
فصل 7
... آمار و احتمال

ّطالعات در زمان های مشّخص می توان  با استفاده از نمودارهای آماری و بررسی تغییرات این ا
اتّفاق های بعدی را پیش بینی کرد. 

برای مثال، تغییرات قیمت طال، قیمت نفت و آب و هوا این امکان را می دهد که وضعیت روزهای 
آینده ی بازار یا هوا را با دّقت خوبی حدس بزنیم یا پیش بینی کنیم. 



حّل مسئله
١ــ می خواهیم عددهای 112، 107 و 117 را مقایسه کنیم. راه حل های 4 دانش آموز را کامل کنید و هر کدام را 

توضیح دهید.

 پروانه: من از رقم صدگان شروع می کنم. چون رقم صدگان سه عدد مساوی است به سراغ رقم دهگان می روم. 
رقم دهگان عدد 107 صفر است، پس از همه کوچک تر است. رقم دهگان عددهای 112 و 117 برابر است، پس: 

_______________________________________________________________________

 ستاره: من عددها را به صورت گسترده می نویسم و سپس با هم مقایسه می کنم:

112

100+10+٢

107

100+0+7

117

100+10+7
عدد 100 در هر سه عدد مشترک است و آن را کنار می گذارم. سپس _______________________________

  

 نسرین: من عددها را روی محور نشان می دهم:

١00    ١0١                         ١05                                    ١١0                                ١١5

چرا نسرین محور خود را از عدد 100 شروع کرده است؟

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

محور عمودی شکل از چه عددی شروع شده است ؟ 

تقسیم های این محور چندتا چندتاست؟

در هر 4 روش، این دانش آموزان چگونه مسئله ی خود را آسان تر کرده اند؟ توضیح دهید.

_______________________________________________________________________

صدوهفت صدودوازده     صدوهفده   

١١8
١١6
١١4
١١٢
١١0
١08
١06
١04
١0٢
١00
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حّل مسئله ی ساده تر، حدس و آزمایش
٢ــ حسن یک سّکه را 10 مرتبه انداخته و رو یا پشت آمدن آن را یادداشت کرده است. جدول او را به صورت 

حدسی ادامه دهید. 

جدول ١

12345678910آزمایش
پپروضعیت سّکه

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

حاال شما این آزمایش را انجام دهید و جدول زیر را کامل کنید.

جدول ٢

12345678910آزمایش
وضعیت سّکه

آیا تعداد رو یا پشت آمدن آزمایش های شما با جدول ١ تفاوت دارد؟

٣ــ اگر از کیسه ی روبه رو بدون نگاه کردن به داخل آن یک مهره در بیاوریم، به احتمال بیشتر چه رنگی خواهد 
داشت؟ پاسخ دو دانش آموز به صورت زیر است:

امیر: فرقی نمی کند؛ چون در کیسه دو رنگ داریم.

علی: احتمال بیرون آمدن رنگ سبز بیشتر است؛ چون تعداد سبزها بیشتر است.
کدام یک درست گفته اند؟ چرا؟ __________________________________________________

______________________________________________________________________

حاال این آزمایش را  ده بار انجام دهید و نتیجه را یادداشت کنید. حدس کدام دانش آموز در این آزمایش تأیید شد؟

12345678910آزمایش
رنگ
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موسٰیمرتضٰیمجتبٰیمصطفٰی

غدغدغدغد

فّعالیت

نمودار خّط شکسته

برای  را  ها  دبستان  از  یکی  بسکتبال  و  والیبال  فوتبال،  های  ورزش  به  تعداد عالقه مندان  گذشته جدول  در سال 
دانش آموزان کالس های چهارم، پنجم و ششم به صورت زیر مشاهده کردید.

ف: فوتبال       
و: والیبال         
ب: بسکتبال    

حاال می خواهیم نمودار ستونی این اطاّلعات را رسم کنیم. از سه رنگ مشّخص شده ی باال استفاده می کنیم. برای نمونه، 
شکل مربوط به کالس چهارم انجام شده است.

شما بقیه ی نمودار را کامل کنید و به سؤال های زیر پاسخ دهید.
دركدام كالس عالقه مندان به بسكتبال بیشتر است؟

در كالس  پنجم، كدام ورزش عالقه مندان بیشتری دارد؟

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

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

                                نمودار زیر تعداد کتاب های داستان و غیرداستان خوانده شده توّسط 4دانش آموز را نشان می دهد.  
با توّجه به نمودار رسم شده، جدول را كامل كنید.

 
ــ چه کسی بیشترین کتاب را خوانده است؟ 

کار در کالس

ششمپنجمچهارم
بوفبوفبوف
١4١٢8١٢١0١4١0١٢١0

پنجم                         چهارم ششم                       

١6
١4
١٢
١0

8
6
4
٢

مصطفٰی مجتبٰی          مرتضٰی            موسٰی          

80
70
60
50
40
٣0
٢0
١0

تعداد كتاب

تعداد

کالس

کتاب داستان 
کتاب غیر داستان 
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١  ٢  ٣  4  5  6  7  8  9   ١0   ١١   ١٢

قیمت به دالر

هفته

١٢4
١٢٢
١٢0
١١8
١١6
١١4
١١٢
١١0
١08
١06
١04
١0٢
١00

12345678910هفته فّعالیت
102105107115120122117112110110قیمت به دالر

١ــ قیمت هر بشكه نفت ایران در ده هفته در جدول زیر مشّخص شده است.

برای اینکه تغییرات قیمت نفت را بهتر نشان دهیم، ابتدا مانند نمونه قیمت 
مربوط به هر هفته را با یک نقطه در نمودار نشان می دهیم.

شما بقیه ی نقاط را پیدا کنید.
)توّجه داشته باشید که قیمت ها از 100 شروع شده اند.(

حاال نقطه ها را به هم وصل کنید. به این نمودار، نمودار خّط شکسته می گویند.
با توجه به نمودار، به سؤال های زیر پاسخ دهید.

 در بین كدام دو هفته ، تغییرات از همه بیشتر بوده است ؟

 قیمت نفت در کدام هفته ها افزایش داشته است ؟

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

 در این نمودار معنی   چیست؟

 با توّجه به این نمودار فکر می کنید که در هفته ی بعد چه اتّفاقی می افتد؟

             ٢ــ نمره های ریاضی یک دانش آموز کالس هفتم به صورت زیر است:

ماه مهر: 16، ماه آبان: 14، ماه آذر: 16 ، ماه دی: 18، ماه بهمن: 17، ماه اسفند: 15

برای نمایش بهتر این اطاّلعات، دو دانش آموز روش های زیر را انتخاب کرده اند. 
کار آنها را کامل کنید.

برای فهمیدن تغییرات نمره های این دانش آموز در درس ریاضی، كدام روش مناسب تر است؟ چرا؟ 

اسفندبهمندی آذرآبانمهرماه 
1614نمره

اسفند  بهمن  دی    آذر   آبان   مهرروش یگانه

٢0
١8
١6
١4
١٢
١0

8
6
4
٢

روش یكتا
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کار در کالس

8  ١0  ١٢  ٢  4  6  8   ١0     ١٢  ٢  4  6  

دماي هوا

ساعت

٣4
٣٢
٣0
٢8
٢6
٢4
٢٢
٢0
١8
١6
١4
١٢
١0

ظهر              نیمه شب                

  انجام بده.

دمای هوای یک شهر در یک شبانه روز هر دو ساعت یک بار اندازه گیری شده است. با توّجه به اطاّلعات 
داده شده، ابتدا جدول را کامل و سپس نمودار خّط شکسته ی آن را رسم کنید.

6 بعدازظهر: 430بعدازظهر: 232 بعدازظهر: 1229 ظهر: 1026 صبح: 822 صبح: 18
6 صبح: 416صبح: 214 صبح: 1213 شب: 18 10 شب: 820 شب: 25

با توّجه به جدول و نمودار، به سؤال های زیر پاسخ دهید.

بین کدام ساعت ها بیشترین تغییر دما دیده می شود؟

اختالف دما بین ساعت های 10 صبح و 12 ظهر چند درجه است؟

بیشترین دما و کمترین دما در چه ساعت هایی بوده است؟

اختالف بین بیشترین و کمترین دما چند درجه است؟

با توّجه به نمودار، توضیح دهید که تغییرات دمای روز و شب

این شهر چگونه است؟

یک عدد دورقمی انتخاب کنید. جای رقم های یکان و دهگان را عوض کنید تا یک 
عدد دورقمی دیگر به دست آید. این دو عدد دورقمی را از هم کم کنید. حاصل 
تفریق را بر 9 تقسیم کنید. آیا این تقسیم، باقی مانده دارد؟ این کار را سه بار دیگر 

تکرار کنید.

نیمه   شبظهرصبح
صبحشب

8زمان
دما
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کار در کالس

   توضیح بده.

١ــ یک پرستار هر ساعت ضربان قلب یک بیمار را در دقیقه گرفته و در جدول زیر نوشته است.

بعداز ظهرصبح
ظهر

1234567891011121زمان
85858280808078807875727070ضربان

ــ نمودار خّط شکسته را رسم کنید.
ــ بین کدام ساعت ها تغییرات ضربان زیاد بوده است؟

ــ اگر ضربان قلب کمتر از 70 برای این بیمار خطرناک باشد، 
در چه ساعتی این بیمار به مراقبت وی ژه احتیاج داشته است؟

٢ــ برای رسم نمودار خّط شکسته ی تعداد ضربان قلب از چه عددی شروع می کنید؟ چرا؟
تقسیم های محور را چندتایی در نظر می گیرید؟ تا کجا ادامه می دهید؟

٣ــ دمای هوای یک شهر در ماه های یک سال در جدول زیر آمده است.

اسفندبهمندیآذرآبان مهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینماه
21253031342724151081014دما

 گرم ترین و سردترین ماه را پیدا کنید.
 بیشترین تغییر دما بین کدام دو ماه بوده است؟
 کمترین تغییر دما بین کدام دو ماه بوده است؟

توضیح دهید هر شکل با چه حرکتی بر شکل مشابه خود منطبق می شود.

2

1

1

2

1 2
2

1
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فّعالیت

احتمال
 ١ــ  همان طور كه سال های قبل یادگرفتید، از عبارت »احتمال دارد« در زندگی روزمره هم بسیاراستفاده می كنیم. 
گاهی نیز عبارت های » به احتمال بیشتر« یا » به احتمال كمتر« یا » به احتمال برابر« را به کار می بریم. با این توضیح 
مانند نمونه و با توّجه به جمله ی داخل کادر برای هر یک از موارد زیر، عبارتی مناسب انتخاب كنید و دلیل انتخاب 

خود را توضیح دهید.

اینکه بدون نگاه کردن به کیسه، یک مهره در آوریم و مهره قرمز باشد،

الف( _________________________________

ب( _________________________________

ج( چون هر سه مهره قرمز است.

د( چون یکی از مهره ها قرمز است و دو تای دیگر قرمز نیست.

هـ( _________________________________

2ــ چرخنده ای به صورت شکل روبه رو داریم.
عقربه ی چرخنده هر بار پس از ایستادن  عددی را نشان می دهد.

برای هر یک از موارد زیر یکی از پنج عبارت باال را انتخاب کنید و دلیل انتخاب خود را بنویسید.

الف( روی عدد زوج بایستد: به طور حتم اتّفاق نمی افتد.               دلیل: چون عدد زوجی در این چرخنده وجود ندارد.
ب( روی عدد فرد بایستد: ________________________ دلیل: ________________________________
ج(  روی عدد کمتر از 3 بایستد: ____________________ دلیل: ________________________________
د(    روی عدد بزرگ تر از 9 بایستد: __________________ دلیل: ________________________________
هـ( روی یکی از عدد های بزرگ تر از 5 بایستد: __________  دلیل: ________________________________
و( روی یک عدد بزرگ تر از 15 بایستد: _____________    دلیل: ________________________________

به طور 
حتم اّتفاق 

می افتد

به 
احتمال 

بیشتر

به 
احتمال 

برابر
به احتمال 

کمتر
به طور 

حتم اّتفاق 
نمی افتد

11

13

97
35
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               ١ــ جدول روبه رو تعداد سیب هایی را که به رنگ های مختلف در یخچال 
                 موجودند، نشان می دهد.اگر بخواهیم بدون نگاه کردن یک سیب برداریم، 

این احتمال را که آن سیب به رنگ قرمز باشد، با عبارت مناسب مشّخص کنید
 و دلیل این انتخاب را بنویسید.

٢ــ از کیسه ی روبه رو بدون نگاه کردن به داخل آن یک مکعب درمی آوریم، احتمال بیرون آمدن 
کدام رنگ مکعب بیشتر است؟ چرا ؟

احتمال بیرون آمدن کدام رنگ مکعب کمتر است ؟ چرا ؟

             ١ــ چرخنده ای به شکل روبه رو داریم.
     در این چرخنده، احتمال این را که عقربه روی هر رنگ بیفتد، با یک عبارت مشّخص کنید.

                 قرمز:                        آبی:                          سبز:                           زرد:

اگر عقربه ی این چرخنده را 20 بار بچرخانیم، انتظار داریم کدام رنگ بیشتر بیاید؟ چرا ؟

٢ــ این آزمایش را انجام دهید: عقربه ی چرخنده را ٢0 بار بچرخانید و پس از ایستادن، رنگ آن را یادداشت کنید.

1234567891011121314151617181920آزمایش
رنگ

چند مرتبه روی رنگ قرمز ایستاد؟

آیا تعداد دفعات ایستادن عقربه روی رنگ قرمز بیشتر از بقیه است؟

آیا در کالس شما دانش آموزی هست که در آزمایش او رنگ قرمز کمتر از بقیه ی رنگ ها باشد؟

آیا انتظار شما درباره ی رنگ آبی و سبز هم اّتفاق افتاد؟ )تعداد دفعات ایستادن عقربه روی رنگ آبی بیشتر از سبز است.(

فّعالیت

کار در کالس
رنگ سیبتعداد

سبز7
قرمز3
زرد5
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   خالق باش

١ــ اگر یک سکّه را بیندازیم، یا رو می آید یا پشت.

 احتمال رو یا پشت آمدن سّکه را با چه عبارتی بیان می کنید؟ چرا ؟

اگر سّکه را ٢0 بار بیندازیم، پیش بینی می کنید چند مرتبه رو و چند مرتبه پشت آن بیاید؟ چرا ؟

ــ یک سکّه را 20 بار بیندازید و هر بار رو یا پشت آمدن آن را در جدول زیر یادداشت کنید.

1234567891011121314151617181920آزمایش
وضعیت سّکه

تعداد رو آمدن:                                                تعداد پشت آمدن:

آیا این آزمایش مطابق انتظار شما بود؟

آیا در کالس شما دانش آموزی هست که در آزمایش او سّکه 10 بار به رو و 10 بار به پشت آمده باشد؟

٢ــ ساناز عقربه ی  یک چرخنده را 20 بار چرخانده و هر بار رنگ آن را یادداشت کرده است. نتیجه ی آزمایش او را در 
جدول روبه رو می بینید.

تعدادرنگ
7آبی
11سبز

2نارنجی

اگر ساناز یک بار دیگر عقربه را بچرخاند، احتمال آمدن رنگ نارنجی را با بیان یک عبارت پیش بینی کنید.

دلیل خود را توضیح دهید.

هرکدام از شکل های زیر، چند درجه باید بچرخند تا دوباره روی خودشان بیفتند؟ 

کار در کالس
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تمرین
به احتمال کمتر 

زوج می آید. به احتمال برابر 
زوج یا فرد 

می آید.

١ــ چرخنده ی روبه رو 8 قسمت دارد. آن را طوری رنگ کنید که احتمال قرار گرفتن    
     عقربه روی رنگ سبز بیشتر و روی رنگ های آبی و قرمز کمتر باشد.

٢ــ روی یک تاس عددهای 1 تا 6 وجود دارد. این احتمال را که پس از انداختن تاس
 عدد زوج بیاید، با یک عبارت مناسب مشّخص کنید. 

پاسخ دو دانش آموز را ببینید. 
کدام یک درست می گویند؟ چرا ؟

٣ــ برای هرکدام از عبارت های »به طور حتم اّتفاق می افتد« و »به طور حتم اّتفاق نمی افتد« یک مثال بزنید.

به طور حتم اّتفاق می افتد:___________________________________________________________

به طور حتم اّتفاق نمی افتد:___________________________________________________________

4ــ اگر از هر کیسه یک مهره خارج کنیم، در کدام یک احتمال بیرون آمدن مهره ی سیاه بیشتر است ؟ تعداد مهره ها روی 
کیسه نوشته شده است. دلیل خود را بنویسید. 

   
10 مهره                          10 مهره                       ١0 مهره   

 6 سیاه                          1 سیاه                            4 سیاه
5ــ در یک کیسه 3 مهره ی سبز، 5 مهره ی قرمز و 2 مهره ی زرد هست. قسمت پیش بینی جدول را برای 20 بار آزمایش 

كامل كنید.
٢0 بار آزمایش درآوردن مهره از کیسه را انجام دهید و جدول را کامل کنید.

رنگتعداد مهرهپیش بینیآزمایش
سبز
قرمز
زرد
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 مرور فصل
 فرهنگ نوشتن

    ١ــ توضیح دهید چه زمانی عددهای محور عمودی را از صفر شروع نمی کنید.

_______________________________________________________________________________

٢ــ نمودار خّط شکسته برای چه موضوعاتی مناسب است؟ توضیح دهید. _______________________________

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

4ــ سه جمله بنویسید که در آنها از عبارت های »به احتمال بیشتر«، »به احتمال کمتر« و »به طور حتم« استفاده شده باشد.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

تمرین

١ــ رتبه ی یک دانش آموز در 5 امتحان ریاضی »خیلی خوب« بوده است. اگر نمودار خّط شکسته ی رتبه های این دانش آموز را 
رسم کنیم، به چه شکلی درمی آید؟ چرا ؟ __________________________________________________________

٢ــ قیمت یک ربع سّکه ی بهار آزادی در یک هفته به صورت زیر تغییر کرده است.

پنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهروز
254000265000260000270000255000262000قیمت )تومان(

ــ می خواهیم نمودار خّط شکسته ی آن را رسم کنیم. محور قیمت را از چه عددی شروع کنیم؟ چرا؟

ــ محور را چندتا چندتا تقسیم بندی کنیم؟

نمودار خّط شکسته را رسم کنید و به سؤال های زیر پاسخ دهید.

ــ آیا قیمت ربع سّکه  در این هفته بدون تغییر بوده است؟

ــ در کدام روزها بیشترین تغییر را داشته است؟
شنبه یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه

١  ٢  ٣  4  5  6  7  8  9   ١0   ١١   ١٢

قیمت

١٢4
١٢٢
١٢0
١١8
١١6
١١4
١١٢
١١0
١08
١06
١04
١0٢
١00
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٣ــ یک تاس را می اندازیم. این احتمال را که هریک از اّتفاق های زیر بیفتد، با یک عبارت مناسب بیان کنید و دلیل خود را 
بنویسید.

 عدد 6 بیاید.

 عدد 7 بیاید.

 عدد بزرگ تر از 2 بیاید.

 یکی از عددهای 1، 2، 3، 4، 5، 6 بیاید.

4ــ در کدام یک از چرخنده های زیر احتمال ایستادن عقربه روی رنگ آبی بیشتر است؟ چرا؟

5ــ یک سّکه را انداختیم؛ رو آمد. دوباره انداختیم؛ رو آمد. اگر بار سوم آن را بیندازیم، رو می آید یا پشت؟ چرا؟

6ــ اگر یک سّکه را 2000 مرتبه بیندازیم، انتظار داریم چند مرتبه رو بیاید ؟ 

چرا ؟

7ــ در کیسه ی زیر تعدادی مهره قرار دارد. احتمال این را که بدون نگاه کردن، یک مهره درآوریم و یکی از اّتفاق های زیر 
بیفتد، با یک عبارت بیان کنید. 

 مهره قرمز باشد. 

 مهره سبز باشد. 

 مهره آبی باشد. 

)د()ج()ب()آ(
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معّما و سرگرمی

                           در شکل زیر سه حلقه به هم مّتصل دیده می شوند. اگر هرکدام از حلقه ها را حذف کنیم، دو حلقه ی دیگر از هم 
جدا می شوند. این حلقه را با طناب درست کنید و با بریدن یک طناب و حذف آن حلقه، باز شدن دو حلقه ی دیگر را مشاهده کنید. 

فرهنگ خواندن

                                  آیا با نگاه کردن به آسمان هنگام صبح می توان فهمید که احتمال بارش باران در طول روز کم یا زیاد است؟ به طور 
حتم باران خواهد بارید و یا نخواهد بارید؟ آیا با این اّطالعات که از نگاه کردن به آسمان به دست می آوریم، می توان تصمیم گرفت که 
بهتر است با خود چتر ببریم یا نه؟ آیا می توانیم تصمیم بگیریم که لباس مناسب بپوشیم یا نه؟ آیا با درنظر گرفتن دما می توان آمدن برف 
را پیش بینی کرد؟ آیا می توان با این اّطالعات تصمیم گرفت که الزم است دستکش، شال و کاله به همراه برد و یا اینکه آیا زنجیر چرخ 

برای ماشین الزم است یا نه؟
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