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نگاه كلي* 

به هر حال خوب است اول يك . شويدشود و كجا قبول مي    دانم حاال منتظريد كه ببينيد نتيجه چه مي       باالخره تمام شد و مي    

هـاي  هاي اين يك سال گذشته و بعد بروم سراغ تحليل سؤال          ي زحمت  حسابي به شما بگويم به خاطر همه        و خسته نباشيد درست  

.92كنكور 

14ث مربوط به كتاب درسي جبر و احتمال و گسسته و آناليز تركيبي كتاب رياضي سال دوم در مجمـوع        امسال از مباح  -1

. داشتهماهنگيي كنكور در چند سال اخير هاي گسستهبود كه از نظر تعداد با ميانگين تعداد سؤالسؤال در كنكور آمده

15 سـؤال تـا      13هـا بـين     هاي گسسته در اين سال    ال تعداد سؤ  ،بودمهاي سنجش اشاره كرده   طوركه در نقد آزمون   همان

سنجش معمـوالً   تعاوني  هاي آزمون   متأسفانه تعداد سؤال  . ( سؤال از اين مباحث آمد     14سؤال بوده كه در اين آزمون نيز        

.) تا است13تر از كم

:استصورت زير بودهها، امسال وضعيت بهي پراكندگي سؤالدر زمينه-2

 يك سؤال: گراف-

 سه سؤال:ي اعدادنظريه-

 يك سؤال:اتي تركيب-

 پنج سؤال: احتمال و آناليز تركيبي-

 دو سؤال: استدالل رياضي-

 دو سؤال:ها و ضرب دكارتي مجموعه-

ها نسبت به اهميت مباحث درسي كـامالً منطقـي اسـت و تـا حـد زيـادي از روال                     بينيد پراكندگي سؤال  طوركه مي همان

شـود،  هاي گراف يكي اضافه ميشد و به سؤالشايد اگر يك سؤال از استدالل رياضي كم مي. كندعيت ميهاي قبل تب  سال

.قبول است حالت فعلي نيز كامالً قابلگرچهكمي بهتر بود 

تركيـب  .  سؤال سـخت 5 سؤال متوسط و 7 سؤال ساده، 2. هاي امسال نيز قابل قبول استي سختي و سادگي سؤال    درجه-3

.ي يك آزمون استاندارد استمناسبي برا

هـاي  ي اعداد اين آزمون است كه هـر سـه سـؤال سـخت و نـسبتاً داراي ايـده                   هاي نظريه  سؤال ،اعتراض قابل موردتنها  

شـود  ي كنكور سخت است و نمي     هاي نظريه آموزان وجوددارد كه سؤال   تفكر شايعي در ميان برخي دانش     . اندغيرتكراري

انگار سازمان سنجش نيز قصد كـرده بـه   . گذارندكنار ميي اعداد را طر يك سري به كل نظريههمين خا ها را زد و به    آن

.هااين تفكر دامن بزند با طرح اين مدل سؤال

تند، طـوري سـؤال   ها درگيـر آن هـس  اين اصالً خوب نيست كه از يك مبحث مهم كه مدت زيادي از سال تحصيلي بچه             

هاي مهم اين ضعفبه نظرم يكي از نقطه. شودنآموز ضعيف، متوسط، قوي و خيلي قوي مشخص طرح شود كه فرق دانش

.ي اعداد بود سؤال سخت از نظريه3آزمون انتخاب 

:هاي امسال وجودداردبزرگ در سؤالهاي نو يا تكراري نيز يك ايراد ها با ايدهاز نظر طرح سؤال-4

آمـوز  كـه اگـر دانـش     طـوري  بـه  ؛انـد  سؤال مربوط به بخش استدالل رياضي سخت ولي هر دو به شدت تكـراري              هر دو 

جالـب ايـن اصـالً   .  ثانيه هر دو سؤال را پاسـخ دهـد  10تر از تواند در كمباشد، ميهاي قبل كنكور را ديدههاي سال سؤال
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توان طـرح كـرد، انتخـاب دو سـؤال كـامالً تكـراري اوج         ميهاي نو   وقتي اين همه سؤال خوب و استاندارد با ايده        . نيست

.رسندنظر ميها بسيار مناسب بهي سؤالاما جداي از اين دو سؤال، بقيه. بدسليقگي است

توان گفت كنكور در يك نگاه كلي مي. بختانه كنكور امسال سؤال اشتباه يا خارج از مباحث درسي نداشت خوش ،و باالخره -5

 سؤال توانـسته باشـيد    14اگر از   . قبولي بود  بود اما آزمون قابل    91تر از كنكور سال     س گسسته سخت  ي در  در زمينه  92

.تان در اين آزمون خوب استباشيد، وضع گسستهتر جواب داده سؤال يا بيش9به 

!شاد و پيروز باشيد
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.)خوردچشم نمي سخت بهالزم به ذكر است كه در اين آزمون سؤال خيلي آسان و خيلي(

توضيحمبحث و ريزمبحثي سختيدرجهي سؤالشماره

 آناليز تركيبي-احتمالمتوسط104

سؤال كامالً تكراري مثال نقض-استدالل رياضيسخت143

سؤال كامالً تكراريي كبوتر اصل النه-استدالل رياضيمتوسط144

هابازه اجتماع و اشتراك -هامجموعهمتوسط145

 ضرب دكارتي-هامجموعهمتوسط146

 احتمال پيوسته-احتمالسخت147

آمدها عمليات روي پيش-احتمالآسان148

 ماتريس، دور-گرافمتوسط149

سؤال جديد تركيبي-نظريهسخت150

سؤال جديد الگوريتم تقسيم-نظريهسخت151

نهشتي هم-نظريهسخت152

هاي معادله تعداد جواب-اتيركيبتآسان153

 احتمال شرطي-احتمالمتوسط154

 تابع احتمال-احتمالمتوسط155


