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نگاه كلي* 

 سؤال از مباحث مربوط به دروس رياضيات گسسته و جبر و احتمال داده شده است كه سه سـؤال  5در اين آزمون   

. هاي كتاب جبر و احتمال است     آن مشخصن مربوط به كتاب گسسته و فصل گراف و دو سؤال ديگر آن از فصل مجموعه                

از نـسبتي كـه   )  سـؤال 30 سـؤال از   5(و گسـسته بـه كـل سـؤاالت          باز هم مثل آزمون قبلي نسبت سؤاالت جبر و احتمال           

تـري در  شود كه مباحـث كـم  اين مسئله باعث مي. تر استپايين) يك به چهار(شود معمولن در كنكور سراسري رعايت مي   

انـد  سه سؤالي كه از بخش گراف در اين آزمون داده شده، هر سه تقـريبن بـسيار سـاده   . آزمون مورد سنجش قرار گيرند 

چنـين دو  هم. شودآموز قوي و متوسط مشخص نميها فرق دانشكه به نظر من اين اصلن خوب نيست، چون با اين سؤال         

انـد و  طرح شـده ) هاجبر مجموعه(هاي بدي نيستند، اما هر دو از يك بخش        ها اگرچه سؤال  سؤال مربوط به فصل مجموعه    

. تهاي اين فصل سؤالي داده نشده اسي بخشاز بقيه

گـويي بـه ايـن سـؤال،     بـراي پاسـخ  .  مفهوم تفاضل متقارن دو مجموعه مورد سؤال قرار گرفته اسـت          119سؤال  در  

كردن آن آشنايي الزم داشته باشد، بلكه بايد بداند تفاضل متقـارن            ها و ساده  آموز نه تنها بايد با قواعد جبر مجموعه       دانش

:دآياز دو راه به دست مي Bو  A يدو مجموعه
A B (A B) (A B)∆ = −∪ ∩
A B (A B) (B A)∆ = − −∪

نهايـت  ها به سـمت بـي  مجموعه خواسته شده وقتي تعداد مجموعه   n سؤال جالبي است كه در آن اجتماع         120سؤال  

ي ي شروع بازهطهكه نقگويي به اين سؤال بايد به آن دقت كرد، آن است كه با توجه به آن           اي كه در پاسخ   نكته. كندميل مي 

nشده  داده
شـود و   وقـت خـود صـفر نمـي       ما هيچ شود، ا تر مي تر شود، ابتداي بازه به صفر نزديك       بزرگ n است، هر چه     1

)ها ي بازههمين دليل اجتماع همهبه , ]0 .شود مي2

. تـر شـود   كنكور سراسري همين امسال است با اين تفاوت كه تالش شـده صـورت سـؤال مفهـوم       سؤال 128سؤال  

همـان  . آموزان به علت كژتابي كه در صورت سؤال وجود داشت، ايـن تـست را جـواب ندادنـد                  سال گذشته خيلي از دانش    

. شـد صـورت ديگـري مطـرح مـي    سليقگي رخ داده و بهتر بود سؤال به       هايي پيش آمد كه در طرح اين سؤال بي        موقع بحث 

. چنان مشكل اصلي آن پابرجاسـت     كه صورت سؤال اصالح شده، اما هم      حاال همان تست در آزمون سنجش آمده و با اين         

 در انگـار كـه مـثالً   . كنـد آمـوز را گـيج مـي      ها باشـد، دانـش    تواند گراف بازه  اين كه گفته شود فالن گراف به چند طريق مي         

 هـر گـراف، يـا گـراف     اصـوالً دانيم  مي» تواند برابر چهار شود؟   ي دو به چند طريق مي     عالوههدو ب «: صورت سؤال بگوييم  

تـوان بـه   ي متفاوت مـي شمار بازه ها باشد، بي  اگر هم گرافي، گراف بازه    . حالت ديگري وجود ندارد   . ها هست يا نيست   بازه

چـون در شـكل    در اين سؤال هـم    . شمار طريق ا بي بنابراين پاسخ چنين تستي يا هيچ طريق است ي        . هاي آن نسبت داد   راس

.ها باشدتواند گراف بازهشده چهار ضلعي بدون قطر وجود دارد، گراف نميداده
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نظـرم طـرح چنـين سـؤالي در     شود از مبحث گراف طرح كـرد و بـه  ترين سؤالي است كه مي    ساده اصوال129ًسؤال  

دهـد و  اف آشنايي داشته باشد، به راحتـي ايـن سـؤال را پاسـخ مـي     آزمون اصلن جالب نيست چون هر كسي با الفباي گر  

.كندهايي فرق بين داوطلبين را مشخص نميطرح چنين سؤال

گويي به ان فقـط كـافي اسـت بـدانيم در هـر        براي پاسخ . اي از مبحث درخت است     نيز سؤال نسبتن ساده    130سؤال  

pدرخت  q= .ضرب دو عدد متوالي استاي بگرديم كه حاصلاري، دنبال گزينهگذ و پس از جاي1+
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