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دانستنی هایی برای معلم

بگیرند،  یاد  را  مفاهیم احتمال  از چه سّنی می توانند  بچه ها  اینکه  بدانید محققان در مورد  جالب است 
اختالف نظر دارند. پیاژه و اینهلدر بر این باور بودند که فهم نظام مند احتمال زودتر از سن های 9 تا 12 سال 
شروع نمی شود. در این دوره بچه ها مسائل را به طور شهودی و نه براساس استدالل رسمی حل می کنند.

یوس و همکارانش نشان دادند که کودکان 4 ساله نیز درکی از احتمال دارند. هودنیک کادز و اسکربک 
در پژوهشی، تکالیفی در ارتباط با تمایز قائل شدن بین پیشامدهای ممکن، غیرممکن و حتمی به بچه های 4 تا 

نگاه کلی به فصل

این فصل در ادامه مباحث احتمال که از مقطع ابتدایی در کتاب های ریاضی شروع شد و در مقطع اول 
یازدهم  پایه های دهم و  از کتاب ریاضی در  به عنوان فصلی  یافت و سپس در رشتٔه تجربی  ادامه  متوسطه 
حضور داشت به عنوان آخرین فصل کتاب ریاضی پایٔه دوازدهم آمده است. از آنجا که در سلسله کتاب های 
جدید مباحث احتمال به مقاطع و پایه های مختلف تحصیلی گسترش یافت در این کتاب تنها آخرین مفهوِم 

مورد نظر، یعنی قانون احتمال کل و مثال ها و مسائلی در ارتباط با آن ارائه شده است.

تصویر عنوانی

احتمال، یکی از موضوعات کاربردی در ریاضیات است. از آنجا که تصمیم گیری در مسائل غیر قطعی 
همواره یکی از چالش های بشر بوده است لذا علم احتمال به مرور زمان اهمیت خود را در ذهن انسان بیشتر 
بازی  شانسی  برد در یک  آوردن احتمال  به دست  با مسائلی چون  بیشتر  تاریخ احتمال  کرده است. گرچه 
عجین بوده است اما امروزه کاربرد احتمال در مسائلی چون پیش بینی وضع هوا نقشی انکارناپذیر در زندگی 

بشر بازی می کنند.
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نمونه سؤاالت ارزشیابی

1 یک اتوبوس در حال انتقال تعدادی ورزشکار از رشته های والیبال و بسکتبال است. 45 درصد 
ورزشکارانی که در اتوبوس هستند، بسکتبالیست و 55 درصد آنها والیبالیست هستند. از طرفی 20 درصد 
میان  از  اگر  دارند.  متر   2 باالی  قدی  اتوبوس هستند  در  که  والیبالیست هایی  و 15 درصد  بسکتبالیست 
ورزشکاران این اتوبوس فردی به تصادف انتخاب شود، با چه احتمالی فرد انتخابی قدی باالی 2 متر خواهد 

داشت؟
٢ جمعیت شهرنشین یک شهرستان دو برابر جمعیت روستانشین آن است. 70 درصد شهرنشینان و 50 
درصد روستائیان این شهرستان دارای تحصیالت دانشگاهی هستند. اگر فردی به تصادف از این شهرستان 

انتخاب شود:
الف( با چه احتمالی فرد انتخابی جزء شهرنشینان و با چه احتمالی جزء روستانشینان است؟

ب( با چه احتمالی فرد انتخابی تحصیالت دانشگاهی دارد؟
٣ سه درصد از افراد باالی 40 سال از یک جامعه و یک درصد از سایر افراد آن جامعه به نوعی بیماری 
باشند، چند درصد افراد این  خاص مبتال هستند. اگر 30 درصد افراد این جامعه باالی 40 سال داشته 

جامعه به بیماری مذکور مبتال هستند؟
٤ در یک مدرسٔه دورٔه دوم متوسطه نصف دانش آموزان پایٔه دهم، یک سوم آنها پایٔه یازدهم و یک ششم 
آنها پایٔه دوازدهم هستند. اگر رشتٔه ورزشی 30 درصد از دانش آموزان پایٔه دهم، 25 درصد از دانش آموزان 

8 ساله دادند. آنها مشاهده کردند که بچه های 5ــ4 ساله اغلب در مسائل با کلمٔه »حتمی« مشکل دارند، در 
حالی که نیمی از کودکان پیش دبستانی به این مسائل پاسخ صحیح داده بودند، همچنین آنها دریافتند بچه های 

سن 4 تا 8 سال قادر به پیش بینی رویدادهایی با احتمال برابر نیستند.
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پایٔه یازدهم و 20 درصد از دانش آموزان پایٔه دوازدهم، فوتبال باشد و یک نفر به تصادف از دانش آموزان این 
مدرسه انتخاب شود، با چه احتمالی رشتٔه ورزشی فرد مورد نظر فوتبال است؟

٥ دو جعبه داریم که در اولی 4 مهرٔه سفید و 8 مهرٔه مشکی و در دومی 6 مهرٔه سفید و 2 مهرٔه مشکی 
قرار دارد. اگر تمام مهره های هر دو جعبه را در یک جعبٔه سوم بریزیم و یک مهره به تصادف از جعبٔه سوم 

خارج کنیم:
الف( با چه احتمالی مهرٔه خارج شده قبالً در جعبٔه اول بوده و با چه احتمالی قبالً در جعبٔه دوم بوده است؟

ب( با توجه به قسمت )الف( و قانون احتمال کل با چه احتمالی مهرٔه مورد نظر سفید است؟

اهداف درس

 درک قانون احتمال کل
 درک شرایط استفاده از قانون احتمال کل

 استفاده از قانون احتمال کل در حل برخی مسائل احتمال

روش تدریس

با توجه به اینکه بنای قانون احتمال کل بر مفاهیمی مانند احتمال شرطی استوار است، لذا مرور آنچه به 
عنوان یادآوری در ابتدای درس آمده است بسیار مفید خواهد بود. قبل از بیان قانون احتمال کل مطمئن 
شوید که دانش آموز مفهوم افراز را درک کرده است و از آنها بخواهید مثال هایی از افراز در زمینه های 
گوناگون بیان نمایند. در این درس عالمت ∑ مطرح شده است. مطمئن شوید که دانش آموزان آن را صرفاً به 
عنوان یک نماد کاربردی و نه یک موجود پیچیدٔه ریاضی درک کرده اند. در ادامٔه درس قانون احتمال کل 
به کمک مفاهیمی که دانش آموز با آنها آشنایی دارد بیان شده است و سپس فرمول آن و مثال هایی از کاربرد 
آن آورده شده است. می توانید چند مثال دیگر به صورتی که فقط صورت سؤال را به صورت شفاهی توضیح 
قانون  با  را  آن  قانون احتمال کل و نحؤه حل  با  ارتباط آن سؤال  به طور شفاهی  نیز  دهید و دانش آموزان 
احتمال کل توضیح دهند. در پایان می توانید برای تسلط بیشتر دانش آموزان از آنها بخواهید سؤال هایی طرح 

نمایند که قابل حل با قانون احتمال کل باشند.
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