
نام خدابه 

سال یک  بکار  ر کوککبر بکه  کبر       2آنالیز ترکیبی، یکی از پیش نیاز های بسیار مهم فصل احتمال است که تقریبا هر 

همان  کبر   22 ر سال  باشد. جالب ماجرا این جاست کهننیز از آن تست می آید و بوابراین شاید امسال نببتش  امجز

که پیش بیوی می شد، از خب  تمریوات کتاب کوکبر تست مطرح شد و این امر، اهمیت تمریوات جدید کتکاب  رسکی   

را نشان می  هد، تمریواتی که شابد خیلی ها به آن  قت نکر ه باشود! به همین خا ر ما تمریوات مهم آنالیز ترکیبکی  

 تیجه ی آن را  ر قالب چود تست برای شما آما ه نمب ه ایم.را به خببی تجزیه و تحلیل کر ه و ن

نشان  ا  که این مبحکث چکه قکدر     22سبال از این قسمت  ر سال  4اما  ر مبر  مبحث احتمال باید بگبییم که آمدن 

% سکباتت!! بکا تبجکه بکه ایکن ککه       44سبال کوکبر یعوی به توهایی چیزی حکدو    03مهم و جدی است. چهار سبال از 

 اتت احتمال جزء سباتت متبسط هستود، این  رصد بسیار جالب تبجه و  ر مبحث احتمال، قابل تامل است.سب

به هر حال هر سال حداقل  و تست از احتمال می آید. ز ن تست های احتمال خیلی  شبار نیست به شکر ی ککه فکن    

بب به کدام بخش و مبحث احتمکال اسکت.  ر   کبزه گری را بلد باشید. این فن یعوی این که بدانید تست  ا ه شده، مر

 رسوامه های کبتاه و روان این قسمت، می تبانید روش های بی نظیر فهمیدن مبحث تست اعم از نشانه های مختلک   

، "ورژن هکای  یگکر سکبال   "و حتی نحبه ی استفا ه از شماره ی سبال  ر  فترچه را یا  بگیرید هم چوکین بکه کمک     

ضمن  یدن نمبنه سبال های قابکل  کرح و پکی بکر ن بکه بخکش هکای پکر "ترفود های ویژه"و  " ید گاه های ویژه"

اهمیت و کم اهمیت، می تبانید ترفود های مبجب  برای حل تست ها را نیز بیامبزید.

بعد از آزمون هاي خود تطابق این جزوه را با سواالت آزمون بررسی کنید.

گرد آورنده: مهندس مجتبی لشینی 
طراح آزمون هاي آزمایشی، مدرس آموزشگاه هاي بزرگ تهران و 

شهرستانهاي بزرگ کشور 
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 های بعدی به زودی قرار داده می شود.جزوه 
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