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 هفتمریاضی 

 :نهمفصل    

 و احتمالآمار                                            

 
 

 

 

 

 آموزید:آنچه در این فصل می

 دهد؟ در چه جاهایی کاربرد دارد؟علم آمار چه کاری انجام می 

 ها چیست و چگونه آن را تشکیل دهیم؟جدول داده 

 شوند؟ هر کدام برای چه کاری مناسب اند؟نمودارهای آماری مهم کدام اند؟ چگونه رسم می 

 های قطعی دارند؟های تصادفی چه هستند؟ چه تفاوتی با پدیدهپدیده 

 شود؟احتمال چیست؟ چگونه محاسبه می 

 احتمال چه ارتباطی با تجربه مستقیم ما دارد؟ 
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 هاآوری و نمایش دادهجمعاول: درس 

 علم آمار: 1بخش

 یست؟ آیا علم آمار با آمار فرق میکند؟به نظر شما علم آمار چ سوال:

 علم آمار

 

 در یک مثال عملی، کارد آمار و سه مرحله باال را توضیح دهید.مثال: 

 

 

 هاجدول داده: 2بخش

 و سازماندهی کنیم،  نظم بدیمها رو گیم. برای اینکه اونهای آماری میبه اطالعات جمع آماری شده، داده

 شه.ها گفته میبه این جدول، جدول دادهدر یک جدول قرار میدیم. که ابتدا 

 آموزان کالس: استقالل، پرسپولیس، تیم دیگر، اهل فوتبال نیستم.تیم مورد عالقه دانش :1مثال

 

 

 فصل تولد. :2مثال
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 نموارهای آماری: 3بخش

 کنیم.می برای اینکه اطالعات جمع آوری شده رو بهتر تجزیه و تحلیل کنیم، از نمودارهای آماری استفاده 

  :در این فصل با چهار نمودار آماری مهم آشنا میشید 

 ( نمودار تصویری4ای        ( نمودار دایره3( نمودار خط شکسته      2ای      نمودار میله (1

امروزه نرم افزارهای متعددی برای کارهای آماری و رسم نمودار به وجود اومده، اما شما باید این نمودارها رو  نکته:

 خصیص بدین که برای هر کاربردی کدوم نمودار مناسب تره.بفهمید و تش

 اینمودار میله

 آموزان کالس.ورزش مورد عالقه دانش: 1مثال

 

 

 آموزان.عالقه دانشتفریح مورد : 2مثال

 

 

  روند.میای برای .............................................................. به کار نمودارهای میله: 1نکته
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 ای برای آن مناسب است را نام ببرید.چند موقعیت که نمودار میله :3مثال

 

 میزان بارندگی در شهر رشت سال گذشته به شکل زیر بوده است.: 4مثال

 

 

 ها را رسم کنید.الف: جدول داده

 

 ای مناسب را رسم کنید.ب: نمودار میله

 

 

 شود؟گیری مینظر شما چگونه اندازهج: میزان بارندگی در یک ماه یعنی چه؟ به 

 

 هایی بوده؟د: بیشترین و کمترین مقدار بارندگی در چه ماه

 هایی است؟ه: پرباران ترین فصل شامل چه ماه

 تر است؟ها وضعیت هوا برای کارهای ساختمانی مناسبو: در کدام ماه

 میلی لیتر بوده؟ 140هایی بارندگی بیش از ز: در چه ماه

 ین ماهانه بارندگی در این سال چقدر است؟ح: میانگ

 برای رسم نمودارها باید از مقیاس مناسب استفاده کنیم. در ضمن الزم نیست همیشه از صفر شروع کنیم.: 2نکته
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 هانمودارها و تفسیر نتیجهدوم: رس د

 نمودار خط شکسته: 1بخش

 

را رسم  بهای مختلف یک سال به شکل زیر است. نمودار خط شکسته مناسدمای هوای یزد در ماهمیانگین  :1ثالم

 ها پاسخ دهید.و به سوال کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 الف: معنای میانگین دمای ماهانه چیست؟

 ب: گرم ترین و سردترین ماه کدام اند؟
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 ج: بیشترین تغییر دما بین کدام دو ماه بوده؟

 ماه را به دست آورید. 12د: میانگین دمای این 

 د است......... مفی................................................................نمودار خط شکسته برای نکته: 

 چند موقعیت که نمودار خط شکسته برای آن مناسب است را نام ببرید. :2مثال

 

 ها بنویسید و نمودار خط شکسته آن را رسم کنید.معدل ماهانه خود از مهر تا اسفند را در جدول داده :3مثال

 توان کسب کرد؟اطالعات مفیدی میچه 

 

 

 

 اینمودار دایره: 2بخش

  

 

 

 

 

ای های موجود در کتابخانه مدرسه در جدول زیر آمده است. جدول را کامل کرده و نمودار دایرهکتاب: 1مثال

 مناسب رسم کنید.
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 سایر مذهبی کمک درسی علمی داستانی نوع کتاب

 190 400 810 210 390 تعداد

      درصد تقریبی

      کسر تقریبی

 الف: چه اطالعاتی از نمودار میفهمیم؟

 

 ب: اگر مسئول کتابخانه بخواهئ کتاب بخرد، از چه نوعی بخرد؟چرا؟

 

تواند به شما کمک کند تا وضعیت این کتابخانه را بهتر تحلیل کنید و درمورد آن تصمیم ج: چه اطالعات دیگری می

 دست آوریم؟بگیرید؟ چگونه این اطالعات را به 

 

 ای برای .......................................................................... کاربرد دارد.نمودار میلهنکته: 

 ای کاربرد دارد را بنویسید.: چند موقعیت که نمودار ایره2مثال

رسم کنید. چه اطالعاتی به دست ای مناسب برای آن محصوالت یک مزرعه به شکل زیر است. نمودار دایره :3مثال

 می آورید؟

 تن،  10تن، ذرت:  50تن، جو:  80گندم: 

 تن 20تن، پیاز:  10 تن، سیب زمینی: 30 ینجه:
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 نمودار تصویری: 3خشب

 

 

 

 

 

 های کشور آمده است. نمودار تصویری مناسب رسم کنید.در جدول زیر جمعیت برخی استان :1مثال

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار تصویری برای .............................................................................. کاربرد دارد. نکته:

 چند نمونه کاربرد نمودار تصویری را ذکر کنید. :2مثال
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 موارد زیر را با نمودار تصویری نشان دهید. :3مثال

 کنید؟کنید؟    ج: چقدر تلویزیون تماشا میچقدر پول خرج می ب: هر روز     خوانید؟الف: هر روز چقدر درس می

 

 

 

 سواالت ترکیبی: 4خشب

های ساکنین یک محله را مشاهده در جدول رو به رو تعداد کفش: 1مثال

و  40های سایز کنید. اگر یک کفاشی در آن محله باشد که فقط کفشمی

 ی خرید کنند؟توانند از این کفاشداشته باشد، چند نفر می 40کوچکتر از 

 

 

 

 تبدیل کنید.و خط شکسته ای زیر را به نمودار تصویری نمودار میله :2مثال
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 توجه به نمودار جدول را کامل کنید و به سواالت پاسخ دهید. با: 3مثال

 الف: تغییر دما را توصیف کنید.

 

 ب: تغییر دما چه زمانی بیشتر بوده؟

 فصلی است؟ج: به نظر شما این نمودار برای چه 

 

آموزان اول تا سوم چند مدرسه پولی دانش :4مثال

اند. به نظر شما کدام را برای خیره جمع آوری کرده

نمودار برای نمایش مناسب تر است؟ دلیل خود را 

 توضیح دهید.

 

 

 

یک موضوع مشخص کنید و در مورد اون به تحقیق میدانی بپردارید. اطالعات را جمع آوری کنید و جداول و  پروژه:

 نمودارهای مناسب را رسم کرده و تحلیل کنید.
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 گیری شانسسوم: احتمال یا اندازهدرس 

 های قطعی، تصادفی و غیر ممکنپدیده: 1بخش

 معلومه.گیرند: قطعی و غیر ممکن که پدیده یعنی همون اتفاق. اتفاقات اطراف ما در سه دسته قرار می 

 تصادفی یعنی چی؟ ......................................

 ها مثال بزنید.برای انواع پدیده :1مثال

 گیرند؟های زر در کدام دسته قرار میمشخص کنید هر یک از پدیده: 2مثال

 الف: بالفاصله بعد از بهمن فروردن بیاید.

 هایتان باشد.ب: امروز تولد یکی از همکالسی

 ولد شما در این ماه باشد.ج: ت

 بیاید. 6د: یک تاس بیاندازید عدد بزرگتر از 

 ه: یک تاس بیاندازید عدد فرد بیاید.

 بیاید. 7و: یک تاس بیاندازید عدد کوچکتر از 

 ز: پرسپولیس بازی بعدی خود را بببرد.

 ح: مجموع دو عدد، عددی زوج باشد.

 ط: جو بکاریم و گندم سبز شود.

 باال بیاندازیم پایین برگردد.ک: توپی را 

 ل: شوت به سمت دروازه بزنیم و گل شود.

 ای را پرتاب کنیم، رو بیاید.م: سکه
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 های ممکنحالت: 2بخش

 گوییم.های ممکن میها حالتهای مختلفی ممکن است رخ دهد، که به آنهای تصادفی، حالتدر پدیده 

 های ممکن در هر مورد را بنویسید.حالت :لمثا

 اب سکهپرتالف: 

 ب: پرتاب تاس

 ج: نتیجه بازی فوتبال

 د: ماه تولد دوست جدید

 ه: نمره شما در امتحان

بعضی از حاالت ممکن هم شانس هستند و برخی هم شانس نیستند. در مثال قبل مشخص کنید کدام یک نکته: 

 شانس هست.هم

 

 

 

 احتمال: 3بخش

 اوتی داره؟احتمال یعنی محاسبه شانس. به نظر شما احتمال با شانس چه تف 

 شانس باشند، میتونیم با فرمول زیر احتمال رو حساب کنیم.های ممکن هماگه حالت
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  پرتاب سکه :1ثالم

 احتمال اینکه رو بیاید:                      احتمال اینکه پشت بیاید:

  پرتاب تاس :2مثال

 بیاید.                 ج: احتمال اینکه زوج بیاید. 3یا  2بیاید.           ب: احتمال اینکه  1الف: احتمال اینکه 

 باشد. 7باشد.               ه: احتمال اینکه کوچکتر از  2د: احتمال اینکه بزرگتر از 

 و: احتمال  اینکه یک رقمی باشد.                       ز: احتمال اینکه ............ .

 اینکه عقربه روی قرمز بایستد را بیابید.مال در هر مورد با توجه به چرخند احت :3مثال

 

 

 

مهره قرمز است. بدون نگاه کردن یک مهره  3مهره آبی و  7مهره سفید،  5یک کیسه داریم که داخل آن  :4مثال 

 را بیرون میاوریم. احتمال اینکه مهره سفید باشد چقدر است؟ قرمز چطور؟ آبی چطور؟

 

در هر کیسه فقط یک مهره سیاه وجود دارد و بقیه سفیدند. از هر کیسه یک مهره به صورت تصادفی بیرون  :5مثال

 میاوریم. احتمال اینکه مهره سیاه باشد در کدام کیسه بیشتر است؟ چرا؟
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 برای هر یک از موارد زیر مثال بزنید. :6مثال

 الف: اتفاقی که احتمال رخ دادن آن صفر باشد.

 ی که احتمال رخ دادن آن یک سوم باشد.ب: اتفاق

 ج: اتفاقی که احتمال رخ دادن آن یک دوم باشد.

 د: اتفاقی که احتمال رخ دادن آن یک باشد.

 احتمال همیشه یا صفر است، یا یک است یا ......................... . زیرا ........................................... نکته:

 

 احتمال و تجربهچهارم: درس 

 یک سکه را ده بار بیاندازید. و نتایج را یادداشت کنید. چند بار رو آمد و چند بار پشت؟: 1مثال

 

 آمد؟ 6بار بیاندازید و عدد رو آمده را مشخص کنید. چند بار  20یک تاس را  :2مثال

 

 ..................................وقتی میگیم در چرتاب سکه احتمال اینکه سکه رو بیاید یک دوم است یعنی ............... نکته:

 

 برای این کار کافی است، .......................................

در مورد رابطه احتمال با مصرف دخانیات)سیگار و قلیان(، رانندگی با سرعت باال، خوردن غذاهای نا سالم،  :3مثال

 ورزش کردن و ..... گفتگو کنید.

 آید؟بار رو می 10بار پرتاب سکه دقیقا  20الف: آیا همیشه در  :4مثال
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 بار پرتاب سکه احتمال رو آمدن چقدر باشد؟ 1000ب: انتظار دارید در 

 بار سکه پشت بیاید؟ 400بار پرتاب سکه  500ج: آیا ممکن است در 

 ید؟آه میچدفعه بعدی ایم و هر دفعه رو آمده است. بار یک سکه را انداخته 20د: 

 نیاید؟ 6بار پرتاب تاس،  100الف: آیا ممکن است در  :5مثال

 بار پرتاب تاس انتظار داریم چند بار هر عدد مشاهده شود؟ 300ب: در 

 ج: آیا حتما به همین تعداد مشاهده خواهد شد؟

بار عقربه رو به رو را بچرخانیم، انتظار داریم چند بار روی هر رنگ قرار  400اگر  :6مثال

 گیرد؟

 

 


