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- هشتمفصل 
هشتمي–

نگاه کلی به فصل
و احتمال از کالس دوم ابتدایی در کتاب هاي درسی ریاضی به صورتی کامالً آمار

در کتاب درسی . شهودي، تجربی و در سطحی مقدماتی بیان و مطرح شده است

از تدریس بخش هفتم بحث احتمال ریاضی، مطرح شده که توصیه می شود قبل

.احتمال این فصل به صورت یادآوري مطالب کتاب هفتم مرور شود

در مورد آمار مطالب الزم براي ورود به این مبحث در سال هاي قبل، 

دانش آموزان با انواع نمودارها و . بخصوص پایه هاي ششم و هفتم عنوان شده است

.نیز آشنایی دارندطرز رسم آنها آشنا بوده و با مفهوم میانگین داده ها 

نقشه مفهومی
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تصویر عنوانی
همان طور که در توضیح پایین تصویر این فصل آمده است، یکی از کاربردهاي 

آمار و احتمال در غنی سازي است و سانتریفوژهابرهمین اساس طراحی شده اند 

در این تصویر ) سرعت آنها بیشتر باشد احتمال برخورد ذرات بیشتر استهرچقدر(

تعدادي سانتریفوژ مشاهده می شود و در گوشه سمت راست و باالي تصویر نقاشی 

در وسط تصویر علی رضا . از داخل یک سانتریفوژ و ذرات که در حال چرخش هستند

ك و معصوم و گشاده و پسر شهید احمدي روشن به چشم می خورد که با دستانی پا

هاي با این که در این راه سرمایه: نگاهی بسیار امیدوار به آینده به بچه ها می گوید

بسیار بزرگی را از دست داده ایم ولی به آینده و به ادامه راه این شهیدان امیدوار 

که در زیر عکس » نحن انصار الحسین«گشاي ي بسیار کلیدي و راههستیم و جمله

.مدي روشن به چشم می خوردشهید اح

دانستنیهاي براي معلم

مسیرهایی براي توسعه
تقویت شبکه مفاهیم ریاضی می تواند به دانش آموزان در درك بهتر مفاهیم 

.کمک کند

فعالیت زیر به عنوان فعالیتی براي توسعه مفاهیم این فصل و در راستاي تقویت 

که به طور مستقیم با مفاهیم این این فعالیت با آن . شبکه مفاهیم طرح شده است

.نیز ارتباط دارد7و4فصل مرتبط است، با مفاهیم فصل هاي 

را از نقطه یک توپAکنیمرها می .

توپ از یکی از دو مسیر حرکت 
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هاي سطر کند و به یکی از خانهمی

.اول می رسد

به همین ترتیب توپ در هر خانه از 

رو به حرکتش یکی از دو مسیر پیش

.دهدبه سمت پایین ادامه می

توپ از چند مسیر مختلف - 1

ها تواند به هر یک از خانهمی

برسد؟

چرا عدد درون هر دایره برابر - 2

است؟حاصلجمع دو دایره باالي آن

جدول مثلثی شکل در چه الگوهایی- 3

بینید؟می 

اول هاي سطراز هر یک از خانه. به سطر اول برسدAتوپ از دو راه می تواند از - 4

پس روي هم چهار راه مختلف براي . تواند به سطر دوم برسدنیز از دو راه می

به هر یک از Aچند راه براي رسیدن از . به سطر دوم وجود داردAرسیدن از 

ام؟ nسطرهاي بعدي وجود دارد؟ چند راه براي رسیدن به سطر 

ال مساوي انتخاب شود، و با احتماگر مسیر توپ از هر خانه به صورت تصادفی - 5

.احتمال رسیدن توپ به یکی از خانه هاي سطر ششم را حساب کنید

اما تاریخچه آن به قبل از پاسکال . پاسکال معروف است-مثلث باال به مثلث خیام-6

قرن پنجم و ششم هجري برابر با قرن (و حتی خیام ) قرن هفدهم میالدي(

اي جدول را براي بسط اتحاد دو جملهپاسکال این . گرددبرمی) دوازدهم میالدي
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جمالت را بر حسب +بدین ترتیب اگر در بسط عبارت . تنظیم کرد

ام nمرتب کنیم، می توانیم ضرایب جمالت را به ترتیب از سطر bیا aدرجه 

چرا؟. پاسکال پیدا کنیم-مثلث خیام

+ = ++ = + 2 ++ = + 3 + 3 +

این . ثبت شده است) قرن هفدهم میالدي(اتحاد دو جمله اي به نام نیوتن تعمیم - 7

مثالً به کمک آن می توانیم به سادگی حاصل . اتحاد کاربردهاي جالبی دارد

را پیدا کنیم؛ روند این عملیات را با توجه به مثال زیر توضیح 11و 9هايتوان

.دهید

+ = + + + + += += + × + × + × + × +
= + + + + + == − = − × + × − × + × −= − + − + − =
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ابزارهاي فن آورانهاستفاده از 

براي ساختن مولد عددهاي تصادفی می تواند Excelاستفاده از نرم افزار 

تکالیف زیر با هدف . امکانی مجازي براي تجزیه آزمایش هاي احتمال ایجاد کند

شبیه ساز پرتاب تاس را هم می . ساز پرتاب سکه پیشنهاد شده استساخت شبیه

وي سکهر.تواند به همین ترتیب طراحی کنید

 صفر یا یک به جاي پشت یا رو(ساخت سکه(

را بنویسید و ()RAND=عبارت A1در خانه ي 

چه عددي در این . را بزنیدEnterسپس دکمه 

صفحه کلید را F9ه مخانه دیده می شود؟ دک

کنید؟بزنید، چه تغییري مشاهده می

اگر درست عمل کرده باشید، یک عدد بین 

) 1(ومساوي صفر و کوچکتر از بزرگتر (صفر و یک 

ظاهر می شود و با هر بار فشردن A1در خانه ي 

جالب . به صورت تصادفی تغییر می کندF9دکمه 

نیست؟

را بگیرید و به A1ي راست پایین خانه گوشه

بدین . بکشیدA10يسمت پایین جدول تا خانه

عدد تصادفی بین صفر و یک را هم 10ترتیب شما 

.ه مشاهده می کنیدزمان روي صفح

15/0

پشت سکه
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را ROUND(A1,0)=عبارت B1يدر خانه

.را بزنیدEnterبنویسید و سپس دکمه 

چه عددي در این خانه دیده می شود؟

صفحه کلید را بزنید و هر F9چند بار دکمه 

چه . را نگاه کنیدB1و A1بار مقدار هر دو خانه 

تغییري مشاهده می کنید؟

B1که در خانه ي ROUND(A1,0)=عبارت 

نوشته شده است، به این معنی است که عدد 

یا (با تقریب کمتر از یک گرد A1مربوط به خانه ي 

می شود و در این خانه قرار ) رنداصطالحاً

.گیردمی

به طور تصادفی یا يصفحه کلید یکی از عددهاF9با هر بار زدن دکمه ي 

! مساوي استبا احتمال آمدن احتمال آمدن . قرار می گیردB1در خانه ي 

چرا؟ مثل یک سکه که با هر بار پرتاب یا به پشت می افتد یا به رو و احتمال این دو 

!ي سالم، مساوي استپیشامد براي یک سکه

آمدن عدد را بار آمدن عدد را معادل به پشت افتادن سکه و هر هر بار 

.معادل به رو افتادن سکه در نظر بگیرید

صفحه کلید را بزنید تا سکه دوباره پرتاب شود، به رو افتاد یا به F9دکمه 

پشت؟

B1ي راست پایین خانه ي تا سکه را با هم پرتاب کنید؟ گوشه10دوست دارید 

!بکشیدB10را بگیرید و به سمت پایین جدول تا خانه ي 

15/0
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عرفی منابع براي معلمانم
سایدام و .ن.ریس،مرلین.کمک به کودکان در یادگیري ریاضیات، تألیف رابرت، اي

14مري منلگومریلیندکوئیست؛ ترجمه مسعود نوروزیان؛ انتشارات مدرسه؛ فصل

مارتین؛ .ال.ریاضیات براي معلمان؛ تألیف گروهی از نویسندگان به سرپرستی جی

.29و28و27ه؛ انتشارات مدرسه؛ فصل هاي ترجمه شهرناز بخشعلی زاد

 70و69، 68، 67مجله رشد برهان متوسطه اول شماره هاي

سري کتابهاي کوچک ریاضی،پاشاهلانیعدکتر،به نظریه احتمالورودي،

.مدرسهانتشارات

انتشارات،سري کتابهاي کوچک ریاضی،پاشاهلانیعدکتر ،به نظریه آمارورودي

.مدرسه

انتشارات مدرسه،مدرسه تا دانشگاهسري کتابهاي از ،جبر و احتمال.

نمونه سئوال هاي ارزشیابی
شرکت نموده اند، نتایج به ) بهره هوشی(IQدانش آموز در آزمون سنجش 30- 1

: دست آمده به شرح زیر است

1119610011213092118109113115

115110118107117127135126134102

11410712198129112117112130100

دسته براي این دانش آموزان در 7جدول فراوانی دسته بندي شده را تعداد 

.و آن را تفسیر و تحلیل کنیدنظر گرفته و نمودار مستطیلی این داده ها را رسم

در مسأله قبل ابتدا با ماشین حساب و سپس با استفاده از مرکز دسته میانگین - 2

.و خطاي موجود را محاسبه کنیدداده ها را محاسبه کنید
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را xاست مقدار 5/6برابر با 6و x، 5، 2، 3، 9، 8، 12، 7، 4عدد هدمیانگین - 3

. بدست آورید

اگر از این . مهره سبز وجود دارد4مهره آبی و 2مهره قرمز، 3در جعبه اي - 4

مهره خارج شده ) الف: مهره به تصادف خارج کنیم چقدر احتمال دارد1جعبه 

.مهره ي خارج شده قرمز نباشد) آبی باشد ب

تاس را با هم می اندازیم نمودار درختی این پدیده را رسم کرده و 1سکه و 2- 5

:به کمک آن به سئواالت زیر پاسخ دهید

.چقدر احتمال دارد هر دو سکه رو بیایند) الف

.بیاید6چقدر احتمال دارد عدد تاس ) ب

.نیاید6چقدر احتمال دارد عدد تاس ) ج

اگر دو تاس را با هم بریزیم، مشخص کنید در کدام یک از حالت هاي زیر دو -6

.پیشامد تعریف شده هم شانس و کدام یک غیرهم شانس هستند

(Iپیشامد این که هر دو زوج باشند 

(IIپیشامد این که هر دو اول باشند 
الف(

(Iپیشامد این که تاس اول بزرگتر از دومی باشد 

(IIپیشامد این که تاس دوم بزرگتر از اولی باشد 
ب(

(Iباشد  7مجموع دو تاس پیشامد این که 

(IIباشد 6پیشامد این که مجموع دو تاس 
ج(

(Iاعداد دو تاس مثل هم باشندپیشامد این که 

(IIباشند 3پیشامد این که هر دو تاس بزرگتر از 
د(
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پیراهن با 4شلوار با رنگ هاي آبی، طوسی و مشکی و 3در کمد لباس خود رضا - 7

پیراهن از 1شلوار و 1رنگ هاي آبی، طوسی، مشکی و سفید دارد او به تصادف 

چقدر احتمال دارد شلوار و پیراهنِ همرنگ برداشته . کمد خود بر می دارد

باشد؟

دسته بندي داده ها

:هدف
یادآوري و مرور آنچه در سال هاي قبل آموخته اند بخصوص نمودارهاي - 1

ستونی 

تجزیه و تحلیل داده ها و نمودارها- 2

دسته بندي داده ها و دلیل دسته بندي کردنِ آنها و به دست آوردن طولِ - 3

دسته مناسب

معرفی میانگین داده هاي دسته بندي شده- 4

ابزار مورد نیاز
خط کش- 1

ماشین حساب- 2

یسروش تدر
چهار نمودار به چشم می خورد که صرفاً براي یادآوري و به 120در صفحه ي 

عنوان نمادهایی براي درس آمار آورده شده اند و دو نوشته در باال و پایین این 

نمودارها که نوشته ي باالیی به تعریف علم آمار و تأکید بر تحلیل و تفسیر اطالعات 
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ل دسته بندي کردن داده ها را در بعضی از ي پایینی دلیمی پردازد و در نوشته

.مسائل آماري بیان می کند

به دلیل (، لزوم دسته بندي کردن داده ها 121هدف از طرح فعالیت صفحه ي 

ها و تعریف تعداد دستهR= 205-130=75، معرفی دامنه تغییرات )تعداد زیاد آنها

دست آوردن طول و سرانجام بهبرحسب نیاز و نوع مسأله طرح شده ) دسته5(

دسته( ها از فرمول دسته طول = تغییرات دامنه
ها دسته .می باشد) تعداد

≥قبالً و در فصل هاي پیشین مفهوم : توجه ) aو خود bو aاعداد بین (>

. براي دانش آموزان بیان شده است و یادآوري آن مفید است

نمودار ستونی که از دو باید براي دانش آموزان بیان شود که براي رسم : تذکر

محور تشکیل یافته، محورها را محور اعداد تصور نکنند تا وقتی بین دو ستون فاصله 

.وجود دارد، ابهامی براي آنها پیش نیاید

با هم 122اجازه بدهید دانش آموزان براي پاسخگویی به سئواالت باالي صفحه 

را بیان کنند و در نهایت بحث کرده و پاسخ هاي خود را توضیح داده و دالیل خود

.شما آنها را به سمت پاسخ صحیح راهنمایی کنید

حل بعضی از تمرین ها
فقط تعداد و مقدار (مشابه فعالیت قبل بوده 122هر دو کار در کالسِ صفحه 

.اند کمک می کنندو به تثبیت آنچه در فعالیت آموخته) ها تغییر کرده استداده

هواي خیلی سرد، : ته مورد نظر را توجیه کنید مثالً، چهار دس1در کار در کالس

براي 2براي کار در کالسهواي کمی سرد، هواي سرد و هواي خنک و همین طور 

خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط، : حالت در نظر بگیرید مثال5ًنمرات درس ریاضی 

.خوب و عالی
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و کار در ، در صورتی که روي فعالیت 123دانش آموزان در تمرین هاي صفحه 

ها در کالس درس به صورت مناسبی بحث شده باشد، مشکل خاصی نخواهند کالس

داشت و شما می بایست پاسخ آنها که در منزل انجام داده اند را چک کنید و حتی 

.ل نظر بگذاریددر صورت نیاز در کالس پاسخ ها را به بحث و تباد

میانگین داده ها

هدف
درك مفهوم میانگین- 1

پیدا کردن میانگین داده ها با تعداد کم- 2

بندي شدهدرك تقریبی بدون میانگین محاسبه شده از جدول داده هاي دسته- 3

پیدا کردن میانگین داده هاي دسته بندي شده- 4

ابزار مورد نیاز
ماشین حساب-1

روش تدریس
هدف از طرح میانگین را به وضوح روشن می سازد و 124يصفحهکادر باالي 

.فرمول محاسبه میانگین را یادآوري می کند

داده مذکور است که استفاده از فرمول 5، صرفاً محاسبه میانگین1فعالیت

.میانگین را ایجاب می کند

این است که دانش آموز با محاسباتی ساده روي اعداد صحیح 2هدف از فعالیت 

ه این مسأله پی ببرد که مجموع اختالف اعداد بیشتر از میانگین با مجموع اختالف ب
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منظور از اختالف دو عدد، عدد (اعداد کمتر از میانگین همواره با هم برابر است 

).بزرگتر منهاي عدد کوچکتر است

9عدد داده شده میانگین داده ها که 7با اضافه کردن دو عدد به 3در فعالیت 

داده و اضافه کردنِ 9ي میانگین است تغییر می کند و دانش آموز با محاسبهداده 

داده به این نتیجه می رسد که این دو 7میانگین دو داده ي جدید به میانگین 

میانگین برابر نبوده و لذا نمی توان میانگین داده هاي اضافه شده را به میانگین قبلی 

.اضافه کرد

منظور حدس زدن میانگین است یا پیدا 2جه به فعالیت بیشتر با تو4در فعالیت 

.کردن عددي که مجموع اختالف اعداد باال و پایین آن با هم برابر باشند

با هدف حدس زدن با تقریب خوب براي 125کار در کالس ابتداي صفحه 

.ي میانگین طراحی شده استمحاسبه

بندي اي داده هاي دستهي میانگین برمحاسبه125در صفحه 1هدف از فعالیت 

اي به دست شده است که دانش آموزان باید ابتدا براي هر دسته مرکز دسته

و سپس به جاي هر عدد داخل در یک ) میانگین حد باال و حد پایین دسته(آورند 

دسته، مرکزِ آن دسته را قرار دهند و با ضرب فراوانی هر دسته در مرکز دسته و 

به یک میانگین با تقریب خوب دست پیدا می 40آن بر جمع اعداد حاصل و تقسیم 

.کنند

اي بر مطالب بیان شده در فعالیت هاي قبل دوره126کار در کالس صفحه 

.است

نیز براي تثبیت مطالب فراگرفته شده طراحی 126در صفحه 2و1تمرین هاي 

هدف آن است که دانش آموز پی ببرد براي تفسیر و3اند ولی در تمرینشده

ها، میانگین پارامتر خیلی قابل اطمینانی نمی باشد و کنار گذاشتن تحلیل داده
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در . ي زیادي با میانگین دارند تأثیر زیادي روي میانگین نداردهایی که فاصلهنمره

.تواند نمایانگر نمره هاي خیلی خوب یا خیلی بد باشدواقع میانگین کالس نمی

احتمال یا اندازه گیري شانس

: هدف
.کندگیریمیاحتمال با شانس یکی نیستند و در واقع احتمال شانس را اندازه- 1

یعنی. باشدي احتمال رخداد یک پیشامد تصادفی مییادآوري فرمول محاسبه- 2

پیشامد یک داد رخ احتمال = مطلوب حالتهاي تعداد
ممکن حالتهاي همه تعداد

به دست آوردن عدد احتمال و مقایسه ي آن با دو عدد صفر و یک و این که هر - 3

چقدر احتمال رخ دادن یک پیشامد به صفر نزدیک تر باشد شانسرخداد آن کمتر 

نزدیکتر باشد شانس رخدادي آن پیشامد بیشتر یا 1و هر چه قدر به عدد 

.اصطالحاً محتملتر است

که اگر عدد حاصل از محاسبه احتمال براي این (تشخیص پیشامدهاي هم شانس - 4

دو پیشامد با هم برابر باشد شانس رخداد آنها برابر است و لذا هم شانس 

)هستند

ابزارهاي مورد نیاز
تاس- 1

سکه- 2

چرخنده- 3
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روش تدریس
عالوه بر یادآوري مطالب مربوط به احتمال در 128در صفحه 2و1فعالیت هاي 

.دنبال کرده و تأکید می کنندکتاب ریاضی هفتم، اهداف فوق را 

، روش صحیح استفاده از مهره هاي رنگی در مسائل مورد نظر 3در فعالیت 

است یعنی این که در تمام مسائل که در آنها مهره رنگی وجود دارد باید مهره ها 

.گذاري شده باشند تا متمایز بودنِ آنها مشخص باشدشماره

توصیه آموزشی
اي استفاده از فرمول احتمال بهتر است از این مثال به عنوان اولین مثال بر- 1

مهره 1مهره آبی وجود دارد و 4مهره قرمز و 2اي در جعبه: استفاده شود که

تصادفی از جعبه خارج می کنیم احتمالِ خارج شدنِ مهره قرمز و مهره آبی را به 

. دست آورید

قرمز مهره شدن خارج احتمال = 26 = 13
آبی مهره شدن خارج مالاحت = 46 = 23

وز با حل این مثال به این نکته پی می برد که فرمول احتمال عددي را به آمدانش 

. عنوان احتمال رخداد یک پیشامد حاصل می کند که مطابق با توقع ما می باشد

برابر تعداد مهره هاي قرمز است 2یعنی همان طور که تعداد مهره هاي آبی 

ز دو برابر عدد احتمال قرمز خارج شدن نیعدد احتمال آبی خارج شدن یعنی 

.استیعنی 

برید که پی می129هاي صفحه با کار درکالسشما همکاران محترم - 2

و توجه دارید آموزان تا چه حد به اهداف ذکر شده دست پیدا کرده انددانش
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یک مسأله باز پاسخ است و پاسخ دانش آموزان به این 3که کار در کالس شماره 

.کار در کالس یکسان نمی باشد

رسیدن به تعریف و به دست آوردن پیشامد 130در صفحه 1هدف از فعالیت - 3

و این که مقدار ) البته بدون آن که از پیشامد متمم نام برده شود(متمم است 

مجموع احتمال رخدادن و احتمالِ رخ ندادنِ یک (است 1کل، همواره احتمال 

.)است1پیشامد همواره 

پی می برد که با داشتن کل مهره هاي یک جعبه و دانش آموز 3ت فعالیدر 

احتمال مثالً سبز بودنِ مهره ي خارج شده می تواند تعداد مهره هاي سبز را 

.بیابد

موضوع هاي مطرح شده توسط براي تثبیت 131تمرین هاي صفحه 

آموزان در منزل حل می شود و شما همکاران محترم آن ها را بررسی و دانش

ها و دلیل آن! تصحیح می کنید توصیه می کنیم روي پاسخ هاي غلط خط نکشید

.را ریشه یابی کنید شاید نوع تدریس ما باعث اشتباه آنها باشد

وز درك کند براي رخداد هدف اصلی این است که دانش آم1در تمرین 

) ج(و ) الف(پیشامدها هیچ قطعیتی وجود ندارد و به همین دلیل عبارت هاي 

.دست است) ب(نادرست و عبارت 

بررسی حالت هاي ممکن

هدف
شمارش و یافتن همه حالت هاي مطلوب و همه ي حالت هاي ممکن- 1

استفاده از جدول براي تعیین و شمارش حالتها- 2

درختی براي تعیین و شمارش حالتهااستفاده از نمودار- 3
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تشخیص همه حالتها در پرتاب دو سکه و دو تاس با هم و این که مثالً در پرتاب - 4

.فرق دارد) رو و پشت(یا ) پشت و رو(دو سکه 

حالت مجزا تولید می کند پس باید 36درك این مطلب که انداختن دو تاس - 5

.فرض کردتاسها را متمایز و مثالً از دو رنگ قرمز و آبی

ابزار مورد نیاز
دو سکه متمایز- 1

دو تاس- 2

روش تدریس
دانش آموز می بایست به این مطلب برسد که 132باالي صفحه 1در فعالیت 

حالت ممکن را 4حالت از 1حالتهاي هر دو سکه رو و هر دو سکه پشت هر کدام 

اده و لذا حالت را تشکیل د4تشکیل داده و یک سکه رو و دیگري پشت دو حالت از 

. شانس محدثه بیشتر است

هدف رسیدن به این مفهوم است که هر چقدر تعداد آزمایش ها 2در فعالیت 

.بیشتر باشد انتظار ما براي رسیدن یا نزدیک شدن به عدد احتمال بیشتر خواهد بود

يآن است که دانش آموز همه132هدف از کار در کالس پایین صفحه ي 

حالتها را در جدول تجربه و مشاهده کند و حالتهاي مطلوب را نیز به راحتی مشخص 

.کند

دو چرخنده را به صورت حالتهاي ایستادن عقربه ها در 133صفحه 1در فعالیت 

نمودار درختی نمایش داده ایم تا دانش آموز درکی کامالً شهودي و بدون اشتباه از 

.نیز دنبال می شود2ین هدف در فعالیت ا. همه حالتهاي ممکن داشته باشد



١٧

که توسط دانش آموزان در منزل حل 135و 134در تمرین هاي صفحه 

شود دانش آموزان توسط نمودارهاي درختی و جدول هاي مورد نظر همه ي می

تعداد همه ي انواع دوچرخه 1حالتها را مشاهده و تجربه می کنند مثالً در تمرین 

که با رسم نمودار درختی به راحتی این دوازده حالت قابل 2×3×2=12برابر است با 

باید توجه ) ب(قسمت 3در تمرین . استمشاهده است و احتمال خواسته شده 

با رمزي که از دو رقم تشکیل شده است فرق دارد در داشت که رمز دو رقمی 

تشکیل دو رقمی نیست ولی در رمزي که از دو رقمعدد 02حالت رمز دو رقمی 

.رمز به حساب می آید00یا 02شده باشد 

منظور رمزي است که از دو رقم تشکیل یافته است و 3تمرین ) ب(در قسمت 

حالت مورد نظر و مطلوب 1حالت ممکن وجود دارد که فقط 10× 10= 100لذا 

.استاست و احتمال باز شدن قفل 

. دو حالت استبیاید 5، یکی از تاس ها و دیگري 4در تمرین 

.بیاید5و تاس قرمز 3تاس آبی : 1حالت

.بیاید3و تاس قرمز 5تاس آبی : 2حالت 


