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 به نام خدا

درباره آمار و احتمال مطالبی رو یاد بگیریم. در سالهای بعد هم  خوایممیدر این جلسه 

 گیریم.یاد میباره این  مطالب بیشتری در

 آمار چیه؟ آمار یه علمه یه دانشه . 

 علم آمار چه کاری انجام میده؟

 
 پس اولین کاری که آمار انجام میده جمع آوری اطالعاته.

فرض کنید که مدرسه تصمیم داره کالس شما رو رنگ کنه، و برای انتخاب رنگ از شما 

دانش آموزا باید تا دانش آموز داره و هر کدوم از این  04نظرخواهی میکنه .کالس شما 

از بین رنگهای سفید و آبی و کرم یه رنگ رو انتخاب کنن. نماینده کالس هم مسئول 

 نظرسنجی از بچه هاس. خب چه اتفاقی میفته؟

 طوری میشه:نویسه. مثال ایننماینده کالس میاد از میز اول شروع میکنه و نظر بچه ها رو می

 ، آبی ، سفید، آبی ، ....... سفید، سفید ، کرم ، آبی ، آبی ، آبی ، کرم

 جمع آوری و نمایش داده ها
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تا نظر رو ثبت کرده. این کار در  04وقتی نمایده کالس نظر همه بچه ها رو میپرسه، 

 هست. "جمع آوری اطالعات"واقع همون 

حاال با توجه به این داده ها قراره تصمیم گیری بشه، به نظرتون چطوری باید از این داده 

 ها استفاده کنیم؟

ببینیم به هر رنگ چند نفر رای دادن؟ کامال درسته. شما در  شماریممیحتما همه میگید 

 نویسیم:رو انجام میدید. پس به این صورت می "سازماندهی اطالعات"اینجا دارید کار 

 نفر 51آبی = 

 نفر 51کرم = 

 نفر 51سفید = 

ه هست ک رسیم که رنگ آبی رنگیپس با این جمع آوری و دسته بندی به این نتیجه می

 بچه های کالس انتخاب کردن.

ما اینجا نتیجه ای که به دست آوردیم رو با نوشتن عادی نشون داریم ولی در آمار برای 

نمایش اطالعات روشهای مختلفی وجود داره. یکی از این روشها استفاده از 

 نمودارهاست.

ونها استفاده اتونیم از یکی از نمودارها انواع مختلفی دارن که با توجه به هر مساله، می

 کنیم:
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 اطالعاتی رو که به دست آوردیم با نمودار میله ای نمایش بدیم. خوایممی

ای از دو تا محور تشکیل شده که بر هم عمودن، روی محور عمودی عدد رو نمودار میله

نشون میدیم و روی محور افقی چیزایی که قراره با هم مقایسه بشن، مثال در اینجا ما 

 هایی که به رنگها داده شده رو بشماریم.داد رایتع خوایممی

 نویسیم. نتیجه این بررسی به صورت زیر میشه:پس در محور افقی رنگها رو می

 

 نمودار خط شکسته:

 سباهاش آشنا بشیم نمودار خط شکسته خوایممینمودار بعدی که 

 
نکته مهمی که درباره این نمودار وجود داره اینه که کاربرد اصلیش مربوط به زمانیه که 

 مت ارز و ... .یاهمیت دارن. مثال تغییرات دمای هوا، ق تغییرها
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 مثال:

 
برای رسم نمودار خط شکسته، اول باید مقدار دمای هر ماه رو با یه نقطه نشون بدیم، به 

 صورت زیر

 

 نقاط رو به هم وصل کنیم:حاال باید این 
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تونیم تغییرا دما رو متوجه بشیم، مثال دمای هوا در ماه تیر با توجه به این نمودار می

 نسبت به ماه خرداد افزایش داشته.

 

 نمودار دایره ای:

 باهاش آشنا بشیم نمودار دایره ای هست.  خوایممینمودار بعدی که 

 
 میشه؟از این نمودار چه زمانی استفاده 

سیم ببینیم که یه مقدار مشخص، به چه نسبتی به بخشهای کوچکتر تق خوایممیزمانی که 

 شده.

تون رو چطوری خرج کردید؟ یه مقدار برای خرید خوراکی، یه مقدار مثال شما پول هفتگی

 برای رفتن به سینما، یه مقدار برای خرید کتاب و .... .
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قسیم گی( و اون پول به بخشهای کوچیکتر تپس ما یه مقدار مشخص داشتیم )پول هفت

 شده: خوراکی ، کتاب ، سینما و ...

 .کنیممیدر این موارد برای نشون دادن اطالعات از نمودار دایره ای استفاده 

 

 مثال:

 
 

 درصد تقریبی رو به دست بیاریم. خوایممی

ده، باید داده نشاول از همه باید تعداد کل کتابها رو داشته باشیم. چون عددش به ما 

 تعداد همه کتابها رو با هم جمع کنیم تا این عدد به دست بیاد:

1444  =594  +044  +054  +154  +194  

 حاال برای هر کدوم از دسته بندیها یه جدول تناسب تشکیل میدیم:

 سایر موارد 594 ؟

 کل 1444 544
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و اون  کنیممیمیشه. ما این عدد رو گرد  1/9و با حل این تناسب مقدار مجهول برابر با 

 گیریم.در نظر می 54رو 

 دسته بندی بعدی:

 کمک درسی 044 ؟

 کل 1444 544

 میشه. 14با حل این تناسب، مقدار مجهول برابر 

 

 دسته بندی بعدی:

 علمی 054 ؟

 کل 1444 544

در نظر  04، که با تقریب برابر  1/04با حل تناسب، مقدار مجهول برابر میشه با 

 گیریمشمی

 پس جدول به صورت زیر میشه:
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 ردیف سوم رو پر کنیم،  خوایممیحاال 

 تا 1تا ؟  54بیست درصد یعنی چند تا از 

 تا ؟ یکی 54ده درصد یعنی چند تا از 

 تا 0تا ؟  54چهل درصر یعنی چند تا از 

 پس جدول به صورت زیر میشه:

 

حاال باید دایره ای که به ده قسمت تقسیم شده رو به این دسته بندیها اختصاص بدیم، از 

تاش برای مذهبی میشه، یکی برای داستانی، چهارتا برای علمی، دو تا برای  1ده تا 

 کمک درسی و یکی هم برای سایر موارد:

 

 باال درمیاد.ای ما به شکل پس نمودار دایره
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میفروشه،  04های کوچیکتر از شماره مغازه فقط کفش

 هایی؟ یعنی چه شماره

 19و  10و  13و  13

 کنیم:با هم جمع میها رو تعداد این شمارهحاال 

6 + 7 + 8 + 5 = 26 

 

 

 
 

 3تا رو با یه شکلک نشون میدیم. پس  54تا ، هر  34آموز کالس اول داریم؟ چند تا دانش

 تا شکلک باید بکشیم.

 553حل تمرین صفحه 

 هانمودارها و تفسیر نتیجه
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تا رو با یه شکلک نشون میدیم. پس  54تا ، هر  04آموز کالس دوم داریم؟ چند تا دانش

 تا شکلک باید بکشیم. 0

تا رو با یه شکلک نشون میدیم. پس  54تا ، هر  04آموز کالس سوم داریم؟ چند تا دانش

 تا شکلک باید بکشیم. 0

 
 

 
بعدازظهر هست، از  1از صبح دمای هوا به تدریج زیاد میشه، بیشترین دما در ساعت 

 به بعد دما کاهش پیدا میکنه 1ساعت 

 بعدازظهر بیشتر بوده. 3تا  1ت تغییرات دما بین ساع

با توجه به اینکه تغییرات دما بین صبح و ظهر زیاده، به نظر میاد که مربوط به فصل 

 تابستون باشه.
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دبیرستان شهید نوری بهترین نمودار رو برای این منظور انتخاب کرده. چون به راحتی با 

قدار رو جمع کرده یا کمترین م ینتونیم بفهمیم کدوم کالس بیشتراستفاده از نمودار می

 تونیم ببینیم.و مقدار این مبالغ رو هم می

 

 
 

 

 

 

ه حتما با کلمه احتمال آشنا هستید. اگه بخوایم به زبون ساده بگیم، احتمال به معنی اینه ک

 چقدر امکان داره که یه رخداد اتفاق بیفته.

 ه که، احتمال اومدن شیر چقدره؟ یعنی چقدر امکان دارکنیممیمثال وقتی شیر یا خط بازی 

 وقتی سکه پایین میاد شیر باشه.

چقدره؟ چقدر امکان داره که عدد  1احتمال اومدن عدد  کنیممیوقتی یه تاس رو پرتاب 

 بیاد.  1

احتمال یا اندازه گیری 

 شانس
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 یاد بگیریم که چطوری احتمال این رخدادها رو پیدا کنیم. خوایممیدر اینجا 

 .کنیممیشانس رو تعریف اول حالتهای هم

 ی گفته میشه؟شانس به چه حالتهایحالتهای هم

اینکه خط  ، احتمال اینکه سکه شیر بیاد با احتمالکنیممیوقتی یه سکه سالم رو پرتاب 

ون شانس گفته میشه. یعنی احتمال رخ دادنشبیاد برابره. به این حالتها، حالتهای هم

 برابره.

مثال اگه سکه کج باشه ممکنه احتمال رخ دادن شیر و خط با هم برابر نباشه، در اون 

 شانس نیستن.صورت اینها هم

س شاندر پرتاب یه تاس هم احتمال رخ دادن همه عددها با هم برابره. یعنی همه هم

 هستن.

 

 

 

 

 برای اینکه احتمال رخ دادن یک پیشامد رو به دست بیاریم به دو تا عدد احتیاج داریم:

 تعداد همه حالتهای ممکن .5

 یعنی کال چند تا حالت ممکنه پیش بیاد. مثال : 

 میشه. 1در پرتاب یه سکه، دو حالت داریم: شیر و خط. پس تعداد حالتهای ممکن 

محاسبه احتمال رخ 

 دادن پیشامد
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. پس تعداد  5و  1و  1و  0و  1و  3در پرتاب یه تاس ، شیش تا حالت داریم ، 

 هست. 3حالتهای ممکن در پرتاب یک تاس برابر 

 تعداد حالتهای مطلوب .1

 اتفاق بیفته خوایممیون چیزی که ما یعنی ا

میفته. پس  ببینیم با چه احتمالی شیر اتفاق خوایممیمثال فرض کنید در پرتاب سکه، 

 هست. 5حالت مطلوب ما در اینجا رخ دادن شیر میشه. و تعداد این حالتها 

 ببینیم احتمال رخ دادن عدد زوج چقدره. پس خوایممییا فرض کنید در پرتاب تاس، 

تا . پس  1. چند تا شدن؟  3و  0و 1التهای مطلوب ما عددهای زوج هستن. یعنی ح

 میشه. 1تعداد حالتهای مطلوب ما 

بعد از اینکه این دو تا عدد به دست اومد، احتمال رخ دادن یه پیشامد به صورت زیر به 

 دست میاد:

 
 

 :کنیممیچند تا مثال ببینیم. از مثالهای ساده شروع 

 سکه سالم احتمال رخ دادن خط چقدر است؟ در پرتاب یک

 دو تا عدد مورد نیاز رو به دست میاریم:

 خط( –)شیر  1تعداد همه حالتهای ممکن = 

 )خط( 5تعداد حالتهای مطلوب = 
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 بنابراین:

1

2
  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 = احتمال رخ دادن خط 

 مثال بعد:

 پرتاب یک تاس چقدر است؟احتمال رخ دادن عدد فرد در 

 ( 5و  1و  1و  0و  1و  3)عددهای   3تعداد همه حالتهای ممکن = 

 ( 5و  1و  1) عددهای  1تعداد حالتهای مطلوب = 

 بنابراین :

3

6
  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 = احتمال رخ دادن عدد فرد 

 مثال:

جعبه میریزیم، احمد به تصادف یکی از اونها داخل یه  1تا  5پنج تا توپ با شماره های 

گیره. احتمال اینکه احمد جایزه -رو از جعبه خارج میکنه، اگه عدد زوج باشه احمد جایزه می

 بگیره چقدره؟

 

 تا توپ داریم توی جعبه. 1میشه؟ چون  1، چرا  1تعداد همه حالتهای ممکن = 

 تعداد حالتهای مطلوب = ؟

ون زوجه؟ شاینکه شماره توپ زوج باشه. کدوم توپها شماره حالت مطلوب برای ما چیه؟

 ، یعنی دو تا توپ . بنابراین: 0و توپ شماره  1توپ شماره 
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  1تعداد حالتهای مطلوب = 

2

5
  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 = احتمال بیرون امدن توپ زوج 

 مثال:

 دونه چه روزی؟ ا اومده اما نمیدونه که دوستش در ماه خرداد به دنیمریم می

 خرداد به دنیا اومده باشه؟  51چقدر احتمال داره که دوست مریم در 

 روز داره 15توجه داشته باشید که خرداد 
 

 تعداد حالتهای ممکن = ؟

 خرداد ، 1خرداد ،  1خرداد ،  5دوست مریم در چه روزهایی ممکنه به دنیا اومده باشه؟ 

 روز . بنابراین : 15خرداد . چند روز میشه  15خرداد ، ....  0 

 15تعداد حالتهای ممکن = 
 

 تعداد حالتهای مطلوب = ؟

خرداد به دنیا اومده باشه، چند روز  51در  مریمحالت مطلوب در اینجا اینه که دوست 

 روز . بنابراین: 5مطلوب ماست؟ 

 5تعداد حالتهای مطلوب = 

 پس داریم:

1

31
 = 

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 خرداد باشد 51= احتمال اینکه روز تولد  
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کنیم تا بیشتر به مطالب گفته شده رو با هم حل می 514در ادامه تمرین صفحه 

 مسلط بشیم.

 

 

 

 

 
 بیاید. 3الف: احتمال اینکه در پرتاب یک تاس عددی بزرگتر یا مساوی 

 ب: احتمال اینکه در پرتاب یک تاس، عدد زوج بیاید.

 بیاید. 3ج: احتمال اینکه در پرتاب یک تاس، عددی طبیعی و کوچکتر یا مساوی 

 

 

 514تمرین صفحه حل 
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د تا حالت کنیم، چنیه تاس رو پرتاب میسوال درباره پرتاب تاس هست. وقتی این 

 تا 3ممکنه پیش بیاد؟ 

 هست. 3تعداد کل حاالت در پرتاب تاس برابر پس 

 سراغ قسمتهای مختلف:ریم ب

مال و احتنداریم، پس تعداد حالتهای مطلوب برابر صفر  9چون روی تاس عدد  لف:ا

 .میشههم برابر صفر  9اومدن 

تعداد حالتهای مطلوب بیاد، پس  3هست که تاس  در اینجا حالت مطلوب زمانی ب:

 هست. بنابراین: 5برابر 

 
1

6
  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 3= احتمال رخ دادن  

و  0و  1بین عددهای روی تاس از لت مطلوب اومدن عدد زوج هست. در اینجا حا ج:

 هست . بنابراین: 1تعداد حالتهای مطلوب برابر زوج هستن. پس  3

3

6
  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 زوج= احتمال رخ دادن عدد  

مطلوب هست . پس حالتهای  3: در اینجا حالت مطلوب اومدن عدد کوچکتر از د 

هست و  3تعداد حاالت مطلوب برابر هستن. پس  3و  1و  0و  1و  1و  5عددهای 

 داریم:

6

6
= 1  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 3کوچکتر از = احتمال رخ دادن عدد  
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 اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که شکل رو به قسمتهای مساوی تقسیم کنیم:

 

 تا 3کل قسمتها چند تاس؟ 

 قسمت 5چند قسمت قرمزه؟ 

 بنابراین:

1

6
  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 = احتمال اینکه عقربه روی قرمز بایستد 

 

 
توجه کنید که در هر کیسه فقط یک مهره سیاه وجود داره. یه لحظه اصال به جنبه ریاضیش 

 فکر نکنید، به نظر خودتون احتمال کدوم بیشتره؟ 
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 بیرون بیاریم یاتا مهره بتونیم مهره سیاه رو  54اینکه بین 

 مهره بتونیم مهره سیاه رو بیرون بیاریم؟  544بین 

تا مهره  54اینه که شانسمون برای بیرون اوردن مهره از کیسه ای که  قطعا جواب همه

تا مهره داره و جوابتون کامال درسته.  5444تا مهره یا  544داره بیشتر از کیسه ای هست که 

 رسی کنیم:حاال بریم از جنبه ریاضی بر

 

1

10
  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 = احتمال بیرون امدن مهره سیاه از کیسه ده تایی 

1

100
  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 = احتمال بیرون امدن مهره سیاه از کیسه صرتایی 

1

1000
  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 ل بیرون امدن مهره سیاه از کیسه هزار= احتما 

 بینیم که احتمال اولی بیشترهبا توجه به این اعداد می

 

 
 قسمت اول:

 3تعداد کل حالتها = 

 هست. 1بیاد، برابر با  1یا  5تعداد حالتهای مطلوب در صورتی که تاس 
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 هست. 5بیاد، برابر با  1تعداد حالتهای مطلوب در صورتی که تاس 

 بنابراین:

2

6
  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 1یا  5= احتمال آمدن  

 

1

6
  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 1= احتمال آمدن  

 قسمت دوم:

 3تعداد کل حالتها = 

و  1و  5هست )اعداد  1بیاد برابر  0تعداد حالتهای مطلوب در صورتی که تاس کمتر از 

1) 

 (1و  0هست. )اعداد  1بیاد برابر  1یا  0مطلوب در صورتی که تاس تعداد حالتهای 

3

6
  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 0= احتمال آمدن کمتر از  

2

6
  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 1یا  0= احتمال آمدن  
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ن احتمال هم برابره، بنابرایدر هر دو شکل تعداد کل حالتها و تعداد حالتهای مطلوب با 

 خوردن تیر به رنگ قرمز در هر دو حالت برابره.

 0تعداد کل حالتها = 

  1تعداد حالتهای مطلوب = 

2

4
  =

تعداد حالتهای مطلوب

تعداد همه حالتهای ممکن
 = احتمال خوردن به رنگ قرمز 

 

 

 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 

 RiaziBaHam7@و  RiaziBaHam@  هایکانال و

واالت نمونه سو تمرینهای حل شده ، ها جزوات سایر پایهبرای دریافت 

 بپیوندید. "ریاضی با هم"، به امتحانی حل شده


