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در جلد اول معادالت ديفرانسیل  (ويرايش دوم و سوم) در قسمت اول از ھر فصل كلیه مباحث به صورت
كامل ارائه شده است. اما برخي از آنھا به ندرت در كنكورھا مورد سوال قرار گرفته اند و لذا میتوانید از آنھا

عبور نمايید كه تحت عنوان مطالب حذفي يا مطالعه آزاد در سايت نامیده مي شوند. ( مطالبي كه در
كنكور به ندرت مورد سوال بوده اند غالبا در كالس تدريس نمي شوند)

بديھي  است اگر مبحثي را حذف كنید(مباحثي كه به ندرت در كنكور مورد سوال بوده اند) در ساير
قسمتھاي كتاب نیز بايد از تستھايي كه با آن مباحث مرتبط ھستند، حذف گردند.

 

 
 فصل اول(مقدمات):                                                                                                

 
در اين فصل به مقدمات معادالت ديفرانسیل(تعاريف مقدماتي) پرداخته شده است و مطالعه روزنامه اي

مطالب و توجه به خالصه نكات مھم در انتھاي اين فصل  كفلیت مي كند. مبحث تشكیل معادله (صفحه
17) در اين فصل اھمیت زيادي دارد. بر خالف فصلھاي 2 تا 6 كه تمام سواالت قسمت اول ھر فصل
بايد حل گردد براي آنكه وقت زيادي در فصل 1 صرف نشود تعدادي از سواالت را در قسمت اول

اين فصل مشخص میكنم كه حتما بايد آنھا را حل نمايید.

 شماره تستھاي مھم:1 و 3 و 4 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12(تست 8 و 9 مربوط به تغییر تابع و متغیر
مستقل  در يك معادله اند كه خصوصا تغییر متغیر مستقل مربوط به قاعده مشتق زنجیره

اي در درس  رياضي عمومي است كه در درس معادالت ھم مورد سوال قرار مي گیرد   و  در
يكي از جلسات كالس معادالت در اين مورد مطالب الزم را ارائه خواھیم داد.)

 
 فصل دوم(معادالت ديفرانسیل مرتبه اول):                                                                

در اين فصل انواع معروف معادالت مرتبه اول و روش حل آنھا مورد بررسي قرار گرفته است. از بین انواع
معادالت موجود ، معادالت خطي، برنولي، تفكیك پذير، كامل و فاكتور انتگرال و  در مرتبه بعدي
ھمگن، معادله كلرو و مسیرھاي متعامد بیشتر مورد سوال بوده است. مطالب زير ھم كمتر مورد

 
سوال بوده و مي توان از آنھا چشم پوشي كرد.

 
  ١) قضیه وجود و يكتايي در صفحه 33 و  34 . 

 
  ٢) قضیه وجود و يكتايي معادالت خطي در صفحه 46 و 47.

  ٣)  معادله ريكاتي در صفحه 50.

  ۴) معادله الگرانژ در صفحه 71 و  72.

 ۵) مسیر تتا درجه در صفحه 75

  ۶) فرايندھاي رشد و زوال در صفحه 77 و 78

 شماره تستھا و مثالھاي مھم: كلیه تستھا و مثالھاي  قسمت اول اين فصل( از صفحه 33 تا 78
به جز موارد حذف شده در باال )

 
                                                                            :(n معادالت مرتبه)فصل سوم 

در اين فصل معادالت ضرايب ثابت(يافتن جواب عمومي ھمگن، جواب خصوصي باالخص با روش عملگر ) و
معادله كوشي-اويلر(خصوصاً كوشي- اويلر ھمگن)  داراي اھمیت زيادي است. از موارد زير به ندرت در

 
كنكور سوال مطرح شده است و مي توان  از آنھا چشم پوشي كرد.

1) معادله كامل و ھمگن در صفحه 159 و 160

2) قضاياي معادالت خطي در صفحه 160 تا 165 (البته از اين فصل براي رشته رياضي ھمواره سواالتي

 
مطرح شده است.)

تذكر: در اين بخش آشنايي با مفھوم رونسكین و استقالل خطي و قضاياي 3 و 4 و 5 و 6  در
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صفحه 162 براي درك روشھاي مطرح شده در بخشھاي بعدي الزم است و از تعريف رونسكین و قضیه آبل

 
در سالھاي اخیر در رشته ھاي عمران و نساجي و برق و .... سوال مطرح شده است.

3) روش حذف ضريب مشتق در صفحه 215  تا 218.

4) تبديل معادله به ضرايب ثابت در صفحه 218 تا 220.

 شماره تستھا و مثالھاي مھم: كلیه تستھا و مثالھاي قسمت اول اين فصل( از صفحه 153 تا
220  به جز موارد حذف شده در باال )

 
 فصل چھارم(حل معادله به كمك سري):           

 در اين فصل غالباً از قسمت محاسبه شعاع ھمگرايي و يافتن ضرايب جواب حول نقطه عادي
(نكته 3 در صفحه 296)  و جواب حول نقطه تكین منظم (صفحه 302) سوال مطرح مي شود. بیشتر
سواالت اين بخش مربوط به شناسايي نوع نقطه تكین، تشكیل معادله مشخصه(مفسر) و شكل جواب
حول نقطه تكین است. در مرتبه دوم اھمیت نیز تشكیل رابطه بازگشتي و معادله بسل و معادالت قابل
تبديل به آن قرار دارند. از بخشھاي زير نیز به ندرت سوال مطرح شده است و مي توان  از آنھا چشم

 
پوشي كرد.

1) معادله لژاندر در صفحه 311 تا 316 .

2) معادله بسل پیراسته در صفحه 323 و 324 .

 شماره تستھا و مثالھاي مھم: كلیه تستھا و مثالھاي  قسمت اول اين فصل( از صفحه 293
تا 324  به جز موارد حذف شده در باال )

 
فصل پنجم (تبديل الپالس):

 
تقريباً تمامي مطالب اين فصل اھمیت يكساني دارند ولي از قسمت مشتق از تبديل

الپالس(صفحه 381) و قاعده دوم انتقال(صفحه 398) و معادالت انتگرال و كانولوشن(صفحه ۴٠۶ و
۴١١) سواالت بیشتري مطرح شده است. در اين فصل الزم است جدول تبديل الپالس در صفحه 370 را

حفظ كنید. بارھا(خصوصاً) در كنكور دانشگاه آزاد، فرمولھاي اين جدول مورد سوال قرار گرفته اند.

 شماره تستھا و مثالھاي مھم: كلیه تستھا و مثالھاي قسمت اول اين فصل( از صفحه 367
تا 414 به جز تست 1 و 2 )

 
فصل ششم(دستگاه معادالت ديفرانسیل):

 
اين فصل به ندرت (به جز در رشته برق و رياضي و در سه سال اخیر مكانیك ) مورد سوال قرار گرفته است.

از بین روشھاس مختلفي كه براي حل يك دستگاه معرفي شده اند، اغلب سواالت كنكور را با روشھاي
عملگر و تبديل الپالس مي توان حل نمود. در اين فصل میتوانید از روش مقدار و بردار ويژه و ماتريس

نمايي و نقطه تعادل ( صفحه 481 تا 488) صرفنظر نمايید.

 شماره تستھا و مثالھاي مھم: كلیه تستھا و مثالھاي  قسمت اول اين فصل( از صفحه 367
تا 414 به جزموارد حذف شده در باال )


