نرخ هر گرم طال .شود فروخته مي ريالهر گرم طال به قيمت يك ميليون و دويست هزار ) الف -41

 .است. . . نرخ پوند به دالر  .استپوند  3دالر معادل  5هر ) ب

   

 ؟
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 .شود متر كوتاه مي سانتي 1دقيقه  4اين شمع در هر . كنيم متر را روشن مي سانتي 20شمعي به طول  -42

 :اهاي خالي جدول زير را كامل كنيدجبا توجه به اين مطلب، 

 . . .  10  8  6  4    زمان برحسب دقيقه  
  )متر سانتي(طول شمع   . . .   19  . . .   . . .   . . .   5/16

 

 اگر با كاسـتن دارند و . . . نسبت  Bو  Aدو كميت  ،كاسته شود Bسه واحد از كميت  ،Aدو واحد به كميت  اگر با افزودن -43
 .دارند. . . نسبت  Dو  Cكميت  ،شود كاسته  Dيك واحد از كميت  Cدو واحد از كميت 

 . اينچ است. . . متر تقريباً  ميلي 127) الف -44

  . يارد است. . . فوت برابر تقريباً  9) ب  
  . يارد است. . . مايل برابر تقريباً  2) پ    
  . اونس است. . . گرم تقريباً  140) ت    

       

  :زير را مشخص كنيد هاي عبارتصحيح يا غلط بودن              

   .  تر است متري كوتاه سانتي 30 ةمتري از ميل 25/0 ةميل -45

   .  است 028/0متري برحسب متر برابر  سانتي 28طول يك خودكار  -46

    .متر است 0001/0متر برابر  سانتي 01/0 -47

 : بنابراين. شود هزار تومان فروخته مي 15كيلوگرم پرتقال  5فروشي هر  در يك ميوه -48

     .هزار تومان 3با يك كيلوگرم پرتقال به  به قيمت آن برابر استنسبت وزن پرتقال ) الف

     .است 3xكيلوگرم پرتقال برحسب تومان برابر  xپيدا كردن قيمت رابطة ) ب

     :صورت زير است بين پرتقال و قيمت آن بهرابطة نمودار ) پ

      .دهد كيلوگرم نشان ميهزار تومان به را برحسب به وزن پرتقال قيمت نرخ  ،شيب خط) ت

  

  

  

   

 ص غ
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  نسبت و تناسب: 1 پودمان

  كانون فرهنگي آموزش  

   .  شود سال مي 32سن علي  ،اگر سن محمد دو برابر شود. ساله است 8برادرش محمد  ،ساله است 16زماني كه علي  -49

     .كالري انرژي دارد 75گرم از آن  500كالري باشد،  30برابر با غذايي ة گرم از يك ماد 200 انرژياگر  -50

 ،سـاعت كـار كنـد    12اگـر در هـر روز    .كنـد  ميروز تمام  4در  ساعت 6نقاشي يك ساختمان را به ازاي روزي كارگري،  -51

   .  شود تمام مي هروز 2نقاشي ساختمان 

    .نسبت معكوس دارند با هم  آنمحيط دايره و شعاع  -52

   . نسبت معكوس دارند yو  x ،در نمودار شكل زير) الف -53

 

  

  

3برابر  y به xضريب تبديل  ،در نمودار شكل زير) ب    
     .است 2

  

  

    .متر است سانتي 4تر از  اينچ بزرگ 2 -54

     .هزار اينچ است 60تر از  يك مايل كوچك -55

      .يارد است 1760برابر تقريباً هر مايل  -56

     .اينچ است 30 برابر هر يارد -57

   . اونس است 32برابر پوند  2 -58

   . گرم طال است 56اونس طال برابر  2 -59

     .گرم است 44برابر هر پوند  -60

   . فارنهايت است ةدرج 32 برابر گراد سانتيدرجة هر  -61

      .فارنهايت استدرجة  32گراد برابر  سانتيدرجة صفر  -62




