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 1396تعاونی سنجش 3آزمون جامع ریاضیات گسسته، جبر و احتمال و آمارهای  پرسشنقد 

 

 نگاه كلی: 

ها و  ی اعداد و رابطه های گراف و نظريه های فصل های قبل ولی سطح سؤال های جبر و احتمال بسيار استاندارد و مشابه كنكورهای سال سطح سؤال

 استاندارد بود و سطح متعادل داشت. های احتمال تقريباً های اخير بود. البته سؤال تر از كنكورهای سال تركيبات، بسيار ساده

 

 ها: بررسی پرسش

 و غیراستاندارد «دشوار»ـ سطح 142

 كتاب آمار از منحنی نرمال فقط يك تعريف ساده مطرح كرده و چنين سؤالی با اطالعات كتاب قابل حل نيست.

 «دشوار»ـ سطح 143

 شود. ها مطرح می ايی كاربرد دارد كه مجموع مربعات يا مجموع مجذورات دادهه بايد فرمول دوم واريانس را بدانيم و اين فرمول بيشتر در سؤال
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 «متوسط»ـ سطح 144

ديگر نكته خاصی را و ضلعی و قطرهايش است و شمارش نواحی  5منظور از طرح اين تست بيشتر مفهوم رسم يك 

 ح اين سؤال پوشش كدام مطلب درسی كتاب بوده است.از طر محترم دانيم هدف طراح كند و نمی دنبال نمی

 

 «متوسط»ـ سطح 145

توان فهميد  گذاری و امتحان اعداد مختلف می فقط با وقت ؛ها را به شكل مجموع چند عدد مربع كامل درآوريم كه فرمول خاصی ندارد بايد گزينه

 توان به شكل خواسته شده نوشت. را نمی 28عدد 
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  61 = 9 +16+36

  


  
 

 «متوسط»ـ سطح 146

A)كافيست بدانيم  B)  بنا به تمارين كتاب درسی برابر است باA B  ياA Bتوان پيدا  ، البته با رسم نمودار ون نيز به سادگی جواب را می

 نكور سراسری آمده است.كرد. مشابه اين سؤال تقريباً هر سال در ك

  «ساده»ـ سطح 147

1فقط كافيست در مسائل سكه و فرزندان خانواده كه احتمال پيروزی و شكست 

2
است از فرمول برنولی استفاده كنيم:  

 
n

n
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2
، شبيه اين سؤال نيز 

 .شده است  تكرار هم در كنكور سراسری و هم در امتحان نهايی خيلی

 «متوسط»ـ سطح 148

xبا رسم  0 yو  1 0 xشود و با رسم  می 1×1فضای نمونه يك مربع  1 y 
1

4
های مطلوب را پيدا كرد و احتمال پيوسته  توان ناحيه می 

 سؤال از تمارين پرتكرار در كنكور و امتحان نهايی سال سوم بوده است.اين را پاسخ داد. مشابه 

 «متوسط»ـ سطح 149
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P(Aبا داشتن مفهوم  B) است آمده 91و  92توانيم سؤال را پاسخ دهيم. مشابه اين سؤال در كنكورهای  و متمم آن به راحتی می. 

P(A B ) P(A B)   1 

 «دهسا»ـ سطح 150

 80در كنكورهای دهه  6های مرتبه  باشند از مطالب مهم كتاب درسی هستند و تعداد درخت می 6و  3كه به ترتيب  6و  5های مرتبه  تعداد درخت

 دقيقاً آمده است.

 «ساده»ـ سطح 151

 توان به اين سؤال پاسخ داد. راحتی می تن فرمول تعداد صفرها ماتريس مجاورت بهنسبا دا

2P 2q  تعداد صفرها 

 « ساده»ـ سطح 152

 رويم. می 7های متوالی به مبنای  با تقسيم 10ببريم و از مبنای  10به مبنای  5كافی است عدد را از مبنای 

 «ساده»سطح  -153

فرمول تعداد روابط بازتابی )
2

2n n ) و تقارنی  (
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تقارنی ) ( و بازتابی  
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را قرار  4عدد   nشد. فقط كافی بود بجای  ( بايد استفاده می 

 داديم.  می

 « دشوار»ـ سطح 154

توان اين سؤال را حل كرده مشابه  آمده و بايد از قضيه فرما مفهوم تابع احتمال و رسم جدول توزيع احتمال می 70اين سؤال دقيقاً در كنكور دهه 

 آمده است. 95آن در كنكور 

 « دشوار»ـ سطح 155

 آمده است. 95توان اين سؤال را حل كرد. مشابه آن در كنكور نستن مفهوم تابع احتمال و رسم جدول توزيع احتمال میبا دا

 

 خطیبی علیرضا شریفمهندس 
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