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 : فعالیت

 سبل ثِ صَست صیش است.هیبًگیي دهبی َّای شْش گشگبى دس دٍاصدُ هبُ یک 

 00شْشیَس               22هشداد            02تیش              02خشداد                02اسدیجْشت               71فشٍسدیي 

 9اسفٌذ               1ثْوي              8دی                  72آرس                      71آثبى                     02هْش 

هی گَیٌذ. اٍلیي گبم دس آهبس هشتت کشدى ٍ دستِ ثٌذی کشدى ایي دادُ ّبی آهبسی دس آهبس ثِ ایي اطالػبت ٍ ػذدّب , 

 اطالػبت است تب ثتَاى دس هَسد آًْب ًظش داد ٍ یب همبیسِ کشد.

 ب است.  ػلن آهبس ػلن جوغ آٍسی اطالػبت ، سبصهبًذّی ٍ ثشسسی آًْ                             

جذٍل دادُ ّب ٍ ًوَداس ستًَی دٍ ًوًَِ اص کبسّبیی است کِ ثشای هٌظن کشدى ٍ دستِ ثٌذی اطالػبت هی تَاى اًجبم داد.دس 

 آى دلت کٌیذ. صیش ثشای هیبًگیي دهبی َّای گشگبى ایي دٍ کبس اًجبم شذُ است. ثِ

 هیبًگیي دهب هبُ

 74 فشٍسدیي

 02 اسدیجْشت

 02 خشداد

 03 تیش

 22 هشداد

 00 شْشیَس

 02 هْش

 71 آثبى

 72 آرس

 5 دی

 1 ثْوي

 6 اسفٌذ

 ثب تَجِ ثِ ًوَداس ثِ ساحتی هی تَاى فْویذ کِ ثیشتش دهب دس هبلِ هشداد ٍ کوتشیي دهب ًیض دس هبُ ثْوي ثَدُ است.

 ثسیبسی اص سَاالت سا هی تَاى ثب تَجِ ثِ ًوَداس ٍ جذٍل ثْتش پبسخ داد.ضوٌبً 

 

 

 



 (: 1کار درخانه )

 )ٍاحذ اًذاصُ گیشی هیلی هتش است(هیضاى ثبسًذگی دس شْش سشت طی یک سبل دس ّش هبُ ثِ ششح صیش ثَدُ است.

 717شْشیَس                20هشداد             00 تیش             02خشداد             20اسدیجْشت              17فشٍسدیي 

 708 اسفٌذ            707ثْوي             702دی               717آرس                   782آثبى                  789هْش 

 (022تب ثشٍیذ.تب  72تب  72جذٍل دادُ ّب ٍ ًوَداس ستًَی آى سا سسن کٌیذ.) ػذدّبی ًوَداس سا 

 سپس ثِ سَاالت صیش پبسخ دّیذ.

 الف( هیضاى ثبسًذگی دس یک هبُ یؼٌی چِ؟

 ة( ثیشتشیي ٍ کوتشیي همذاس ثبسًذگی دس چِ هبُ ّبیی ثَدُ است؟

 ج( پشثبساى تشیي فصل شبهل چِ هبُ ّبیی است؟

 د( دس کذام هبُ ّب ٍضؼیت ثشای کبسّبی سبختوبًی هٌبست تش است؟

 هیلی هتش ثَدُ است؟ 712تش اص ُ( دس چِ هبُ ّبیی ثبسًذگی ثیش

 :فعالیت 

 هبُ یک سبل دس جذٍل صیش آهذُ است.ًوَداس خط شکستِ آى سا هشبّذُ هی کٌیذ. 70هیبًگیي دهبی َّای یضد دس 

 هیبًگیي دهب هبُ

 07 فشٍسدیي

 02 اسدیجْشت

 22 خشداد

 27 تیش

 21 هشداد

 04 شْشیَس

 01 هْش

 72 آثبى

 72 آرس

 5 دی

 72 ثْوي

 70 اسفٌذ

دس ًوَداس خط شکستِ ًمبطی سا کِ دهبی ّش هبُ است سا ثِ ّن ٍصل هی کٌین. ًوَداس خط شکستِ تغییشات سا ثِ خَثی 

 ًشبى هی دّذ.     



 ًوَداس خط شکستِ ثشای ًوبیش تغییش ّب کبسثشد داسد؛ ثٌبثشایي دس هَضَع ّبیی کِ تغییشّب اّویت داسد، اص ایي      

 سّبی هبلی، لیوت طال، ًفت ، سْبم ٍ . . . . سا ثب ایي ًوَداساًوَداس استفبدُ هی شَد. ثشای ًوًَِ تغییشّب دس ثبص     

 ًشبى هی دٌّذ.     

 (: 2کار درخانه )

 )لیوت ّب ثِ تَهبى است(ثِ صَست صیش است. ِ دٍم سبللیوت ّش گشم طال ّجذُ ػیبس  دس صشافی ّب دس شش هبّ

 282،222اسفٌذ      202،222ثْوي          222،222دی         092،222آرس         022،222آثبى        082،222هْش  

 سپس ثِ سَاالت صیش پبسخ دّیذ. جذٍل دادُ ّب ٍ ًوَداس خط شکستِ سا ثشای آى سسن کٌیذ.

 

 

 لیوت هبُ

  هْش

  آثبى

  آرس

  دی

  ثْوي

  اسفٌذ

 

 

 الف( لیوت طال صؼَدی ثَدُ یب ًضٍلی؟یؼٌی ثیشتش شذُ یب کوتش؟

 هبّی ثَدُ است؟ة( ثیشتشیي لیوت دس چِ 

 ج(ثیشتشیي فبصلِ لیوت ّب دس کذام دٍ هبُ پشت سش ّن اتفبق افتبدُ است. هیضاى ایي فبصلِ چٌذ تَهبى است؟

 :فعالیت 

دس هَاسدی کِ ػذدّبی هب ثسیبس ثضسگ ّستٌذ، هی تَاى اص ًوَداسی ثِ ػٌَاى ًوَداس تصَیشی استفبدُ کشد.ثشای ایي کبس اثتذا 

 صد.ثِ جذٍل صیش  کِ دس هَسد هیضاى ثشداشت گٌذم دس چٌذ استبى است دلت کٌیذ.ثبیذ ػذدّب سا تمشیت 

 فبسس اصفْبى آرسثبیجبى ششلی گلستبى هبصًذساى استبى 

 0707 2800 1289 1202 0821 هیضاى ثشداشت ثِ تي

 0222 1222 8222 1222 2222 همذاس تمشیجی

 



 تي یک ػالهت دس ًظش ثگیشین ًوَداس صیش ثِ صَست تصَیشی هشخص هی شَد. 7222حبال اگش ثشای ّش 

 ثبص ّن دس ایي ًوَداس هی تَاًین ثْتش هتَجِ شَین

 کِ چِ استبًی ثیشتش ٍ چِ استبًی کوتش ثشداشت

 گٌذم داشتِ است.

 

 

 

 

 

 

 (: 3کار درخانه )

اثتذا ایي ػذدّب سا ثِ صَست تمشیجی دس جذٍل صیش جوؼیت ثشخی اص استبى ّبی کشَس دس یکی اص سبل ّبی گزشتِ آهذُ است.

 .(گشد کٌیذ 7،222،222بتمشیت کوتش اص ثٌَیسیذ.) ث

 ایالم ّشهضگبى خشاسبى شوبلی الجشص آرسثبیجبى ششلی استبى 

 001099 7018782 821101 0170072 2101202 جوؼیت

      همذاس تمشیجی

 استفبدُ کشدُ ٍ ًوَداس تصَیشی آى سا سسن کٌیذ. اص ػالهت  7،222،222ثشای ّش 

 :فعالیت 

 ّکتبس است طجك جذٍل صیش کشت ّبی هختلف اًجبم دادُ است. 02هشْذی سحوبى دس صهیي صساػی خَد کِ 

 ثبلبال لَثیب سَیب جَ گٌذم ًَع کشت

 ّکتبس 0 ّکتبس 1 ّکتبس 2 ّکتبس 8 هسبحت 

 72کسش ثب هخشج 
 

8 4
20 10

 
6 3
20 10

 
4 2
20 10

 
2 1
20 10

 

 سدیف آخش ثِ ایي هٌظَس است کِ ثتَاى دس ًوَداس دایشُ ای کِ دُ لسوت است آى سا ًوبیش داد.

 

  

 

 



 : (4کار درخانه )

دس هذسسِ ساٌّوبیی شْیذ هَرى پَس تؼذاد کتبة ّبیی کِ داًش اهَصاى اهبًت گشفتِ اًذ، ثشسسی شذُ ٍ اطالػبت صیش ثِ دست 

 جلذ است.  0222آهذُ است.تؼذاد کل کتبة ّب 

 ًوَداس دایشُ ای آى سا سسن کٌیذ.اثتذا جذٍل سا هبًٌذ ًوًَِ کبهل کٌیذ ٍ سپس 

 هتفشلِ کوک دسسی ػلوی داستبًی هزّجی ًَع کتبة

 762 122 572 072 292 تؼذاد

/ دسصذ تمشیجی % 
390 100 19 5 20
2000

     

 تمشیجیکسش 

 72ثب هخشج 


20 2
100 10

 
    

 است( 72) هحبسجِ دسصذ تمشیجی ثِ خبطش کسش ثب هخشج 

 اگش هسئَل کتبثخبًِ ثخَاّذ کتبة ّبی جذیذ ثشای هذسسِ ثخشد،

 ثبیذ ثِ کذام ًَع کتبة ثیشتش تَجِ کٌذ؟چشا؟ 

 

 

 

 

 : (5کار درخانه )

 ًوَداس همبثل تغییشات دهب  شْش گشگبى سا دس یک سٍص ًشبى هی دّذ.ثِ سَاالت صیش پبسخ دّیذ.

 الف( ثب تَجِ ثِ ًوَداس جذٍل سا کبهل کٌیذ.

 عصر 6 عصر 3 ظهر21 صبح9 صبح6 زمان

درجه 

 حرارت

     

     فصل است؟ ة( ایي ًوَداس هشثَط ثِ کذام

        ج( کوتشیي دهب هشثَط ثِ چِ سبػتی است؟

 

 فرامرز انتظاری
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 : (1کار درخانه )

 )ٍاحذ اًذاصُ گیشی هیلی هتش است(ّش هبُ ثِ ضشح صیش ثَدُ است.هیضاى ثبسًذگی دس ضْش سضت طی یک سبل دس 

 747ضْشیَس                20هشداد             00تیش              05خشداد             26اسدیجْطت              17فشٍسدیي 

 768 اسفٌذ            767ثْوي             705دی               717آرس                   785آثبى                  781هْش 

 (655تب ثشٍیذ.تب  75تب  75جذٍل دادُ ّب ٍ ًوَداس ستًَی آى سا سسن کٌیذ.) عذدّبی ًوَداس سا 

 سپس ثِ سَاالت صیش پبسخ دّیذ.

 سٍص یک هبُ 05هجوَع ثبسًذگی ّب دس  الف( هیضاى ثبسًذگی دس یک هبُ یعٌی چِ؟

 ثیطتشیي هْش   ٍ کوتشیي  خشداد ثبسًذگی دس چِ هبُ ّبیی ثَدُ است؟ة( ثیطتشیي ٍ کوتشیي هقذاس 

 هْش ٍ آثبى ٍ آرس  ج( پشثبساى تشیي فصل ضبهل چِ هبُ ّبیی است؟

 تیش ٍ  خشداد  د( دس کذام هبُ ّب ٍضعیت ثشای کبسّبی سبختوبًی هٌبست تش است؟

 ضْشیَس  ٍ  هْش  ٍ  آثبى  ٍ  آرس ٍ  دی    هیلی هتش ثَدُ است؟ 745ُ( دس چِ هبُ ّبیی ثبسًذگی ثیطتش اص 

 

 

 

 هیضاى ثبسش هبُ

 17 فشٍسدیي

 26 اسدیجْطت

 05 خشداد

 00 تیش

 20 هشداد

 747 ضْشیَس

 781 هْش

 785 آثبى

 717 آرس

 705 دی

 767 ثْوي

 768 اسفٌذ



 : (2کار درخانه )

 )قیوت ّب ثِ تَهبى است(ثِ صَست صیش است. ِ دٍم سبلقیوت ّش گشم طال ّجذُ عیبس  دس صشافی ّب دس ضص هبّ

 285،555اسفٌذ      205،555ثْوي          255،555دی         015،555آرس         025،555آثبى        085،555هْش  

 سپس ثِ سَاالت صیش پبسخ دّیذ. جذٍل دادُ ّب ٍ ًوَداس خط ضکستِ سا ثشای آى سسن کٌیذ.

 قیوت هبُ

 085،555 هْش

 025،555 آثبى

 015،555 آرس

 255،555 دی

 205،555 ثْوي

 285،555 اسفٌذ

 

 صعَدی    ثیطتش ضذُ یب کوتش؟ الف( قیوت طال صعَدی ثَدُ یب ًضٍلی؟یعٌی

 اسفٌذ      ة( ثیطتشیي قیوت دس چِ هبّی ثَدُ است؟

 ج(ثیطتشیي فبصلِ قیوت ّب دس کذام دٍ هبُ پطت سش ّن اتفبق افتبدُ است. هیضاى ایي فبصلِ چٌذ تَهبى است؟

,                دی ٍ ثْوي           , , 650000 600000 50000 

 : (3کار درخانه )

اثتذا ایي عذدّب سا ثِ صَست تقشیجی دس جذٍل صیش جوعیت ثشخی اص استبى ّبی کطَس دس یکی اص سبل ّبی گزضتِ آهذُ است.

 .(گشد کٌیذ 7،555،555بتقشیت کوتش اص ثٌَیسیذ.) ث

 ایالم ّشهضگبى خشاسبى ضوبلی الجشص آرسثبیجبى ضشقی استبى 

 001011 7018780 821161 6476070 0164265 جوعیت

 7،555،555 6،555،555 7،555،555 6،555،555 4،555،555 هقذاس تقشیجی

 

 استفبدُ کشدُ ٍ ًوَداس تصَیشی آى سا سسن کٌیذ.         اص عالهت 7،555،555ثشای ّش 

 

 

 

 



 

 : (4کار درخانه )

دس هذسسِ ساٌّوبیی ضْیذ هَرى پَس تعذاد کتبة ّبیی کِ داًص اهَصاى اهبًت گشفتِ اًذ، ثشسسی ضذُ ٍ اطالعبت صیش ثِ دست 

 جلذ است.  6555آهذُ است.تعذاد کل کتبة ّب 

 ًوَداس دایشُ ای آى سا سسن کٌیذ.اثتذا جذٍل سا هبًٌذ ًوًَِ کبهل کٌیذ ٍ سپس 

 هتفشقِ کوک دسسی علوی داستبًی هزّجی ًَع کتبة

 715 455 875 675 015 تعذاد

/ دسصذ تقشیجی % 
390 100 19 5 20
2000

 %10 %40 %20 %10 

 تقشیجیکسش 

 75ثب هخشج 


20 2
100 10

 
10 1
100 10

 
40 4
100 10

 
20 2
100 10

 
10 1
100 10

 

 است( 75) هحبسجِ دسصذ تقشیجی ثِ خبطش کسش ثب هخشج 

 اگش هسئَل کتبثخبًِ ثخَاّذ کتبة ّبی جذیذ ثشای هذسسِ ثخشد،

 ثبیذ ثِ کذام ًَع کتبة ثیطتش تَجِ کٌذ؟چشا؟ 

 

 

 

 : (5کار درخانه )

 ًوَداس هقبثل تغییشات دهب  ضْش گشگبى سا دس یک سٍص ًطبى هی دّذ.ثِ سَاالت صیش پبسخ دّیذ.

 الف( ثب تَجِ ثِ ًوَداس جذٍل سا کبهل کٌیذ.

 عصر 6 عصر 3 ظهر21 صبح9 صبح6 زمان

درجه 

 حرارت

70 65 60 05 65 

 تبثستبى    فصل است؟ ة( ایي ًوَداس هشثَط ثِ کذام

       صجح 2       ج( کوتشیي دهب هشثَط ثِ چِ سبعتی است؟

 فرامرز انتظاری                                                                
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 : فعالیت

 اردیثْشت هی آید. پس ایي اتفاق حتواً رخ هی دّد. ،هی داًین تعد اس هاُ فزٍدیي 

 هوکي است تَلد شوا در ایي هاُ تاشد. پس ایي اتفاق هوکي است رخ دّد ٍلی حتوی ًیست.

 . پس ایي اتفاق هوکي ًیست رخ دّد.ًوی کٌدآفتاب اس هغزب طلَع  ّیچگاُ

 . ٌدًیست خارجهی افتد اس ایي سِ حالت  در خوالت تاال سِ حالت هشاّدُ ی کٌید. اتفاق ّایی کِ در اطزاف ها

 حتواً رخ هی دّد            هوکي است رخ دّد ٍلی حتوی ًیست                 هوکي ًیست رخ دّد             

 : (1)کار درخانه 

 در خدٍل سیز تزای ّز عثارت گشیٌِ هٌاسة را اختیار کٌید.

حتوی  اتفاق

 است

هوکي است ها 

 حتوی ًیست

ي غیزهوک

 است

    تین هلی فَتثال ایزاى در اٍلیي تاسی تعدی خَد پیزٍس شَد.

    هدوَع دٍ عدد ، عددی سٍج شَد.

    اگز تذر گٌدم تکارین، خَ سثش شَد.

    اگز تَپی را تِ سوت حلقِ تسکتثال تیٌداسین، گل شَد.

    تعد اس هاُ هْز ، آتاى تیاید.

    تیاید. 7در پزتاب یک تاس عدد تشرگتز اس 

 :فعالیت 

 ٍقتی یک سکِ را هی اًداسین، دٍ حالت هوکي است اتفاق تیفتد:

  سکِ پشت هی آید. (2سکِ رٍ هی آید                  (1     

 ایي دٍ حالت هشاتِ ّن اًد، یعٌی شاًس یکساًی دارًد.                  

 : (2کار درخانه )

 یک اس هَارد سیز ّوِ حالت ّای هشاتْی را کِ هوکي است اتفاق تیفتد،تٌَیسید.در ّز 

 (3(                                     2( عدد یک تیاید.                       1الف( تاس هی اًداسین:        

                                  4                                          )5                                      )6) 

 (2          تایستد.     سرد( عقزتِ رٍی 1ب( عقزتِ چزخٌدُ رٍتزٍ را هی چز خاًین:            

                                                               3                                           )4) 

 



 :فعالیت 

ٍقتی یک سکِ را هی اًداسین، دٍ حالت ّن شاًس هوکي است اتفاق تیفتد،یا سکِ رٍ هی آید یا پشت ٍ چَى در یک حالت اس 

ایي دٍ حالت هوکي، سکِ رٍ هی آید؛ پس احتوال رٍ آهدى سکِ 
1
2

 است. 

رخ دادى آى اتفاق ًاهیدُ  احتوالدد استفادُ کزدُ این کِ تِ ایي تزتیة تزای تیاى اًداسُ شاًس رخ دادى یک اتفاق ، اس یک ع

 هی شَد.

در پزتاب یک تاس تزاتز تا  3تِ عٌَاى هثال احتوال آهدى عدد 
1
6

است. سیزا در پزتاب یک تاس کالً شش حالت رخ هی دّد  

 است. 3کِ فقط یک حالت آى آهدى عدد 

ٍرین، اتتدا ّوِ حالت ّای هوکي را هی یاتین، سپس حالت ّای هَرد آتزای ایٌکِ احتوال رخ دادى یک اتفاق را تِ دست 

تعداد حالت ّای هَرد  تا ًسثت ًظز را اس هیاى حالت ّای هوکي پیدا هی کٌین.احتوال رخ دادى اتفاق هَرد ًظز تزاتز است

 ًظز تِ تعداد حالت ّای هوکي

احتوال رخ دادى یک اتفاق                                        
تعداد حالت ّای  هطلَب

تعداد حالت ّای هوکي
 

 

 هثال: تاسی هی اًداسین. احتوال آهدى عددّای سٍج را تِ دست آٍرید.

 حالت 6تعداد           6ٍ  5ٍ  4ٍ  3ٍ  2ٍ  1کل حالت ّای هوکي :     

حالت                      3تعداد              6ٍ  4ٍ  2تعداد حالت ّای هطلَب)سٍج( :      
3 1
6 2

 =احتوال

 : (3کار درخانه )

 احتوال اتفاق افتادى ّز اتفاق را تا یک کسز تیاى کٌید.

 الف( تاس هی اًداسین، عدد فزد تیاید.

 تیاید. 4ب( تاس هی اًداسین عدد تشرگتز اس 

 ج( عقزتِ چزخٌدُ هقاتل رٍی سثش قزار تگیزد.

 ج( عقزتِ چزخٌدُ هقاتل رٍی قزهش قزار تگیزد.

 :فعالیت 

 تیاید؟ 7ٍقتی یک تاس را هی اًداسین چِ قدر احتوال دارد عددّای کَچکتز اس 

حالت است ،پس            6است کِ  6ٍ  5ٍ  4ٍ  3ٍ  2ٍ  1حالت ّای هطلَب ها  
6 1
6

 =احتوال



 تِ ًظز شوا آیا هوکي است احتوال اتفاقی اس یک تیشتز تاشد؟ چزا؟

 ًدارد . 7دارد ٍ عددی تیشتز اس  عدد تیاید چقدر است؟ تاس شش 7در ّویي پزتاب تاس احتوال ایٌکِ عددی تیشتز اس 

         در ًتیدِ
0 0
6

 =احتوال                اگز اتفاقی غیز هوکي تاشد، احتوال آى صفز است

 احتمال رخ دادن یک اتفاق ، صفر ، یک  یا عددی بیه صفر و یک است.                     
 

 : (4کار درخانه )

 اس هَارد سیز یک هثال تشًید.تزای ّز یک 

 الف( اتفاقی کِ احتوال رخ دادى آى صفز تاشد.

ب( اتفاقی کِ احتوال رخ دادى آى 
1
2

 تاشد.

 ج( اتفاقی کِ احتوال رخ دادى آى یک تاشد.

 : (5کار درخانه )

در ّز کیسِ فقط یک هْزُ سیاُ ٍخَد دارد ٍ تقیِ هْزُ ّا سفید ًد.اس ّز کیسِ یک هْزُ تِ صَرت تصادفی تیزٍى هی 

 هدى هْزُ سیاُ اس کدام کیسِ تیشتز است؟چزا؟آآٍرین. احتوال تیزٍى 

 

 :فعالیت 

 ًَشتِ این.تار پزتاب کزدُ این ٍ ًتایح را در خدٍل سیز  11یک سکِ را 

 حال تا تَخِ تِ ایي آسهایش هی تَاى ًَشت:

           
3
10

=احتوال رٍ آهدى سکِ              
7
10

 =احتوال پشت آهدى سکِ

را هدى سکِ هشاّدُ هی کٌید کِ ایي احتوال ّا تا ّن تزاتز ًیستٌد.در صَرتی کِ در قثل احتوال رٍ یا پشت آ
1
2

گفتِ  

احتوال سهایش ّا تیشتز تاشد،ایي عدد تِ آهدُ تا حدی هتفاٍت ّستٌد. ّزقدر تعداد آتَدین.پس در ٍاقعیت اعداد تِ دست 

 ًشدیکتز هی شَد.

ا تعداد سیاد اًتظار هی رٍد در ٍاقعیت ّیچگاُ دقیقاً آًطَر کِ در احتوال هَرد ًظز است اتفاق ًوی افتد . فقط در آسهایش ت

 کِ تِ احتوال ًشدیک شَد. 

 پشت سکِ رٍی سکِ

3 7 



  :(6کار درخانه )

تار اًدام دّید ٍ خدٍل هقاتل را کاهل کٌید .سپس  51فعالیت پزتاب سکِ را 

 احتوال را تا کسز ًشاى دّید.

 

  :(7کار درخانه )

 ًیاید؟ 6تار پزتاب تاس ، عدد  11الف( آیا هوکي است در 

 هی آید؟ سِتار عدد  51تار پزتاب تاس ، دقیقاً  311ب( آیا ّویشِ در 

 تار پزتاب سکِ تقزیثاً چٌد تار رٍ تیاید؟1111ج( اًتظار دارید در 

 تار سکِ رٍ هی آید؟ 1111تار سکِ دقیقاً 2111د( آیا در پزتاب 

  :(8کار درخانه )

 ایستادى عقزتِ رٍی رًگ قزهش ، تزاتز صفز تاشد.چزخٌدُ هقاتل را طَری رًگ کٌید کِ احتوال 

 

 

 فرامرز انتظاری

 پشت سکِ رٍی سکِ
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 : (1کار درخانه )

 اختیار کٌید. در خدٍل سیز تزای ّز عثارت گشیٌِ هٌاسة را

حتوی  اتفاق

 است

هوکي است ها 

 حتوی ًیست

غیزهوکي 

 است

  *  تین هلی فَتثال ایزاى در اٍلیي تاسی تعدی خَد پیزٍس شَد.

  *  هدوَع دٍ عدد ، عددی سٍج شَد.

 *   اگز تذر گٌدم تکارین، خَ سثش شَد.

  *  اگز تَپی را تِ سوت حلقِ تسکتثال تیٌداسین، گل شَد.

   * .یاید.اس هاُ هْز ، آتاى تتعد 

 *   تیاید. 7در پزتاب یک تاس عدد تشرگتز اس 
 

 : (2کار درخانه )

 یک اس هَارد سیز ّوِ حالت ّای هشاتْی را کِ هوکي است اتفاق تیفتد،تٌَیسید.در ّز 

 عدد سِ تیاید (3    عدد دٍ تیاید. (2( عدد یک تیاید.           1الف( تاس هی اًداسین:        

 عدد شش تیاید. (6   عدد پٌح تیاید.(  5         عدد چْار تیاید.( 4                                  

 تایستد.  سرد( عقزتِ رٍی 1ب( عقزتِ چزخٌدُ رٍتزٍ را هی چز خاًین:            

       عقزتِ رٍی قزهش تایستد.( 4عقزتِ رٍی سثش تایستد.    ( 3عقزتِ رٍی آتی تایستد.     ( 2     

      

 : (3کار درخانه )

 احتوال اتفاق افتادى ّز اتفاق را تا یک کسز تیاى کٌید.

                     3تعداد حالت ّای هطلَب)فزد( :      الف( تاس هی اًداسین، عدد فزد تیاید.
3 1
6 2

 =احتوال

حالت      2تعداد    6ٍ  5تعداد حالت ّای هطلَب:      تیاید. 4ب( تاس هی اًداسین عدد تشرگتز اس 
2 1
6 3

 =احتوال

                 1تعداد حالت ّای هطلَب :      ج( عقزتِ چزخٌدُ هقاتل رٍی سثش قزار تگیزد.
1
4

 =احتوال

          2تعداد حالت ّای هطلَب:      ج( عقزتِ چزخٌدُ هقاتل رٍی قزهش قزار تگیزد.
2 1
4 2

 =احتوال

 
 



 : (4کار درخانه )

 تزای ّز یک اس هَارد سیز یک هثال تشًید.

 اس کیسِ ای کِ هْزُ ّای قزهش دارد، یک هْزُ تِ رًگ سثش تیزٍى تیاید.  اتفاقی کِ احتوال رخ دادى آى صفز تاشد.الف( 

ب( اتفاقی کِ احتوال رخ دادى آى 
1
2

هْزُ سثش دارد. یکی تِ تصادف تیزٍى آٍرین  5هْزُ قزهش ٍ  5در کیسِ ای کِ     تاشد.

 ٍ رًگ آى سثش تاشد.

هْزُ سثش دارد ، یکی تِ تصادف تیزٍى اٍرم ٍ رًگ اى سثش  5اس کیسِ ای کِ      ج( اتفاقی کِ احتوال رخ دادى آى یک تاشد.

 تاشد.

 هثال ّای تی شواری هی تَاى استفادُ کزد.      

 : (5کار درخانه )

در ّز کیسِ فقط یک هْزُ سیاُ ٍخَد دارد ٍ تقیِ هْزُ ّا سفید ًد.اس ّز کیسِ یک هْزُ تِ صَرت تصادفی تیزٍى هی 

 هدى هْزُ سیاُ اس کدام کیسِ تیشتز است؟چزا؟آآٍرین. احتوال تیزٍى 

هْزُ دارد سیزا احتوال آى  11اس کیسِ ای کِ 
1
10

است کِ اس احتوال ّای  
1

100
  ٍ

1
1000

 تیشتز است.

  :(6کار درخانه )

تار اًدام دّید ٍ خدٍل هقاتل را کاهل کٌید .سپس  51فعالیت پزتاب سکِ را 

 احتوال را تا کسز ًشاى دّید.

 ّز داًش آهَس خَاتش هتفاٍت است. 

  :(7کار درخانه )

 تلِ هوکي است.        ًیاید؟ 6تار پزتاب تاس ، عدد  11الف( آیا هوکي است در 

 .خیز دقیقاً ًوی آید     هی آید؟ سِتار عدد  51تار پزتاب تاس ، دقیقاً  311ب( آیا ّویشِ در 

 تار رٍ تیاید 511دارین تقزیثاً  اًتظار       تار پزتاب سکِ تقزیثاً چٌد تار رٍ تیاید؟1111ج( اًتظار دارید در 

 خیز دقیقاً ًوی آید        تار سکِ رٍ هی آید؟ 1111تار سکِ دقیقاً 2111د( آیا در پزتاب 

  :(8کار درخانه )

 چزخٌدُ هقاتل را طَری رًگ کٌید کِ احتوال ایستادى عقزتِ رٍی رًگ قزهش ، تزاتز صفز تاشد.

 تاشد.در رًگ کزدى ّیچ قسوتی ًثاید قزهش 

 فرامرز انتظاری

 پشت سکِ رٍی سکِ

  


