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 آمار و احتمال: 7فصل 
 گیری شانساحتمال یا اندازهاول: درس 

توان در جدول زیر مشاهده کرد. ابتدا این جدول را کامل های ممکن را میی حالت( اگر دو تاس آبی و قرمز را با هم بیندازیم، همه1
 ها پاسخ دهید:های موجودر در جدول را بررسی کنید؛ سپس به سؤالدرستی تعداد کل حالتکنید و از طریق اصل ضرب 
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 تا باشد. 63ها باید کل حالت

 دهد؟( قطر آبی رنگ چه پیشامدی را نشان می2
 باشد. 7برابر پیشامد اینکه مجموع اعداد رو شده 

هایی را که هر دو عدد رو شده زوج و هر دو عدد رو شده فردند، هاشور بزنید؛ چه الگویی به دست های مربوط به حالت( خانه6
 آید؟می

 خورد.های هر ردیف به صورت یک در میان هاشور میخانه
 ( با توجه به جدول یک مسئله طرح کنید و پاسخ آن را توضیح دهید.4
 (1و1( )1و2( )1و6( )2و1( )2و2( )6و1حالت ) 3« است؟ 5ها کمتر از حالت مجموع اعداد رو شده تاس در چند»
ها برای مجموع دو تاس، در چه اعدادی برابر است؟ )راهنمایی: به عنوان مثال، حالت های آن، تعداد( با توجه به جدول قطر5

 است.( ، برابر9و مجموع دو تاس  5ها برای مجموع تعداد حالت
 8و  3مجموع  -9و  5مجموع  -11و  4مجموع  -11و  6مجموع  -12و  2مجموع 
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 خواهیم یک تاس و یک سکه را با هم بیندازیم:فرض کنید می

 ی حاصل را به صورت قطعی بیان کنید؟توانید نتیجه( آیا می1
 خیر

 تصادفی است؟ چرا؟( آیا این پدیده یا آزمایش، 2
دانیم کدام حالت اتفاق نشیند، اما دقیقًا نمیحالت می 3آید یا پشت و تاس هم به دانیم سکه یا رو میبله، زیرا با وجودی که می

 افتد.می
 ای را تشکیل دهید.(های ممکن را بنویسید )فضای نمونهی حالت( همه6

 Sو ر({=1و ر(، )2و ر(، )6ور(، )4و ر(، ) 5و ر(، )3)وپ(، 1و پ(و) 2وپ(، )6وپ(، )4وپ(، )5وپ(، )3})
 ها را با استفاده از اصل ضرب به دست آورید.( تعداد این حالت4

 حالت سکه 2× حالت تاس 3حالت=  12
 مربوط به این آزمایش را رسم کنید. 3×2یا  2×3( جدول 5

3 5 4 6 2 1 
 تاس

 سکه              
 رو و ر( 1) و ر( 2) و ر( 6) و ر( 4) و ر( 5) و ر( 3)
 پشت و پ( 1) و پ( 2) و پ( 6) و پ(4) و پ( 5) و پ( 3)

 

 
 با توجه به فعالیت ابتدای این درس )انداختن دو تاس( هر یک از پیشامدهای زیر را تشکیل دهید و جاهالی خالی را پر کنید.( 1

 {( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , )}1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5  A=پیشامد آنکه هر دو تاس فرد باشند= 5
{( , ),( , ),( , ),( , ),( , )}1 5 5 1 2 4 4 2 3  Bباشد= 3=پیشامد آنکه مجموع دو تاس  3
{( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , )}3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6  Cبیابید=  6=پیشامد آنکه تاس آبی مضرب  6

 «.باشد 3هر دو تاس فرد و مجموع آنها »الف( پیشامد اینکه 
( , ),((A B) ,{( , ), } n A B)) (3 3 5 1 31 5  

 «باشد. 3هر دو تاس فرد یا مجموع دو تاس »آنکه ب( پیشامد 
{( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),A B ( , ),( , )}1 1 1 3 3 1 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3 3 5 5 3 5 5  

A)پ( پیشامد آنکه  C) پس داریم:« نباشد 6آبی مضرب هر دو تاس فرد باشند، ولی »رخ بدهد؛ یعنی 
A C {( , ),( , ),( (, ), , ),( , ),( , )}1 1 1 3 1 5 3 55 55 1  

 دهید.( را توصیف کنید و آن را تشکیل C-Bت( پیشامد )
 C B نباشد. 3بیابید ولی مجموع دو تاس  6پیشامد آن است که تاس آبی مضرب 

C B {( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , )}3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5  
ناسازگارند؟  Eو  Dتعریف کنیم، آیا « هر دو تاس زوج باشند»را  Eو پیشامد « باشد 7مجموع دو تاس، عدد »را  Dث( اگر پیشامد 

 چرا؟
D {( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , )}

E {( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , ),( , )}

1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1
2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 6 6  

Dناسازگارند زیرا Eو  Dدو پیشامد  E  

http://www.gama.ir/
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 را طوری تعریف کنید که: Cو  Bو  Aای حاصل، پیشامدهای اندازیم، روی فضای نمونه( تاسی را می2
 ناسازگار باشند. Bو  Aالف( 

A  پیشامد آمدن عدد زوج وB .پیشامد آمدن عدد فرد باشد 
 دو به دو ناسازگار باشند. Cو  Bو Aب( 

A  3پیشامد آمدن عدد مضرب ،B  پیشامد آمدن عدد اول وC  4و  1پیشامد آمدن عددهای 
A) پ(  B) وC .ناسازگار باشند 

A ،پیشامد آمدن عددهای اولB 2های عددپیشامد آمدن مضرب ،C .پیشامد آمدن عددی که نه اول و نه مرکب است 

 پیشامدهایی در این فضا باشند، در این صورت: Bو  Aای متناهی و ناتهی برای یک آزمایش تصادفی باشد و فضای نمونه Sاگر 
 I) P(A)0 1 

n(A)
: A S n(A)

n(S) n(
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n(S) S)
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S
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 III)P(A B) P(A) P(B) P(A B) 
n(s)  n(Aتقسیم طرفین بر B) n(A) n(B) n(A B) زیرا 

n(A) n(B) n(A B)

n(S) n(S) n(S

n(A B)
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P(A
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P(A)B) P(A B)P(B)

  

 
 ناسازگارند( نشان دهید. ’Aو  Aباشد ) Sاِی در فضای نمونه Aمتمم پیشامد  ’Aاگر 

 'P(A) P(A )1 
'P(A A ) P(S)  دانیممی 1

'
' ' '

'

P(A)
P(A A ) P(A) P(A ) P(A) P(A )

P(A )

P(A P(A))
1 1

1
 ازطرفی 

 
 

AA’

S

 
 
 

 

 



 

                                                            درس اول: احتمال یا اندازه گیری شانس | 7فصل |  پایه دهم ریاضیگام به گام 

 4 

 

  
 

 

 

 گیری شانساول: احتمال یا اندازه درس تمرین
051صفحه 

 داریم:ها را به تصادف بر مینویسیم و یکی از این کارترا روی یک کارت می 11تر از هر یک از اعداد طبیعی و زوِج کوچک( 1
 ی تصادفی را مشخص کنید.ای این آزمایش یا پدیدهالف( فضای نمونه

S { , , , , }2 4 6 8 10  
 توان تعریف کرد؟ای میب( چه تعداد پیشامد تصادفی را روی این فضای نمونه

Sای از هر پیشامد تصادفی زیر مجموعه { , , , , }2 4 6 8 52عضو است پس دارای  5دارای  Sاست. چون 10 زیر مجموعه  32
 Aتواند در حالت است. هر عضو می 2دارای  Sتوان تعریف کرد. زیرا هر عضو ای میپیشامد روی این فضای نمونه 62است. یعنی 

 باشد یا نباشد. بنابراین:
 

n(A)
A { , , , , }

2 2 2 2 2 32
 

 ، مشخص کنید.«پذیر باشدبخش 4عدد روی کارت انتخاب شده بر »را که در آن  Aپ( پیشامد 
 A { , }4 8 

های توصیفی زیر را با نمودار ون نمایش دهید و باشند. هر یک از عبارتSای سه پیشامد از فضای نمونه Cو  Bو  Aفرض کنید ( 2
 هاشور بزنید.

 رخ ندهد. Bرخ بدهند؛ ولی   Cو   Aالف( پیشامدهای
S

A B

C 
 رخ بدهد. Bب( فقط پیشامد 

S
A B

C 
 رخ ندهد. Cرخ بدهد و Bپ( پیشامد 

S
A B

C 
سپس یک کارت به تصادف از کیسه دهیم؛ نویسیم و آنها را در یک کیسه قرار میرا روی یک کارت می 8تا  1( هر یک از ارقام 6

 کنیم. هر یک از پیشامدهای زیر را تعیین کنید:خارج می
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 «.عدد روی کارت زوج باشد»که در آن  Aای و پیشامد الف( فضای نمونه
S { , , , , , , , }

A { , , , }

1 2 3 4 5 6 7 8
2 4 6 8  

 «.عدد روی کارت اول باشد»که در آن  Bب( پیشامد 
B { , , , }2 3 5 7  

 «باشد. 2تر از عدد رو شده بزرگ»که در آن  Cپ( پیشامد
C { , , , , , }3 4 5 6 7 8  

ای مربوط به فرزندان این خانواده را و پیشامد آنکه حداقل یکی از فرزندان دختر فرزند است. فضای نمونه 6ای دارای ( خانواده4
 باشد را مشخص کنید.

 S)پ،پ،د(و)د،د،پ(و)د،پ،د(و)پ،د،د( و )د،د،د({=})پ،پ،پ(و)د،پ،پ(و)پ،د،پ(و 
 پیشامد آنکه حداقل یکی از فرزندان دختر باشد.

 A})د،د،د( و )د،د،پ(و)د،پ،د(و)پ،د،د(و )پ،د،پ(، )د،پ،پ(و )پ،پ،د({=
 دازیم:انی دیگر را میاندازیم و اگر رو بیاید دو سکهاندازیم. اگر پشت بیاید، یک تاس میای را به هوا می( سکه5

 ای این آزمایش تصادفی را مشخص کنید.الف( فضای نمونه
 S،پ({=1،پ(و)2،پ(و )6،پ(و )4،پ(و)5،پ(و)3})پ،پ،ر( و )پ،ر،ر(و)ر،پ،ر()ر،ر،ر(و)

 را مشخص کنید.« تاس زوج بیاید»ب( پیشامد آنکه 
 A،پ({=2،پ(و)4،پ(و)3})

 را مشخص کنید.« سکه رو بیاید 2حداقل »پ( پیشامد آنکه 
 B})ر،پ،ر(و )پ،ر،ر(و)ر،ر،ر({=

ی تنیس روی ی تجربی یک تیم دو نفرهآموز دهم رشتهدانش 2ی ریاضی و آموز کالس دهم رشتهدانش 6خواهیم از بین می( 3
 میز انتخاب کنیم. اگر این عمل به تصادف صورت پذیرد، چقدر احتمال دارد:

 باشند؟آموزان کالس دهم ریاضی الف( هر دو نفر از دانش

!
n(S)

! ! n(A)
P(A)

n(S)
n(A)

5 5 102 3 2 3
3 1032

  

 ب( هر دو نفر، هم رشته باشند؟
 هر دو رشته تجربی یا هر دو رشته ریاضی= هر دو نفر هم رشته

n(A)
n(A) P(A)

n(S)

3 2 43 1 42 2 10  

 ی تجربی باشد؟نفر از رشته 1ی ریاضی و نفر از رشته 1پ( 
n(A)

n(A) P(A)
n(S)

3 2 63 2 61 1 10  
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A (P(A)درصد از مشتریان کارت نوع  64پذیرد. اگر را می Bو  A( یک فروشگاه دو نوع کارت اعتباری 7
34
100

درصد کارت  32( و 

درصد هر دو کارت را همراه داشته باشند، چقدر احتمال دارد مشتریان با در اختیار داشتن حداقل یکی از این دو کارت  15و  Bنوع 
 از این فروشگاه خرید کنند؟

S

19 15 47

 

 P(A B) P(A) P(B) P(A B)
34 62 15 81
100 100 100 100 

 یف قرار بگیرند، چقدر احتمال دارد:نفر که دو نفر آنها با هم برادرند، به تصادف در یک رد 7( اگر 8
 الف( دو برادر کنار یکدیگر نباشند؟

 Aو پیشامد اینکه دو برادر کنار هم نباشند=        ’A: پیشامد اینکه دو برادر کنار هم باشند= 1روش

'

'

n(S) !
! ! !

n(A ) ! ! n(A) ! ! ! P(A)
!

n(A) n(S) n(A )

7
7 6 2 5040 1440 3600 56 2 7 6 2 7 5040 5040 7

  

 Pنباشند(= )دو برادر کنار هم P-1:       )دو برادر کنار هم باشند( 2روش 
!

!

2 6 2 51 17 7 7  

 ب( یکی از آنها در ابتدای ردیف و دیگری در انتهای ردیف قرار بگیرند؟
      

1
     

2

      
2

      
1

1 5 4 3 2 1 1× ×××××

1 5 4 3 2 1 1× ××××× 

 
n(A)

n(A)
P(A)

n(S) !

1 5 4 3 2 1 1 2 5 4 3 2 1 2401 5 4 3 2 1 1
240 1
7 21

 

A باشند و  Sای دو پیشامد از فضای نمونه Bو  A( اگر 9 B ،ثابت کنید ، P(A) P(B). 

 n(A) n(B)
A B n(A) n(B) P(A) P(B)

n(S) n(S)
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 آمار و احتمال: 7فصل 
 ای بر علم آمار، جامعه و نمونهدرس دوم: مقدمه

 
 بینی بر اساس اعداد و ارقام بیاورید.گیری یا پیشهایی را از تصمیمخود، مثالدر پیرامون ( 1

 کند.بینی میهای آینده را برای خود پیشهای گذشته خود، هزینه زندگی در ماههای ماهیک خانواده بر اساس میزان خرج
های بعدی پیشین، تاکتیک جدیدی را برای بازیهای های زده تیمش در بازییک مربی بر اساس آمار مربوط به تعداد کم گل

 کند.بینی میپیش
ت آموزان قادر هستند به سؤاالکند که آیا دانشبینی میآموزان در فصل خاصی از کتاب درسی پیشیک معلم بر اساس نمرات دانش

 این فصل تا حد قابل قبول پاسخ دهند یا خیر.
 کنید.( مراحل علم آمار را در شکل زیر کامل 2

                                                                                 
 

 ( با در نظر گرفتن اخبار هواشناسی مراحل علم آمار را در شکل زیر کامل کنید.3

                       
                         

            

                       
                         
                         

        

                   
        

                
                

 
 ( تفاوت آمار و علم آمار در چیست؟4

آوری اعداد وارقام، هایی شامل جمعای از روشای از اعداد و ارقام و اطالعات است، در حالی که علم آمار مجموعهآمار، مجموعه
 هاست.گیری و پیش بینی و قضاوت مناسب در مورد پدیدهسازماندهی و نمایش و تحلیل و تفسیر داده و در نهایت نتیجه

خواهد یک تحقیق آماری انجام دهد. برای های معیوب در یک ماه آینده، میای برای پیدا کردن تعداد کل المپمدیر کارخانه( 5
 آوری کرده است.های معیوب را در چند روز کاری به صورت زیر جمعین منظور تعداد المپا

روز کاری 
 پنجم

روز کاری 
 چهارم

روز کاری 
 سوم

روز کاری 
 دوم

روز کاری 
 اول

 روزهای کاری

181 121  01  01 51 
های تعداد المپ
 معیوب

 های به دست آمده، به سؤاالت زیر پاسخ دهید:بر اساس داده
 ی چه چیزی است؟دهندهالف( روند تغییر اعداد و ارقام در این تمرین  نشان

 اند.های خط تولید دچار اشکال شدهکند دستگاههای معیوب است که به نوعی مشخص میدهنده افزایش تعداد المپنشان
 شود؟ب( در این تمرین چه چیزی به عنوان آمار محسوب می

 شود.معیوب، آمار محسوب می هایجدول مربوط به تعداد المپ
 تواند بگیرد، چیست؟می« آمارعلم»پ( بهترین تصمیمی که مدیر کارخانه بر اساس 

 ها ی خط تولید المپادامه    ها توقف یا اصالح خط تولید المپ
 ( کدام جمله درست و کدام جمله نادرست است؟6

 درستهاست.داده، جمع آوری «علم آمار»الف( اولین قدم در استفاده از 
 درست است.« علم آمار»ی استفاده از گیری برای آینده، نتیجهبینی و تصمیمب( پیش
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 نادرست همان اعداد و ارقام است.« علم آمار»پ( 
این  هاند؟ برای پاسخ بتوان به اعداد و ارقام تبدیل کرد؟ اعداد و ارقام آن چگونهرو توجه کنید: آیا این شکل را می( به شکل روبه0

 سؤاالت کاربرد علم آمار در مهندسی کامپیوتر را مطالعه کنید.
شود بر اساس رنگ و میزان روشنایی آن رنگی است که در هر پیکسل وجود بله، اعداد و ارقامی که به این تصویر نسبت داده می

 دارد.

 
، رنگ قرمز 2و رنگ زرد را با عدد  3عدد  شود. اگر رنگ سبز را با( جدول سمت راست، جدول عددی شکل سمت چپ نامیده می8

 و رنگ مشکی را با عدد صفر نشان دهیم، جدول عددی و شکل زیر را کامل کنید. 1را با عدد 

1
1
3

3
2
0

2
0
3 

 

 
مشخص شده است. برای شناسایی تعداد قطعات معیوب، « ب»و « الف»ی رو تعداد کل قطعات تولیدی دو کارخانهدر نمودار روبه

 رو ارائه شده است.یدی انتخاب شده که در نمودار روبههایی از تعداد کل قطعات تولنمونه
 ی بعد را کامل کنید.با توجه به اعداد و ارقام موجود در نمودار، جدول صفحه

1000
6000

5000
750

                     
                       

 
 جامعه عضو جامعه ی جامعهاندازه نمونه ی نمونهاندازه

 الف کارخانه قطعات تولیدی 6111  قطعات تولیدی انتخابی 1111
 کارخانه ب قطعات تولیدی 5111 قطعات تولیدی انتخابی 051 

 
 ای بر علم آمار، جامعه و نمونهتمرین درس دوم: مقدمه

851صفحه 
لید توی کیفیت محصوالت تولیدی یک کارخانه، تحقیقی انجام دهیم. برای این منظور، از تعداد کل قطعات خواهیم دربارهمی( 1

 شود. با توجه به اطالعات موجود، جدول زیر را کامل کنید:قطعه انتخاب می 111قطعه است، 11111شده در کارخانه که برابر با 
 جامعه ی جامعهاندازه ی نمونهاندازه ویژگی مورد بررسی
 کل محصوالت تولیدی کارخانه 11111 111 کیفیت محصوالت

 نادرست است؟( کدام جمله درست و کدام جمله 2
 نادرست ی جامعه کمتر از نمونه است.الف( اندازه

 نادرست اند.ب( اعضای نمونه، همان اعضای جامعه
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 درست ای از جامعه است.ی زیر مجموعهپ( نمونه
 شوند.آموزان یک مدرسه در صف صبحگاهی مشاهده میزیر، دانش( در شکل 3

یک کالس است. جامعه و اعضای آن را مشخص کنید و دو نمونه دلخواه از این آموزان ی تعداد دانشدهندههر صف افقی نشان
 جامعه را ارائه کنید.

 
 آموزانجامعه: کل دانش

 آموزان مدرسهاعضای جامعه: دانش
 روند.آموزانی که در زنگ اول و سوم به حیاط نمی: دانش1نمونه
 آورند.آموزانی که در روز دوشنبه، شیرکاکائو می: دانش2نمونه
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 آنار و احتهال: 7فصل 
 درس سوم: نتغیر و انواع آن

 
يای این خَدرٍ نانند سرعت، نیزان بنزین نصرفی ٍ رنگ خَدرٍ در ديد، برخی از ٍیژگییک خَدرٍ را نشان نی« ب»( شکل 1

 شکل نشخص شدى است. 
 121يا گیری است. بٌ عنَان نثال حداکثر سرعت این خَدرٍ در جادىقابل اندازى« نیزان بنزین نصرفی»ٍ « سرعت خَدرٍ»

 کیلَنتر بر ساعت است. 121برابر با « سرعت خَدرٍ»کیلَنتر برساعت است. بٌ عبارت دیگر نقدار نتغیر 
« نیزان نصرف خَدرٍ»لیتر بنزین نصرف کند؛ بنابراین نقدار نتغیر  6کیلَنتر،  111يهچنین اگر خَدرٍیی بٌ عنَان نثال برای ير 

 کیلَنتر است. 111لیتر برای ير  6برابر با 
رنگ »، سفید ٍ ... را بٌ عنَان نقادیر نتغیر يای نشکیتَان انَاع رنگگیری نیست. نیٍلی در این نثال رنگ خَدرٍ قابل اندازى

 در نظر گرفت ٍ آنًا را با اعداد دلخَايی نانند عدد یک برای رنگ نشکی ٍ عدد دٍ برای رنگ سفید نشان داد.« خَدرٍ
 تَان نعرفی نهَد؟دیگری در این خَدرٍ نی بٌ نظر شها چٌ نتغیريای

 ی جدید را بیان کنید.دىدر سطريای خالی نقدارير یک از نتغیريای نعرفی ش
 مقدار متغیر متغیرهای یک خىدرو

 121 حداکثر سرعت نجاز خَدرٍ در جادى
 6 کیلَنتر 111نیزان بنزین نصرفی برای ير 

 سفید رنگ خَدرٍ
 4 تعداد درب
 1600CC حجو نَتَر

ی خَدتان ديد. نقدار این نتغیريا را دربارىآنَز نطالعٌ شدى است، نشان نیی یک دانش( جدٍل زیر نتغیريایی را کٌ دربارى2
 در جدٍل زیر بنَیسید.

 مقدار متغیر آمىزمتغیرهای یک دانش
 سال 16 آنَزسن دانش

 16 آنَزنهرى ریاضی نًو دانش
 A (AB,O,B,Aگرٍى خَنی )

 نترسانتی 151 آنَزقد دانش
 کیلَگرم 61 آنَزٍزن دانش

کاربرد علو آنار در نحیط زیست، نتغیريا ٍ نقدار نتغیريای نربَط بٌ یَزپلنگ ایرانی را در ( با تَجٌ بٌ نطالب نربَط بٌ 3
 رٍ بنَیسید.جدٍل رٍبٌ

 مقدار متغیر متغیر
 نتر 2/1 طَل بدن

 کیلَگرم 41-25 ٍزن
 کَچک جثٌ

 طَل دم
-سانتی 66 -46

 نتر
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این کارگران را بر اساس نًارت بٌ صَرت بسیار ناير، ناير، ( در یک کارخانٌ، کارگران نشغَل کارند. نًندس این کارخانٌ، 4
 بندی کردى است. نتغیر ٍ نقدار نتغیر را برای کارگران بنَیسید.نتَسط ٍ ضعیف درجٌ

گیری نبَدى است ٍ نًندس کارخانٌ بر اساس بسیار ناير، ناير، نتغیر يهان نًارت کارگران است. نیزان نتغیر قابل اندازى
 بٌ آنًا نسبت دادى است. نتَسط ٍ ضعیف

اند. بٌ عنَان کنیو. آنًا بٌ صَرت زیر، بٌ سؤاالت نا پاسخ دادىشَیو ٍ از آنًا سؤاالتی نیرٍ نیدر یک شًر با افراد نختلفی رٍبٌ
 نثال:

 
 زیر پاسخ ديید: حال بٌ سؤاالت

 يای افراد را در جدٍل زیر قرار ديید ٍ آن را کانل کنید.يای نَرد نظر، پاسخالف( با تَجٌ بٌ شکل
 زن مرد نام متغیر

 2 - تعداد فرزندان
 151 5/162 قد افراد

 A O گرٍى خَنی
 بسیار زیاد کو نیزان لذت بردن از آشپزی

اند ٍ کدام نیستند؟ بٌ جای عالنت سؤال نام نتغیر نَرد نظر گیریکدام نتغیريا قابل اندازىب( با تَجٌ بٌ نتغیريای بیان شدى، 
 را بنَیسید.

     

                  
                  .

         

             
     

                  
                 .
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 يا، جهالت را کانل کنید:( با تَجٌ بٌ شکل1

 ، تعداد نسافران یک قطار، یک نتغیر کهی است.«الف»در شکل 
 است. کیفیاقَام ایرانی یک نتغیر « ب»در شکل 
 است. کهیقد فرد، یک نتغیر « پ»در شکل 
 است. کیفیجنسیت افراد یک نتغیر « ت»در شکل 

  
  

 ( نَع نتغیريای زیر را نشخص کنید.2
 کیفی کّهی الف( انَاع يَاپیها )نسافربری، باربری، جنگندى(

کشد از خانٌ بٌ ندرسٌ ب( ندت زنانی کٌ طَل نی
 برسید.

 کیفی کّهی

 کیفی کّهی ای(پ( رنگ چشو )نیشی، آبی، قًَى
 جدٍل زیر را کانل کنید.( 3

 نىع متغیر پاسخ )مقدار متغیر( سؤال )متغیر(
 کیفی ای، طالیی، سفید، قرنزنشکی، قًَى نَی شها چٌ رنگی است؟
 کهی کیلَگرم 51 تا  61 ٍزن شها چٌ عددی است؟

 کیفی برم.بسیار زیاد، زیاد، نتَسط، کو، بسیار کو، لذت نهی  برید؟چقدر از تهاشای بازی فَتبال لذت نی
 

 اند.گَنٌ کٌ در فعالیت قبل نطرح شد، پاسخ دٍ سؤال زیر، نتغیريایی از نَع کهیيهان
 پرسیو: چند فرزند دارید؟( از نادر یک خانَادى نی1

 ٍ... 3، 2، 1، 1يای نهکن: برخی از جَاب
 نتر است؟( قد شها چند سانتی2

 نتر ٍ ...سانتی 5/161، نترسانتی 154نتر، سانتی 151نتر تا سانتی 151يای نهکن: برخی از جَاب
کیلَگرم باشد. در  55کیلَگرم ٍ  46بٌ ترتیب ی ديو کشَر آنَزان پایٌی دانش( فرض کنید کهترین ٍ بیشترین ٍزن در جانع3ٌ

]ی آنَزان کشَر در بازىاین صَرت ٍزن تهام دانش , ]46  گیرد.قرار نی75
 بلٌ آنَز باشد؟تَاند ٍزن یک دانشآیا ير عددی از این بازى نی

باشد. در این صَرت تعداد فرزندان ير  21ٍ  1ب فرض کنید کهترین ٍ بیشترین تعداد فرزندان یک خانَادى در کشَر بٌ ترتی( 4
]ی خانَادى در این کشَر عددی صحیح از بازى , ]0 ی تعداد فرزندان تَاند نشان ديندىخَايد بَد. آیا ير عددی از این بازى نی20

 خیر یک خانَادى باشد؟
 کهی کیفی؟اند ٍ یا کهی 4ٍ  3يای ( نتغیريای نطرح شدى در قسهت5
 يای نربَط بٌ آنًا نتفاٍت است؟ٍجَد دارد کٌ جَاب 4ٍ  3يای ( چٌ تفاٍتی در نتغیريای نطرح شدى در قسهت6
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 تَاند عدديای بین دٍ عدد طبیعی را نیز اختیار کند ٍلی تعداد فرزندان این ٍیژگی را ندارد.عدد نربَط بٌ ٍزن نی
 بٌ جای عالنت سؤال، پاسخ نناسب قرار ديید.در شکل زیر  4ٍ  3يای ( با تَجٌ بٌ قسهت5

     

       

                       a  b 
                               
                              

          .

                       a   b 
                               
                            

          .

                       
 

 

 
 با پرکردن جايای خالی، پیَستٌ یا گسستٌ بَدن نتغیريای کّهی زیر را نشخص کنید.( 1

 بر ساعت است. کیلَنتر 121الف( سرعت خَدرٍ یک نتغیر پیَستٌ است. نقدار آن نتغیر 
 است. لیتر 12کیلَنتر  111ٍ نقدار آن برای ير  پیَستٌب( نیزان نصرف بنزین این خَدرٍ، یک نتغیر 

 است. 5است ٍ این تعداد برابر با  گسستٌپ( تعداد سرنشینان نجاز در این خَدرٍ، یک نتغیر 
 ( انَاع نتغیريای زیر را نشخص کنید:2

 پیَستٌ گسستٌ يای یک دریاالف( تعداد نايی
 پیَستٌ گسستٌ کشد از خانٌ بٌ ندرسٌ برسید.ب( ندت زنانی کٌ طَل نی

 پیَستٌ گسستٌ پ( ٍزن افراد
 پیَستٌ گسستٌ آنَزان یک ندرسٌت( تعداد دانش

ٌ( است؟3  ( در جدٍل زیر، پاسخ شها چٌ نَع نتغیری )گسستٌ یا پیَست
 متغیرنىع  پاسخ )مقدار متغیر( سؤال )متغیر(

 پیَستٌ نترسانتی 165تا  152عددی بین  قد شها چٌ عددی است؟
 پیَستٌ کیلَگرم 5/61 ٍزن شها چٌ عددی است؟ 

 گسستٌ ، ..... 3، 2، 1، 1 تعداد دٍستان شها چند نفر است؟ 
 پیَستٌ ٍ ... کیلَگرم 52، 51، 51  ٍزن دٍستتان چٌ عددی است؟

 پیَستٌ ٍ ... 31، 5/32، 22 عددی است؟ی شها چٌ ی بدن خانَادىشاخص تَدى
 پیَستٌ نترسانتی 65 تا  36عددی بین  ارتفاع شانٌ یَپلنگ ایرانی چقدر است؟
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 يای زیر تَجٌ کنید:بٌ سؤال
 بری؟ پرسیو: چقدر از آشپزی کردن لذت نیسؤال: از یک آقا ٍ خانو نی

 لی کو.يای نهکن: خیلی زیاد، زیاد، نتَسط، کو، خیبرخی از جَاب
 سؤال: گرٍى خَنی خَد را بگَیید.

 A ،B ،AB ،Oيای نهکن: گرٍى خَنی برخی از جَاب

       
       

  

     

    

         

     
O

AB

B

A

 
تَان ترتیب در صَرتی کٌ در پاسخ بٌ سؤال دٍم نهی« الف»در پاسخ بٌ سؤال اٍل، یک ترتیب طبیعی ٍجَد دارد. يهانند شکل 

 کنید.را نالحظٌ « ب»طبیعی قائل شد، شکل 
 در شکل زیر بٌ جای عالنت سؤال، پاسخ نناسب را قرار ديید.

     

        

            
               

          
        
      
    

         

 
 

 
 يای زیر جهالت زیر را کانل کنید:با تَجٌ بٌ شکل

 زن ٍ نرد است.، جنسیت افراد، یک نتغیر اسهی است ٍ نقادیر آن «الف»در شکل 
اٍل، دٍم ٍ است ٍ ٍ نقادیر آن  کیفی ترتیبیآٍرد، یک نتغیر يایی کٌ یک ٍرزشکار در نسابقٌ بٌ دست نینقام« ب»در شکل 

 است. سَم
بسیار زیاد، است ٍ نقادیر آن  کیفی اسهیی خَرش قیهٌ سؤال شدى است کٌ یک نتغیر ی شها دربارى، نیزان عالقٌ«پ»در شکل 

 است. ط، کو، بسیار کوزیاد، نتَس
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861صفحه  متغیر و انىاع آن: سىمتمرین درس 

 با پر کردن جايای خالی، اسهی یا ترتیبی بَدن نتغیريای زیر را نشخص کنید.( 1
 ترتیبی اسهی سال(سال، کًنالف( نراحل رشد یک انسان)نَزاد، کَدک، نَنًال، نَجَان، جَان، نیان

 ترتیبی اسهی ب( نژاد افراد )سفید پَست، زردپَست، سیاى پَست(
 ترتیبی اسهی ای، طالیی(پ( رنگ نَی افراد )نشکی، قًَى

 کیفی اسهی (3، درجٌ 2، درجٌ 1ی يلَ )درجٌت( کیفیتهیَى
 ( نَع نتغیريا را در نهَدار زیر، دستٌ بندی کنید.2

 نىع متغیر متغیر
 کهی پیَستٌ نتر در یک شًر( نیزان بارندگی بر حسب سانتی1
 کیفی اسهی ( نَع بارندگی )باران ٍ برف(2
 کهی گسستٌ ( تعداد شًريایی کٌ در یک رٍز يَای آفتابی دارند.3
 کهی پیَستٌ ( نیزان دنای يَا4
 کیفی ترتیبی ( شدت آلَدگی يَا )زیاد، نتَسط، کو(5
 کیفی اسهی ٍضعیت يَا )آفتابی، ابری، بارانی، برفی(( انَاع 6
 کیفی ترتیبی ( شدت بارندگی )زیاد، نتَسط، کو(5

     

       

                     

      
         
     
      

-       
       
-      
     
   

-     
       
      
      

   

-    
       

   
-    
       

 
ديد. انَاع نتغیريا از نظر کّهی، کیفی، گسستٌ، پیَستٌ، ترتیبی ٍ اسهی را در را نشان نیآنَزان ( جدٍل نتغیريای دانش3

 کنید.جدٍل زیر کانل 
 نتغیر اسهی نتغیر ترتیبی نتغیر پیَستٌ نتغیر گسستٌ نتغیر کیفی نتغیر کهی آنَزاننتغیريای دانش

   ×   × سن
   ×   × نهرى ریاضی نًو

 ×    ×  جنسیت )دختر ٍ پسر(
   ×   × قد

   ×   × ٍزن
  ×   ×  نیزان يَش )يَش باال، نتَسط، پایین(

  ×   ×  نتَسط، ضعیف( )بسیار، نیزان رضایت ندرسٌ
   ×   × ی بدنشاخص تَدى
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 نتر باشد.سانتی 61/1کیلَگرم ٍ قد اٍ  45( فرض کنید ٍزن شخصی 4
 ی بدن این شخص را حساب کنید.الف( شاخص تَدى

/
/( / )2

95 95 37 12 561 6
  

 ب( شاخص تَدى بدنی شخص چٌ نَع نتغیری از نظر کّهی، کیفی، گسستٌ، پیَستٌ، اسهی ٍ ترتیبی است؟ 
 کهی پیَستٌ

ٍ رنگ قرنز را با  2، رنگ سفید را با عدد 3( جدٍل سهت راست، جدٍل عددی شکل سهت چپ است. اگر رنگ سبز را با عدد 5
 کنید. این شکل چٌ چیزی است؟نشان ديیو، جدٍل عددی ٍ شکل زیر را کانل  1 1عدد 

3
2
1

3
2
1

3
2
1

            
 

 جانعٌ ٍ نهَنٌ را تعریف کنید ٍ برای ير یک نثال بزنید.( 6
 آنَزان ندرسٌجانعٌ: نجهَعٌ تهام افراد یا اشیائی کٌ یک یا چند ٍیژگی آنًا نَرد تحقیق قرار گیرد. نثال: دانش

 شَد.خاب نیبخشی از جانعٌ کٌ برای نطالعٌ انتنهَنٌ: 
ایو. يهچنین اعضای نهَنٌ نشخص کردى 21تا  1يای ديد کٌ اعضای آن را با شهارىی فرضی را نشان نیزیر یک جانعٌ( شکل 5

 اند. بٌ سؤاالت زیر پاسخ ديید:با خط سبزرنگ انتخاب شدى
 21ی جانعٌ چٌ عددی است؟ الف( اندازى
 5ی نهَنٌ انتخابی چٌ عددی است؟ ب( اندازى

 {= نهَن4ٌ، 4، 11، 13، 14}ی انتخابی را بنَیسید.   پ( اعضای نهَنٌ

1 2 3 4 5 11 16 19

6 7 8 9 10 12 17 20

13 14 15 18

 
 ( جدٍل زیر را کانل کنید.6

 نىع متغیر متغیر
 کهی پیَستٌ ٍزن یک يلَ

 کیفی ترتیبی کیفیت یک يلَ
 کهی پیَستٌ اندازى ی طَل بدن یَزپلنگ ایرانی

 کیفی اسهی اقَام ایرانی
 کیفی اسهی ٍضعیت آب ٍ يَا

 کهی پیَستٌ دنای يَا در قلٌ
 کهی پیَستٌ فشار يَا در قلٌ کَى

 


