برنامۀ مطالعاتی مناسب درس ریاضیات گسسته (ویژۀ داوطلبان آزمون سراسری )96

زمان
 1مهـر تا  3دی

 3دی تا  1بهمن

 1بهمن
تا
 25فروردین

عنوان کتاب

موضوع

ریاضیات گسسته

فصلهای  1تا  5تا ابتدای ب.م.م

جبر و احتمال

-

آمـار

فصلهای  1تا 7

ریاضیات گسسته

فصلهای  1تا 5

جبر و احتمال

-

آمـار

-

ریاضیات گسسته

فصلهای  5تا  8تا ابتدای فرمول احتمال کل

جبر و احتمال

کل کتاب

آمـار

-

برنامۀ مطالعاتی مناسب درس ریاضیات گسسته (ویژۀ داوطلبان آزمون سراسری )96

زمان

عنوان کتاب

موضوع

 25فروردین
تا
 8اردیبهشت

ریاضیات گسسته

فصلهای  7تا  9از ابتدای اصل شمول و عدم شمول

جبر و احتمال

-

آمـار

کل کتاب

ریاضیات گسسته

جمعبندی نیمسال دوم  /فصلهای  6تا 9

جبر و احتمال

-

آمـار

-

ریاضیات گسسته

کل کتاب

جبر و احتمال

-

آمـار

-

 8تا  22اردیبهشت
 22اردیبهشت
تا
 3خرداد
 3خرداد تا آزمون سراسری

جمعبندی نهایی

گـــــراف
 -1درخت
 -2ماتریس مجاورت
 -3دور و مسیر
 -4گراف بازهای

نظریه اعداد
 -1همنهشتی و مخصوصاً معادله سیاله صفحه  54مجله ریاضی مهم است.
 -2مبنا
 -3اعداد اول
 - 4ب.م .م و ک.م.م

 -5الگوریتم تقسیم

رابطه و ترکیبیات
 -1انواع روابط ( ترکیب روابط ،تعداد روابط ،قضیه  2صفحه )62

 -2کالس همارزی و افراز
 -3تعداد افرازها (آنالیز ترکیبی)
 -4تعداد عناصر روابط

 -5معادله خط
 -6مجموعههای جبر و احتمال

و مسائل پیرامون آن و اصل شمول و عدم شمول

احــتــمال
 -1احتمال پیوسته (صفحه  107تا  +109متن کتاب درسی مهم است)
 -2تابع جرم احتمال (متن کتاب مهم است) صفحه  91تا صفحه  97مهم است.
 -3احتمال شرطی
 -4قاعده بیز یا احتمال کل (صفحه  90تمرین  9 ،8 ،5و )10

 -5احتمال پایه (تمرینات متن کتاب صفحه  83تا  +87صفحه  95تا )99

فصل  1جبر
 -1اصل النه کبوتری (صفحه 30مهم است)
 -2استقرای ریاضی ( در اثبات نامساویها از چه نامساویهایی کمک میگیریم)
تمرینات صفحه  11و  12قسمتهای نامساوی بهتر است بررسی شود.
 -3مثال نقض (مثال  6و  7کتاب)

بودجهبندی وساالت آزمون سراسری
 -1گراف ( 2یا  3تست) (پیشنیاز :تا حدی آنالیز ترکیبی سال دوم)
 -2نظریه اعداد ( 3تست)
 -3رابطه و ترکیبیات ( 3یا  4تست) (پیشنیاز:فصل  2جبر)
 -4احتمال ( 3یا  4تست) (پیشنیاز:فصل  3و  4جبر)

 -5فصل  1جبر و احتمال (استدالل) ( 1یا  2تست)

