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 به نام خدا

در سال قبل با علم آمار آشنا شدیم و یاد گرفتیم که چند مدل نمودار رسم کنیم. شکل 

 س.زیر یادآوری مطالب سال گذشته

 

 هابندی دادهدسته
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باید  برای اینکه بتونیم اونا رو بهتر بررسی کنیماگه تعداد داده های آماری ما زیاد باشه 

 گیریم.داده ها رو یاد می بندیدستهبندیشون کنیم. در این جلسه دسته

 حساب کنیم: موارد زیر رو به ترتیبها باید برای دسته بندی داده

 دامنه تغییرات 

 طول دسته 

 هاحدود دسته 

بندی تهها رو دستونیم دادهراحتی می، به بعد از اینکه این سه تا رو به دست آوردیم

 کنیم.

 آشنا میشیم. دامنه تغییراتابتدا با مفهوم 

 دامنه تغییرات چیه؟

 .بیشترین و کمترین داده ، دامنه تغییرات گفته میشهبه فاصله بین 

 دامنه تغییرات چطوری به دست میاد ؟

داشته باشیم.  روکوچکترین و بزرگترین داده برای به دست آوردن دامنه تغییرات باید 

 رو به ما میده. تفاضل بین این دو عدد دامنه تغییرات

 

 تا شهر رو به صورت زیر به ما دادن: 8فرض کنید دمای هوای 

8-   ،3 ،  +5-  ،21 ، +5 ، +9-  ،7- 

 تا شهر چنده؟ 8از ما میپرسن دامنه تغییرات دمای این 

 – 9کمترین دما چنده؟ 
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 +21یشترین دما چنده؟ ب

 کنیم:حاال این دو عدد رو از هم کم می

12 ( =9- )– 21+ 

 هست. 12ها پس دامنه تغییرات این داده

 یه مثال دیگه ببینیم:

 نفر از افراد یه مدرسه به صورت زیره، دامنه تغییرات این داده ها رو پیدا کنید: 04قد 

 
نیاز  زرگترین داده و کوچکترین داده روگفتیم برای به دست آوردن دامنه تغییرات، ب

 داریم.

 145بزرگترین داده چنده؟ 

 234کوچکترین داده چنده؟ 

 پس دامنه تغییرات میشه تفاضل این دو عدد

75  =234 – 145 

 

  طول دستهبریم سراغ خب با مفهوم دامنه تغییرات آشنا شدیم. 

 کنیم.  بندیدسته ،طبقه 5فرض کنید که از ما خواستن که داده های باال رو در 

 کنیم؟رو چطوری حساب می طول دسته
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 هابرای محاسبه طول دسته به دو عدد احتیاج داریم : دامنه تغییرات و تعداد دسته

طول دسته =  

دامنه تغییرات

تعداد دسته ها
 

 . بود 75 رو که به دست آوردیم و برابردامنه تغییرات داده ها 

 دسته تقسیم کنیم.  5رو به ها دادهاین  صورت سوال هم از ما خواسته که

 :طول دسته برابر میشه بابنابراین 

طول دسته =
75

5
= 15 

 

 رو تعیین کنیم.  هاحدود دستهحاال باید 

 حدود دسته چی رو به ما میگه؟ 

 ای میشه.میگه که هر داده متعلق به چه دسته

 205و  234قدشون بین ی کسانی که ، همهباشه 205و  234ای مثال اگه حدود یه دسته

 هستن متعلق به این دسته میشن.

 کنیم:به صورت زیر عمل می حدود دسته اولبرای به دست آوردن 

حدود دسته اول ∶ ≥ کمترین عدد 𝑥  < + طول دسته     کمترین عدد

≥ 130 :حدود دسته اول  𝑥  <  130 + 15   

≥ 130 :حدود دسته اول  𝑥  <  145   
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 میاد.  ها هم به راحتی به دستحدود بقیه دستهرو که به دست بیاریم، حدود دسته اول 

 رو چطوری به دست بیاریم؟ حدود دسته دوم

 ی اول ، میشه حد پایین دسته دوم.حد باالی دسته

 205حد باالی دسته اول چی بود؟ 

 205پس حد پایین دسته دوم میشه 

≥ 145 :حدود دسته دوم  𝑥  <  

 دست بیاریم؟ حد باال رو چطوری به

 کنیم. بنابراین:، جمع می 25حد پایین رو با طول دسته، یعنی 

≥ 145 :حدود دسته دوم  𝑥 <  160  

 های بعد هم به همین صورت به دست میاریم. برای دسته

 رو چطوری به دست بیاریم؟ ومسحدود دسته 

 ی دوم ، میشه حد پایین دسته سوم.حد باالی دسته

 264بود؟  حد باالی دسته دوم چی

 264پس حد پایین دسته سوم میشه 

≥ 160 :حدود دسته سوم  𝑥  <  

 حد باال رو چطوری به دست بیاریم؟

 کنیم. بنابراین:، جمع می 25حد پایین رو با طول دسته، یعنی 

≥ 160 :حدود دسته سوم  𝑥 <  175 
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 شید:بنویسیم تا کامال متوجه به صورت خالصه می ها روحدود دسته یه بار دیگه

≥ 130 :حدود دسته اول  𝑥  <  130 + 15 = 145 

 

≥ 145 :حدود دسته دوم  𝑥  <  145 + 15 = 160   

 

≥ 160 :حدود دسته سوم  𝑥  <  160 + 15 = 175   

 

≥ 175 :حدود دسته چهارم  𝑥  <  175 + 15 = 190  

 

≥ 190 :حدود دسته پنجم  𝑥  ≤  190 + 15 = 205   
 

 نکاتی که در اینجا وجود داره: 

  هست. >و عالمت سمت راست  ≥در هر دسته، عالمت سمت چپ 

  داریم. ≥در دسته آخر ، هر دو طرف عالمت 

  حد پایین اولین دسته)عدد سمت چپ دسته اول( ، کوچکترین داده ما رو نشون

 میده.

  حد باالی آخرین دسته)عدد سمت راست دسته آخر( ، بزرگترین داده ما رو نشون

 میده.

 با حد پایین دسته بعد برابره حد باالی هر دسته 
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 دامنه تغییرات رو به دست میاریم: ابتدا

 بیشترین عدد = دامنه تغییرات –کمترین عدد 

 = دامنه تغییرات271 –251= 14

 تا باشه. 5ها هم که باید دامنه تغییرات رو به دست آوردیم، تعداد دسته

 ها برابره با:بنابراین طول دسته

طول دسته =  
20

5
= 4 

 

 ها رو به دست بیاریم.حاال باید حدود دسته

 213حل تمرین صفحه 

 هابندی دادهدسته
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 کنیم:به صورت زیر عمل می حدود دسته اولبرای به دست آوردن 

حدود دسته اول ∶ ≥ کمترین عدد 𝑥  < + طول دسته     کمترین عدد

≥ 152 :حدود دسته اول  𝑥  <  152 + 4   

≥ 152 :حدود دسته اول  𝑥  <  156   

 حدود دسته دوم چطوری به دست میاد؟

≥ 156 :حدود دسته دوم  𝑥  <  156 + 4   

≥ 156 :حدود دسته دوم  𝑥  <  160   

 حدود دسته سوم چطوری به دست میاد؟

≥ 160 :حدود دسته دوم  𝑥  <  160 + 4   

≥ 160 :حدود دسته دوم  𝑥  <  164  

 حدود دسته چهارم چطوری به دست میاد؟

≥ 164 :حدود دسته دوم  𝑥  <  164 + 4   

≥ 164 :حدود دسته دوم  𝑥  <  168  

 چطوری به دست میاد؟پنجم حدود دسته 

≥ 168 :حدود دسته دوم  𝑥  <  168 + 4   

≥ 168 :حدود دسته دوم  𝑥  <  172  

 

 پس تا اینجا داریم:
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 حدود دسته ها فراوانی

 152 ≤ 𝑥 < 156 

 156 ≤ 𝑥 < 160 

 160 ≤ 𝑥 < 164 

 164 ≤ 𝑥 < 168 

 168 ≤ 𝑥 ≤ 172 

 

 حاال باید فراوانی هر دسته رو مشخص کنیم.

 رو چطوری به دست بیاریم؟اول فراوانی دسته 

152ی در فاصلهکه مشخص کنیم که چند تا داده داریم باید  ≤ 𝑥 <  قرار دارن؟ 156

152 – 153 – 153 – 154  
 میشه. 0تا داده توی این فاصله داریم، پس فراوانی دسته اول برابر  0

 

 فراوانی دسته دوم رو چطوری به دست بیاریم؟

156ی در فاصلهکه باید مشخص کنیم که چند تا داده داریم  ≤ 𝑥 <  قرار دارن؟ 160

156 – 156 – 157 – 157 - 157 – 157 – 158 – 158 – 158 – 159 – 159 -  
 میشه. 22برابر  دومتا داده توی این فاصله داریم، پس فراوانی دسته  11

 ها رو هم به دست میاریمهمین ترتیب فراوانی بقیه دسته به

 پس داریم:
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 حدود دسته ها فراوانی

0 152 ≤ 𝑥 < 156 

22 156 ≤ 𝑥 < 160 

5 160 ≤ 𝑥 < 164 

3 164 ≤ 𝑥 < 168 

7 168 ≤ 𝑥 ≤ 172 

 

 

 بینید ب" کانال خصوصی حل تمرین و نمونه سوال"  تونید در ادامه تمرینها رو می

 عضویت، به ادمین کانال مراجعه کنید.در صورت تمایل به 

 

 

 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 

 RiaziBaHam8@و  RiaziBaHam@  هایکانال و

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

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


