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 نگاه كلي:

 سالم
اش در  هاي مشابه از تعداد پرسش ي اين آزمونها سنجش بايد بگويم اين است كه طبق معمول تعداد پرسش 4مورد آزمون جامع  اي كه در نكته

 10زمون ، كه در اين آ صورتي آيد در ه و جبر و احتمال ميتپرسش گسس 13در كنكور سراسري ، حداقل  كهمن بارها گفته ام . كنكور كمتر است
 كه اين خوب نيست. آمده پرسش

است. جز اينكه از بخش استدالل رياضي كه مربوط به كتاب جبر و احتمال است، پرسشي داده نشده  هقبول است بِ تقريباً قابل ها تركيب پرسش
 شود. گاهي اوقات در كنكور هم از اين مبحث پرسشي طرح نمي ؛البته عجيب هم نيست

 
 :ها پرسش و تحليل بندي بودجه

تي در صورت دقّ كه يك بي 154جز پرسش  هپرسش از احتمال است كه تقريباً ساده هستند ، ب 4پرسشي كه در اين آزمون آمده است ،  10از 
 9 ،)8(شامل خود صفر و  8از صفر تا  شود، اگر دقت كنيد سؤال رخ داده و باعث شده كه سؤال غلط شود. وقتي يك چنين تابع احتمالي داده مي

تا حالت است و  9است كه  8تا  0از  xدر واقع را داريم،  آزمايش  8آزمايش و وقتي احتمال  8در صورت سؤال گفته است   كه حاليعدد است در
 حدس بزند كه توانست آموز تيزهوش مي شود. البته دانش مي 1شود و مقداري كمتر از  نمي 1، جمعش لزوماً تاي آن را از ما مي خواسته 8چون 

 شود. مي 1ها برابر  ي احتمال است ، يعني مجموع همه 1اي را پاسخ دهد كه جوابش  آزمايش است و گزينه 9 ،منظور طراح
اش اين  خوبي ؛است يروتين و معمول هاي كه پرسش 148، 155، 153هاي  يعني پرسش ؛، ساده استهاي احتمال ي پرسش ، بقيهجز اين پرسش هب 

 آموز در اين زمينه محك بخورد. حال كمي هم بايد اطالعات دانش هر ست و بهتكراري هم ني زياداست كه 
ي  اند. باز هم ايده هاي متوسط و خوبي بوده ، پرسش؛ كه از قضا هر سه 152و  151، 150ي اعداد داشته است:  اين آزمون سه پرسش نظريه

ا ، پرسشهاي ه پرسشو  با همين اعداد كه خود اين خوب است ها نه به اين شكل ومنت ؛هاي قبل آمده است اش در كنكورهاي سال مشابه
ها در  ، چون خيلي وقتهاي سنجش است و اين گام مثبتي براي آزمون، خوب طرح شده است ي اعداد هاي نظريه پرسش استانداردي است.  در كل

 ي درستي است كه در كنكورها آمده و تكراري هم نيست. ها ، ايده ي پرسش شد ولي اكنون ايده هاي تكراري طرح مي هاي گذشته پرسش آزمون
 

شود  چندان پيچيده مي ي نه از مبحث گراف است كه آن هم پرسش متوسطي است و در مورد درخت طرح شده است. با يك محاسبه 149پرسش 
 1پرسش ، آوردن  10آيد كه با توجه به اين  دست آورد. در كنكور هم معموالً يك يا دو پرسش از گراف مي خواهد را به راحتي آنچه سؤال مي به

 رسد. پرسش از گراف منطقي به نظر مي
هاي آساني است و اگر بخواهيم خيلي  پرسش ،توان گفت هر دو و تركيبات است كه تقريباً مي اه مربوط به مبحث مجموعه 147و  146پرسشهاي 

 3مبحث تركيبيات كم است و معموالً در كنكور   پرسش از 2 طرح ابي شود. البتهتواند متوسط هم ارزي گيرانه نگاه كنيم مي هم موشكافانه و سخت
 شود. پرسش از آن طرح مي 4تا 
 

كه ديگر در  ايم گفته ها ها است كه بارها و بارها در نقد آزمون شود، تعداد پرسش هاي سنجش رعايت نمي ونمدر مجموع متأسفانه چيزي كه در آز
چرا؟! واقعاً چرا  ي مرحوم مصدق تا حاال نداده اند. در كل تاريخ نداده اند! از دوره دهند ؛ هيچ وقت نداده اند! ته نميپرسش گسس 13كنكور كمتر از 

 كمتر نيز آمده است.هاي  پرسشهاي قبل  اند كه بهتر است ولي دفعه داده پرسش 10بار  البته اين سؤال؟! 10
 

دشوارش كمتر بود چون هاي  اي رخ نداده بود. به نسبت كنكور ، پرسش دقتي هم بي 154 در كل به نظرم آزمون بدي نبود، كاش در آن پرسش
از بودند كه درس خوانده  يآموزان دو پرسش سخت نيز دارد ولي اين آزمون سنجش هيچ پرسش دشواري نداشت و احتماالً دانش ، يكيمعموالً كنكور

 اند. هاي گسسته راضي بوده پرسش
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