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كلينگاه*

 از احتمـال در ايـن       سـؤال پنج  . گيري دارد هاي چشم هاي اخير تفاوت  ت با كنكور سراسري سال    سؤاالبندي و ترتيب    بودجه

هـاي   گراف نيز بسيار ضعيف است و با سـطح تـست  سؤال. ها مربوط به فضاي پيوسته نيست     يك از آن  شده كه هيچ  آزمون مطرح 

ي سؤالنيز هيچ ) فصل اول جبر و احتمال(و استدالل  ) بخش سوم گسسته  (از فصل تركيبيات    . اردخواني ند عرفي كنكور سراسري هم   

هاي جبر در آزمون سراسري، قبل از تست. هاي جبر و احتمال نيز با كنكور مطابقت ندارد   گرفتن تست محل قرار . استمطرح نشده 

 از كنكـور سراسـري انتخـاب        155 و   153هـاي   گـر، تـست   از سوي دي  . قرار دارند ) 147 تا   143حدود شماره   (هاي گسسته   تست

. اند، جواب را در ذهن دارند اخير كنكور را بررسي كردههايسالهاي و داوطلباني كه تست!) ر عددبدون تغيي(اند شده

سـؤال  تست كنكور با تغييري جزئـي مـورد          ي ايده -گرفته انجام 128و127،  126هاي  چه در تست   مانند آن  -بهتر است 

گسسته و جبر و احتمال در اين آزمون،        ت  سؤاالدر مجموع،   .ار بگيرد تا داوطلبان به حل تست بپردازند و گزينه را از بر نباشند             قر

.تر به كنكور باشدتواند بسيار بهتر و شبيهمي

نووابتكاريهايپرسش*
ي شماره

پرسش
توضيح

≥mبيان  128 ≤
2

4  را  3±،  2±تـوان اعـداد     البتـه بـا كمـي دقـت مـي         .  نبوده سؤالهاي كنكور مورد     در تست   تاكنون 9

.آورددستبه

130

 طوري باشد كه مجموع احتمال سؤالاگر اعداد . ، در مورد دو پيشامد ناسازگار توجه كنيد»نشدني«، يعني   ) 4(به گزينه   

هـا  دقت كنيد كه در مـورد دو پيـشامد سـازگار، مجمـوع احتمـال     . تر شود، نشدني است بيش1يشامد ناسازگار از    دو پ 

.تر باشد بيش1تواند از مي

گيروقتيادشوارهايپرسش*
ي شماره

پرسش
توضيح

127
:ميابيتعداد اعضاي تفاضل متقارن دو مجموعه را به سادگي با استفاده از رابطه زير مي
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كافي است دقت كنيم كه .  وجود داردسؤالتري براي اين حل بسيار ساده
9

:پس داريم.  عددي فرد است9
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. است1هاي زوج آن، و رقم يكان توان9 ، برابر 9هاي فرد بد نيست به خاطر بسپاريم كه رقم يكان توان

153
، سؤالدر صورت    (.توانند صفر هم باشند    مي y و   xچون  . استفاده شود » حسابي«، از   »طبيعي«جاي كلمه   در پاسخ بايد به   

).اجباري براي استفاده از هر دو نوع تمبر نيست
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xجوابهاي طبيعي معادله شود با تعداد  مي7تعداد حاالتي كه جمع ارقام سه تاس برابر  x x+ + =
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؛ در محـل  )دو حالت( باشد 3 يا 1در رقم يكان بايد  : ريمتوانيم اعداد فرد را بشما    به جاي شمارش تعداد اعداد زوج مي      

مانـد؛ بنـابراين   صدگان، از رقم يكان و صفر نبايد استفاده كرد، پس سه حالت داريم؛ براي رقم دهگان هم سه حالت مي       

×تعداد اعداد فرد  × =3 3 2 − است و18 =48 18 .ت تا عدد زوج خواهيم داش30

هاها و پاسخ اصالحات در سؤال*
ي شماره

پرسش
توضيح

. براي مجموعه اعداد صحيح استفاده شود� از نماد zدر بيان رياضي مجموعه بهتر است به جاي 128

.باشد» اند پسمستقل« ، » مستقل انديس«در پاسخ تشريحي بايد به جاي 129

151
× به صورت 672تجزيه عدد    ×

5
2 3 8×است كه به اشتباه 7 تـوانيم بگـوييم   از طرف ديگر، مي.  نوشته شده است83

1 مـورد نظـر   ممالبته در پاسخ نهايي اثري ندارد و در هر حال ب.  باشد664، عدد 672 بايد به جاي    سؤالدر صورت   

.است

!هاي زندگي و با آرزوي موفقيت شما در تمام آزمون3 بهتر در سنجش جامع تسؤاالبه اميد 
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