












  

  تشابه سؤاالت امتحان نهايي سوم دبيرستان با سؤاالت پرتكرار درس جبرواحتمال

  93ارديبهشت  29: تاريخ امتحان

 دليل تشابه  شماره سؤال كتاب پرتكرار
ي سؤال  شماره
 ي امتحاني برگه

تر است، چون  كتاب دوساالنه بيش26ي دشواري سؤال سؤاالت عيناً يكي هستند و درجه
 .آموز سؤال كرده است استقراء را هم از دانشي  پايه 26  1 

به جاي مجموع مربعات، تفاضل مربعات را در نظر گرفته ولي از نظر استدالل 30در سؤال
 .حل مشابهي دارند كلي دو سؤال راه 30  2 

ي كبوتري هستند و تيپ كلي دو سؤال يكسان است، زيرا هر دو سؤال از مبحث اصل النه
 .حل مشابهي دارند اند و راه كبوترها را به عنوان مجهول در نظر گرفتههر دو تعداد  82  3 

با  49هر دو سؤال از مبحث اثبات بازگشتي هستند، عالوه بر اين با مجموع طرفين سؤال 
xy حل كامالً مشابهي دارند شوند و راه دو سؤال عيناً يكي مي.  49  4 

 .هستندسؤاالت عيناً يكي 
 - 65قسمت ب مشابه سؤال 

 قسمت الف
5 

ها نوشته شده و اعضاي آن خواسته شده در  صورت گزاره نيز يك مجموعه به 92در سؤال 
 .مدنظر است BAنيز مشخص كردن اعضاي  12سؤال 

قسمت الف مشابه سؤال 
مشابه  -قسمت ب -92

 124سؤال 

6 

 .عيناً مشابه هستند 112  7 
 .اند ضرب دكارتي را خواسته را داده و رسم حاصل Bو  Aهاي  هر دو سؤال بازه 150  8 

ارزي بودن آن و مشخص كردن ي اين سؤاالت يك رابطه داده شده و اثبات همدر همه
 .ارزي خواسته شده است هاي هم كالس 165 -167-169  9 

 .كردن اعضاي يك رابطه خواسته شده  است مشخصدر هر دو سؤال  157  10 

در هر دو سؤال فضاي نمونه و تعدادي پيشامد خواسته شده و در نهايت نيز عمليات جبري 
 .حل مشابهي دارند اند، سؤاالت راه روي پيشامدها را مدنظر داشته 190  11 

 .حل مشابهي دارند هشانس در فضاي گسسته هستند و را هر دو سؤال از مبحث احتمال هم 210  12 

 .حل يكساني دارند اي هستند و راه هر دو سؤال از مبحث احتمال دوجمله 205  13 

 .حل مشابهي دارند شانس بوده و راه هر دو سؤال از مبحث احتمال غيرهم 218  14  
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