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 یعطا صادقمهندس  - 1395اردیبهشت 24تعاونی سنجش،  4آزمون جامع ات گسسته و جبرواحتمالیاضیر هاینقد پرسش

 
 زیآموزان عزسالم به دانش

 
 :یلكنگاه 

سش یتعداد ینهیها در زمت پس از مدّتیم كه درنهایف كردیسنجش تعر ین تعاونیشیكه از آزمون پیوجودبا ستاندیها، پر ن یارد در اك آزمونِ ا
ّسفانه در ا یدرس برگزار كرد، ول سشیمتأ ضیر یهان آزمون دوباره تعدادِ پر سسته و جبرواحتمال كم بود، بهیا سش از ا 10كه یطورات گ ن دو یپر

سریكه از ا ییهاام تعداد پرسشطور كه بارها گفتهدرس داده شده كه همان سرا ه كه این تعدادِ كم، تا به باال بود 13د یآمی ین دو درس در كنكور 
ست كه این مورد شد، بهتر ا ستاندارد با سنجش آزمونی ا ست آزمون تعاونی  ست. و دلیلی بر این كار وجود ندارد. اگر قرار ا ها را رعایت مطلوب نی

 طبع، به هر درس تعداد پرسش كمتری هم افتاده است.اند، بهپرسش داده 10كنند. از آنجایی كه در كل 
 

 ا:هبررسی پرسش
 

ی شماره
 پرسش

 حیتوض ی سختی و سادگیدرجه زیرمبحث مبحث

  ساده ضرب دكارتی هامجموعه 146
  ساده هاجبر مجموعه هامجموعه 147
 ر اعدادییكنكور با تغ یتكرار متوسّط احتمال ساده احتمال 148
 یقگیپرسش از احتمال ساده بدسل 2 ر(یگمتوسّط )وقت احتمال ساده احتمال 149

 طرح پرسش از احتمال است. در
سخت تفاوت  یلیهم خك پرسش آنی ار سختیبس دور –منتظم  گراف 150

گران ین مبحث را با دیا یخواننده
 كندیمشخص نم

ی معادله –ی بزو قضیه ی اعدادنظریه 151
 سیّاله

  سخت

 ی های معادلهپاسخ تركیبیات 152

1 2 ... kx x x n    

حل ّ سنجش راه یترچهدف پاسخ سخت
د یسیها را بنواست و اگر جواب یسخت

تر به پاسخ د، راحتیكن یبندو حالت
 د.یرسیم

 هماندیافتنِ باقی/ینهشتهم ی اعدادنظریه 153
 11و  9به 

  سخت

 هماندیافتنِ باقی/ینهشتهم ی اعدادنظریه 154
 /دارتوان یدر عددها
 فرما یهیقض

  ساده

  متوسّط قانونِ احتمالِ كل احتمال 155
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 ها:بندی مبحثی پرسشبودجه

 
 احتمال اتیبیترك اعداد یهینظر گراف هامجموعه یاضیاستدالل ر مبحث

 3 1 3 1 2 0 هاشمار پرسش
 

سشتوجّه میچیزی كه جلبِ ست كه تعداد پر ست، البتّهسی اعداد به نهای نظریهكند این ا س شگفت بت باالتر ا  ت ولی این دوّمین آزمونیهم نی
 شود و این قابل توجّه و عجیب است، چون در كنكور از آن پرسش خواهد آمد.است كه از استدالل ریاضی پرسشی طرح نمی

 
 ها:و سادگی پرسش بندی سختیبودجه

 
 ار سختیبس سخت متوسّط ساده ار سادهیبس یو سادگ یسخت

 1 3 3 3 0 هاشمار پرسش
 

ایم. این دوّمین باری اسخخت كه آزمونِ تعاونی سخخنجش در این درس از آمون سخخراسخخری گفت با آزمون سخخختی سخخر و كار داشخخته تواندرمجموع می
 تر بود.های سنجش از كنكور آسانطور بود كه پرسشهای گذشته همیشه اینطورِمعمول در سالشود. بهتر میسخت

 
 .بودهنشد تیها رعاپرسشتعداد  استانداردِ كه فیفقط ح میرو بودروبه یه سختدر مجموع با آزمون خوب و البتّ

 
 تركنكور خوبخوب و  یبندمانده و جمعین زمان باقیدر اپربازده خواندن درس یبا آرزو

 یمهندس عطا صادق
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