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كلينگاه*

هاي سـنجش در درس گسـسته   هر سال يك سري ايراد واضح و اساسي از سؤال      ! راستش را بخواهيد من ديگر خسته شدم      

!شوندها تكرار ميشود و دوباره همان اشتباهنميشود، اما هيچ ترتيب اثري دادهگرفته مي

 اسـتانداردي مـشابه كنكـور سراسـري برگـزار        قدر كار سختي است كه كمي دقت كنند تا آزمون         دام آيا واقعاً اين   من نمي 

درستي مورد ارزيابي قرارگيرند؟كننده در آزمون نيست كه بهآموز شركتكنند؟ آيا جداً حق اين همه دانش

هاي گسسته و جبر و احتمال آزمـون سـنجش     تر سؤال هاي گذشته تعداد كم   ترين ايراد آزمون امسال همانند تمام سال      مهم

تعـداد  ) 109سؤال (در اين آزمون حتي با احتساب يك سؤال آناليز تركيبي . ش در آزمون سراسري استمشابهنسبت به سؤاالت    

13تـر از  آيد و تا به حال در هيچ كنكوري كم سؤال از اين مباحث مي14آزمون سراسري ها در تر سال كه در بيشهاييكل سؤال 

.استتست نيامده

قـدر تفـاوت ميـان تعـداد     كه متوجه شـويد چـه     براي اين ! اندطور صالح دانسته  جش اين شايد طراحان آزمون سن   ! دانمنمي

هاي سراسري  هاي سراسري در درس گسسته وجوددارد، بر آن شدم كه بررسي كنم در آزمون             هاي آزمون سنجش و آزمون    سؤال

كـه اخيـراً برگـزار شـده چنـد سـؤال از        آزموني 11 يعني در مجموع در      92 تا   88هاي خارج از كشور     چنين آزمون  هم 92 تا   87

ي تحقيقـات مـن   دهندهجدول زير نشان. مباحث مختلف گسسته آمده است و در آزمون سنجش از همان مباحث چند سؤال آمده  

!است

نام مبحث
11تعداد سؤال در 

هاي اخيرآزمون سال

ميانگين در هر 

آزمون

تعداد سؤال در اين 

آزمون سنجش

17/1استدالل رياضي صفر54

16/1ها و ضرب دكارتيمجموعه 451

23/2تركيبيات 092

47/4احتمال و آناليز تركيبي 274

17/1گراف 541

31/2ي اعدادنظريه 812

151/13هاتعداد كل سؤال 7210

هاي مـشابه در آزمـون      هاي سنجش به تعداد سؤال    بينيد تنها در دو مبحث احتمال و تركيبات تعداد سؤال         كه مي طورهمان

.آيدحساب مياي بسيار منفي براي آزمون سنجش بهسراسري نزديك است كه اين نكته

:هاا اين توضيح برويم سر وقت سؤالب

هـاي  اي هم نيست و با توجه به استاندارد سؤال طرح شده كه سؤال ساده2از مبحث آناليز تركيبي از كتاب رياضي      :109سؤال  -

.آيدحساب ميكنكور سؤال خوبي به

تـر  رود بـيش آيد و انتظار مـي   ميحساب ن هاي كتاب جبر و احتمال كه سؤال سختي به        سؤالي از بخش جبر مجموعه    :123سؤال  -

.باشندداوطلبان به آن پاسخ گفته
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البته اين سـؤال، سـؤالي      . ها كه هم در كتاب جبر و احتمال آمده و هم در كتاب گسسته             سؤالي است از بخش رابطه    :124سؤال  -

!سازي كتاب رياضيات جديد نظام قديماست بسيار قديمي و مربوط به بخش بهينه

كه تست سختي   اين تست با آن   ! اندراحان محترم آزمون سنجش آن را از كدام آرشيو چه سالي بيرون كشيده            و مشخص نيست ط   

.بر استنيست اما تستي زمان

هايي هستند كه از بخش احتمال ساده، اولي سؤال متوسطي است ولـي دومـي كمـي سـخت           هر دو سؤال  126 و   125هاي  سؤال-

بـراي  . شد به اين سؤال پاسخ داد تر مي كه راحت است درصورتي  روشي طوالني استفاده شده    در پاسخ سنجش به اين سؤال از      . است

:نويسمتر اين سؤال را ميحل سادههايي كه دوست دارند، راهآن

 فرض كنيم x تاس اگر مجموع سه عدد رو شده را 3دانيم در پرتاب مي

P(x ) P(x )= = =3 18 ،P(x ) P(x )= = =4 P(x و 17 ) P(x )= = =5 16

P(x: بنابراين؛ترتيبهمينو به ) P(x )= = =4 17

:كنيم شدن اين سه مجموعه را پيدا مي7 شدن سه عدد رو شده را پيدا كنيم مجموع 14كه مجموع جاي اينبنابراين به

n(S) : × × =6 6 6 216

n(A) : x x x
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:آيد بنابرايندست آوريم چون تاس صفر نميهاي طبيعي معادله را بهبايد تعداد جواب

P(A) = =15 5
216 72

ون آمده كه از قضا سؤالي كامالً ساده، تكراري و مشابه سؤال يكـي        تنها سؤالي است كه از مبحث گراف در اين آزم         :151سؤال  -

.هاي اخير استاز كنكورهاي سال

آموز آيد و فرق دانشحساب ميكه اين هم تكراري است ولي سؤال خوبي بهي اعداد كه با اين   سؤالي است از نظريه    :152سؤال  -

.كندو قوي را مشخص ميمتوسط 

مشابه اين سؤال تا به حال چندين بـار در كنكورهـاي سراسـري و آزاد                . ده از بخش تركيبات است    سؤالي بسيار سا  :153سؤال  -

.استآمده

گير كه البته باز سؤالي خوب و كمي وقت. ي خطيي سياله سؤالي است بسيار روتين از تئوري اعداد و مبحث معادله         :154سؤال  -

زد و از آن طريق به سؤال پاسخ ي معادله را حدس مير بود جواب اوليههم سنجش در پاسخ آن راه سختي را انتخاب كرده كه بهت

.دادمي

.گيرسؤالي ساده ولي وقت. باز سؤالي از احتمال ساده است:155و باالخره سؤال -
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ايـن همـه زيرمبحـث از     . ي بسيار منفي ديگر اين آزمون انتخاب هر چهار سؤال احتمال از بخش احتمال سـاده اسـت                 نكته

هـايي مثـل    خيال زيرمبحث اند هر چهار سؤال را از احتمال ساده بدهند و بي           داريم اما طراح يا طراحان محترم تصميم گرفه        احتمال

! ي بيز و تابع احتمال ؟؟؟     شانس، احتمال پيوسته، احتمال شرطي، قضيه     آمدهاي غيرهم آمدهاي ناسازگار، پيش  احتمال پيوسته، پيش  

!به همين سادگي

هـا بـه   شدن سـطح سـؤال  ي مثبت اين آزمون سنجش نزديكتنها نكته! »عيبش چو بگفتي، هنرش نيز بگو  «: اما در راستاي  

بختانـه در ايـن     هاي كنكور بـود كـه خـوش       تر از سؤال  هاي سنجش به مراتب ساده    هاي قبل سؤال  در سال . سؤاالت سراسري است  

.استآزمون اين ايراد تا حد زيادي از بين رفته

!ايتان آرزومندمكنكور خوبي بر
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