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آمار و  احتمال

جنگل، پناهگاه انواع جانوران و زیستگاه گونه های مختلف گیاهی است، همچنین، نقش مهّمی در جلوگیری از فرسایش خاک و 
آلودگی آب دارد. داده ها نشان می دهند که پوشش جنگلی در کشور ما در حال کم شدن است. خوب است فکر کنیم که چگونه 

می توانیم به حفظ جنگل ها کمک کنیم.
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پویا از دوستانش پرسید که در طول یک روز تعطیل چند ساعت بازی می کنند. بعد 
هم جواب های آنها را در جدول روبه رو نوشت. 

به این اطاّلعات، داده و به این جدول، جدول داده ها گفته می شود.
الف( چه کسی بیشتر از بقیه بازی می کند؟ 

ب( چه کسی کمتر؟ 
پ( در میان داده ها، کدام داده بیشتر از بقیه تکرار شده است؟ 

ت( مانی و مبین نمودارهای ستونی مربوط به داده های جدول را رسم کرده اند. این 
نمودارها را به دّقت نگاه کنید. 

عنوان هر نمودار و نام هرکدام از محورهای افقی و عمودی آن را بخوانید.
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4/5120%
52

5/51
61

%5100مجموع

جمع آوری و نمایش داده ها
ت(

ساع
ی )

باز
ت 

مّد

نمودار مبین )ستونی(

امیر        آرمان      مانی       مبین       پویانام بّچه ها
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نمودار مانی )ستونی(

امیر        آرمان      مانی       مبین       پویانام بّچه ها

نمودار امیر )دایره ای(

5ساعت بازی        

5/5 ساعت بازی

4/5 ساعت بازی
6 ساعت بازی

نمودار درصد افراد با توّجه به مّدت زمان بازی

20%

20%

20%

40%

ث( نمودار مبین و مانی را مقایسه کنید. تفاوت ها و شباهت های آنها را بیان کنید.
تفاوت: در حمور عمودی منودار مبنی، عددها از  

شباهت: هر دو منودار 

امیر، به کمک جدول زیر نمودار دیگری رسم کرده است. 
ج( جدول را کامل کنید.
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۴ شروع شده اما در نمودار مانی عددها از صفر

شروع می شود.

که محور عمودی مدت زمان بازیاز دو محور عمود بر هم تشکیل شده 
و محور افقی نام بچه ها قرار دارد.
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١ــ نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هر سال در اردیبهشت ماه برگزار می شود. آقای بهاری 
به  مربوط  داده های  روز  هر  او  داشت.  بستنی فروشی  غرفه ی  کتاب یک  نمایشگاه  در  گذشته  سال 
فروش خود را یادداشت می کرد. آقای بهاری نمودار زیر را برای فروش خود در یکی از آن روزها 

رسم کرده است. 
الف( با توّجه به جدول باال، نمودار دایره ای روبه رو را کامل کنید. 

ب( فکر می کنید یادداشت کردن این داده ها چه فایده ای برای آقای بهاری دارد؟ 

و  سفالگری  آموزشی  دوره های  برای  محلّه ای  ششم  و  پنجم  کالس های  دانش آموزان  ٢ــ 

نّجاری در سرای محلّه ثبت نام کرده اند. داده های مربوط به هر رشته در نمودارهای زیر نمایش داده 

شده است. 

در هر یک از رشته ها ٤٠ نفر ثبت نام کرده اند. کالس پنجمی ها در کدام رشته بیشتر ثبت نام 

کرده اند؟  

در منودار دایره ای، هرقسمت نسبتِ یکی از داده ها را هب لّک داده ها منایش یم دهد.  

کالس ششمی

سفالگری
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نمودار دایره ای
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هر قسمت از دایره نشان دهنده ی صد عدد بستنی است.

با کمک آنها می تواند بداند که کدام بستنی طرفدار بیشتری دارد.
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١ــ نزدیک عید نوروز، زمانی که مادر سبزه ی عید را آماده می کرد، محیا هم یک دانه ی لوبیا در گلدان کوچکی کاشت و رشد 
آن را در روزهای دوم، چهارم و … مشاهده و ثبت )پایش( کرد.

روز14121086420
طول گیاه )سانتی متر(7/56/54/521000
تغییر طول  )سانتی متر(122/51100

سارا داده های جدول روبه رو را از سایت هواشناسی برداشته است. این داده ها مربوط به 
حّداکثر دمای شهر کرمان در روزهای هفته ی گذشته است.

سارا می خواهد نمودار خّط شکسته ی مربوط به این داده ها را رسم کند. 
الف( محورهای افقی و عمودی نمودار او را کامل کنید. 
ب( با توّجه به توضیحات زیر، رسم نمودار را ادامه دهید. 

 نمودار افزایش دما را با رنگ قرمز رسم کنید. 
 نمودار کاهش دما را با رنگ آبی رسم کنید. 

 قسمت هایی از نمودار را که تغییر دما در آنها وجود ندارد، با رنگ مشکی رسم کنید. 

حّداکثر دما روز
)درجه ی سانتی گراد(

٣٢شنبه 
٣٢یکشنبه 
٣٥دوشنبه 
٣٤سه شنبه 

٣٧چهارشنبه 
٣٧پنجشنبه 

٣٣جمعه 

پ( با استفاده از عبارت های افزایشی، کاهشی و بدون تغییر، نمودار 
را توصیف کنید. 

از شنبه تا یکشنبه، بدون تغیری 

از یکشنبه تا دوشنبه، ازفاییش 

از دوشنبه تا سه شنبه، 

از  منودار  خّط  شکسته معموالً برای منایش ومضوعایت استفاده یم شود که در آهنا تغیریات داده ها 

امهّیت دارد ؛مثالً  منودار دمای هوا و منودار قّد یک رفد در طول چند سال.
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حّد نمودار حّداکثر دمای هوای کرمان در روزهای یک هفته

                چهارشنبه                     شنبه
    روزهای هفته

اندازه  را  گیاهش  طول  یک بار،  روز  دو  هر  محیا 
می گرفت و می نوشت. بعد هم این داده ها را در جدولی قرار 
داد و با استفاده از آن، نمودار خّط شکسته ی روبه رو را رسم 

کرد. 
الف( نمودار و محور افقی و عمودی را نام گذاری کنید. 
بیشترین  گیاه  طول  روز،  دو  کدام  فاصله ی  در  ب( 
تغییر را داشته است؟ این قسمت از نمودار را پررنگ کنید. 

یکشنبه دوشنبه سه

 شنبه

پنجشنبه جمعه
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از  استفاده  پرسیدن،  مشاهده کردن،  مثالً  دارد؛  وجود  مختلفی  روش های  داده ها،  جمع آوری  برای  ٢ــ 
پرسش نامه، مراجعه به کتاب ها یا سایت ها و اندازه گیری. 

برای جمع آوری داده ها در هریک از موضوعات زیر چه روشی را پیشنهاد می کنید؟ 
الف( تعداد خواهر و برادرهای هریک از بّچه های کالس  

ب( فاصله ی هریک از سّیاره های منظومه ی شمسی از خورشید   
پ( تعداد دانش آموزانی که صبح با کاله وارد مدرسه می شوند  

ت( میزان بارندگی یک شهر در هر یک از ماه های سال  
ث( فّعالیت های خارج از مدرسه ی هریک از دانش آموزان و زمانی که صرف هرکدام از این فّعالیت ها می شود 

ج( سهم هریک از گازهای تشکیل دهنده ی هوا  
٣ــ برای نمایش داده ها می توان از جدول داده ها، نمودار ستونی، نمودار تصویری، نمودار خّط شکسته، 

نمودار دایره ای و … استفاده کرد. 
برای نمایش داده ها در هریک از موضوعات سؤال قبل، چه نوع نمایشی را پیشنهاد می کنید؟ 

١ــ داده های مربوط به مصرف برق خانگی در ایران در طول ده سال، به طور تقریبی در جدول زیر آمده است ٭. 
با انتخاب مقیاس و نقطه ی شروع مناسب، این داده ها را به کمک نمودار خّط شکسته نمایش دهید. 

٢ــ فاطمه درباره ی میزان اطاّلع دانش آموزان از برخی شماره تلفن های ضروری تحقیق می کند. او به ٢٠ نفر 
از دانش آموزان پرسش نامه ای داد و از آنها خواست که به آن پاسخ دهند. سپس با توّجه به پاسخ های داده شده جدول 

روبه رو را پر کرد. 
الف( یک نمودار ستونی رسم کنید که تعداد دانش آموزانی 
را که هریک از شماره ها ی ضروری را می دانند، نمایش دهد. 
)فراموش نکنید که باید محور افقی و عمودی را نام گذاری کنید.( 
ب( آیا استفاده از نمودار خّط شکسته را برای نمایش 

این داده ها مناسب می دانید؟ چرا؟ 

سال1376137513741373137213711370136913681367

مصرف برق خانگی 27000240002300022000220002000019000170001600014000
)میلیون کیلووات ساعت(

تعداد دانش آموزانی که شماره تلفنعنوان 
می دانند

12520آتش نشانی
1231اورژانس اجتماعی 

1155اورژانس تهران
11817داده های تلفنی

2011914ساعت گویا
11019فوریت های پلیسی

٭ این داده ها از گزارش دفتر برنامه ریزی کالن برق و انرژی استخراج شده است.

استفاده از پرسشنامه یا پرسیدن
مراجعه به  کتاب ها یا سایت ها

مشاهده کردن
اندازه گیری

پرسیدن یا استفاده از
مراجعه به کتاب ها یا سایت ها پرسشنامه

ب.جدول داده ها یا نمودار ستونیالف.جدول داده ها یا نمودار ستونی

ج.نمودار دایره ایث.نمودار دایره ایت.نمودار خط شکستهپ.نمودار ستونی

خیر زیرا زمانی از نمودار خط شکسته استفاده
 می کنیم که بخواهیم تغییرات چیزی را در

 یک مدت زمان خاص نشان دهیم.

hamyar.in همیار


