
 
 به نام خدا

  )۱۰۵الی ۱۰۲رياضی ششم     فصل ششم :  آمار و احتمال      درس اول : جمع آوری و نمايش داده ها  ( صفحه ی 

 

  :          هدف ها

 در مورد علم آمار ، جمع آوری داده ها و لزوم استفاده ازآمار توضيح دهند . -
 داده ها را در جدول داده ها سازماندهی کنند . -
 برای داده های آماری نمودار ميله ای رسم کنند و به سئواالت مربوط به آن پاسخ دهند . -

  

 

 مهارت ها :  

 لزوم استفاده از داده های آماری و علم آماری را با توجه به کاربرد های مختلف آن درک کند . -
 در مورد نحوه ی جمع آوری داده های آماری توضيحات مختصری ارائه می کند . -
 برای سازماندهی داده ها از رسم جدول استفاده می کند . -
 داده های جمع آوری شده را در جدول داده ها سازماندهی می کند . -
 از روی جدول به سئواالت مطرح شده ، پاسخ می دهد . -
 فايده ی نمودارميله ای را برای تشخيص بهتر و مقايسه ی داده ها درک می کند . -
 برای داده های جمع آوری شده نمودار ميله ای رسم می کند . -
 با توجه به نمودار رسم شده به سئواالت پاسخ می دهد .   -

 

 توصيه های آموزشی درس اول فصل ششم :

 دانش آموزان را با علم آمار ، مفهوم داده در اين علم و احساس نياز به جمع آوری داده ها آشنا کنيد . -
سعی کنيد سختی کار با داده های خارج جدول داده ها ، برای دانش آموزان ملموس شود  ، به عبارت ديگر پيدا  -

کردن کم ترين ، بيش ترين و .... در بين داده های منظم نشده در جدول داده های تنظيم نشده کار مشکل و کم 
 دقتی است . 

 در مورد هر سئوال به کاربرد و فايده ی جمع آوری اطالعات اشاره گردد.  -
از دانش آموزان بخواهيد در اين مورد اظهار نظر کنند که کدام سئواالت را با جدول داده ها بهتر می توان جواب  -

 داد و کدام سئواالت رانمودار ميله ای . 
اگر مقدار و نسبت يک موضوع را می خواهند جدول داده ها مناسب تر است واگر در مقايسه ی چند قسمت می  -

 خواهند نتيجه ای را بيان کنند نمودار ميله ای کمک بهتری است .
توجه داشته باشيد رسم نمودار بدون بررسی و تحليل نتايج عمال هيچ توانايی جديدی به دانش آموز نمی دهد  -

 بنابراين سعی کنيد در طول اين درس نحوه ی استفاده از اطالعات رانيز به دانش آموزان منتقل کنيد .

 



 
 

 

 ۱۰۲ صفحه ی ۱فعاليت 

 : ۱۰۲ صفحه ی ۱نکته فعاليت 

علم آمار علم جمع آوری اطالعات، سازماندهی و بررسی آن هاست . اطالعات جمع آوری شده را داده های آمار  -۱
 می گويند .

 اطالعات عددی به دست آمده ، داده ناميده می شود . -۲

 

دو روش جمع آوری اطالعات را با هم مقايسه کنيد . ويژگی های مثبت و منفی هر : ۱۰۲ صفحه ی ۱ فعاليت ۱سئوال 
 روش را بيان کنيد .

   : ۱۰۲ صفحه ی ۱پاسخ پيشنهادی فعاليت 

 روش اول : 

 نظر همه ی دانش آموزان در مورد رنگ مورد عالقه شان بدون محدوديت پرسيده شده است . -۱
 چون تعداد رنگ ها زياد است ، تصميم گيری سخت تر است . -۲
 پراکندگی داده ها زياد است . -۳
 سازماندهی و بررسی داده ها (به علت نامحدود بودن داده ها ) با سرعت کم تری انجام می شود . -۴
 و ........ -۵

 

 روش دوم : 

نظر همه ی دانش آموزان در مورد رنگ مورد عالقه شان با محدوديت ( انتخاب رنگ از بين سه رنگ تعيين  -۱
 شده ) پرسيده شده است .

 چون تعداد رنگ ها محدود است ، تصميم گيری آسان تر است . -۲
 پراکندگی داده ها کم است . -۳
 سازماندهی و بررسی داده ها ( به علت محدود بودن داده ها ) با سرعت بيش تری انجام می شود . -۴
 و ............ -۵

 

در مورد سايرروش های جمع آوری اطالعات مثل نمونه گيری و سرشماری : ۱۰۲ صفحه ی ۱ فعاليت ۲سئوال 
 اطالعات خود را بنويسيد .

می توانيد از دانش آموزان بخواهيد با مراجعه به سايت مرکز آمار ايران : ۱۰۲ صفحه ی ۱ فعاليت ۲نکته ی سئوال 
 اطالعات جالب ومفيدی را انتخاب کرده و به کالس ارائه دهند . 



 
 

  پاسخ اين سئوال به عهده ی دانش آموزان است . به طور مثال ::۱۰۲ صفحه ی ۱پاسخ فعاليت 

   : ۱۰۲ صفحه ی ۱ فعاليت ۲پاسخ پيشنهادی سئوال 

    چون حجم يا اندازه ی اکثر جامعه های تحقيقی بسيار بزرگ است ، بنابراين اندازه گيری ويژگی مورد پژوهش برای 
تک تک افراد يا عناصر جامعه غير ممکن است . به عنوان مثال ، اندازه گيری قد همه ی دانش آموزان مدارس ابتدايی 

شهر تهران غير عملی است و يا به وقت و هزينه ی زياد نياز دارد . خوشبختانه به طور معمول اندازه گيری ويژگی 
مورد پژوهش برای تک تک اعضای جامعه ضروری نيست . بلکه کافی است تا نمونه ای از جامعه انتخاب و اندازه 

 گيری شود و بر اساس يافته های حاصل از نمونه ، اين نتايج به کل جامعه تعميم داده شود . 

     نمونه عبارت است از زير جامعه ای که از کل جامعه انتخاب می شود و معرف آن است .

    سر شماری يک نوع روش جمع آوری آماری است در اين روش ابتدا فرم های مخصوصی آماده می شود که در آن 
اطالعات مورد نياز ثبت خواهد شد .در اين روش  به تک تک افراد جامعه ی آماری مراجعه می شودواز تک تک افراد 

 اطالعات مربوطه پرسيده و ثبت می شود.

 ۱۰۳کار در کالس  صفحه ی 

 : ۱۰۳نکته کار در کالس  صفحه ی 

داده های جمع آوری شده ی ( صفحه ی قبل ) به صورتی نوشته شده اند که شمردن ، مقايسه و بررسی آن ها  -۱
 مشکل است .

 اولين قدم اين است که داده ها را در جدول داده ها سازماندهی کنيد . -۲
 برای اين که اطالعات به دست آمده را راحت تر بررسی کنيد آن ها را در جدول ( به صورت زير ) می نويسيد. -۳
برای سر شماری داده ها از چوب خط استفاده کنيد ؛ به اين ترتيب که تک تک داده ها توسط يک نفرخوانده شود  -۴

و نفر بعدی برای هر داده در زير رنگ آن يک چوب خط ( خط مايل )بکشد . زمانی که می خواهيد چوب خط 
 ۶پنجم رارسم کنيد ، آن را به صورت يک خط کج روی چهار چوب خط قبلی بکشيد . بنابراين اگر بخواهيد عدد 

 تايی و يک چوب خط تکی تشکيل شده است ۵ از يک چوب خط ۶را باچوب خط نمايش دهيد، می دانيد که  عدد 
  تايی تشکيل شده است . ۵ از دو تا چوب خط ۱۰ويا عدد 

   جدول داده ها را رسم کنند . Excelدانش آموزان می توانند با استفاده از نرم افزار  -۵

 

 

       ۵                ۳                 ۱۱                 ۲                ۴         

 

 

 



 
      ۱۰                                   ۱۳                                   ۱۰ 

  

 با توجه به جدول ها ، معلم ورزش کدام رنگ را انتخاب می کند .: ۱۰۳ کار در کالس  صفحه ی ۱سئوال 

رنگ زرد ، چون در هر دو جدول بيش ترين فراوانی ( تعداد) را   : ۱۰۳پاسخ پيشنهادی کار در کالس  صفحه ی 
 دارد . 

 

چرا آمار رنگ های جدول دوم با جدول اول متفاوت است . برای مثال چرا  : ۱۰۳ کار در کالس  صفحه ی ۲سئوال 
 تعداد نظرات در مورد رنگ زرد در دو جدول متفاوت شده است .

   :۱۰۳پاسخ پيشنهادی کار در کالس  صفحه ی 

  مورد است .۳ مورد و تعداد رنگ های جدول دوم  ۶تعداد رنگ های جدول اول   -۱
چون تعداد رنگ های دو جدول با هم برابر نيستند پس در هنگام نظر خواهی از دانش آموزان تعداد فراوانی های  -۲

جدول اول ( به علت تنوع رنگ ها ) با جدول دوم متفاوت خواهد شد زيرا دانش آموزان می توانند از ميان رنگ 
های بيش تری انتخاب کنند پس نظر ها ی آن ها در بين تعداد رنگ های بيش تری تقسيم می شود . پس آمار 

 رنگ های جدول دوم با جدول اول متفاوت است .

 

 

 : ۱۰۴نکته ی فعاليت   صفحه ی  

 برای مقايسه و بررسی داده های آماری از انواع نمودار ها استفاده می کنند . -۱
 هر نمودار با توجه به موضوعی که جمع آوری شده است و نوع اطالعات به دست آمده کارايی دارد .  -۲
 برای مثال نمودار ميله ای جهت مقايسه تعداد ، پيدا کردن بيش ترين و کم ترين در يک قسمت به کار می رود . -۳
 در حال حاضر نرم افزار های زيادی برای رسم نمودارها وجود دارند . -۴
آن چه اهميت دارد رسم نمودار نيست بلکه انتخاب نمودارمناسب برای موضوع مورد نظر و هم چنين بررسی و  -۵

 تغيير نمودار و استخراج نتايج مناسب برای تصميم گيری هاست .
 
 

 : ۱۰۴فعاليت صفحه ی 

جواد و محمد هر کدام مقياس های مختلفی برای رسم نمودار انتخاب کردند . با توجه به  : ۱۰۴سئوال فعاليت صفحه ی 
 جدول داده ها يی که به دست آورديد ، نمودار های آن را رسم کنيد .

 

 



 

 

 

 نمودار ميله ای  داده های محمد      

 

 

 

 

 نمودار ميله ای  داده های جواد 
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قهوه ای قرمز بنفش زرد آبی سبز



 
 

 

 اين دو نمودار را با هم مقايسه کنيد و جنبه های مثبت و منفی هر کدام را بنويسيد .: ۱۰۴ فعاليت صفحه ی ۱سئوال 

   : ۱۰۴ فعاليت صفحه ی ۱پاسخ پيشنهادی سئوال 

 نمودار اول : 

سه داده را بررسی و مقايسه می کند زيرا نظر همه ی دانش آموزان در مورد رنگ مورد عالقه شان با  -۱
 محدوديت ( انتخاب رنگ از بين سه رنگ تعيين شده ) پرسيده شده است .

 چون تعداد رنگ ها محدود است ، تصميم گيری آسان تر است . -۲
 پراکندگی داده ها کم است . -۳
 سازماندهی و بررسی داده ها ( به علت محدود بودن داده ها ) با سرعت بيش تری انجام می شود . -۴
۵-  

 و ............

 نمودار دوم  : 

شش داده را بررسی و مقايسه می کند زيرا نظر همه ی دانش آموزان در مورد رنگ مورد عالقه شان بدون  -۱
 محدوديت پرسيده شده است .

 چون تعداد رنگ ها زياد است ، تصميم گيری سخت تر است . -۲
 پراکندگی داده ها زياد است . -۳
 سازماندهی و بررسی داده ها (به علت نامحدود بودن داده ها ) با سرعت کم تری انجام می شود . -۴
 و ........ -۵

 

 

به نظر شما کدام نمودار اطالعات  دقيق ترمی دهد ؟ کدام يک برای مقايسه راحت تر : ۱۰۴ فعاليت صفحه ی ۲سئوال 
 است ؟

   : ۱۰۴پاسخ پيشنهادی فعاليت صفحه ی 

نمودار اول ( نمودار داده های محمد ) برای مقايسه راحت تر است زيرا تعداد داده های آن کم تر است مقايسه ی تعداد 
 داده ها ( ميله ها ) ، پيدا کردن بيش ترين و کم ترين داده در آن  راحت تر است و ................

نمودار دوم ( نمودار داده های مجيد ) اطالعات را دقيق ترمی دهد زيرا نظر شخصی همه ی دانش آموزان پرسيده شده 
 است ، چون تعداد داده های آن بيش تر است اطالعات بيش تر و دقيق تری را می دهد و ....................

 با توجه به نمودار کدام رنگ برای لباس ورزشی انتخاب می شود .: ۱۰۴ فعاليت صفحه ی ۳سئوال 



 
 رنگ زرد زيرا در هر دو نمودار بلند ترين ميله مربوط به رنگ زرد است .  : ۱۰۴پاسخ پيشنهادی فعاليت صفحه ی 

 

 آيا فکر می کنيد دانش آموزان اين کالس از اين انتخاب راضی هستند . : ۱۰۴ فعاليت صفحه ی ۴سئوال 

 پاسخ اين سئوال واگرا و به عهده ی دانش آموزان است .   : ۱۰۴پاسخ پيشنهادی فعاليت صفحه ی 

 

 چگونه می توان تعداد افرادی که از اين نظر سنجی رضايت دارند را بيش ترکرد ؟   : ۱۰۴ فعاليت صفحه ی ۵سئوال 

 پاسخ اين سئوال واگرا و به عهده ی دانش آموزان است .   : ۱۰۴پاسخ پيشنهادی فعاليت صفحه ی 

 

 

 

 فعاليت پيشنهادی   : ( هدف  : تلفيق با ساير درس ها ) 

بهترين روش برای توسعه ی اين درس بحث در مورد نحوه ی تحليل داده هاست ، به عبارت ديگراطالعاتی را نکته : 

به دانش آموزان بدهيد و از آن ها بخواهيد آن را بررسی کنيد و نتيجه گيری و تحليل نماييد و مشخص کنيد اين اطالعات 

 چه نکاتی را برای ما بيان می کند . 

 در کتاب درسی ديگر خود يا روزنامه و مجالت جست و جو کنيد و نمودارهای آماری را پيدا کنيد . -۱
هر دانش آموز يک نمودار را به کالس بياورد و در مورد آن توضيح دهد و بگويد که چه چيزی از مشاهده ی  -۲

 اين نمودار متوجه شده است . 

 

   :۱۰۵  صفحه ی ۱تمرين 

 سئوال : جدول داده ها و نمودار ستونی آن را با انتخاب مقياس مناسب رسم کنيد . سپس به پرسش های زير پاسخ دهيد .

 

 ماه
 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين

ميزان 
بارندگی 
 (ميلی متر)

۷۱ ۶۲ ۵۰ ۵۵ ۶۵ ۱۴۱ ۱۸۹ ۱۸۰ ۱۷۱ ۱۵۰ ۱۲۱ ۱۲۸ 

 



 

 

 بارندگی در يک ماه يعنی چه ؟  متوسط : ۱۰۵  صفحه ی ۱ تمرين ۱سئوال 

    :۱۰۵  صفحه ی ۱پاسخ پيشنهادی تمرين 

 بارندگی در يک ماه يعنی ميانگين ميزان بارندگی در تمام روزهای يک ماه  . متوسط  -۱
برای محاسبه ی متوسط بارندگی در يک ماه بايد ميزان بارندگی تک تک روزهای يک ماه را باهم جمع کنيد و  -۲

 سپس برتعداد روزهای ماه تقسيم کنيم . 
 مورد) ۳۰به طور مثال اگر متوسط بارندگی در ماه آذر را بخواهيم .ميزان بارندگی تک تک روزهای ماه آذر (  -۳

  ( تعداد روزهای ماه آذر ) تقسيم می کنيم .۳۰را با هم جمع می کنيم وسپس حاصل را بر 

 

 بيش ترين و کم ترين مقدار بارندگی در چه ماه هايی بوده است ؟: ۱۰۵  صفحه ی ۱ تمرين ۲سئوال 

   : ۱۰۵  صفحه ی ۱پاسخ پيشنهادی تمرين 

با دقت در نمودار رسم شده می بينيم که بلند ترين ميله مربوط به ماه مهر می باشد پس بيش ترين مقدار بارندگی  -۱
 در ماه مهر بوده است .

با دقت در نمودار رسم شده می بينيم که کوتاه ترين ميله مربوط به ماه خرداد می باشد پس کم ترين مقدار  -۲
 بارندگی در ماه خرداد بوده است .

 

 فصل پر باران شامل چه ماه هايی است ؟: ۱۰۵  صفحه ی ۱ تمرين ۳سئوال 

 نتيجه مجموع بارندگی در سه ماه هر فصل فصل
 کم بارن ترين فصل ۷۱ + ۶۲ + ۵۰ =   ۱۸۳ بهار

       ۵۵ +۶۵ +۱۴۱ =   ۲۶۱ تابستان
 پر باران ترين فصل ۱۸۹ +۱۸۰ +۱۷۱ = ۵۴۰                       پاييز

  ۱۵۰ +۱۲۱ + ۱۲۸= ۳۹۹  زمستان
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 ميلی ليتر بارندگی در ۵۴۰پر باران فصل سال در اين شهر فصل پاييز با   : ۱۰۵  صفحه ی ۱پاسخ پيشنهادی تمرين 
 سه ماه  مهر ، آبان و آذر  است .

 

 در کدام ماه وضعيت هوا برای کار های ساختمانی مناسب تر است ؟  : ۱۰۵  صفحه ی ۱ تمرين ۴سئوال 

خرداد است.   کم ترين ميزان بارندگی در فصل بهار و ماه  در اين شهر،  :۱۰۵  صفحه ی ۱پاسخ پيشنهادی تمرين 
 بنابراين وضعيت هوا برای کارهای ساختمانی در فصل بهار و به خصوص خرداد ماه  مناسب تر است .

 

  ميلی متر بوده است ؟۱۴۰در چه ماه هايی بارندگی بيش تر از : ۱۰۵  صفحه ی ۱ تمرين ۵سئوال 

با توجه به نمودار می بينيم که ميزان بارندگی در ماه های شهريور ، مهر،   : ۱۰۵  صفحه ی ۱پاسخ پيشنهادی تمرين 
  ميلی متر است .۱۴۰آبان ، آذر ، دی ، بهمن و اسفند بيش تر از 

 

 ميانگين ساليانه ی بارندگی در اين شهر چه قدر است ؟: ۱۰۵  صفحه ی ۱ تمرين ۶سئوال 

برای محاسبه ی ميانگين ساليانه ی بارندگی در اين شهر بايد : ميزان   : ۱۰۵  صفحه ی ۱پاسخ پيشنهادی تمرين 
ماه سال يعنی ماه های فروردين ، ارديبهشت ، خرداد ، تير ، مرداد ،  شهريور ، مهر ، آبان ، آذر ، دی ، ۱۲بارندگی 

  تقسيم کنيم . ۱۲بهمن و اسفند را باهم جمع کنيم و حاصل را بر 

 ۷۱ + ۶۲ + ۵۰ +۵۵ +۶۵ +۱۴۱+۱۸۹ +۱۸۰ +۱۷۱+۱۵۰ +۱۲۱ + ۱۲۸  = ۱۳۸۳بنابراين :               

 ۱۳۸۳  ÷   ۱۲  =   ۱۱۵ / ۲۵ ميلی متر  است.                 ۱۱۵ / ۲۵ميانگين ساالنه ی بارندگی در اين شهر 

 

 

  : ۱۰۵ صفحه ی ۲تمرين 

اگر بخواهيم مهم ترين موضوع درسی رياضی کتاب ششم را متوجه شويد ، به ترتيب : ۱۰۵  صفحه ی ۲سئوال تمرين 

اهميت آن ها را مرتب کنيد . چگونه و با چه روش آمار و اطالعات را جمع آوری می کنيد ؟ چه چيزی معيار اهميت 

 موضوعات است ؟

 پاسخ اين سئوال واگرا و به عهده ی دانش آموزان است .   : ۱۰۵  صفحه ی ۲پاسخ تمرين 

اهميت موضوعات درسی به ترتيب اولويت به مالک های زير بستگی    : ۱۰۵  صفحه ی ۲پاسخ پيشنهادی تمرين 
 دارد : 



 
 اهميت داشتن و مهم و با ارزش بودن هر يک از مطالب تدريس شده از نظر علمی و عملی . -۱

 زمانی که صرف تدريس هر قسمت از محتوای درسی شده است . -۲

 سهولت يادگيری ، نگهداری ، بازشناسی و انتقال آموخته ها توسط دانش آموزان . -۳

 حجم مطالب ويا تعداد صفحاتی که به هر مطلب درسی اختصاص يافته است . -۴

 پيش نياز بودن مطالب برای يادگيری آتی وآينده . -۵

۶- .....................  و 

دانش آموزان می توانند ليستی از موضوعات کتاب درسی  رياضی ششم تهيه کنند و با توجه به مطالب باالاز دوستان 
خود بخواهند در هرمورد رای دهند وسپس با جمع آوری اطالعات ، سازماندهی و بررسی آن ها  ، موضوعات را 

 براساس اهميت آن ها مرتب کنند .


