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نگاه كلي* 

 آزمون آمـده، چهارتاسـت   ني گسسته كه در ااتياضي جبر و احتمال و ر     ي درس يهاشده از كتاب  تعداد سؤاالت طرح  

 كـه بـه عنـوان    ي درصـد اسـت، درصـورت   زدهي سؤال، حدود س ي س يعني آزمون،   ني ا ياضيكه نسبت آن به كل سؤاالت ر      

 و سه در    ستي حدود ب  ياضي به كل سؤاالت ر    ينكور سراسر  آزمون سال هشتاد و هشت ك      يمثال نسبت سؤاالت گسسته   

 آزمـون   كيـ  تعداد سؤاالت طرح شده از دو كتـاب در           قدرني ا ي است وقت  يهيبد) ياضي سؤال ر  55 سؤال از    13(صد است   

 وجـود دارد    ياديـ  شود چون مباحـث ز     دهي سنج يآموزان به صورت درست    دانش يي انتظار داشت توانا   توانيكم باشد، نم  

.اند نشدهده آزمون پوشش داكه در

 از  زيـ  ن گـر ي و دو سؤال د    ياضي بخش استدالل ر   يعني كتاب جبرو احتمال،     كي چهار سؤال از  فصل       نيدو سؤال از ا   

 مربـوط بـه بحـث درك    يكي،ياضيدو سؤال بخش استدالل ر. است مقدمات گراف طرح شدهيعنيفصل اول كتاب گسسته    

يهـا  مربوط به گـراف يكيزياز دو سؤال گراف ن. ست مربوط به كاربرد استقرا ا   يرگيهاست و د   و انواع استدالل   يشهود

.  استي گرافي دنبالهي دربارهيگري است و ديلرياو

ي سـخت بـا ي سـؤال تقر ،ي سـخت  يسؤال آخر از نظـر درجـه      .  ندارند يادهيچي پ ياند و نكته   ساده اًبيسه سؤال اول تقر   

 كـامال از جمـالت   121در طـرح سـؤال    .  پرداخت ميطرح شده كه در ادامه به آن خواه        اما متاسفانه غلط     شود،يمحسوب م 

 و احـساس بـدون      يزيـ  دانـش غر   كيـ يدرك شهود «.  است ه استفاده شد  ياضي بخش استدالل ر   يي دو پارگراف ابتدا   يكي

 است كـه بـا      يمعروفاري بس لي از مسا  زي ن 122سؤال  » .كندي استدالل موقت رهنمون م    كيياستدالل است كه ما را به سو      

آمـوز  رابطـه، دانـش  نيـ  از دانستن ايالبته جدا.  سؤال در كتاب آمده استنيشده در ا دادهي و رابطهشودياستقرا ثابت م  

.ستي ني حل كند كه البته كار سختزي درجه دوم را ني معادلهكي به سؤال الزم است ييگو پاسخيبرا

 بـه  يلـر ي اويهـا  گـراف يدرست است كـه دربـاره  . استشدهسش واقع مورد پر  يلري مفهوم گراف او   129 سؤال   در

ي كـه دربـاره  ي گفته نشده است، اما شروع بحـث گـراف در كتـاب و مثـال    يزي گسسته چي در كتاب درس   ميصورت مستق 

ل  سـؤا  ني به ا  ييگو پاسخ يبرا.  است ي سؤال ني طرح چن  ي اصل يدهياست، ا  آمده گسبرگي شهر كون  يهاگراف مربوط به پل   

ياليـ  از هـر     م،يها عبـور كنـ     راس ي از همه  م،يها شروع به رسم گراف كن      از هركدام از راس    مي اگر بخواه  مي است بدان  يكاف

ي همـه  ي درجـه  ديـ  با م،ي برگـرد  م،يـ ا كه از آن رسم گـراف را شـروع كـرده           ي و دست آخر به راس     مي بار عبور كن   كيفقط  

 گسـسته بـه   رانيـ  دبتـر شي بـ ست،يـ  در كتـاب ن كـه نيـ  نكتـه را بـا ا  نيـ خـب ا . بنـد باشـد   گراف زوج و گراف هم  يهاراس

 مختلـف و  يهـا  بـا امتحـان راس  توانـد ي را ندانـد، مـ  يا نكتـه نيآموز چنـ  اگر دانش  ياما حت .كننديزد م آموزان گوش دانش

 به سؤال ييگو و خطا ممكن است پاسخ ي از روش سع   ادههرچند كه با استف   .  و خطا به پاسخ سؤال برسد      ياستفاده از سع  

 بـه سـؤال   هيـ  ثانستيتر از ب در كمتواني كه به ان اشاره شد، م   يا كه با دانستن نكته    ي طول بكشد، در حال    قهيحدود دو دق  

. پاسخ داد

 در ي وقتـ  كـه معمـول آن اسـت  .  بـه آن ييگو صورت گرفته است و نه در پاسخ   ي دقت كاف  130 نه در طرح سؤال      اما

 مرتب شده باشند و اگر طـراح  ي از چپ به راست به صورت نزولدي اعداد با د،يآي دنباله م  ي كلمه ييها سؤال نيصورت چن 

 دنبالـه در صـورت سـؤال اسـتفاده نكنـد و      يتر اسـت از كلمـه   كند، بهتي اعداد را رعابودني روند نزولخواهديمحترم نم 

ي سـؤال خـود طـراح درجـه    نيكه مثل ايخصوص آن هم وقترو است، به   به صورت روبه   ي گراف يها راس ي درجه ديبگو

كـه  نيـ  سـؤال امكـان ا     نيـ  دهـد در ا    صيآمـوز تـشخ    دانـش  كهني با فرض ا   ياما حت . شده آورده باشد   رئوس را مرتب   هيبق
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.  شده باشد، وجود ندارد، باز به سؤال غلط پاسخ داده شده اسـت دهي از چپ به راست چ  يها به صورت نزول    راس يدرجه

كيـ  برابـر    دي آن مشخص نشده فرد است پس با       ي كه درجه  ي راس يمختصر خود آورده كه درجه    طراح محترم در پاسخ     

 فرد خواهد شـد  ي پنج راس از درجهي فرد باشد، گراف دارا    راس آن   ي اگر درجه  راي به كل غلط است ز     يزي چ نيچن. باشد

.ندارد امكان يزي چني فرد هر گراف زوج است، چنيها تعداد راسكهنيكه با توجه به ا

 تعـداد رئـوس   كـه نيـ  با توجه به اميطور كه گفتهمان. ستي پاسخ درست سؤال باالخره چ    دي بدان ديخواهي حاال م  البد

 چهـار راس فـرد دارد، پـس    م،يدانـ ي آن را نمـ ي كـه درجـه  ي زوج باشد و گراف بدون احتساب راس ديفرد در هر گراف با    

 شـش  ي گـراف از مرتبـه   رايـ  صـفر باشـد، ز     تواندي راس نم  ني ا يما درجه   ا.  زوج باشد  دي حتما با  ماندهي راس باق  يدرجه

ي پـنج بـه همـه      ياز راس درجـه   . ( راس منفـرد داشـته باشـد       تواندي نم لي دل ني پنج دارد و به هم     ي از درجه  ياست و راس  

 دو توانـد يمـ  هـم   انـده مي راس باق  ي درجه يعني! اند هر دو درست   گري زوج د  ينهياما هر دو گز   .) گذردي م اليگريرئوس د 

 حـاالت را  نيـ  اي شكل گراف در هـر دو د،ي از سؤال داشته باشيتركه درك به آني چهار باشد كه برا توانديباشد و هم م   

 و  خـاطر ني و بـه همـ     4ينـه ي و گز  3ينـه يگز.  اسـت  حي صـح  ينهي دو گز  ي سؤال دارا  نيبنابرا. ميآوري م تاني برا ريدر ز 

. سؤال به كل حذف شودني اكنمي منهادشي صورت نگرفته است، پي دقت كافزيدر طرح سؤال نكهني الي به دلنيچنهم
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