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ریاضی پایه چهارم ابتدایی  /  /   ریاضی پایه چهارم ابتدایی 

فصل هفتم 

آمار و احتمال
واژه ی آمــار بــه معنــی حالــت، وضعیــت یــا موقعیــت اســت؛ احتمــال هــم بــه معنــی شــانس وقــوع یــا 

ــه معنــی می شــود. ــادن یــک حادث اتفــاق افت
ــوان از نمــودار  ــرای بررســی آســان و ســریع اطالعــات و تعییــن کمتریــن و بیشــترین تغییــرات می ت ب
ــردن و  ــاده ک ــرای س ــا ب ــت از نموداره ــن اس ــش نمادی ــی نمای ــه معن ــودار ب ــرد. واژه ی نم ــتفاده ک اس
ــا در  ــد م ــف دارن ــواع مخل ــا ان ــود. نموداره ــتفاده می ش ــف اس ــات مختل ــردن موضوع ــر درک ک راحت ت

ــویم. ــنا می ش ــتر آش ــته بیش ــط شکس ــودار خ ــتونی و نم ــودار س ــوع نم ــا دو ن ــا ب ــن ج ای
نمــودار دو محــور عمــود بــر هــم اســت شــامل یــک محــور عمــودی و یــک محــور افقــی اســت. روی 
محــور افقــی موضــوع یــا داده هایــی کــه قــرار اســت بررســی شــوند و روی محــور عمــودی اطالعــات 

ــیم. ــددی را می نویس ع
مثــال: در یــک کالس 3۰ نفــره ۸ نفــر بــه فوتبــال 1۲ نفــر بــه بســکتبال و ۶ نفــر بــه شــنا و 4 نفــر بــه 

ــم. ــوزان را می بینی ــن دانش آم ــدی ای ــتونی عالقه من ــودار س ــد نم ــه دارن ــطرنج عالق ش

۱۰

۲۰

فوتبال بسکتبال شنا شطرنج

 نمــودار خــط شکســته نیــز از دو محــور عمــود بــر هــم تشــکیل شــده؛ روی محــور افقــی داده هــا و روی 
محــور عمــودی اطالعــات عــددی را می نویســیم.

نمــودار خــط شکســته نیــز از دو محــور عمــود برهــم تشــکیل شــده اســت، روی محــور افقــی داده هــا 
و روی محــور عمــودی اطالعــات عــددی را مــی نویســیم. 

از ایــن نمــودار بــرای موضوعاتــی کــه تغییــرات زیــاد دارنــد مثــل قیمــت طــال، ارز، نفــت، ضربــان قلــب، 
بــازار بــورس تغییــرات آب و هــوا اســتفاده می شــود.
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ــه قــرار جــدول زیــر اســت نمــودار خــط  ــه مثــال توجــه کنیــد: قیمــت دالر در طــول یــک هفتــه ب ب
ــد. ــر می باش ــکل زی ــه ش ــته ی آن ب شکس

1۲345۶7روزهای هفته
11۰11۲1۰۸113115117117دالر

ــن  ــه ای ــط   ب ــر پاره خ ــی و اگ ــا نزول ــش ی ــی کاه ــد یعن ــکل باش ــن ش ــه ای ــط    ب ــازه خ ــر ب اگ
ــدون تغییــر. شــکل باشــد یعنــی ب

ــال  ــه احتم ــر«، »ب ــال کمت ــه احتم ــر«، »ب ــال براب ــه احتم ــای »ب ــارت ه ــا عب ــا ب ــال م ــش احتم در بخ
ــویم. ــنا می ش ــد« آش ــاق می افت ــم اتف ــور حت ــه ط ــد«، »ب ــاق نمی افت ــم اتف ــور حت ــه ط ــتر«، »ب بیش
ــل  ــه داخ ــردن ب ــگاه ک ــدون ن ــم، ب ــیاه داری ــره ی س ــفید و 4 مه ــره ی س ــه 4 مه ــک کیس ــال: در ی مث

ــد؟ ــیاه باش ــره س ــال دارد مه ــدر احتم ــم چق ــارج می کنی ــره خ ــک مه ــه ی کیس
به احتمال برابر ممکن است مهره سیاه باشد چون تعداد مهره های سفید و سیاه برابر است.

چقدر احتمال دارد یک مهره سبز از این کیسه خارج کنیم؟
به طور حتم اتفاق نمی افتد زیرا هیچ مهره ی سبزی در کیسه نداریم.

1 2 43 5 6 7

100

102
104

106

108

114

116

110

112

118

افزایشی کاهشی

بدون تغییر

همانطور که می بینید پاره خط ها به 
شکل های مختلفی به هم وصل شده اند. 
اگر پاره خط       به این شکل باشد یعنی 

افزایشی یا صعودی
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مثال:
 در یــک کیســه 1۰ مهــره داریــم کــه 4 تــای آنهــا قرمــز، 3 تــا بنفــش، ۲ تــا آبــی و 1 مهــره ی زرد داریــم 

بــا توجــه بــه ســوال پاســخ دهیــد.
1- چه قدر احتمال دارد یک مهره ی قرمز از کیسه خارج شود؟ به احتمال بیشتر.

۲- چه قدر احتمال دارد یک مهره ی زرد از کیسه خارج شود؟ به احتمال کمتر
3- چه قدر احتمال دارد یک مهره ی آبی از کیسه خارج شود؟ به طور حتم اتفاق می افتد.

می توان احتمال را با عبارت های کسری نیز بیان کرد.
مثــال: در یــک کیســه 15 مهــره رنگــی داریــم؛ ۸ تــای آنهــا قرمــز ۶ تــای آنهــا ســبز و یــک مهــره ی 

ســفید داریــم حــال اگــر یــک مهــره از کیســه خــارج کنیــم چقــدر احتمــال دارد قرمــز باشــد؟  
چقدر احتمال دارد سبز باشد؟  

1
15

چقدر احتمال دارد سفید باشد؟  

8 6 1
15 15 15

  حال پاسخ ها را با هم مقایسه می کنیم:                                             
   

پس احتمال قرمز بیشتر از بقیه ی رنگ هاست و احتمال سفید کمتر از بقیه است.

تمرينات پايانی

1- نمودار ستونی مربوط به کتاب های یک کتابخانه به شرح جدول زیر را رسم کنید.

ادبیهنریعلمینام کتاب
۲51۶۲7تعداد

8
15 6

15
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۲- نمــودار خــط شکســته مربــوط بــه تغییــرات دمــای هــوا در شــش مــاه اول ســال کــه در جــدول زیــر 
ثبــت شــده را رســم کنیــد.

شهریورمرداد تیر خرداداردیبهشتفروردیننام ماه
1۶۲33۰3۸443۲دمای هوا

ــود.  ــتفاده می ش ــواردی اس ــه م ــوالً در چ ــوا معم ــرات آب و ه ــز تغیی ــه ج ــته ب ــط شکس ــودار خ 3- نم
)ذکــر 3 مثــال(

4- یک تاس را به هوا پرتاب می کنیم.
الف( احتمال این که یک عدد زوج ظاهر شود.............................

ب( احتمال این که یک عدد بزرگتر از ۹ ظاهر شود.............................
ج( احتمال این که عدد 3 ظاهر شود.............................

د( احتمال این که عددی کوچکتر از ۶ ظاهر شود.............................

ــی  ــه معنای ــود، چ ــتفاده می ش ــته اس ــط شکس ــودار خ ــه در نم ــر ک ــای زی ــک از پاره خط ه ــر ی 5- ه
دارد؟
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آزمون جامع اول )از فصل يک تا سه(

1- با توجه به عدد داده شده به سواالت پاسخ دهید. 
753۲۶۸۰۰1     

الف( رقم های طبقه ی میلیون را بنویسید.
ب( این عدد زوج است یا فرد؟

ج( رقم ۲ در چه مرتبه ی ارزش مکانی قرار گرفته است؟
د( عدد را به حروف بنویسید.

۲- الگوی زیر را ادامه دهید.
1۰۰۰۰۰۰ ،۲۰۰۰۰۰۰ ،3۰۰۰۰۰۰ ،.................... ،.................... ،.................... ،.................... ،.................. ،.................

 
 1894523 1984523� 3- مقایسه کنید.  )>=<(     

4- با توجه به شکل کسر مساوی بنویسید.

   ---- = ---- = ----                           

۴۳۲۱ ۵ ۶

1 3 2 4 7 0 1 17 241
3 9 8 24 8 5 5 17 24
� � � � �
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5- چهار عدد 3 رقمی بنویسید که هم بر ۲ و هم بر 5 بخش پذیر باشند.

............................... ،............................ ،........................... ،............................
۶- حاصل ضرب های زیر را به دست آورید.

 

× ×
85 237
19 43

 
7- تقسیم های زیر را محاسبه کنید و رابطه های آنها را بنویسید.

                                                                                                                     

۸- امین          باغچه را گل میخک و       آن را گل رز کاشته است.
الف( چه کسری از باغچه گل کاری شده است؟

ب( چه کسری هنوز گل کاشته نشده است؟

    از یــک کتــاب 7۲ صفحــه ای را خوانــده؛ چنــد صفحــه هنــوز باقی مانــده اســت تــا کل 
5
6 ۹- محمــد   

کتــاب تمــام شــود؟

1۰- محیط یک مربع را به دست آورید که خمس هر ضلع آن ۸ سانتی متر است.

35
100

4
10
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آزمون جامع دوم )از كل كتاب(

1- بزرگترین عدد نه رقمی بدون تکرار ارقام را با رقم و حروف بنویسید.

۲- عملکرد ماشین زیر را تعیین کنید.

1۲
1۶
13

 3- کسرهای زیر را تا می توانید ساده کنید.
=

=

36
54
72
216

 

4- حاصل عبارت های زیر را محاسبه کنید.
 + =

− =

3 2
8 5

61
7

5- ضرب و تقسیم زیر انجام دهید.

                                                                                                   
                                       

÷۳ +۴

×
204
108
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تقریب دهگان۶- از عددهای زیر را با تقریب خواسته شده بنویسید.

تقریب صدگان

تقریب هزارگان

13۸

3۶۲5

5۹4۰۶

7- هر یک از عددهای زیر را به صورت یک عدد اعشاری بنویسید.

= =
3 12
5 2  

۸- حاصل جمع و تفریق های زیر را به دست آورید.

 + = − =

− = + =

6 3 4 9 4 2 2 8
1 40 8 0 4
2 5

۹- مساحت شکل های زیر را به دست آورید.

۸

۴
۳

۷

۸ ۶

۰ا- در شکل های زیر مقدار خواسته شده را به دست آورید.
۶۰

؟
؟
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11- مساحت قسمت رنگ شده را حساب کنید.

 1۲- در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.
   اگر طول ضلع های یک زاویه کم یا زیاد شود، اندازه ی زاویه.................................

    از هر رأس متوازی االضالع می توان ................................. ارتفاع رسم کرد.

ــوداری  ــوع نم ــه ن ــما چ ــد. ش ــر می باش ــدول زی ــرح ج ــه ش ــک دوره ی ده روزه ب ــت دالر در ی 13- قیم
ــد. ــم نمایی ــد. آن را رس ــنهاد می کنی ــدول پیش ــن ج ــی ای ــرای بررس ب

دهم

نهم

شتم
 ه

 هفتم

شم
ش

پنجمم

چهارم

سوم

دوم

اول

روز

 قیمت1۲۰11511711411۲11511۰11۰1۰71۰4

دالر

۱۲
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ــه رنگ هــای مختلــف وجــود دارد؛ 5 مهــره ســفید، 3 مهــره ســیاه و ۲  14- در یــک کیســه 1۰ مهــره ب
مهــره زرد هســتند. بــا توجــه بــه ایــن موضــوع بــه ســواالت پاســخ دهیــد.

الف( احتمال ظاهر شدن مهره سفید
دلیل

ب( احتمال بیرون آمدن مهره ی قرمز
دلیل

ج( احتمال ظاهر شدن مهره ی زرد
دلیل

ــرف  ــن ظ ــده اند. در ای ــماره گذاری ش ــا 7۸ ش ــماره ی 45 ت ــرف از ش ــک ظ ــای درون ی 15- تخم مرغ ه
چنــد تخم مــرغ وجــود دارد؟ )دلیــل خــود را بــا راه حــل توضیــح دهیــد(

موفق و سربلند باشید


