جمع آوری و نمایش داده ها
فعالیت

محمد خواست نظرهای
معلّم ورزش یک مدرسه می خواهد برای دانش آموزان کالس ،لباس ورزشی سفارش دهد .او از جواد و ّ

عالقه دانش آموزان کالس
دانش آموزان را جمع آوری کنند تا رنگ مورد
ٔ

مشخّص شود.

همه دانش آموزان را از آنها پرسید و پاسخ های
جواد رنگ مورد نظر ٔ

زیر را دریافت کرد.

سبز ،آبی ،زرد ،زرد ،بنفش ،زرد ،قرمز ،زرد ،قهوه ای ،قهوه ای،
قهوه ای ،سبز ،زرد ،آبی ،سبز ،بنفش ،قرمز ،قهوه ای ،قهوه ای ،آبی ،زرد،
سبز ،قهوه ای ،زرد ،زرد ،زرد ،قرمز ،زرد ،زرد ،قرمز ،قهوه ای ،قهوه ای
و سبز.
همه دانش آموزان خواست یکی از این سه رنگ
محمد به روش دیگری اطّالعات را جمع آوری کرد .او  3رنگ را تعیین کرد و از ٔ
ّ

را انتخاب کنند .او پاسخ های زیر را دریافت کرد.

سبز ،قهوه ای ،قهوه ای ،سبز ،زرد ،زرد ،زرد ،سبز ،قهوه ای ،زرد ،سبز ،قهوه ای ،سبز ،زرد ،زرد ،سبز ،قهوه ای ،زرد ،سبز،
زرد ،زرد ،قهوه ای ،سبز ،زرد ،قهوه ای ،زرد ،سبز ،قهوه ای ،سبز ،زرد ،قهوه ای ،قهوه ای و زرد.
دو روش جمع آوری اطّالعات را با هم مقایسه کنید .ویژگی های مثبت و منفی هر روش را بیان کنید.
علم آمار علم جمع آوری اطّالعات ،سازماندهی و بررسی آنها است .اطّالعات جمع آوری شده را داده های آماری
میگویند.
کار در کالس

همان طور  که می بینید ،داده های جمع آوری شده به صورتی نوشته شده اند که شمردن ،مقایسه و بررسی آنها دشوار استّ .اولین گام

این است که آنها را در جدول داده های زیر سازماندهی کنید .با همکاری یکی از دوستانتان چوب خط را مانند نمونه های زیر رسم کنید
(یک دانش آموز رنگ ها را بخواند و دانش آموز دیگر برای هر بار خوانده شدن یک رنگ ،یک چوب خط رسم کند).
6

5

4

3

رنگ
تعداد
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8
جدول داده های جمع آوری شده توسط جواد

2

1

رنگ
تعداد
محمد
جدول داده های جمع آوری شده توسط ّ

توجه به جدول ها ،معلّم ورزش کدام رنگ را انتخاب می کند؟
1ــ با ّ

2ــ چرا آمار رنگ های جدول دوم با جدول ّاول متفاوت است؟ برای مثال چرا تعداد نظرات در مورد رنگ زرد در دو جدول

متفاوت شده است؟

توجه به موضوعی که
برای مقایسه و بررسی بهتر داده های آماری از انواع نمودار ها استفاده میکنند .هرنمودار با ّ
داده های آن جمع آوری شده است و نوع اطّالعات به دست آمده ،کارایی دارد .برای مثال نمودار میله ای برای مقایسۀ تعداد،
پیدا کردن بیشترین و کمترین داده به کار می رود .در حال حاضر نرم افزار های زیادی برای رسم انواع نمودار ها وجود دارند.
آنچه اهمیت دارد رسم نمودار نیست؛ بلکه انتخاب نمودار مناسب برای موضوع مورد نظر است .در ادامه با انواع نمودارها
و کاربردهای آنها آشنا می شوید.

فعالیت

محمد خواست جدول داده های خود را به نمودار میله ای
معلّم برای اینکه داده های جمع آوری شده را بهتر نمایش دهد ،از جواد و ّ

توجه به جدول داده هایی که به دست آوردید،
محمد هر کدام ،مقیاس های مختلفی برای رسم نمودار انتخاب کردند .با ّ
تبدیل کنند .جواد و ّ
نمودار های آنها را رسم کنید.

محمد
نمودار ّ

26

16

24

14

22

12

20

10

18

8

16

6

14

4

12

2

10

0

نمودار جواد

1ــ این دو نمودار را با هم مقایسه کنید و جنبه های مثبت و منفی هر کدام را بنویسید.
2ــ به نظر شما کدام نمودار اطّالعات دقیق تری را به ما می دهد؟ کدام یک برای مقایسه ساده تر است؟
توجه به نمودارها ،کدام رنگ برای لباس ورزشی دانش آموزان انتخاب می شود؟
3ــ با ّ
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4ــ آیا فکر می کنید دانش آموزان این کالس از این انتخاب راضی اند؟
   5ــ چگونه می توان تعداد افرادی را که از این نظرسنجی رضایت دارند ،بیشتر کرد؟
در کتاب های درسی دیگر خود یا در روزنامه ها و مج ّله ها جستوجو کنید و نمودار های آماری را پیدا کنید .هر دانش آموز
یک نمودار را به کالس بیاورد و دربارۀ آن توضیح دهد و بگوید که از مشاهدۀ این نمودار چه چیزی فهمیده است.

تمرین

1ــ میزان بارندگی در شهر رشت طی یک سال در هر ماه به شرح زیر بوده است.
( واحد اندازه گیری میلی متر است).

فروردین 71
مهر 189

اردیبهشت 62
آبان 180

خرداد 50
آذر 171

تیر 55

مرداد 65

شهریور 141

دی 150

بهمن 121

اسفند 128

جدول داده ها و نمودار ستونی آن را با انتخاب مقیاس مناسب رسم کنید؛ سپس به پرسش های زیر پاسخ دهید.
الف) میزان بارندگی در یک ماه یعنی چه؟
ب) بیشترین و کمترین مقدار بارندگی در چه ماه هایی بوده است؟
ج) پرباران ترین فصل شامل چه ماه هایی است؟
د) در کدام ماه ها وضعیت هوا برای کار های ساختمانی مناسب تر است؟
هـ) در چه ماه هایی بارندگی بیشتر از  140میلی متر بوده است؟
ماهانه بارندگی این سال در شهر رشت چقدر است؟
و) میانگین
ٔ

اهمیت ،آنها را مرتب کنید ،آمار و
2ــ اگر بخواهید مهم ترین موضوع های درسی ریاضی در کتاب ٔ
پایه هفتم را بدانید و به ترتیب ّ

اهمیت یک موضوع است؟
اطّالعات را چگونه و با چه روشی جمع آوری می کنید؟ چه چیزی معیار ّ
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نمودار ها و تفسیر نتیجه ها
فعالیت

میانگین دمای هوای یزد در  12ماه یک سال در جدول زیر آمده است.
ماه

فروردین اردیبهشت خرداد تیر

دما

31

21

25

30

مرداد شهریور
27

34

مهر

آبان

آذر

دی

24

15

10

8

بهمن اسفند
12

10

مقدار میانگین دما در هر ماه را روی شکل زیر مانند نمونه با یک نقطه نشان دهید.
با وصل کردن این نقطه ها به هم ،نمودار خطّ
شکسته این مسئله را رسم کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید.
ٔ
40
٣٥
٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠

١ــ معنای میانگین دمای ماهانه چیست؟

٥

بهمن

اسفند

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

2ــ نمودار خطّ شکسته چه چیزی را بهتر از جدول داده ها نشان می دهد؟

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

٠

3ــ گرم ترین و سردترین ماه را در این شهر پیدا کنید.
4ــ بیشترین تغییر دما بین کدام دو ماه پشت سر هم بوده است؟
5ــ میانگین دمای این دوازده ماه را به دست آورید.
اهمیت دارد ،از این نمودار
نمودار خطّ شکسته برای نمایش تغییرها کاربرد دارد؛ بنابراین در موضوع هایی که تغییرها ّ
استفاده می شود .برای نمونه تغییرها در بازار های مالی ،قیمت طال ،نفت ،سهام و ...را با این نمودار نشان می دهند.
گاهی وقت ها به جای داده های واقعی از مقدار تقریبی آنها استفاده می کنیم .در برنامه ریزی های کالن به عدد های واقعی
و دقیق نیاز نداریم .برای مثال مقدار تولید گندم یک استان را به صورت چند هزار تن بیان می کنند؛ یعنی مقدار کمتر از
اهمیت ندارد.
 1000تن یا یک میلیون کیلوگرم در این بررسی ّ

فعالیت

در جدول زیر جمعیت برخی از استان های کشور در یکی از سال های گذشته آمده است.
استان

آذربایجان شرقی

البرز

خراسان شمالی

هرمزگان

ایالم

جمعیت

3724620

2412513

867727

1578183

557599

مقدار تقریبی
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جمعیت

ابتدا مقدار تقریبی هر عدد را با تقریب کمتر از  1000000گرد کنید.
مانند نمونه با رسم یک

برای هر  ٢000000نفر ،نمودار تصویری آن را رسم کنید.

دهنده چند نفر است؟
١ــ هر نشان ٔ

٢ــ از نمودار تصویری چه اطّالعات جدیدی را می توان به دست آورد؟

٣ــ این نمودار در چه مواردی کاربرد دارد؟

ایالم

آذربایجان شرقی

نام استان

بعضی از داده ها و اطّالعات جمع آوری شده نشان می دهد که یک مقدار مشخّص به چه نسبتی به بخش های کوچک تر
تقسیم شده است .در این موارد می توان تقسیم شدن را روی یک شکل مثل دایره نشان داد و سهم هر بخش را روی دایره
مشخّص کرد .در نمودار دایره ای به طور معمول نسبت و سهم هر بخش را به صورت درصد محاسبه کرده؛ و سپس روی نمودار
نمایش می دهند.
چرا بعد از محاسبۀ درصد ممکن است نیاز باشد از عدد های تقریبی استفاده کنیم؟
 83 %را با کسری با مخرج  10تقریب بزنید.

فعالیت

مدرسه راهنمایی شهید مؤذن پور تعداد کتاب هایی که دانش آموزان امانت گرفته اند ،بررسی شده و آمار و اطّالعات زیر به دست
در
ٔ

توجه به کسر های با مخرج  ،10نمودار دایره ای را کامل کنید.
آمده است .جدول داده ها را کامل کنید .با ّ
نوع کتاب

مذهبی

داستانی

علمی

کمک درسی

سایر موارد

تعداد

390

210

810

400

190

درصد تقریبی

%20

%10

کسر تقریبی با
مخرج 10

___
2
10

1ــ چگونه درصد مربوط به هرنوع کتاب را به دست می آورید؟
توجه به نمودار ،دانش آموزان این مدرسه بیشتر به چه نوع کتابی عالقه دارند؟
2ــ با ّ

توجه کند؟ چرا؟
3ــ اگر مسئول کتابخانه بخواهد کتاب های جدیدی برای مدرسه بخرد ،باید به کدام نوع کتاب بیشتر ّ

نتیجه نمودار باال به دست می آوردید؟
4ــ اگر اطّالعات دیگری از
کتابخانه این مدرسه داشتید ،تفسیر و توصیف بهتری از ٔ
ٔ
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تمرین

شماره کفش ساکنان یک ساختمان را نشان می دهد.
1ــ جدول روبه رو تعداد و
ٔ

شماره کفش

شماره  40فروخته شود ،چند نفر از
اگر در یک مغازه فقط کفش های کوچک تر از
ٔ

تعداد

چوب خط

36
37

ساکنان این ساختمان می توانند از این مغازه کفش بخرند؟

38
39
40
41
42
43

پایه ّاول ،دوم و سوم دبستان یک مدرسه در نمودار زیر نشان داده شده است.
2ــ تعداد دانش آموزان ٔ
هر 10دانش آموز را با یک

نشان داده و نمودار

سوم

تصویری زیر را کامل کنید.

80
70
60

دوم

50
40

اول
ّ

30
20
10

سوم

توجه به نمودار ،جدول داده ها را کامل کنید.
3ــ با ّ

دوم

اول
ّ

0

35

زمان  6صبح  9صبح

ظهر  3بعد  6بعد
از ظهر از ظهر

30
25
20

درجه
حرارت

15
10

توجه به نمودار تغییرهای دما را توصیف کنید.
با ّ

6بعدازظهر ٣بعدازظهر ظهر

9صبح 6صبح

0

تغییر دما بین کدام ساعت ها بیشتر بوده است؟ فکر می کنید این نمودار مربوط به کدام فصل سال است؟ چرا؟
  ٤ــ دانش آموزان ّاول تا سوم چند دبیرستان
پولی را که برای جشن نیکوکاری جمع آوری کرده اند،
با  4نمودار مختلف نشان داده اند .کدام نمودار برای

سوم

اول
ّ
دوم

دبیرستان شهید محمودی

این موضوع مناسب تر است؟ چرا؟

دوم
سوم
اول
ّ
دبیرستان شهید احمدی

دوم
سوم
اول
ّ
دبیرستان شهید محمدی

تومان = ١٠٠٠

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

5

5

0

0

دوم
سوم
اول
ّ
دبیرستان شهید نوری
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احتمال یا اندازه گیری شانس
فعالیت

کدام اتفاق ها از میان موارد زیر حتماً رخ می دهند؟ کدام ها ممکن نیست رخ دهند؟ کدام موارد ممکن است اتفاق بیفتند؛ ولی حتمی
نیستند؟
الف) بالفاصله بعد از ماه فروردین ،ماه خرداد باشد.

وقتی بدون نگاه کردن به رنگ مهره ها
یک مهره برمی داریم ،می گوییم مهره را
به صورت تصادفی برداشته ایم.

ب) امروز تول ّد یکی از همکالسی هایتان باشد.
ج) تول ّد شما در این ماه باشد.
د) یک تاس بیندازید ،عددی بزرگ تر از  ٧بیاید.
هـ) یک تاس بیندازید ،عددی زوج بیاید.
و) یک تاس بیندازید ،عددی کوچک تر از  ٧بیاید.
کیسه روبه رو بیرون بیاورید که آبی باشد.
ز) بدون نگاه کردن به رنگ مهره ها ،یک مهره از ٔ

پاسخ هایتان را با دوستانتان مقایسه کنید .در کدام موارد همه پاسخ یکسانی داده اید؟ در کدام موارد پاسخ هایتان با هم فرق می کند؟

کار در کالس

گزینه مناسب را انتخاب کنید .در مورد دلیل انتخاب خود با هم کالسی هایتان گفت وگو کنید.
برای هر عبارت ٔ
		

حتمی است

ممکن است اما حتمی نیست

الف) تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی بعدی خود پیروز شود.
ب) مجموع دو عدد ،عددی زوج باشد.
ج) اگر بذر گندم بکاریم ،جو سبز شود.
د) اگر توپی را به سمت باال بیندازیم به پایین برگردد.
حلقه بسکتبال بیندازیم ،گل شود.
هـ) اگر توپی را به سمت ٔ

و) اگر سکه ای را به هوا پرتاب کنیم ،به پشت روی زمین می افتد.

فعالیت

١ــ وقتی یک سکه را می اندازیم ،دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد؛ یا سکه رو می آید
یا پشت ،این دو حالت مشابه هم اند.
همه حالت های مشابهی را که ممکن است اتفاق بیفتد ،بنویسید.
در هریک از موارد زیر ٔ

الف) تاس می اندازیم.

ب) یک مهره را به طور تصادفی از کیسه ای که سه مهره به رنگ های سبز ،زرد و آبی دارد ،بیرون می آوریم.
چرخنده روبه رو را می چرخانیم.
عقربه
ج) ٔ
ٔ
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غیرممکن است

٢ــ وقتی یک سکه را می اندازیم ،دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد :یا سکه رو می آید یا پشت .چون این دو حالت مشابه اند،
شانس رو آمدن سکه با شانس پشت آمدن آن برابر است .در کدام یک از موارد زیر شانس رخ دادن دو اتفاق با هم برابر است؟
الف) تاس می اندازیم ،عدد

بیاید.

تاس می اندازیم ،عدد

بیاید.

عقربه چرخنده روبه رو را می چرخانیم ،روی آبی بایستد.
ب) ٔ

عقربه چرخنده روبه رو را می چرخانیم ،روی قرمز بایستد.
ٔ
وقتی یک سکه را می اندازیم ،دو ِ
حالت هم شانس ممکن است اتفاق بیفتد ،یا سکه رو می آید یا پشت و چون در یک

١
حالت از این دو ِ
حالت ممکن ،سکه رو می آید؛ پس احتمال رو آمدن سکه __ است.
2

به این ترتیب برای بیان انداز ٔه شانس رخ دادن یک اتفاق ،از یک عدد استفاده کرده ایم که احتمال رخ دادن آن اتفاق

نامیده می شود.

برای اینکه احتمال رخ دادن یک اتفاق را به دست آوریم ،ابتدا همهٔ حالت های ممکن را می یابیم ،سپس حالت های

موردنظر را از میان حالت های ممکن پیدا می کنیم .احتمال رخ دادن اتفاق موردنظر برابر است با نسبت تعداد حالت های
موردنظر به تعداد حالت های ممکن؛ بنابراین:

تعداد حالت های مطلوب
___________________________ = احتمال رخ دادن یک اتفاق
تعداد حالت های ممکن
کار در کالس

١ــ احتمال اتفاق افتادن هر اتفاق را با یک کسر بیان کنید .توضیح دهید صورت و مخرج هر کسر را چگونه پیدا کرده اید.

الف) تاس می اندازیم ،عددی زوج بیاید.

ب) تاس می اندازیم ،عددی بخش پذیر بر  ٣بیاید.

چرخنده مقابل روی سبز قرار بگیرد.
عقربه
ج) ٔ
ٔ

چرخنده مقابل روی قرمز قرار بگیرد.
عقربه
د) ٔ
ٔ
٢ــ چرا احتمال رخ دادن یک اتفاق ،صفر ،یک یا عددی بین صفر و یک است؟
3ــ الف) صفر بودن احتمال به چه معناست؟
ب) یک بودن احتمال به چه معناست؟
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١ــ برای هریک از موارد زیر یک مثال بنویسید.
الف) اتفاقی که احتمال رخ دادن آن صفر باشد.
ب) اتفاقی که احتمال رخ دادن آن ١
__ باشد.
2
ج) اتفاقی که احتمال رخ دادن آن یک باشد.
٢ــ احتمال رخ دادن هر اتفاق را با قرار دادن یک نقطه روی پاره خط مقابل آن مشخص کنید.
1

الف) تاس می اندازیم ،عدد  ٩بیاید.
ب) تاس می اندازیم ،عدد

0

بیاید.

ج) تاس می اندازیم ،عددی زوج بیاید.
د) تاس می اندازیم ،عددی کوچک تر از  ٧بیاید.
عقربه چرخنده مقابل روی رنگ قرمز را حساب کنید.
٣ــ احتمال ایستادن ٔ
بقیه مهره ها سفیدند .از هر کیسه یک مهره را به صورت تصادفی بیرون
مهره سیاه وجود دارد و ٔ
٤ــ در هر کیسه فقط یک ٔ

مهره سیاه از کدام کیسه بیشتر است؟ چرا؟
می آوریم .احتمال بیرون آمدن ٔ

١00٠
مهره

١0٠
مهره

١٠
مهره

 ٥ــ با قرار دادن عالمت < یا = یا > احتمال وقوع اتفاق ها را با هم مقایسه کنید.
تاس  ١یا  ٢بیاید

تاس  ٣بیاید.

تاس عددی کمتر از  ٤بیاید

تاس  ٤یا  ٥بیاید.

 ٦ــ در شکل زیر دو هدف تیراندازی می بینید.
یک تیر به سمت هریک از این هدف ها پرتاب می کنیم ،فکر می کنید احتمال خوردن تیر به رنگ قرمز در کدام هدف بیشتر است؟
چرا؟

120

احتمال و تجربه
فعالیت

١ــ محسن می خواهد یک سکه بیندازد ،سکه رو می آید یا پشت؟
او سکه را انداخت .سکه رو آمد .اگر دوباره سکه را بیندازد ،رو می آید یا پشت؟
محسن سه بار سکه را انداخت و هر سه بار رو آمد .اگر یک بار دیگر سکه را بیندازد ،رو می آید یا پشت؟
٢ــ شما هم تجربه کنید! یک سکه بردارید ،آن را  ١٠بار بیندازید و در هر آزمایش ،وضعیت سکه را با رسم چوب خط ،در جدول
مقابل یادداشت کنید.
جدولتان را با دوستانتان مقایسه کنید .آیا جدول همه با هم یکسان است؟
نسبت تعداد رو آمدن سکه به تعداد کل آزمایش ها را با توجه به جدول خودتان،
به صورت یک کسر بنویسید.
کسرتان را با کسرهای به دست آمده در کالس مقایسه کنید .آیا کسرها با هم مساوی
هستند؟

کار در کالس

مهره آبی قرار دهید .یک مهره را به صورت تصادفی از کیسه بیرون بیاورید و رنگ آن را
مهره قرمز و ٔ ٢
١ــ در یک کیسه ٔ ١

یادداشت کنید .مهره را دوباره درون کیسه قرار دهید .این آزمایش را  ٩بار دیگر هم انجام دهید و جدول زیر را کامل کنید:
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

نوبت آزمایش
رنگ مهره

جدولتان را با دوستانتان مقایسه کنید .آیا جدول همه با هم یکسان است؟
مهره قرمز از کیسه بیرون آمد؟
در چه کسری از آزمایش ها ٔ

مهره آبی؟
در چه کسری ٔ

حاصل جمع این دو کسر را حساب کنید.
پاسخ ها را با دوستانتان مقایسه کنید .چه تفاوت ها و شباهت هایی مشاهده
می کنید؟
٢ــ یک تاس را  ٣٠بار بیندازید و عدد روی تاس را در نمودار مقابل ثبت
کنید.
پاسختان را با دوستانتان مقایسه کنید.
آیا در  ٣٠آزمایش انجام شده ،هر عدد دقیقاً  ٥بار مشاهده شد؟
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نتیجه آزمایش ها
صفحه قبل هریک ١٠ ،بار سکه را پرتاب کردید و
١ــ در فعالیت
ٔ
ٔ

را یادداشت کردید .اکنون نتایج به دست آمده در کل کالس را با هم جمع کنید و در جدول
روبه رو بنویسید( .مثال ً اگر  ٣٠دانش آموز در کالس شما باشند ،نتایج  ٣٠٠آزمایش در

جدول می آید).

تعداد کل آزمایش ها را به دست آورید.
در چه کسری از آزمایش ها ،سکه رو آمده است؟
در چه کسری از آزمایش ها ،سکه پشت آمده است؟
درباره آن گفت وگو کنید.
٢ــ عبارت زیر را بخوانید و
ٔ

__ است؛ یعنی انتظار داریم در تعداد زیاد آزمایش ها ،تقریباً در ١
«وقتی می گوییم در آزمایش پرتاب سکه ،احتمال رو آمدن ١
__
2
2
موارد سکه رو بیاید».
٣ــ الف) آیا همیشه در  ٢٠بار پرتاب سکه ،دقیقاً  ١٠بار سکه رو می آید؟
ب) انتظار دارید در  ١٠٠٠بار پرتاب سکه ،تعداد رو آمدن ها تقریباً چند بار باشد؟
ج) آیا ممکن است در  ٥٠٠بار پرتاب یک سکه ٤٠٠ ،بار سکه پشت بیاید؟
د)  ٥٠٠بار سکه ای را انداخته ایم ٤٠٠ ،بار پشت آمده است .در مورد سالم بودن این سکه چه نظری دارید؟
کار در کالس

١ــ الف) آیا ممکن است در  ١٠بار پرتاب تاس ،عدد  ٦نیاید؟
ب) آیا همیشه در  ٣٠٠بار پرتاب سکه ،دقیقاً  ٥٠بار هریک از عددها دیده می شوند؟
چرخنده مقابل را می چرخانیم.
عقربه
٢ــ ٔ
ٔ

الف) چرخنده به چند قسمت مساوی تقسیم شده است؟
ب) احتمال ایستادن عقربه روی هریک از قسمت ها چقدر است؟
ج) احتمال ایستادن عقربه روی هریک از رنگ ها را محاسبه کنید.
= احتمال سفید

= احتمال آبی

= احتمال نارنجی

د) اگر  ٤٠٠بار عقربه را بچرخانیم ،انتظار داریم عقربه تقریباً چند بار روی هر قسمت قرار بگیرد؟
هـ) اگر  ٤٠٠بار عقربه را بچرخانیم ،انتظار داریم عقربه تقریباً چند بار روی رنگ سفید قرار بگیرد؟
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چرخنده روبه رو را می چرخانیم ،احتمال ایستادن عقربه روی کدام رنگ بیشتر است؟ چرا؟
عقربه
١ــ ٔ
ٔ
مهره قرمز قرار داده ایم.
مهره آبی و ٔ ١
٢ــ در یک کیسه ٔ ٤

یک مهره را به طور تصادفی بیرون می آوریم؛ رنگ آن را یادداشت می کنیم و به کیسه برمی گردانیم.
می خواهیم این آزمایش را  ٢٠بار انجام دهیم.
آیا می توانیم پیش از انجام کار ،مشخص کنیم که در چه کسری از آزمایش ها مهره آبی بیرون می آید؟ چرا؟
نتیجه آزمایش ها را در جدول یادداشت کرده ایم:
٣ــ یک تاس را بیست بار پرتاب کرده ایم و ٔ
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9

7

8

6

5

4

3

2

1

نوبت آزمایش
عدد تاس

هریک از عددهای روی تاس ،در چه کسری از آزمایش ها آمده است؟
آیا می توانید بدون محاسبه ،حاصل جمع این کسرها را به دست آورید؟ چگونه؟
٤ــ الف) انتظار دارید در  ١٠٠٠بار پرتاب تاس ،تقریباً چند بار

بیاید؟

ب) انتظار دارید در  ١٠٠٠بار پرتاب تاس ،تقریباً چند بار عددی زوج بیاید؟
چرخنده مقابل را طوری رنگ کنید که احتمال ایستادن عقربه روی رنگ سفید برابر صفر باشد،
 ٥ــ
ٔ

یعنی ایستادن عقربه روی رنگ سفید ،غیرممکن باشد.
عقربه چرخنده مقابل را می چرخانیم.
 ٦ــ ٔ

4

الف) احتمال ایستادن عقربه روی هریک از عددها را محاسبه کنید.

1
3

4

= احتمال ٣

= احتمال ٢

= احتمال ١

= احتمال ٧

= احتمال ٦

= احتمال ٥

6

4
5

1
2

7

ب) اگر  ١٠٠٠بار عقربه را بچرخانیم ،انتظار داریم عقربه تقریباً چند بار روی عدد  ٣قرار بگیرد؟
ج) اگر  ١٠٠٠بار عقربه را بچرخانیم ،انتظار داریم عقربه تقریباً چند بار روی عدد  ٤قرار بگیرد؟
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مرور فصل

9

مفاهیم و مهارتها
در این فصل واژه های زیر به کار رفته اند .مطمئن شوید که می توانید با جمالت خود آنها را تعریف کنید و برای هرکدام یک مثال
بزنید.
آمار
کنید.

جمع آوری داده

نمونه گیری

اتفاق های هم شانس

احتمال

خالصه درس تهیه
در این فصل روش های اصلی زیر مطرح شده اند .با یک مثال هرکدام را توضیح دهید و در دفتر خود یک
ٔ
سازماندهی داده ها در جدول

رسم نمودار ستونی

رسم نمودار خط شکسته

رسم نمودار تصویری

کاربرد هریک از نمودارها در مسائل مختلف

انتخاب نمودار مناسب برای موضوع موردنظر

تشخیص حتمی ،ممکن یا غیرممکن بودن یک اتفاق

پیدا کردن احتمال رخ دادن یک اتفاق

آزمایش و ثبت نتایج مربوط به یک اتفاق تصادفی

مقایسه احتمال رخ دادن یک اتفاق با نتایج آزمایش ها
ٔ

کاربرد
آمار و احتمال در زندگی روزمره ،کاربرد وسیعی دارد .به کمک اطالعات آماری و با درک مفهوم احتمال می توانیم وقوع
رخدادها از جمله بارندگی ،سیل ،بارش برف و… را پیش بینی کنیم.
تمرین های ترکیبی
درصورتی که بتوانید تمرین های ترکیبی زیر را انجام دهید ،مطمئن می شوید که این فصل را به خوبی آموخته اید.
یک تاس را  ١٠بار بیندازید و نسبت تعداد دفعاتی را که عدد زوج آمده ،به تعداد کل آزمایش ها ،پیدا کنید و با یک کسر نمایش
دهید.
احتمال زوج بودن عدد روی تاس را محاسبه کنید و با یک کسر نمایش دهید.
آیا این دو کسر همیشه با هم برابرند؟
آیا ممکن است این دو کسر با هم برابر باشند؟
آیا می توان گفت که وقتی تعداد آزمایش ها زیاد می شوند ،انتظار داریم که این دو کسر تقریباً برابر شوند؟
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ردیف

بخشپذیری ،مقسومعلیه و مضرب

جن اعداد :ماجرای ریاضی
٭

٭

اسحاق نیوتن :ریاضیدان و دانشمند برجسته

در كالس درس خوارزمی

آموزش ،تمرین ریاضیات هفتم (در سیاره تایماز)...

آموزش جامع ریاضیات هفتم

عنوان

پندی ،زهره

انزنس برگر ،هانس ماگنوس

روزینسكی ،ناتالی مایرا

ساالری ،حسن

عزیززاده ،هادی

بیات ،حمیدرضا

مؤلف

نیکمنش

ملکدخت قاسمی

رضا علیزاده

مترجم

كتابهای مناسب ریاضی پایه هفتم

مدرسه

آییژ

ققنوس

مدرسه

مبتكران /پیشروان

مبتكران /پیشروان

نام ناشر

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران
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محل نشر سالانتشار
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