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١ــ با تعدادی حلقه، دو ستون روبه رو را ساخته ایم. می خواهیم با همین حلقه ها دو ستون با ارتفاع 
مساوی داشته باشیم. راه حّل دونفر از دانش آموزان در اینجا آمده است. 

یکی از این راه حل ها را انتخاب کنید و به کمک آن، پاسخ را به دست آورید. 

٢ــ در یک کارخانه ی تولید آب میوه ی طبیعی، حجم آب شش سیب، اندازه گیری و در جدول زیر ثبت شده است. 

الف( میانگین حجم آب شش سیب به روش زیر محاسبه شده است. این روش را توضیح دهید.

در پایان این فّعالیت، تعداد حلقه های دو ستون بامه برابر یم شود. این تعداد، میانگنی تعداد حلقه های 

این دو ستون نامیده یم شود. 

مجموع حجم آب سیب ها:  سی سی ٤2٠ = 85 + 65+ 55 + 75 + 80 +60

میانگین حجم آب سیب ها:                          سی سی          70 = ٦÷٤2٠

میانگین

سیب اّولدوم سوم چهارمپنجمششم
حجم آب سیب )سی  سی(856555758060

1 2 3 4 5 6

همه ی حلقه ها را بیرون آورده و همزمان در
 هر دوستون حلقه قرار می دهد تا حلقه ها

 تمام شوند.

از ستونی که حلقه بیشتری دارد یکی
 یکی حلقه ها را به ستون دیگر انتقال

 می دهد تا ارتفاع حلقه ها یکسان شود.

ابتدا مجموع حجم آب سیب ها را بدست می آوریم سپس بر تعداد
 سیب ها تقسیم می کنیم.
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ب( به نمودارهای زیر به دّقت نگاه کنید و توضیح دهید که چگونه به کمک این نمودارها می توانیم میانگین حجم 

آب این شش سیب را به دست آوریم.

فکر  کند.  بسته بندی  گنجایش 700 سی سی  با  بطری هایی  در  را  آب سیب  است  قرار  میوه  آب  کارخانه ی  پ( 
می کنید برای پرکردن هر بطری آب سیب، تقریباً چند سیب الزم است؟ توضیح دهید. 

١ــ زهرا از پنج نفر از دوستانش درباره ی تعداد کتاب داستان هایی که دارند، 
پرسیده و پاسخ آنها را در جدول روبه رو نوشته است.

الف( میانگین تعداد این کتاب ها را به دست آورید. 

ب( تعداد کتاب های چه کسانی از میانگین بیشتر است؟ 

2ــ سه عدد مثال بزنید که میانگین آنها ١٠ باشد. پاسخ  خود را با پاسخ های دوستانتان مقایسه کنید. 

3ــ تعدادی از بّچه ها در یک بازی دومرحله ای شرکت کرده اند. امتیاز آنها در جدول زیر آمده است. مانند نمونه، 
جدول را کامل کنید.

تعداد کتابنام 
٥سحر
٧شادی
٣فاطمه 

٩مهتا
٦نیلوفر

نام بازیکن علیسروشاحمد کیوان
امتیاز مرحله ی اّول ١٨٣٠٢٢٣٠
امتیاز مرحله ی دوم ٤٢٣١٣٢٣٥

٣٢ 1
2

میانگین امتیازها 
در دو مرحله

برای پیدا کردن میانگنی چند عدد، یم توانیم جمموع عددها را هب تعدادشان تقسیم کنیم. میانگنی چند داده را 

متوّسط آن داده ها نزی یم نامند.

ی(
ی س

)س
ب 

سی
ب 

م آ
حج

     سیب     ششم  پنجم   چهارم  سوم    دوم     اّول     

ی(
ی س

)س
ب 

سی
ب 

م آ
حج

         سیب  ششم  پنجم   چهارم  سوم    دوم     اّول     

میانگین

برای پیدا کردن میانگین داده ها از روی نمودار ستونی ،باید سعی کنیم که
 ارتفاع ستون ها را یکسان کنیم .آنگاه ارتفاع هر ستون نشان دهنده ی

 میانگین داده ها است.

۷۰۰÷۷۰=۱۰ ده سیب الزم است.

۵+۷+۳+۹+۶=۳۰ ۳۰÷۵=۶

مهتا و شادی

۹،۱۰،۱۱
باید مجموع سه عدد ۳۰ باشد.

۲۷ ۳۰
_

۱

۲

۳۰
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برای  را  شده  تولید  تخم مرغ های  روز  هر  و  دارد  کوچک  مرغداری  یک  حکیمی  آقای 
فروش به بازار می برد.

او هر روز جرِم پنج عدد از تخم مرغ ها را اندازه می گیرد. 
تصویر رو به رو، یک صفحه از دفتر یادداشت آقای حکیمی است. 

الف( آقای حکیمی میانگین جرم تخم مرغ هایش را در روز شنبه با روش جالبی محاسبه 
کرده است؛ راه حّل او را کامل کنید.

که  است  جریم  کمرتین   ، گرم  ٥٣ شنبه  روز  در 

یادداشت کرده ام. 

جرم این پنج تا ختم رمغ هب ترتیب ٠، ٥، ٥، 3 و 2 گرم 

 ! بیشرت از ٥٣ گرم است؛ یعین در جمموع ١٥ گرم

ِ هر ختم رمغ ٣ = ٥ ÷ ١٥ گرم  پس، هب طور متوّسط جرم

بیشرت از ٥٣ گرم است. 

ب( میانگین جرِم تخم مرغ های روز شنبه را با روشی که پیش از این یاد گرفته اید، به دست آورید. سپس آن را با پاسخی که با 
روش جدید به دست می آید، مقایسه کنید. 

پ( به کمک نمودار ستونی باال، برای درستی روش جدید دلیل بیاورید. 
      ت( میانگین جرم تخم مرغ های روز یکشنبه را به روش دلخواه محاسبه کنید. 

     یکشنبه        شنبه 
       ٥٨ گرم        ٥٣ گرم 
       ٥٦ گرم        ٥٨ گرم 
       ٥٤ گرم       ٥٨ گرم 
       ٥٣ گرم        ٥٦ گرم 
       ٥٤ گرم       ٥٥ گرم 

1

2

3

4

55

4

3

2

1

تخم مرغ های
 روز شنبه     

54321

جرم تخم مرغ ها
)گرم(

۰

۵
۵

۳ ۲

: میانگین ۵۳+ ۳=۵۶

۵۳+۵۸+۵۸+۵۶+۵۵=۲۸۰ ۲۸۰÷۵=۵۶
باید ارتفاع ستون ها را یکسان کنیم.

۵۸+۵۶+۵۴+۵۳+۵۴=۲۷۵ ۲۷۵÷۵=۵۵
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١ــ علی ٤٦٠ سانتی متر راه را با ١٠ قدم طی کرده است. میانگین طول قدم های او چند سانتی متر است؟ 

آنها  ٢ــ دانش آموزان کالس پنجم کاغذهایی را که در طول یک هفته در مدرسه دور ریخته شده است، جمع آوری کرده اند. 
می خواهند با استفاده از اطاّلعات مربوط به این کاغذها توضیح دهند که اگر کاغذهای دورریخته شده در طول 

سال تحصیلی بازیافت شوند، از قطع چند درخت جلوگیری می شود. 
این داده ها به صورت تقریبی در نمودار زیر نمایش داده شده است. 

الف( در کدام روز تعداد برگه های دورریخته شده، بیشتر از روزهای دیگر بوده است؟ 
ب( تعداد برگه های دور ریخته شده در این روز را به صورت تقریبی بنویسید. 

پ( میانگین تعداد برگه های دور ریخته شده در هر روز این هفته را به دست آورید. 

عدد روی تاس

تعداد تکرارها٤٥٣١٥٢

تعداد

روزهای هفته           چهارشنبه   سه شنبه    دوشنبه      یکشنبه      شنبه     

٣ــ محّمد در یک بازی ٢٠ بار تاس انداخته و نتیجه را یادداشت کرده است. 
الف( کدام عددها بیشتر تکرار شده اند؟ 

ب( کدام عدد کمتر تکرار شده است؟

٤ــ میانگین چهار عدد ١٨ ، ١٩ ، ٢٠  و٢٧ را به دست آورید. 

٥ــ تیم فوتبال مدرسه در ٦ بازی آخر خود به ترتیب ٢ ، ٤ ، ٣ ، ٠ ، ٥ و ٢ گل زده است. در بازی بعدی باید چند گل بزند تا میانگین 
گل هایی که در این هفت بازی زده است، ٣ شود؟ 

٦ــ میانگین چهار عدد مختلف 10 شده است. 
الف( مجموع این عددها را به دست آورید. 

ب( اگر بزرگ ترین آنها ٢٥ و کوچک ترین آنها ٢ باشد، دو عدد دیگر ممکن است چه عددهایی باشند؟ 

۴۶۰÷۱۰=۴۶ سانتی متر

چهارشنبه

برگه۱۴۰

۱۱۰+۹۰+۱۱۰+۸۰+۱۴۰=۵۳۰

:میانگین۱۰۶=۵÷۵۳۰

۲و۵
۳

۱۸+۱۹+۲۰+۲۷=۸۴ ۸۴÷۴=۲۱

۳=۷÷ مجموع 
۲۱=مجموع 

۲+۴+۳+۰+۵+۲+     =۲۱۵

۱۰×۴=۴۰

۲۵+۲=۲۷ ۴۰-۲۷=۱۳

مجموع دو عدد

مجموع دو عدد دیگر

: عدد های ممکن(۳،۱۰)  ، (۴،۹) ، (۵،۸) ، (۶،۷)
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