آمار و احتمال

فصل 8

جمع آوری ،تفسیر و تحلیل اطالعات و داده های آماری به تصمیم گیری و همچنین پیش بینی وقایع

کمک می کند .در پیش بینی کردن ،موضوع احتمال وارد می شود .به همین علت در پیش بینی وضعیت هوا

هم به آمار جمع آوری شده نیاز است و هم به علوم مربوط به احتماالت تا یک کارشناس بتواند با دقت کافی
پیشامدها را پیش بینی کند.
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دسته بندی داده ها
در سال های قبل با علم آمار که علم جمع آوری ،سازمان دهی ،تحلیل و تفسیر اطالعات (داده ها)
است ،آشنا شدید .داده ها را با چوب خط سرشماری و در جدول سازماندهی کردید .سپس با توجه به
موضوع و هدف آمارگیری نمودار آن اطالعات را رسم کردید .در زیر  4نوع نمودار و کاربرد هر کدام
یادآوری شده است:
نمودار ستونی برای مقایسه تعداد

تعداد

نمودار خط شکسته برای نشان دادن تغییرات در یک مدت مشخص

ساعت (روز)

نوع کتاب
سرگرمی

علمی

مذهبی

داستان
نمودار دایره ای برای نشان دادن تعداد داده ها نسبت به کل

نمودار تصویری برای مقایسه داده های تقریبی

هندوانه

هر

خربزه

نشان دهندۀ  ٥٠٠رأس است.

گوجه فرنگی
خیار

گاو

بز

اسب

گوسفند

کرفس

سطح زیر کشت کشاورزی یک مزرعه

اگر تعداد داده های جمع آوری شده زیاد باشند ،بررسی آنها طوالنی و غیرمفید می شود .به همین
دلیل داده ها را دسته بندی می کنند و سازمان دهی جدیدی متناسب با آن موضوع آماری و برای کسب
نتایج بهتر ارائه می کنند.
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دما

فعالیت

اندازه قد  40نفر از مردان ساکن یک
در زیر داده های جمع آوری شده در مورد
ٔ
روستا برحسب سانتی متر مشخص شده است)n=40( .
164 168 173 185 153 174 178 192 150 175 167 184 147 181
151 162 167 173 142 163 138 165 137 171 193 168 170 130
165 183 157 179 176 169 170 205 168 173 190 143

دامنه تغییرات می گویند.
کمترین و بیشترین داده را مشخص کنید .به
فاصله بین این دو عدد ٔ
ٔ
فاصله مساوی ،دامنه تغییرات را بر تعداد دستهها تقسیم میکنیم تا طول دستهها
برای دستهبندی دادهها با
ٔ
بهدست آید .در این فعالیت ،چون میخواهیم  ٥دسته داشته باشیم ،دامنه تغییرات را بر  ٥تقسیم میکنیم.
معنای  130 ≥ x> 145را توضیح دهید .چه تفاوتی بین > و ≥ وجود دارد؟
با توجه به حدود دسته ها ،با استفاده از چوب خط تعداد داده های هر دسته را که به آن فراوانی
می گویند ،تعیین کنید.
فراوانی

چوب خط

حدود دسته ها

فراوانی

130≥x>145

18
16
14
12
10
8
6
4
2

145≥x>160
160≥x>175
175≥x>190
190≥x>205

قد(سانتی متر)

130 145 160 175 190

کار در کالس

با توجه به فعالیت باال به سؤال های زیر پاسخ دهید.
1ــ با توجه به اندازه ها معنای هر دسته را بنویسید.
2ــ قد اکثر افراد در چه محدوده ای است؟
3ــ با توجه به نمودار متوجه چه چیزی می شوید؟
4ــ فکر می کنید متوسط میانگین قد مردان این روستا در چه دسته ای قرار می گیرد؟
  5ــ دانستن این آمار ،اطالعات و نمودار چه کاربردی دارد؟
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برای مطالعه بیشتر

اگر فراوانی داده ها به صورتی باشد که نمودار بلوکی متقارن شود ،میانگین داده ها
در دستهٔ وسط قرار می گیرد .یکی از ویژگی های خلقت و آفرینش این است که اگر
پدیده های طبیعی مثل قد انسان ها ،وزن آنها ،هوش و استعداد ،شدت بزرگی زلزله ،طوفان
و … اندازه گیری کنند ،پس از دسته بندی و پیداکردن فراوانی دسته ها نمودار آن را رسم
کنند مانند شکل متقارن زیر خواهد شد.
در اصطالح می گویند داده ها به صورت طبیعی توزیع شده اند.
مسئله باال به همان تعداد مردان قد کوتاه ،مردان قد بلند
برای مثال در
ٔ
وجود دارد .به طور تقریبی به همان تعداد افرادی که قدشان کمتر از
میانگین است افرادی وجود دارند که ّقد آنها بیشتر از میانگین است.

کار در کالس

1ــ میانگین دمای هوا در روزهای مختلف یک منطقه به صورت زیر گزارش شده است:

٠

٠

-١

-٢

-٧

-٣

٠

-٢

-١

٠

+٦

+٥

+٤

+٢

+٢

+٤

+٣

+٢

+١

+٣

+٦

+٧

+٨

+٧

+٨

-٨

-٧

-٦

-٣

-١

+٧

+٦

+٤

+١

+١

٠

٠

-٣

-٥

٠

-١

-٢

-٤

+٢

+٢

جدول فراوانی داده ها را براساس سؤاالت زیر مشخص کرده و نمودار ستونی را رسم کنید.
دامنه تغییرات چقدر است؟
ٔ
داده ها را به چهار دسته تقسیم می کنیم ،طول هر دسته چقدر است؟
دامنه تغییرات
2ــ نمرات درس ریاضی دانش آموزان یک کالس به صورت زیر است .با توجه به ٔ
دسته مساوی دسته بندی کنید و پس از رسم جدول نمودار ستونی فراوانی هر دسته را رسم
آنها را به ٔ 5
کنید .با توجه به نمودار وضعیت این کالس را توصیف کنید.
8

9

13

11

15

13

5

7

12 13/5 14

8/5

12/5 20
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15

18

16

19 18/5 17 15/5 16/5 11

14

15

6

14

9/5 12/5 13

17

18

14 10/5 11/5 15

3ــ در یک کارگاه تولید المپ 30 ،المپ به صورت تصادفی انتخاب و طول عمر آنها بر حسب
فاصله  5ساعت تقسیم کنید و جدول فراوانی و
ساعت اندازه گیری شده است .داده ها را به  5دسته با
ٔ
نمودار ستونی آن را رسم کنید.
156 159 165 163 161 157 154 157 168 172 163 158 157 161 171

163 168 167 159 152 153 158 157 169 170 153 169 158 165 156

4ــ از دانش آموزان یک کالس مدت زمانی
که طول می کشد تا از خانه به مدرسه بروند ،سؤال
شده و پس از دسته بندی داده ها نمودار ستونی مقابل
رسم شده است .چند دانش آموز بیشتر از  10دقیقه
طول می کشد تا از خانه به مدرسه بروند؟ این کالس
چند دانش آموز دارد؟
مدت زمان (دقیقه)

تعداد دانش آموز

تعداد

  5ــ نمودار نمرات یک کالس به صورت زیر است.
ــ این کالس چند دانش آموز دارد؟
ــ آیا این دسته بندی مناسب است؟ چرا؟
ــ آیا این کالس وضعیت خوبی دارد؟ چرا؟

نمره

16
14
12
10
8
6
4
2
16 20

12

8

4

0
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میانگین داده ها
پس از اینکه داده های آماری در جدول سازماندهی شد و نمودارهای مختلف به
درک بهتر آن اطالعات کمک کردند ،می توان از رابطه های مختلف مثل محاسبهٔ میانگین
داده ها نیز برای کامل تر شدن نتایج حاصل از داده ها برای تحلیل و تفسیر بهتر آنها استفاده
داده عددی از
کرد .در
دوره ابتدایی با میانگین گرفتن آشنا شدید .میانگین تعدادی ٔ
ٔ
مجموع آنها تقسیم بر تعداد به دست می آید.

فعالیت

حساب کنید.

1ــ نمرات ریاضی یک دانش آموز  19 ،17 ،15 ،18 ،17است .میانگین نمرات او را
مجموع داده ها
S
=  Xیا ___________ = میانگین
n
تعداد داده ها

2ــ میانگین نمرات  7درس یک دانش آموز  16/5است .اگر نمرات دو درس دیگر او که  17و  15شده است،
به آنها اضافه شود ،میانگین جدید را پیدا کنید.
نمره  15و  17را پیدا کرده ( 16می شود) و سپس میانگین  16و  16/5را حساب کرد؟
آیا می توان میانگین دو ٔ
چرا؟
3ــ نمرات یک دانش آموز به صورت زیر است:
15/5
16 15 17 19 18/5
14 16/5 17/5
میانگین نمرات او را پیدا کنید .چند نمره باالتر از میانگین و چند نمره پایین تر از میانگین قرار می گیرند؟ آیا این
دو تعداد مساوی است؟
اختالف نمرات باالی میانگین را با آن حساب کنید .حاصل جمع آنها را پیدا کنید .به همین ترتیب مجموع
اختالف نمرات پایین تر از میانگین را هم پیدا کنید .نتایج باال را با هم مقایسه کنید.
اگر مقدار داده ها زیاد باشند و داده ها دسته بندی شده باشند ،می توان میانگین
داده ها را با تقریب بسیار خوب به دست آورد.
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فعالیت

1ــ با کمک ماشین حساب میانگین قد  40نفر را که در درس قبل مطرح شده

بود ،پیدا کنید.
دسته  ،130 ≥ x > 145ابتدا مجموع عددهای
2ــ برای به دست آوردن میانگین هر دسته ،مانند ٔ
 ١٣٠و  ١٤٥را به دست آورده ،سپس حاصل را بر  ٢تقسیم می کنیم.
3ــ اکنون تمام داده ها را در این قسمت بنویسید .هر داده را با میانگین دسته ای که داده در آن
دسته 205ــ 190قرار دارد به جای آن عدد
قرار دارد ،جایگزین کنید .برای مثال چون عدد  192در ٔ
 197/5را که میانگین این دسته است ،قرار دهید.
4ــ چرا در عددهای باال  4تا  197/5وجود دارد؟
 ٥ــ با توجه به عددهای باال میانگین  ٤٠عدد جدید را پیدا کنید.
چگونه برای این کار از ضرب استفاده می کنید و این ضرب ها چه رابطه ای با فراوانی جدول
دارد؟
 ٦ــ میانگین به دست آمده را با میانگین واقعی که با ماشین حساب پیدا کردید ،مقایسه کنید.
مقدار خطای این روش چقدر است؟

کار در کالس

با توجه به فعالیت باال با کامل کردن جدول زیر میانگین داده ها را دوباره محاسبه کنید.
میانگین دسته * فراوانی

میانگین دسته

فراوانی

حدود دسته ها
130<X≤145
145<X≤160
160<X≤175
175<X≤195
195<X≤205
مجموع

_____ = _____ = میانگین
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تمرین
1ــ میانگین دمای هوا ،میانگین نمرات ریاضی کالس ،میانگین ساعات عمر المپ
مربوط به تمرین های قبل را پیدا کنید .از جدول فراوانی استفاده کنید.
2ــ جدول زیر را کامل و میانگین را حساب کنید.
متوسط× فراوانی

متوسط دسته

فراوانی

10

8

خط نشان

دسته ها

//// /

٠ ≤ x<4

////

4 ≤ x< 8
12 ≤ x < 16

////

18
44

////
جمع

فاصله هر
3ــ میانگین نمرات زیر را به دست آورید .چه رابطه ای بین این عددها وجود دارد؟
ٔ
عدد تا میانگین چقدر است؟
11 12 12 13 13 13 14 14 15
با توجه به رابطه ای که پیدا کرده اید ،میانگین عددهای زیر را به دست آورید.
17 14 11 15 13 18 17 13 16
4ــ میانگین نمرات ریاضی دانش آموزان یک کالس که  30دانش آموز دارد 17/25 ،شده
نمره  3/5گرفته است؛ در حالی
است .یکی از دانش آموزان نمره اش خیلی کم است و در این امتحان ٔ
نمره باالی  15گرفته اند .اگر این دانش آموز را از کالس کنار بگذاریم ،معدل
که بقیه دانش آموزان ٔ
کالس چند می شود؟ از این سؤال چه نتیجه ای می گیرید؟
نمره کمتر از  14گرفته اند و معدل کالس  30نفره
حاال فرض کنید ٔ
همه دانش آموزان کالس ٔ
نمره  20گرفته است .اگر این دانش آموز را کنار بگذاریم
 10/25شده است .به جز یک دانش آموز که ٔ
معدل کالس چند می شود؟
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احتمال یا اندازه گیری شانس
فعالیت

١ــ ده کارت هم اندازه و هم شکل داریم و روی آنها اعداد  11تا  20را نوشتهایم.
کارت ها را به پشت روی میز قرار می دهیم و به طور تصادفی ،یک کارت از میانشان برمی داریم.
احتمال آن که عدد روی کارت عددی اول باشد بیش تر است یا احتمال آن که مرکب باشد؟
چرا؟ ..................................................................
وقتی یک سکه را می اندازیم ،قبل از آن که به زمین
برسد ،نمی دانیم چه پیش می آید ،رو می آید یا پشت! در پرتاب
سکه ،دو حالت می تواند رخ دهد ،رو یا پشت .این دو حالت
شانس برابر دارند و احتمال هر یک برابر  1است.
2

٢ــ در هر یک از موارد زیر ،حالت های هم شانس را بنویسید.
الف) عقربه شکل چرخنده را می چرخانیم 4( :حالت)
ب) تاسی را می اندازیم 6( :حالت)
٣ــ معلم از دانش آموزان پرسید« :یک مهره را به طور تصادفی از کیسه ای حاوی سه مهره
سبز ،سفید ،یک مهره زرد بیرون می آوریم ،چند حالت هم شانس می تواند رخ دهد؟»

شایان پاسخ داد 2« :حالت :سبز ،سفید»
علی برای آن که بتواند پاسخ سؤال را بدهد،
مهره های سبز را شماره گذاری کرد و پاسخ داد:
« 4حالت :سبز ،1سبز ،2سبز ،3سفید)»
به نظر شما پاسخ کدام یک درست است؟ چرا؟ ...................................
............................................................................
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٤ــ در آزمایش مربوط به فعالیت : 1
الف) چند حالت هم شانس وجود دارد؟ ........................................
ب) در چند تا از آن ها عدد روی کارت عددی اول است؟ ...........................
ج) در چند تا از آن ها عدد روی کارت عددی مرکب است؟ ..........................
د) احتمال هر یک از اتفاق ها را پیدا کنید:
___= عدد روی کارت مرکب باشد
___= عدد روی کارت اول باشد
برای این که احتمال رخ دادن یک اتفاق را بیابیم ،تعداد حالت های منجر به آن اتفاق را بر تعداد
کل حالت ها تقسیم می کنیم:
تعداد حالت های مطلوب
__________________ = احتمال رخ دادن یک اتفاق
تعداد همه حالت های ممکن

کار در کالس

١ــ پنج گوی با شماره های  1تا  5را داخل یک جعبه ریخته ایم .احمد یک گوی
را به طور تصادفی از جعبه خارج می کند .قرار است اگر عدد گوی زوج بود ،جایزه بگیرد.
احتمال آن که احمد جایزه بگیرد چقدر است؟
٢ــ حمید می داند دوستش در خرداد به دنیا آمده است ،اما نمی داند چه روزی! احتمال
آن که دوست حمید  15خرداد به دنیا آمده باشد ،چقدر است؟ (خرداد  31روز دارد).
٣ــ برای هر یک از موارد زیر یک مثال بنویسید:
الف) اتفاقی که احتمال رخ دادن آن صفر باشد.
ب) اتفاقی که احتمال رخ دادن آن کم تر از  1باشد.
2
ج) اتفاقی که احتمال رخ دادن آن  1باشد.
2
د) اتفاقی که احتمال رخ دادن آن بیش تر از  1باشد.
2
ه) اتفاقی که احتمال رخ دادن آن یک باشد.
عبارت زیر را بخوانید ،درستی یا نادرستی آن را مشخص کنید و دلیل این تشخیص را
در چند جمله بنویسید.
«احتمال رخ دادن یک اتفاق عددی برابر صفر ،یک یا عددی بین صفر و یک است».
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فعالیت

الف) شکل چرخنده مقابل را می چرخانیم ،احتمال هریک از موارد زیر را پیدا
کنید و در جدول بنویسید.

عقربه روی نارنجی

بایستد

نایستد

1
__
8

7
__
8

عقربه روی آبی
عقربه روی سفید

ب) حاصل جمع دو عدد هر سطر جدول را به دست آورید .چرا حاصل جمع ها با هم
برابرند؟
3
ج) احتمال رخ دادن یک اتفاق
 10است .احتمال رخ ندادن آن چقدر است؟ چرا؟
......................................................................
٢ــ الف) هر سه شکل چرخنده مقابل را طوری رنگ کنید که احتمال ایستادن عقربه
روی رنگ سفید برابر  1باشد.
2
ب) چه ارتباطی میان این فعالیت و تساوی کسرها وجود دارد؟
ج) از یک کیسه حاوی  50تا مهره ،یک مهره را به طور تصادفی بیرون می آوریم.
3
احتمال سبز بودن مهره،
 10است.
چند تا از مهره ها سبز هستند؟
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تمرین

١ــ عقربه شکل چرخنده روبه رو را  300بار می چرخانیم.
عبارت های درست را با  و عبارت های نادرست را با × مشخص کنید.
الف) عقربه  100بار روی زرد می ایستد.
ب) انتظار داریم عقربه تقریبا  100بار روی آبی بایستد.
ج) انتظار داریم تعداد ایستادن عقربه روی هر یک از این سه رنگ دقیقاً برابر باشد.
٢ــ یک تاس می اندازیم و عددی را که می آید مشاهده می کنیم .احتمال هر یک از اتفاق های
زیر را حساب کنید:
الف) مضرب  5بیاید.
ب) شمارنده  6بیاید.
ج)  7یا بیشتر بیاید.
سی مهره با شماره های  1تا  30را در یک گردونه ریخته ایم .یک مهره را به طور تصادفی از
گردونه خارج می کنیم .هر یک از موارد زیر را با یک عدد کسری بیان کنید:
الف) احتمال فرد بودن عدد روی مهره
ب) احتمال مضرب  5بودن عدد روی مهره
ج) احتمال اول بودن عدد روی مهره
٣ــ احتمال هر یک از اتفاق های زیر را با توجه به چرخنده مقابل به دست آورید.
الف) عقربه چرخنده روی سبز بایستد.
ب) عقربه چرخنده روی آبی بایستد.
ج) عقربه چرخنده روی قرمز قرار بایستد.
د) عقربه چرخنده روی آبی یا سبز قرار بایستد.
 ٥ــ در یک کیسه تعدادی مهره رنگی وجود دارد .می خواهیم یک مهره به طور تصادفی از آن
بیرون بیاوریم .می دانیم احتمال سبز بودن مهره  83است.
الف) احتمال سبز نبودن مهره را حساب کنید.
ب) آیا می توانید تعداد مهره های درون پاکت را بیابید؟ چرا؟
 ٦ــ اگر یک سکه را بیندازیم ،یا پشت یا رو می آید .در چهار پرتاب متوالی یک سکه ،هر  ٤بار
رو آمده است .فکر می کنید اگر بار پنجم سکه را بیندازیم چه می آید؟ چرا؟
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بررسی حالت های ممکن
فعالیت

 ١ــ سارا ،ستاره و محدثه یک بازی طراحی کرده اند .دو تا سکه را هم زمان
می اندازند .اگر هر دو رو آمد ،سارا امتیاز می گیرد ،اگر هر دو پشت آمد ،ستاره و اگر یکی رو و یکی
پشت آمد ،محدثه امتیاز می گیرد .فکر می کنید این بازی عادالنه است؛ یعنی شانس امتیاز گرفتن
بازیکن ها با هم مساوی است؟
امتیاز
محدثه

امتیاز
ستاره

امتیاز
سارا
در ٢٠
آزمایش
در ٨٠
آزمایش

٢ــ دو سکه بردارید و  20بار آزمایش کنید.
نتایج  20آزمایش را با رسم چوب خط در جدول ثبت کنید.
نتایج آزمایش خودتان را با نتایج سه تا از هم گروهی هایتان جمع کنید و با استفاده از نتایج مربوط
به  80آزمایش ،درستی فکرتان را آزمایش کنید.
آیا نتیجه آزمایش ها پاسختان به فعالیت ( )1را تأیید می کند؟
٣ــ در جدول زیر ،حالت های ممکن در پرتاب دو سکه ،نشان داده شده است .با توجه به
جدول ،احتمال امتیاز گرفتن هر کدام از بازیکن ها را محاسبه کنید.
____ = احتمال امتیاز گرفتن محدثه
____ = احتمال امتیاز گرفتن ستاره
____ = احتمال امتیاز گرفتن سارا
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رو ــ پشت

رو ــ رو

پشت
ــ پشت

پشت ــ رو

حاال دوباره سؤال فعالیت ( )1را پاسخ دهید و برای پاسختان دلیل بیاورید.

کار در کالس

١ــ محمد می خواست دو شاخه گل رز برای مادرش بخرد .در گل فروشی تعداد زیادی
گل رز به رنگ های سفید ،قرمز و صورتی بود.
صورتی

قرمز

سفید

ق ــ س س ــ س

سفید

س ــ ق

قرمز

او دو شاخه گل را به طور تصادفی برداشت.
الف) همه حالت های ممکن را به کمک جدول پیدا کنید.
ب) در چند تا از این حالت ها حداقل یکی از گل ها سفید است؟

س ــ ص صورتی

٢ــ دو تاس را می اندازیم و عدد روی دو تاس را با هم جمع می کنیم.
الف) چه حاصل جمع هایی ممکن است به دست آید؟
ب) احتمال به دست آمدن کدام حاصل جمع از بقیه بیشتر است؟
ج) زهرا و هدی یک بازی طراحی کرده اند .آن ها دو تا تاس می اندازند،
اگر حاصل جمع عددهای روی دو تاس یکی از عددهای  11 ،10 ، 4 ، 3 ، 2یا  12بود ،زهرا و در
غیر این صورت هدی امتیاز می گیرد.
احتمال امتیاز گرفتن هر یک را حساب کنید و مقایسه نمایید.
دو تا تاس یکی آبی و یکی قرمز
٦

٥

٤

٣

٢

١

+

٥

٤

٣

٢

١

٤

٣

٢

٤

٣
٤
٥
٦
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فعالیت

١ــ می خواهیم عقربه های دو شکل چرخنده مقابل را بچرخانیم و رنگی را که
عقربه ها روی آن می ایستند یادداشت کنیم.
الف) با کامل کردن نمودار درختی همه حالت های ممکن را پیدا کنید.
ب) احتمال آن که هر دو عقربه روی رنگ قرمز بایستند ،چقدر است؟

١

١
2
حالت های ممکن

چرخنده دوم

قرمز  ١ــ قرمز ١

قرمز ١

زرد ــ قرمز ١

زرد

قرمز ٢ــ قرمز ١

قرمز  ١ــ قرمز ٢

قرمز ١

……………

زرد

قرمز ٢ــ قرمز ٢

……………

……………
……………
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قرمز ٢

قرمز ٢

قرمز ١

……………
……………

2

چرخنده اول

قرمز ١

قرمز ٢

زرد

٢ــ سه تا سکه را هم زمان انداختیم .پارسا و عرفان هر کدام با یک روش
همه حالت های ممکن را نوشته و تعداد حالت ها را یافته اند.
الف) راه حل هر دو را کامل کنید.

عرفان

……………
……………
……………
……………

راه حل پارسا

رو ــ پشت

حالت های ممکن
رو ــ رو ــ رو

رو

رو ــ رو ــ پشت

پشت

……………

رو

پشت

……………

……………

……………

……………

……………

……………

رو ــ رو

……………

پشت ــ پشت پشت ــ رو

سکه سوم

……………

رو ـ روـ رو
رو ـ روـ پشت

……………

……………

……………

سکه دوم

سکه اول

رو

پشت

رو

………

………

پشت

ب) شما کدام راه حل را بیشتر دوست داشتید؟
ج) آیا می توانید روش دیگری برای یافتن تعداد حالت های ممکن پیشنهاد کنید؟
د) چند حالت مختلف ممکن است رخ دهد؟
ه) احتمال آنکه هر سه سکه رو بیاید چقدر است؟
و) احتمال آنکه دقیقاً دو سکه رو و یکی پشت بیاید چقدر است؟
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تمرین

١ــ در یک کارخانه دوچرخه سازی دو مدل دوچرخه تولید می شود ،دوچرخه جاده
و دوچرخه کوهستان .در این کارخانه هر نوع دوچرخه در سه رنگ (زرد ،قرمز و آبی)
و در دو سایز ( 24و  )26تولید می شود.
الف) چند نوع دوچرخه مختلف در این کارخانه تولید می شود؟
ب) در مجله تبلیغاتی این کارخانه در هر صفحه عکس یکی از این دوچرخه ها آمده است .علی
یکی از صفحه ها را به طور تصادفی انتخاب می کند .احتمال اینکه در این صفحه دوچرخه کوهستان
آبی رنگ سایز  26دیده شود ،چقدر است؟

تمرین

١ــ عقربه چرخنده مقابل را می چرخانیم و یک تاس را می اندازیم.

الف) با کامل کردن جدول ،همه حالت های ممکن را پیدا کنید.
ب) در چند تا از این حالت ها عقربه روی قرمز ایستاده است و تاس عددی زوج را نشان
می دهد؟
٦

٥

٤

٣

٢

١

تاس

چرخنده

سبز
قرمز
زرد

٢ــ وقتی حمید می خواهد از مدرسه به خانه برگردد ،چندین راه مختلف برای او وجود دارد.
برای سادگی کار نام کوچه ها و خیابان ها را با حروف بیان می کنیم .حمید از مدرسه که خارج شود،
کوچه  cو  dو  eمی تواند به خانه
می تواند از خیابان  aیا  bحرکت کند .اگر از خیابان  aبرود ،از ٣
ٔ
برسد .و اگر از راه  bبرود ،باید از یکی از کوچه های  fو  gبرود تا به خانه برسد .تمام حالت های ممکن
برای رفتن از مدرسه به خانه را با کامل کردن شکل زیر بنویسید .چند حالت ممکن است اتفاق بیفتد؟
خانه
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مدرسه

باشد).

٣ــ یک قفل ،رمزی یک رقمی دارد(.این رقم می تواند  8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،0یا 9
الف) احتمال آن که با یک حدس بتوانیم رمز قفل را پیدا کنیم ،چقدر است؟
ب) اگر یک رقم دیگر به رمز اضافه کنیم ،این احتمال چه تغییری می کند؟
٤ــ عقربه ی چرخنده روبه رو را دو بار می چرخانیم.
الف) احتمال آنکه هر دو بار روی رنگ قرمز بایستد ،چقدر است؟
ب) این تمرین چه تفاوتی با فعالیت ( )1صفحه قبل دارد؟ چه شباهتی؟

١

 ٥ــ دو تاس می اندازیم:
الف) به کمک جدول همه حالت های ممکن را پیدا کنید.
ب) احتمال اینکه یکی از تاس ها  3و تاس دیگر  5بیاید ،چقدر است؟
ج) احتمال اینکه هر دو تاس  5بیاید ،چقدر است؟
د) پاسخ قسمت (ب) و (ج) را با هم مقایسه کنید و دلیل تفاوتشان را بنویسید.
٦

٥

٤

٣

٢

2

١

١ــ١ ٢ــ١

١

٢ــ٢ ٢ــ١

٢

٣ــ٣ ٢ــ١

٣

٤ــ١

٤
٥
٦

 ٦ــ دو سکه را می اندازیم .احتمال آنکه دست کم یکی از سکه ها رو بیاید ،چقدر است؟
٧ــ لوله های انشعاب آب به هر قسمت که برسند ،دوشاخه می شوند ،پس از طی
کردن  ٥قسمت چند خروجی خواهیم داشت؟ با عدد توتان دار نشان دهید.
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مفاهیم و مهارت ها

مرور فصل

در این فصل واژه های زیر به کار رفته اند .مطمئن شوید که می توانید با جمالت خود آن ها را
تعریف کنید و برای هر کدام یک مثال بزنید:
حالت های هم شانس
آمار
جدول حالت های ممکن
احتمال
نمودار درختی
در این فصل روش های اصلی زیر مطرح شده اند .با یک مثال هرکدام را توضیح دهید و در
دفتر خود یک خالصه درس تهیه کنید.
پیدا کردن احتمال رخ دادن یک اتفاق
یافتن همه حالت های ممکن به کمک جدول
یافتن همه حالت های ممکن به کمک نمودار درختی
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

در صورتی که بتوانید تمرین های زیر را انجام دهید ،مطمئن می شوید که این فصل را به خوبی
فرا گرفته اید.
دو تا تاس را می اندازیم.
الف) تعداد حالت های هم شانس ممکن را به دست آورید.
ب) احتمال آن که هر دو تاس  1بیاید ،چقدر است؟
ج) احتمال آن که دست کم یکی از تاس ها  1بیاید ،چقدر است؟

70

