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 نگاه كلي* 

باشد كه سطح دشواري و زماني كه به هر  عدد مي 31هاي قبل  هاي درس جبر و احتمال و رياضيات گسسته مانند سال تعداد سؤال        

ها  رسد و حتي يك سؤال خارج از مطالب كتاب درسي و غيراستاندارد در بين آن نظر مي شده كامالً استاندارد و منطقي به تست اختصاص داده

 .است نشده اي رعايت ها تا اندازه ها با توجه به اهميت و حجم بخش بندي دقيق سؤال جانب بودجه نظر اين اما به. دشو يافت نمي

ي مشتركي است بين كتاب جبر و احتمال و  نشدن حتي يك سؤال از بحث روابط است كه نقطه رسد، مطرح نظر مي ترين مطلبي كه به مهم        

هاي كتاب  ها و دو سؤال از بحث استدالل جاي مطرح نمودن دو سؤال از بحث مجموعه ه، كه بهتر بود بهفصل سوم كتاب رياضيات گسست

 .شد جبر و احتمال، الاقل يك سؤال از بحث روابط مطرح مي

چنين  ال است و همسؤال از دو بحث ابتداي كتاب جبر و احتم 4شدن  هاي قبل، مطرح هاي امسال با سال ي سؤال هاي عمده يكي از تفاوت        

مطرح كردن سه سؤال از چهار سؤال احتمال، از مفاهيم بحث احتمال كتاب جبر و احتمال كه بهتر بود الاقل يكي از اين سه سؤال به مفاهيم 

 .يافت احتمال كتاب گسسته مانند احتمال كل يا احتمال شرطي اختصاص مي

هاي اخير،  نهشتي و مورد توجه بودن اين بحث در كنكورهاي سال ي اعداد و هم ث نظريهجانب با توجه به حجم و اهميت بح به نظر اين        

شد يا الاقل يك سؤال از مباحث جبر و احتمال  ي اعداد تبديل مي هاي گراف به نظريه بهتر بود كه در مقايسه با حجم بحث گراف، يكي از سؤال

ي اعداد براي  تري سؤال از بحث نظريه الزم به ذكر است كه مطرح شدن تعداد كم. باشد تا نهايتاً سه سؤال از آن مطرح شده شد، كم مي

ي اعداد و  آموزان مستعد و قوي با توجه به وقت قابل توجهي كه روي فصل نظريه تر است اما دانش آموزان متوسط و ضعيف مطلوب دانش

 .تري از اين فصل هستند گذارند طالب تعداد سؤال بيش نهشتي مي هم

آمد كه  آموزاني برمي ي دانش است كه پاسخ گفتن به هر دو سؤال تنها از عهده چنين از بحث آمار نيز دو سؤال مهم مطرح شده هم        

ها و  هاي آن كه مربوط به نمودار فراواني تجمعي و چندبر فراواني است از تمرين توانايي و تسلط كامل بر اين بحث دارند و يكي از سؤال

 .طلبد آن وقت زيادي را مي 4و  2هاي  است كه توضيح و تفسير گزينه كالسي كتاب آمار مطرح شدههاي  فعاليت

 .است تر شده تغيير خاصي نكرده و حتي كمي ساده 68و  68هاي امسال در مقايسه با سال  توان گفت كه سطح سؤال در كل مي        

ي علم و دانش اين مرز و بوم روز  سازمان محترم مشغول فعاليت هستند تا عرصه در پايان از زحمات و دقت عمل عزيزاني كه در آن        

 .گزارم به روز پيشرفت داشته باشد، سپاس

  
  

 گروه آزمايشي علوم رياضي

  

 هاي ابتكاري و نو پرسش* 

ي  شماره

 پرسش

 توضيح

 .شود كه دقت عمل زيادي را الزم دارد اولين بار است كه تستي از بحث نمودارهاي تجمعي و چندبر فراواني مطرح مي 241

كه  ولي با توجه به اين  شود، يعني ي كبوتري حاصل مي رسد راه حل اين تست فقط همان عددي است كه از روش النه نظر مي در قدم اول به 244

 .رأي پذيرفته است 7تر از سايرين رأي بياورد، حداقل  يششونده، بايد ب انتخاب

و هم رسم نمودار گراف مورد توجه قرار گرفته كه هر دو جزء مطالب مهم اين   در اين تست، هم قوانين ماتريس مجاورت، مخصوصاً ماتريس 241

 .باشند فصل از كتاب مي

هاي كتاب درسي اين  شده كه با توجه به توضيح اين درس در تمرين اي در دانشگاه سراسري سؤال مطرح براي اولين بار از بحث گراف بازه 251

 .است شده  سؤال بسيار مفهومي و زيبا طراحي
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 گير هاي دشوار يا وقت پرسش* 

ي  شماره

 پرسش

 توضيح

 .طلبد آموز را مي ي دانش گير است و دقت عمل و محاسبه فقط وقت 242

نيز  4ي  ي متوالياً است؛ چراكه گزينه شده و كلمه بندي هاي پيوسته و دسته دشوار بودن اين تست ناشي از لزوم دقت به كلماتي مانند داده 241

هاي  ها و فعاليت گيرد ولي با توجه به مثال كتاب درسي در قسمت تمرين ها گسسته در نظر گرفته شوند، مورد توجه قرار مي كه داده درصورتي

 .صحيح است 1ي  كالسي گزينه

داد و هم به هر دو بحث الگوريتم  خرج مي آموز بايد هم ابتكار عمل به ي امسال بود كه دانش ترين سؤال گسسته به نظر بنده اين سؤال سخت 252

 .گير نيز بود چنين اين تست زمان هم .بود نهشتي مسلط مي تقسيم و هم

 .رسد نظر مي گير به ي مقدار هر يك اجزا كمي وقت شود كه محاسبه اين سؤال با توجه به اصل شمول حل مي 251

  
  

 «.سپاسگزارم كردند ياريم مطالب اين ي ارائه در كه محسني آقاي جناب همكاري و ياري از» 
 

 با آرزوي پيروزي و سربلندي ايران عزيزمان 

  

 خطيبي مهندس عليرضا شريف

  

 


