
فصل 7
... آمار و احتمال

ّطالعات در زمان هاى مشّخص مى توان  با استفاده از نمودارهاى آمارى و بررسى تغييرات اين ا
اتّفاق هاى بعدى را پيش بينى كرد. 

براى مثال، تغييرات قيمت طال، قيمت نفت و آب و هوا اين امكان را مى دهد كه وضعيت روزهاى 
آينده ى بازار يا هوا را با دّقت خوبى حدس بزنيم يا پيش بينى كنيم. 



حّل مسئله
١ــ می خواهيم عددهای ۱۱۲، ۱۰۷ و ۱۱۷ را مقايسه کنيم. راه حل های ۴ دانش آموز را کامل کنيد و هر کدام را 

توضيح دهيد.

 پروانه: من از رقم صدگان شروع می کنم. چون رقم صدگان سه عدد مساوی است به سراغ رقم دهگان می روم. 
رقم دهگان عدد ۱۰۷ صفر است، پس از همه کوچک تر است. رقم دهگان عددهای ۱۱۲ و ۱۱۷ برابر است، پس: 

_______________________________________________________________________

 ستاره: من عددها را به صورت گسترده می نويسم و سپس با هم مقايسه می کنم:
۱۱۲

۱۰۰+۱۰+٢
۱۰۷

۱۰۰+۰+۷
۱۱۷

۱۰۰+۱۰+۷
عدد ۱۰۰ در هر سه عدد مشترک است و آن را کنار می گذارم. سپس _______________________________

  

 نسرين: من عددها را روی محور نشان می دهم:

١٠٠    ١٠١                         ١٠٥                                    ١١٠                                ١١٥

چرا نسرين محور خود را از عدد ۱۰۰ شروع کرده است؟

 مونا: من عددها را با نمودار ستونی نمايش می دهم:

محور عمودی شکل از چه عددی شروع شده است ؟ 

تقسيم های اين محور چندتا چندتاست؟

در هر ۴ روش، اين دانش آموزان چگونه مسئله ی خود را آسان تر کرده اند؟ توضيح دهيد.

_______________________________________________________________________

١٠٧         ١١٢       ١١٧

١١٨
١١٦
١١٤
١١٢
١١٠
١٠٨
١٠٦
١٠٤
١٠٢
١٠٠

142



حّل مسئله ى ساده تر، حدس و آزمايش
٢ــ حسن يک سّکه را ۱۰ مرتبه انداخته و رو يا پشت آمدن آن را يادداشت کرده است. جدول او را به صورت 

حدسی ادامه دهيد. 

جدول ١

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰آزمايش
پپروضعيت سّکه

در جدول شما چندبار رو نوشته شده است؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ چند بار پشت نوشته شده است؟

حاال شما اين آزمايش را انجام دهيد و جدول زير را کامل کنيد.

جدول ٢

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰آزمايش
وضعيت سّکه

آيا تعداد رو يا پشت آمدن آزمايش های شما با جدول ١ تفاوت دارد؟

٣ــ اگر از کيسه ی روبه رو بدون نگاه کردن به داخل آن يک مهره در بياوريم، به احتمال بيشتر چه رنگی خواهد 
داشت؟ پاسخ دو دانش آموز به صورت زير است:

امير: فرقی نمی کند؛ چون در کيسه دو رنگ داريم.

علی: احتمال بيرون آمدن رنگ سبز بيشتر است؛ چون تعداد سبزها بيشتر است.
کدام يک درست گفته اند؟ چرا؟ __________________________________________________

______________________________________________________________________

حاال اين آزمايش را  ده بار انجام دهيد و نتيجه را يادداشت کنيد. حدس کدام دانش آموز در اين آزمايش تأييد شد؟

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰آزمايش
رنگ
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موسٰیمرتضٰیمجتبٰیمصطفٰی
غدغدغدغد

فّعاليت

نمودار خّط شكسته
برای  را  ها  دبستان  از  يکی  بسکتبال  و  واليبال  فوتبال،  های  ورزش  به  عالقه مندان  تعداد  جدول  گذشته  سال  در 

دانش آموزان کالس های چهارم، پنجم و ششم به صورت زير مشاهده کرديد.

ف: فوتبال       
و: واليبال         
ب: بسکتبال    

حاال می خواهيم نمودار ستونی اين اطّالعات را رسم کنيم. از سه رنگ مشّخص شده ی باال استفاده می کنيم. برای نمونه، 
شکل مربوط به کالس چهارم انجام شده است.

شما بقيه ی نمودار را کامل کنيد و به سؤال های زير پاسخ دهيد.
دركدام كالس عالقه مندان به بسكتبال بيشتر است؟

در كالس  پنجم، كدام ورزش عالقه مندان بيشتری دارد؟

تعداد دانش آموزان کالس چهارم عالقه مند به اين سه 
رشته چند نفر است؟

در مجموع، چند نفر به همه ی ورزش ها عالقه مندند؟

                                نمودار زير تعداد کتاب های داستان و غيرداستان خوانده شده توّسط ٤دانش آموز را نشان می دهد.  
با توّجه به نمودار رسم شده، جدول را كامل كنيد.

 
ــ چه کسی بيشترين کتاب را خوانده است؟ 

كار در كالس

                                        نمو
با

ششمپنجمچهارم
بوفبوفبوف
١٤١٢٨١٢١٠١٤١٠١٢١٠

چهارم پنجم                          ششم                       

١٦
١٤
١٢
١٠
٨
٦
٤
٢

مصطفٰی مجتبٰی          مرتضٰی            موسٰی          

٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠

تعداد كتاب

تعداد

کالس

کتاب داستان 
کتاب غير داستان 
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١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  ٨  ٩   ١٠   ١١   ١٢

قيمت دالر

هفته

١٢٤
١٢٢
١٢٠
١١٨
١١٦
١١٤
١١٢
١١٠
١٠٨
١٠٦
١٠٤
١٠٢
١٠٠

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰هفته فّعاليت
۱۰۲۱۰۵۱۰۷۱۱۵۱۲۰۱۲۲۱۱۷۱۱۲۱۱۰۱۱۰قيمت به دالر

١ــ قيمت هر بشكه نفت ايران در ده هفته در جدول زير مشّخص شده است.

برای اينکه تغييرات قيمت نفت را بهتر نشان دهيم، ابتدا مانند نمونه قيمت 
می دهيم. مربوط به هر هفته را با يک نقطه در نمودار نشان

شما بقيه ی نقاط را پيدا کنيد.
(توّجه داشته باشيد که قيمت ها از ۱۰۰ شروع شده اند.)

حاال نقطه ها را به هم وصل کنيد. به اين نمودار، نمودار خّط شکسته می گويند.
با توجه به نمودار، به سؤال های زير پاسخ دهيد.

 در بين كدام دو هفته ، تغييرات از همه بيشتر بوده است ؟

 قيمت نفت در کدام هفته ها افزايش داشته است ؟

 قيمت نفت از کدام هفته شروع به کم شدن کرده است؟

 در اين نمودار معنی   چيست؟

 با توّجه به اين نمودار فکر می کنيد که در هفته ی بعد چه اتّفاقی می افتد؟

             ٢ــ نمره های رياضی يک دانش آموز کالس هفتم به صورت زير است:

ماه مهر: ۱۶، ماه آبان: ۱۴، ماه آذر: ۱۶ ، ماه دی: ۱۸، ماه بهمن: ۱۷، ماه اسفند: ۱۵

برای نمايش بهتر اين اطّالعات، دو دانش آموز روش های زير را انتخاب کرده اند. 
کار آن ها را کامل کنيد.

برای فهميدن تغييرات نمره های اين دانش آموز در درس رياضی، كدام روش مناسب تر است؟ چرا؟ 

اسفندبهمندی آذرآبانمهرماه 
۱۶۱۴نمره

اسفند  بهمن  دی    آذر   آبان   مهرروش يگانه

٢٠
١٨
١٦
١٤
١٢
١٠
٨
٦
٤
٢

روش يكتا
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كار در كالس

٨  ١٠  ١٢  ٢  ٤  ٦  ٨   ١٠     ١٢  ٢  ٤  ٦  

دماي هوا

ساعت

٣٤
٣٢
٣٠
٢٨
٢٦
٢٤
٢٢
٢٠
١٨
١٦
١٤
١٢
١٠

ظهر              نيمه شب                

  انجام بده.

دمای هوای يک شهر در يک شبانه روز هر دو ساعت يک بار اندازه گيری شده است. با توّجه به اطّالعات 
داده شده، ابتدا جدول را کامل و سپس نمودار خّط شکسته ی آن را رسم کنيد.

۶ بعدازظهر: ۴۳۰بعدازظهر: ۲۳۲ بعدازظهر: ۱۲۲۹ ظهر: ۱۰۲۶ صبح: ۸۲۲ صبح: ۱۸
۶ صبح: ۴۱۶صبح: ۲۱۴ صبح: ۱۲۱۳ شب: ۱۸ ۱۰ شب: ۸۲۰ شب: ۲۵

با توّجه به جدول و نمودار، به سؤال های زير پاسخ دهيد.

بين کدام ساعت ها بيشترين تغيير دما ديده می شود؟

اختالف دما بين ساعت های ۱۰ صبح و ۱۲ ظهر چند درجه است؟

بيشترين دما و کمترين دما در چه ساعت هايی بوده است؟

اختالف بين بيشترين و کمترين دما چند درجه است؟

با توّجه به نمودار، توضيح دهيد که تغييرات دمای روز و شب

اين شهر چگونه است؟

يک عدد دورقمی انتخاب کنيد. جای رقم های يکان و دهگان را عوض کنيد تا يک 
عدد دورقمی ديگر به دست آيد. اين دو عدد دورقمی را از هم کم کنيد. حاصل 
تفريق را بر ٩ تقسيم کنيد. آيا اين تقسيم، باقی مانده دارد؟ اين کار را سه بار ديگر 

تکرار کنيد.

نيمه   شبظهرصبح
صبحشب

٨زمان
دما
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كار در كالس

   توضيح بده.

١ــ يک پرستار هر ساعت ضربان قلب يک بيمار را در دقيقه گرفته و در جدول زير نوشته است.
بعداز ظهرصبح

ظهر
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱زمان
۸۵۸۵۸۲۸۰۸۰۸۰۷۸۸۰۷۸۷۵۷۲۷۰۷۰ضربان

ــ نمودار خّط شکسته را رسم کنيد.
ــ بين کدام ساعت ها تغييرات ضربان زياد بوده است؟

ــ اگر ضربان قلب کمتر از ۷۰ برای اين بيمار خطرناک باشد، 
در چه ساعتی اين بيمار به مراقبت وي ژه احتياج داشته است؟

٢ــ برای رسم نمودار خّط شکسته ی تعداد ضربان قلب از چه عددی شروع می کنيد؟ چرا؟
تقسيم های محور را چندتايی در نظر می گيريد؟ تا کجا ادامه می دهيد؟

٣ــ دمای هوای يک شهر در ماه های يک سال در جدول زير آمده است.

اسفندبهمندیآذرآبان مهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشتفروردينماه
۲۱۲۵۳۰۳۱۳۴۲۷۲۴۱۵۱۰۸۱۰۱۴دما

 گرم ترين و سردترين ماه را پيدا کنيد.
 بيشترين تغيير دما بين کدام دو ماه بوده است؟
 کمترين تغيير دما بين کدام دو ماه بوده است؟

توضيح دهيد هر شکل با چه حرکتی بر شکل مشابه خود منطبق می شود.

۲

۱

۱

۲

۱ ۲ ۲

۱
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فّعاليت

احتمال
 ١ــ  همان طور كه سال های قبل يادگرفتيد، از عبارت «احتمال دارد» در زندگی روزمره هم بسياراستفاده می كنيم. 
گاهی نيز عبارت های « به احتمال بيشتر» يا « به احتمال كمتر» يا « به احتمال برابر» را به کار می بريم. با اين توضيح 
مانند نمونه و با توّجه به جمله ی داخل کادر برای هر يک از موارد زير، عبارتی مناسب انتخاب كنيد و دليل انتخاب 

خود را توضيح دهيد.

اينکه بدون نگاه کردن به کيسه، يک مهره در آوريم و مهره قرمز باشد،

الف) _________________________________

ب) _________________________________

ج) چون هر سه مهره قرمز است.

د) _________________________________

هـ) _________________________________

۲ــ چرخنده ای به صورت شکل روبه رو داريم.
عقربه ی چرخنده هر بار پس از ايستادن  عددی را نشان می دهد.

برای هر يک از موارد زير يکی از پنج عبارت باال را انتخاب کنيد و دليل انتخاب خود را بنويسيد.

الف) روی عدد زوج بايستد: به طور حتم اتّفاق نمى افتد.               دليل: چون عدد زوجى در اين چرخنده وجود ندارد.
ب) روی عدد فرد بايستد: ________________________ دليل: ________________________________
ج)  روی عدد کمتر از ۳ بايستد: ____________________ دليل: ________________________________
د)    روی عدد بزرگ تر از ۹ بايستد: __________________ دليل: ________________________________
دليل: ________________________________ هـ) روی يکی از عدد های بزرگ تر از ۵ بايستد: __________  
و) روی يک عدد بزرگ تر از ۱۵ بايستد: _____________    دليل: ________________________________

به طور 
حتم اّتفاق 
می افتد

به 
احتمال 
بيشتر

به 
احتمال 
برابر

به احتمال 
کمتر

به طور 
حتم اّتفاق 
نمی افتد

۱۱

۱۳

۹۷
۳۵
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               ١ــ جدول روبه رو تعداد سيب هايی را که به رنگ های مختلف در يخچال 
                 موجودند، نشان می دهد.اگر بخواهيم بدون نگاه کردن يک سيب برداريم، 
اين احتمال را که آن سيب به رنگ قرمز باشد، با عبارت مناسب مشّخص کنيد

 و دليل اين انتخاب را بنويسيد.

٢ــ از کيسه ی روبه رو بدون نگاه کردن به داخل آن يک مکعب درمی آوريم، احتمال بيرون آمدن 
کدام رنگ مکعب بيشتر است؟ چرا ؟

احتمال بيرون آمدن کدام رنگ مکعب کمتر است ؟ چرا ؟

             ١ــ چرخنده ای به شکل روبه رو داريم.
     در اين چرخنده، احتمال اين را که عقربه روی هر رنگ بيفتد، با يک عبارت مشّخص کنيد.

                 قرمز:                        آبی:                          سبز:                           زرد:

اگر عقربه ی اين چرخنده را ۲۰ بار بچرخانيم، انتظار داريم کدام رنگ بيشتر بيايد؟ چرا ؟

٢ــ اين آزمايش را انجام دهيد: عقربه ی چرخنده را ٢٠ بار بچرخانيد و پس از ايستادن، رنگ آن را يادداشت کنيد.

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰آزمايش
رنگ

چند مرتبه روی رنگ قرمز ايستاد؟

آيا رنگ قرمز بيشتر از بقيه است؟

آيا در کالس شما دانش آموزی هست که در آزمايش او رنگ قرمز کمتر از بقيه ی رنگ ها باشد؟

آيا انتظار شما درباره ی رنگ آبی و سبز هم اّتفاق افتاد؟ (آبی احتمال بيشتر و سبز احتمال کمتر)

             ١ــ
    در

فّعاليت

كار در كالس
     ١ــ

رنگ سيبتعدادموجو
سبز۷
قرمز۳
زرد۵
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   خالق باش

١ــ اگر يک سکّه را بيندازيم، يا رو می آيد يا پشت.

 احتمال رو يا پشت آمدن سّکه را با چه عبارتی بيان می کنيد؟ چرا ؟

اگر سکّه را ٢٠ بار بيندازيم، پيش بينی می کنيد چند مرتبه رو و چند مرتبه پشت آن بيايد؟ چرا ؟

ــ يک سکّه را ۲۰ بار بيندازيد و هر بار رو يا پشت آمدن آن را در جدول زير يادداشت کنيد.
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰آزمايش

وضعيت سّکه

تعداد رو آمدن:                                                تعداد پشت آمدن:

آيا اين آزمايش مطابق انتظار شما بود؟

آيا در کالس شما دانش آموزی هست که در آزمايش او سکّه ۱۰ بار به رو و ۱۰ بار به پشت آمده باشد؟

٢ــ ساناز عقربه ی  يک چرخنده را ۲۰ بار چرخانده و هر بار رنگ آن را يادداشت کرده است. نتيجه ی آزمايش او را در 
جدول روبه رو می بينيد.

تعدادرنگ
۷آبی
۱۱سبز
۲نارنجی

اگر ساناز يک بار ديگر عقربه را بچرخاند، احتمال آمدن رنگ نارنجی را با بيان يک عبارت پيش بينی کنيد.

دليل خود را توضيح دهيد.

هرکدام از شکل های زير، چند درجه بايد بچرخند تا دوباره روی خودشان بيفتند؟ 

كار در كالس
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تتمرين
به احتمال کمتر 

زوج می آيد. به احتمال برابر 
زوج يا فرد 

می آيد.

١ــ چرخنده ی روبه رو ۸ قسمت دارد. آن را طوری رنگ کنيد که احتمال قرار گرفتن    
     عقربه روی رنگ سبز بيشتر و روی رنگ های آبی و قرمز کمتر باشد.

٢ــ روی يک تاس عددهای ۱ تا ۶ وجود دارد. اين احتمال را که پس از انداختن تاس
 عدد زوج بيايد، با يک عبارت مناسب مشّخص کنيد. 

پاسخ دو دانش آموز را ببينيد. 
کدام يک درست می گويند؟ چرا ؟

٣ــ برای هرکدام از عبارت های «به طور حتم اّتفاق می افتد» و «به طور حتم اّتفاق نمی افتد» يک مثال بزنيد.
به طور حتم اّتفاق می افتد:___________________________________________________________

به طور حتم اّتفاق نمی افتد:___________________________________________________________

٤ــ اگر از هر کيسه يک مهره خارج کنيم، در کدام يک احتمال بيرون آمدن مهره ی سياه بيشتر است ؟ تعداد مهره ها روی 
کيسه نوشته شده است. دليل خود را بنويسيد. 

٢٠ مهره                          ٥  مهره                       ١٠ مهره      

 ٦ سياه                          ۱ سياه                            ٤ سياه
٥ــ در يک کيسه ۳ مهره ی سبز، ۵ مهره ی قرمز و ۲ مهره ی زرد هست. قسمت پيش بينی جدول را برای ۲۰ بار آزمايش 

كامل كنيد.
٢٠ بار آزمايش درآوردن مهره از کيسه را انجام دهيد و جدول را کامل کنيد.

رنگتعدادپيش بينیآزمايش
سبز
قرمز
زرد
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 مرور فصل
 فرهنگ نوشتن

    ١ــ توضيح دهيد چه زمانی عددهای محور عمودی را از صفر شروع نمی کنيد.

_______________________________________________________________________________

٢ــ نمودار خّط شکسته برای چه موضوعاتی مناسب است؟ توضيح دهيد. _______________________________

چه معنايی دارند؟ ______________________________ ٣ــ در نمودار خّط شکسته، شکل های  و  و  

٤ــ سه جمله بنويسيد که در آن ها از عبارت های «به احتمال بيشتر»، «به احتمال کمتر» و «به طور حتم» استفاده شده باشد.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
تمرين

١ــ رتبه ی يک دانش آموز در ۵ امتحان رياضی «خيلی خوب» بوده است. اگر نمودار خّط شکسته ی رتبه های اين دانش آموز را 
رسم کنيم، به چه شکلی درمی آيد؟ چرا ؟ __________________________________________________________

٢ــ قيمت يک ربع سّکه ی بهار آزادی در يک هفته به صورت زير تغيير کرده است.

پنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهيکشنبهشنبهروز
۲۵۴۰۰۰۲۶۵۰۰۰۲۶۰۰۰۰۲۷۰۰۰۰۲۵۵۰۰۰۲۶۲۰۰۰قيمت (تومان)

ــ می خواهيم نمودار خّط شکسته ی آن را رسم کنيم. محور قيمت را از چه عددی شروع کنيم؟ چرا؟

ــ محور را چندتا چندتا تقسيم بندی کنيم؟

نمودار خّط شکسته را رسم کنيد و به سؤال های زير پاسخ دهيد.

ــ آيا قيمت ربع سّکه  در اين هفته بدون تغيير بوده است؟

ــ در کدام روزها بيشترين تغيير را داشته است؟

 فر
١    

________________________
ت
ک ت ١

شنبه يك شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  ٨  ٩   ١٠   ١١   ١٢

قيمت

١٢٤
١٢٢
١٢٠
١١٨
١١٦
١١٤
١١٢
١١٠
١٠٨
١٠٦
١٠٤
١٠٢
١٠٠
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٣ــ يک تاس را می اندازيم. اين احتمال را که هريک از اّتفاق های زير بيفتد، با يک عبارت مناسب بيان کنيد و دليل خود را 
بنويسيد.

 عدد ۶ بيايد.

 عدد ۷ بيايد.

 عدد بزرگ تر از ۲ بيايد.

 يکی از عددهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ بيايد.

٤ــ در کدام يک از چرخنده های زير احتمال ايستادن عقربه روی رنگ آبی بيشتر است؟ چرا؟

٥ــ يک سّکه را انداختيم؛ رو آمد. دوباره انداختيم؛ رو آمد. اگر بار سوم آن را بيندازيم، رو می آيد يا پشت؟ چرا؟

٦ــ اگر يک سّکه را ۲۰۰۰ مرتبه بيندازيم، انتظار داريم چند مرتبه رو بيايد ؟ 

چرا ؟

٧ــ در کيسه ی زير تعدادی مهره قرار دارد. احتمال اين را که بدون نگاه کردن، يک مهره درآوريم و يکی از اّتفاق های زير 
بيفتد، با يک عبارت بيان کنيد. 

 مهره قرمز باشد. 

 مهره سبز باشد. 

 مهره آبی باشد. 

(د)(ج)(ب)(آ)
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معّما و سرگرمى
                           در شکل زير سه حلقه به هم متصل ديده می شوند. اگر هرکدام از حلقه ها را حذف کنيم، دو حلقه ی ديگر از هم 

جدا می شوند. اين حلقه را با طناب درست کنيد و با بريدن يک طناب و حذف آن حلقه، باز شدن دو حلقه ی ديگر را مشاهده کنيد. 

فرهنگ خواندن
                                  آيا با نگاه کردن به آسمان هنگام صبح می توان فهميد که احتمال بارش باران در طول روز کم يا زياد است؟ به طور 
حتم باران خواهد باريد و يا نخواهد باريد؟ آيا با اين اّطالعات که از نگاه کردن به آسمان به دست می آوريم، می توان تصميم گرفت که 
بهتر است با خود چتر ببريم يا نه؟ آيا می توانيم تصميم بگيريم که لباس مناسب بپوشيم يا نه؟ آيا با درنظر گرفتن دما می توان آمدن برف 
را پيش بينی کرد؟ آيا می توان با اين اّطالعات تصميم گرفت که الزم است دستکش، شال و کاله به همراه برد و يا اينکه آيا زنجير چرخ 

برای ماشين الزم است يا نه؟

م
                        
ا ا

ف
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