
88دي-نجشستعاوني در آزمون رياضيات گسسته هاي نقد پرسش1

نگاه كلي* 

در آزمـون   گسـسته و جبـر و احتمـال          از   سـؤال 6رسد سازمان سنجش نـاپرهيزي كـرده و         نظر مي اين بار به  ! خُب

يعنـي تـا    شـود، ترت اين دو درس نسبت به آزمون قبلي يكي بيش    سؤاالانگار كه قرار است در هر آزمون تعداد         . استداده

ت جبر و احتمـال و گسـسته بـه كـل            سؤاال نسبت   ، قبلي هايمثل آزمون ه هنوز هم    البته با اين هم   ! طور بوده به حال كه اين   

تـر  ، هرچند كه به آن نزديكتر استپايين) يك به چهار(شود  از نسبتي كه معمولن در كنكور سراسري رعايت مي         ،تسؤاال

.استشده

 سـه   و )ي اعداد  از نظريه  سؤالو   از گراف و د    سؤاليك   ( آن مربوط به كتاب گسسته     ، سه تاي  سؤالاما از اين شش     

البتـه بـه   .اسـت )  از اسـتدالل رياضـي  سـؤال  و يـك  هـا فصل مجموعه از سؤالدو (كتاب جبر و احتمال      ديگر آن از     سؤال

تـوان مربـوط بـه فـصل      را مـي 120سـؤال  اين آزمون از كتاب گسسته اسـت، چـرا كـه            سؤال4توان گفت   تعبيري هم مي  

رفتـه  غلط و شسته  جايي كه طراحان سنجش عادت ندارند يك آزمون بي        چنين از آن  هم. نستتركيبيات كتاب گسسته نيز دا

تـرين شـرايط   ها غلط طرح شده يا در بـه سؤالاين بار هم يكي از ! هاي گسسته و جبر و احتمال داشته باشند سؤالاز نظر   

 ديگـر، دو تـا      سـؤال از پنج   .)  كبوتر است   كه مربوط به فصل استدالل رياضي و بخش النه         119سؤال. (كژتابي شديد دارد  

:هاسؤالحاال اجازه دهيد بپردازيم به . اندو بقيه متوسط) 130 و 118(ساده 

 سـه عـضو     Aي  كـه مجموعـه   يكي اين .  كافي است  سؤالگويي به   ي ساده براي پاسخ   دانستن دو نكته  118سؤال  در  

نـه  A2ي سه عضوي است، مجموعه    A ديگري اين كه وقتي      عضوهاي آن خود به صورت مجموعه است، و       دارد و يكي از   

.عضو دارد

تاريخ روز تولد   «ي   ممكن است منظور طراح اين بوده كه ماه تولد چند نفر يكسان است، چون از جمله                119سؤال  در  

مثلن هـر دو در بيـست و دو   (» ني هستند؟چند نفر داراي روز تولد يكسا«: شود كهاين برداشت مي » چند نفر يكسان است؟   

 نفـر در    365كه حتا دو نفر روز تولدشان يكسان باشـد، بايـد بـيش از               كه در اين صورت براي اين     .) اندخرداد به دنيا آمده   

. كالس حاضر باشند

 اين بوده كـه دقـيقن عـدد روز    كه منظور طراحتوان داشت مبني بر اين ميسؤالالبته يك برداشت خيلي تخيلي هم از        

كـه  كه در اين صورت با توجه به اين       .) مثلن هر دو نفر در دومين روز از ماه به دنيا آمده باشند            (تولد دو نفر يكسان باشد      

كـم دو نفـر وجـود دارنـد كـه عـدد روز              هر ماه حداكثر سي و يك روز دارد، و سي و دو نفر در كـالس حاضـرند، دسـت                   

بـا ايـن    .  آمده است  2و احتمالن منظور طراحان محترم هم همين بوده، چون در پاسخ عدد             . (ان باشد تولدشان در ماه يكس   

!) تري دهادزان محترم صبر بيشوآمها، خداوند به ما و دانشسؤالي رساندن مفهوم در صورت شيوه

ي دهنـده كـه نـشان  (ده ي داده شـ آموز هم بايد تصوري از شـكل رابطـه  چرا كه دانش .  خوبي است  سؤال120سؤال  

داشته باشـد، و هـم حواسـش باشـد در يـك تـابع، هـيچ دو زوج        .) و به مركز مبدا است8نقاط روي محيط مربعي به قطر     

.ي اول يكسان وجود نداردمرتبي با مولفه
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 فقط كافي است شكل گراف را رسم كنيد، تا ببينيد گـراف هـيچ دور بـه طـول سـه يـا                       128سؤال  در  

اگر شكل را درسـت رسـم كنيـد،         . ي سه را به وصل نكنيد     دقت كنيد هنگام رسم، رئوس درجه     . پنجي ندارد 

 تا به حال دو بار در كنكـور    سؤالدر ضمن مشابه اين     . بينيد كه گراف فقط سه دور به طول چهار دارد         مي

.سراسري آمده است

ت، اما سـخت بـه آن پاسـخ داده شـده             سختي نيس  سؤال،  سؤال.  هم قبلن در كنكور سراسري آمده است       129سؤال  

:تربهراه . است
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ضـرب دو عـدد برابـر اسـت بـا ضـرب             فقط كافي است بدانيم حاصل    . اي است  ساده سؤالهم كه رسمن    130سؤال  

! سادگيهمينبه. ها را با هم جمع كنيمي ساده توانشان و بعد از يك محاسبهم.م.م دو عدد در ك.م.ب
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