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نگاه كلي* 

4اول آوردن .  دو نكته بيش از هر چيز ديگري توجهم را جلب كرد 93ي آزمون سراسري سال     هاي گسسته سؤالد  در مور 

تر است و دوم  تا بيش2، سال گذشته 5هاي همين مبحث در كنكورهاي      سؤال از بخش تركيبات كه نسبت به ميانگين تعداد          سؤال

نگاه كنيد بـه    . (ها در مجموع سخت باشد    سؤالقدر  ا به حال هيچ سالي اين     آيد ت طوري كه يادم نمي   ها در كل، به   سؤالسخت بودن   

نگاه كنيد به (ها سؤال در مورد پراكندگي   !آموزان محترم است   برنامه كندن پوست دانش    ،رسد تا اطالع ثانوي   نظر مي به) جدول پ 

توجهي به بخش گراف در دو سال پياپي         كم .ارزي و افراز است    از مبحث هم   سؤال5 از   سؤالنيز اتفاق عجيب طرح سه      ) جدول ب 

دانـم  بعيـد مـي  !  سـختي سؤال از گراف آمد كه البته آن هم چه سؤالنيز مثل پارسال فقط يك  امسال ؛ نيست وشايندخنيز چندان   

آمـوز  بيني من اين است كـه يـك دانـش         پيش! دانمتر از پانصد نفر سر جلسه به آن پاسخ درست داده باشند، خيلي بعيد مي              بيش

تـر   يـا بـيش  سـؤال 9 در اين آزمون پاسخ بگويد، اما اگر شما توانسته باشيد به            سؤال6متوسط در درس گسسته توانسته باشد به        

هـاي ولها به جد  سؤالتر در مورد    براي اطالع بيش  !  از سر برداشت   ، كاله تان در درس گسسته   پاسخ بگوييد، بايد به احترام توانايي     

.الف و ت توجه كنيد

»ول الفجد«
ي شماره
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»ول تجد«

سؤالتر در مورد شتوضيح بيسؤالي شماره

.بود را سخت كردهسؤالها كمي ي يك براي يكي از گوي تكراري بود، اما گذاشتن شمارهسؤالي ايده143

.گيري زمانحدي معمولي ولي تاسؤال144

ي جديـدتري   هايي در كنكور سراسري آمده بـود امـا ايـن يكـي ايـده              سؤال،سال اخير در مورد افرازها در چند    145

.داشت

تـر   بـيش ؛خواهـد اي ميالعادهارزي نبودنش دقت فوق    سختي نيست اما تشخيص هم     سؤال،  سؤالدر حقيقت اين    146

4سـؤال ي سختي بنابراين به نظرم درجه؛ارزيكالس همكردن پيدا سراغ روند مي سؤالها به محض ديدن     بچه

.شود سختي محسوب ميسؤال، سؤالو به عبارت ديگر اين 

. كه فقط دقت الزم داردي ساده و تكراري از احتمالسؤال147

axيي معادلـه  معمـوالً ريـشه   :هاي كتاب جبرواحتمال  ي بيان جديدي از يكي از تمرين      شيوه148 b+  خواسـته  0=

axيها در معادله  جا مجموعه ريشه  شد كه اين  مي bx c+ + =
2

 يـك  سؤالشده كه البته اصل هر دو  خواسته0

. استيزچ

حدس . بر است هم احتياج به دقت و بررسي زياد دارد          زمان  هم ،كردن آن  سختي است و حل    سؤال واقعاً   سؤالاين  149

.ودباش هم جديد خصوص كه ايدهباشند به جواب دادهسؤالن به اين اي بسيار كمي از داوطلبم فقط عدهزنمي

بر است و  نيز هم زمان  سؤالاين  .  بود اما نه به اين سختي       نيز در كنكورهاي اين چند سال آمده       سؤالمشابه اين   150

.اندن جواب ندادهاتر داوطلب را نيز بيشسؤال شك ندارم اين .هم احتياج به دقت زيادي دارد

 كژتـابي دارد و  سـؤال چنين صـورت  هم. ي اعدادگير ديگر از نظريه بسيار سخت و بسيار وقتسؤالباز هم يك  151

.اندن پاسخ دادهارا نيز درصد بسيار كمي از داوطلبسؤال به نظرم اين .موز را گيج كندآممكن است دانش

 كمـي   سـؤال حـال   هرچنـد بـه    هر ،استها در كنكور آمده   اش بارها در اين سال    شدت تكراري كه نمونه   ي به سؤال152

.بر است و احتياج به محاسبه داردزمان

.عموليمابيش تكراري و اي كمي تقريباً ساده با ايدهسؤال153

.تواند بسيارسخت باشداش به ذهن نيايد ميحل ابتكاريگير ديگري از بخش تركيبات كه اگر راه وقتسؤال154

.بر البته دقت هم الزم داردي نسبتاً ساده و كمي زمانسؤال155

»ول پجد«

تعدادسؤالي سختي و سادگي درجه

ــسادهخيلي

2ساده

4متوسط

5سخت

2بسيار سخت

»دول بج«

سؤالتعداد مبحث

1استدالل رياضي

1هامجموعه

1گراف

3ي اعدادنظريه

4ها و تركيباترابطه

3احتمال
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:مورد تأييد كارشناسان نشر دريافت در درس رياضيات گسستهابع من

مهندس عطا صادقي، انتشارات علمي فاري گسسته،كتاب درس و نكته-1

خطيبي، نشر دريافتمهندس شريف رياضيات گسسته و جبرواحتمال،كتاب-2

و هـاي آزمايـشي     آزمونبندي قبل از    براي امتحانات مدرسه و كتاب همايش گسسته براي جمع        كتاب بيست گسسته  -3

)هر دو از نشر دريافت(آزمون سراسري 

.بخش مشاوره، همين روزها بخوانيد نه وقتي كه ديگر كار از كار گذشته استها، لطفاً مطالب خشت اول را در يكنكورتازه

!باشيدشاداب 
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