
 
 به نام خدا

  )۱۱۵ الی ۱۱۲رياضی ششم            فصل ششم :  آمار و احتمال          درس سوم : مفهوم احتمال  ( صفحه ی 

 

  :          هدف ها

 آشنايی با مفهوم احتمال  -
 شناخت احتمال های قطعی ، ممکن و غير ممکن  -
  و عدم امکان را با عدد صفر نشان می دهيم .۱اگر پيشامدی قطعا اتفاق بيفتد آن را با عدد  -
 در بعضی از مواقع احتمال اتفاق افتادن دو پيشامد مساوی است .  -

 

 مهارت ها :  

 بيان احتمال پيشامد های گوناگون -
 مقايسه ی احتمال پيشامد های گوناگون -
  انتخاب کنند .۱ تا ۰احتمال اتفاق افتادن پيشامد را بين  -

  

 توصيه های آموزشی درس سوم فصل ششم:

 برای اين که امکان وقوع يک پيشامد را در رياضی مشخص کنيم از کلمه ی احتمال استفاده می کنيم . -
 بعضی از پيشامد ها امکان اتفاق افتادن ندارند و گاهی بعضی از پيشامد ها به طور قطع اتفاق می افتد . -
در رياضيات تالش می کنيم تا احتمال را با يک کسر کوچک تر ازيک بيان کنيم تا به اين ترتيب پيش بينی بيش  -

 تری از آن اتفاق داشته باشيم .
 در بعضی از مواقع احتمال اتفاق افتادن دو پيشامد مساوی است . -
اصطالحات شانس و احتمال در توصيف پديده هايی به کار می روند که نمی توان نتيجه ی آن ها را پيش از  -

 وقوع به طور قطع تعيين کرد زيرا نسبت به آن چه رخ خواهد داد اطمينان نداريم .
شايد مهم ترين کاربرد احتمال کمک به تصميم گيری در جريان زندگی روزمره است . مثال اگر احتمال زيادی  -

بدهيد که باران خواهد باريد و قصد بيرون رفتن از منزل را داشته باشيد ، با خود يک چتر يا بارانی همراه می 
 بريد .

پديده هايی که می توان نتيجه ی آن ها را پيش از وقوع به طور قطع تعيين کرد ، پديده های قطعی و پديده هايی  -
 که نمی توان نتيجه ی آن ها را پيش از وقوع به طور قطع معين نمود ، پديده های تصادفی ناميده می شود .

 

 

 



 
 

  ( هدف : شناخت حالت های احتمال در موارد مختلف ):۱۱۲ صفحه ی ۱فعاليت 

 در هر يک از موارد زير تمام حالت هايی که می تواند اتفاق بيفتد را بنويسيد . : ۱۱۲ صفحه ی ۱سئوال فعاليت 

 انداختن يک تاس  -۱

برای اعدادی که ) ۶ ، ۵ ، ۴ ، ۳ ، ۲ ، ۱  (ممکن  نتيجه۶در هر بار پرتاب تاس ، پاسخ پيشنهادی : 
 ظاهر می شوند وجود دارد که شانس ظاهر شدن آن ها نيز برابر است .

 

 تولد نوزاد در يکی از روزهای هفته  -۲

شنبه ، يک   نتيجه ی ممکن (۷پاسخ پيشنهادی : هر هفته هفت روز است . برای تولد نوزاد در يکی از روزهای هفته 
 . وجود دارد که شانس هريک از آن ها برابر استشنبه ، دو شنبه ، سه شنبه ، چهار شنبه ، پنج شنبه ، جمعه )

 
 بيمارشدن يک فرد در يکی از ماه های سال  -۳

 نتيجه ی ممکن (فروردين ۱۲ ماه است . برای بيمارشدن يک فرد در يکی از ماه های سال ۱۲پاسخ پيشنهادی : هر سال 
 وجود دارد که شانس هريک از ، ارديبهشت ، خرداد ، تير ، مرداد ، شهريور ، مهر ، آبان ، آذر ، دی ، بهمن ، اسفند ) 

 .آن ها برابر است

 

 در آوردن يک مهره از داخل کيسه ای که سه مهره به رنگ های سبز ، قرمز و آبی دارد . -۴

 ۳پاسخ پيشنهادی : در اين کيسه سه مهره به سه رنگ مختلف وجود دارد برای در آوردن يک مهره از داخل اين کيسه 
 .وجود دارد که شانس هريک از آن ها برابر استنتيجه ی ممکن (سبز ، قرمز ، آبی  ) 

  

 
 ايستادن عقربه ی چرخنده مقابل روی يک رنگ . -۵

پاسخ پيشنهادی : اين چرخنده به چهار قسمت مساوی تقسيم شده است و هر قسمت از چهارقسمت 
 نتيجه ی ۴آن به يک رنگ مختلف است . برای ايستادن عقربه ی چرخنده مقابل روی يک رنگ 

 .وجود دارد که شانس هريک از آن ها برابر استممکن ( سبز ، زرد ، آبی ، قرمز ) 

 

 

 : ( هدف : شناخت وقوع پيشامد های گوناگون )۱۱۲ صفحه ی ۲فعاليت 



 
 در موارد زير وقوع پيشامد را مشخص کنيد . : ۱۱۲ صفحه ی ۲سئوال فعاليت 

 

 عقربه روی يک رنگ در چرخنده می ايستد. -۱

 پاسخ پيشنهادی : به طور قطع اتفاق می افتد .

 

 بعد اززمستان ، پاييز می آيد. -۲

 پاسخ پيشنهادی : امکان اتفاق افتادن ندارد.

 
 يک توپ را که به هوا انداخته ايم به زمين بر می گردد. -۳

 پاسخ پيشنهادی : به طور قطع اتفاق می افتد.

 
  متری به دنيا می آيد  .۹يک انسان  -۴

 پاسخ پيشنهادی :امکان ندارد اتفاق بيفتد  .

 

 

 : ( کاربرد احتمال در زندگی )۱۱۲ صفحه ی ۳فعاليت 

 چهار مثال بنويسيد که در آن احتمال به کار برده شده باشد . : ۱۱۲ صفحه ی ۳سئوال فعاليت 

 پاسخ اين سئوال به عهده ی دانش آموزان می باشد .: ۱۱۲ صفحه ی ۳پاسخ پيشنهادی فعاليت 

 

  :۱۱۳کاردرکالس  صفحه ی 

برای هر عبارت گزينه ی مناسب را انتخاب کنيد . در مورد داليل انتخاب خود : ۱۱۳ کاردرکالس  صفحه ی ۱سئوال 
 با هم کالسی ها گفت و گو کنيد.

قطعا اتفاق  موارد
 می افتد

 احتمال دارد  امکان ندارد

 
  می شود .۲۰نمره ی امتحان رياضی فردای من 

 

   
  

    



 
 اگر بذر گندم بکاريم جو سبز می شود .

 
  

 
 اگر اين دارو را بخورم سرماخوردگی من فردا خوب می شود .

 

   
  

 
 اگر توپ را به سمت حلقه ی بسکتبال بيندازيم ، گل می شود .

 

   
  

 اگر انسان نيکوکاری باشيم ، پاداش نيکو می گيريم .
 

 
  

  

 

يکی از جمالتی که در اخبار يا روزنامه و مجالت ديده يا شنيده در آن عبارت : ۱۱۳ کاردرکالس  صفحه ی ۲سئوال 
 «احتمال دارد » استفاده شده است را بنويسيد .

  پاسخ اين سئوال به عهده ی دانش آموزان می باشد .  :۱۱۳پاسخ پيشنهادی کاردرکالس  صفحه ی 

 

  : ( هدف : احتمال را با يک کسر کوچک تر از يک بيان می کنيم .)۱۱۳فعاليت  صفحه ی 

  : ۱۱۳نکته ی فعاليت  صفحه ی 

  انتخاب کنيد.۱ تا ۰در هر مورد اتفاق افتادن پيشامد رامانند نمونه  بين  -۱
  را به پديده های قطعی نسبت می دهيم .۱ را به پديده های غير ممکن و ۰ -۲
 احتمال را با يک کسر کوچک تر از يک بيان می کنيم . -۳

 

 : توضيح دهيد که به چه دليل اين عدد را انتخاب کرده ايد .پاسخ هايتان را با دوستانتان  ۱۱۳سئوال فعاليت  صفحه ی 
 مقايسه کنيد .

  پاسخ اين سئوال به عهده ی دانش آموزان می باشد .  :۱۱۳ پاسخ پيشنهادی فعاليت  صفحه ی 

 

 احتمال اين که فردا معلم بيمار شود و مدرسه نيايد .           : ۱سئوال 

𝟏𝟏پاسخ پيشنهادی :    
𝟏𝟏𝟏𝟏

 ( زيرا به غير ممکن يا صفر نزديک است . )   

 

 احتمال اين که در فصل تابستان هوا آفتابی باشد  . : ۲سئوال 

𝟗𝟗پاسخ پيشنهادی : 
𝟏𝟏𝟏𝟏

                                            ( زيرا به ممکن يا يک نزديک است . )  



 
 

 

 

 ۱۱۴  صفحه ی 

 احتمال اين که در يک صبح زمستانی هوا سرد باشد  .           : ۱سئوال 

𝟗𝟗پاسخ پيشنهادی :    
𝟏𝟏𝟏𝟏

                                                                                                   ( زيرا به ممکن يا يک نزديک است . )   

 

 احتمال اين يک مغازه ی بقالی ساعت دو نيمه شب باز باشد  . : ۲سئوال 

𝟐𝟐پاسخ پيشنهادی : 
𝟏𝟏𝟏𝟏

    ( زيرا به غير ممکن يا صفر نزديک است . )   

                 ( اين سئوال واگرا است و در شهر های مختلف پاسخ متفاوتی دارد . ) 

 

 احتمال اين که يک گاو ، گوساله های دو قلو به دنيا بياورد .           : ۳سئوال 

𝟏𝟏پاسخ پيشنهادی :    
𝟏𝟏𝟏𝟏

                                                        ( زيرا به غير ممکن يا صفر نزديک است . )   

 

 

 : ( هدف : در بعضی از مواقع احتمال اتفاق افتادن دو پيشامد مساوی است . )۱۱۴ صفحه ی کار در کالس 

 در موارد زير پيشامد هايی که احتمال مساوی دارند را مشخص کنيد .

 

 احتمال اين که وقتی تاس می اندازيم عدد زوج و يا فرد بيايد.           : ۱سئوال 

  احتمال مساویپاسخ پيشنهادی : 

) بيايد . پس ۵، ۳ ، ۱ ) و سه احتمال هم وجود دارد که تاس فرد ( ۶ ، ۴ ، ۲سه احتمال وجود دارد که تاس زوج ( 
 احتمال زوج و فرد آمدن تاس برابر است .

                                                           

 



 
  بيايد.۳ بيايد و يا غير مضرب ۳احتمال اين که وقتی تاس می اندازيم عدد مضرب  : ۲سئوال 

 احتمال نامساویپاسخ پيشنهادی : 

 ، ۴، ۲، ۱  ( ۳ )   و چهار احتمال وجود دارد که تاس غير مضرب ۶ ، ۳  ( ۳دو احتمال وجود دارد که تاس مضرب، 
  بيايد ، بيش تر است .۳ ) بيايد . پس احتمال  اين که تاس غير مضرب ۵

 

 

 احتمال اين که از درون اين کيسه مهره ی قرمز يا آبی در بياريم .           : ۳سئوال 

 احتمال نا مساویپاسخ پيشنهادی : 

يک احتمال وجود دارد که مهره ی قرمز و دواحتمال وجود دارد که مهره ی آبی بيايد . پس احتمال اين که مهره ی آبی 
 بيايد بيش تر است .

 

 احتمال اين که عقربه روی زرد يا آبی قرار بگيرد . : ۴سئوال 

 احتمال مساویپاسخ پيشنهادی : 

دو قسمت از چهارقسمت شکل آبی است . پس احتمال اين که رنگ آبی بيايد دو چهارم يا يک دوم است . دو قسمت از 
چهارقسمت شکل زرد است .پس احتمال اين که رنگ زرد بيايد دو چهارم يا يک دوم است . پس احتمال اين که  عقربه 

 روی زرد يا آبی قرار بگيرد برابر است .

       

 

 احتمال اين که عقربه روی زرد يا آبی قرار بگيرد .    : ۵سئوال 

 احتمال مساوی پاسخ پيشنهادی : 

يک قسمت از چهارقسمت شکل زرد است . پس احتمال اين که رنگ زرد بيايد يک چهارم است . يک قسمت از 
چهارقسمت شکل آبی است .پس احتمال اين که رنگ آبی بيايد يک چهارم است . پس احتمال اين که  عقربه روی زرد يا 

              آبی قرار بگيرد برابر است .

 

 احتمال اين که عقربه روی زرد يا آبی قرار بگيرد . : ۶سئوال 

 احتمال نامساویپاسخ پيشنهادی : 



 
دو قسمت از چهارقسمت شکل زرد است . پس احتمال اين که رنگ زرد بيايد دو چهارم است . يک قسمت از 

چهارقسمت شکل آبی است .پس احتمال اين که رنگ آبی بيايد يک چهارم است . پس احتمال اين که  عقربه روی زرد 
 قرار بگيرد بيش تر است .

 

 

 

 :۱۱۵تمرين  صفحه ی 

 در کدام هدف احتمال اين که تير به رنگ سياه يا سياه بخورد برابراست ؟  : ۱۱۵ صفحه ی ۱تمرين 

زيرا قسمت سفيد و سياه آن ها با هم  شکل اول و چهارم از سمت راست  : ۱۱۵ صفحه ی ۱پاسخ پيشنهادی تمرين 
 برابراست .

 

 

 

 

 

 

 درهر شکل احتمال آوردن چه رنگی بيش تر است ؟: ۱۱۵ صفحه ی ۲تمرين 

 

 

 

 

 :۱۱۵ صفحه ی ۲پاسخ پيشنهادی تمرين 

شکل اول از سمت  در هر شکل احتمال آوردن هر رنگی که بيش ترين سطح را پوشانده باشد ، بيش تر است بنابراين
راست  ( آبی ) ، شکل دوم از سمت راست  ( سبز ) ، شکل سوم از سمت راست  ( زرد و آبی ) و شکل چهارم از 

 سمت راست  (سبز ) احتمال آوردن بيش تری دارند .

 



 
 :۱۱۵  صفحه ی ۳تمرين 

 دانش آموز تعداد چپ دست ها بيش تر است يا در يک مدرسه ۵۰۰در يک مدرسه با : ۱۱۵  صفحه ی ۳سئوال تمرين 
  دانش آموز؟ چرا؟ ( احتمال چپ دست بودن در دو مدرسه برابر است . )۳۰۰با 

 دانش آموز،  چون احتمال چپ دست بودن در دو ۵۰۰در يک مدرسه با : ۱۱۵  صفحه ی ۳پاسخ پيشنهادی تمرين 
مدرسه برابر است بنابراين هر مدرسه ای که تعداد دانش آموزان بيش تری داشته باشد ، تعداد چپ دست های بيش تر هم 

 خواهد داشت .

 

 :۱۱۵  صفحه ی ۴تمرين 

در هر کيسه فقط يک مهره ی سياه و بقيه سفيد هستند . اگر فقط يک مهره از داخل : ۱۱۵  صفحه ی ۴سئوال تمرين 
 کيسه بيرون بياوريم در کدام کيسه احتمال بيش تر دارد که آن مهره سياه باشد ؟ چرا ؟

 

 

 

 

 

 تايی بيرون بياوريم احتمال بيش ۱۰ اگر فقط يک مهره از داخل کيسه ی  :۱۱۵  صفحه ی ۴پاسخ پيشنهادی تمرين 
 تری دارد که آن مهره سياه باشد زيرا : 

 در هر کيسه فقط يک مهره ی سياه وجود دارد .  -۱
  تايی بيرون بياوريم احتمال اين که آن مهره سياه باشد ، يک دهم است .۱۰اگر فقط يک مهره از داخل کيسه ی  -۲
 تايی بيرون بياوريم احتمال اين که آن مهره سياه باشد ، يک پانصدم ۵۰۰اگر فقط يک مهره از داخل کيسه ی  -۳

 است .
 تايی بيرون بياوريم احتمال اين که آن مهره سياه باشد ، يک هزارم ۱۰۰۰اگر فقط يک مهره از داخل کيسه ی  -۴

 است .
می دانيم که يک دهم بيش تر از يک پانصدم و بيش تر از يک هزارم است . پس اگر فقط يک مهره از داخل  -۵

  تايی بيرون بياوريم احتمال بيش تری دارد که آن مهره سياه باشد . ۱۰کيسه ی 
 
  

 :۱۱۵  صفحه ی ۵تمرين 

 احتمال دو طرف را با قرار دادن عالمت مناسب    > = <     مقايسه کنيد و دليل خود را بنويسيد .سئوال : 

     تاس زوج بيايد .<  بيايد     ۲ يا ۱تاس  -۱



 
 پاسخ پيشنهادی : 

 ) بيايد . پس احتمال زوج ۶، ۴ ، ۲ بيايد . سه احتمال وجود دارد که تاس زوج ( ۲ يا ۱دو احتمال وجود دارد که تاس 
 آمدن تاس بيش تر است .

 
  بيايد .۲        تاس= بيايد        ۵تاس  -۲

 پاسخ پيشنهادی : 

  آمدن تاس برابر ۵ يا ۲ بيايد . پس احتمال ۲ بيايد . يک احتمال وجود دارد که تاس ۵يک احتمال وجود دارد که تاس 
 است .

 

     تاس فرد بيايد .= تاس زوج بيايد      -۳

 پاسخ پيشنهادی : 

) بيايد . پس ۵، ۳ ، ۱ ) بيايد . سه احتمال وجود دارد که تاس فرد ( ۶ ، ۴ ، ۲سه احتمال وجود دارد که تاس زوج ( 
 احتمال زوج و فرد آمدن تاس برابر است .

 
 

   بيايد .۵ و ۴    تاس> بيايد     ۴تاس کم تر از  -۴

 پاسخ پيشنهادی : 

  بيايد . پس ۵و ۴  ) بيايد  . دو احتمال وجود دارد که تاس ۳ ، ۲ ، ۱ ( ۴سه احتمال وجود دارد که تاس کم تر از 
  بيش تر است  .۴احتمال آمدن تاس کم تر از 

 


