
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(ويرايش دوم و سوم) در قسمت اول از هر فصل كليه مباحث به صورت كامل ارائه شده   ١  در جلد اول رياضي
توانيد از آنها عبور نماييد كه آنها را  ی است. اما برخي از آنها به ندرت در كنكورها مورد سوال قرار گرفته اند و لذا م 

  .ي كنيمدر سايت معرفي م مطالب حذفي يا مطالعه آزاد تحت عنوان

بسياري از مطالبي كه تحت   (شوند یتدريس نم  كه در كنكور به ندرت مورد سوال بوده اند غالبا در كالس  مطالبي 
و   درسي بودهاكثر كتابهاي مرجع دانشگاهي فاقد مطلب  در   شوند ی  در ادامه معرفي م   مطالعه آزاد(حذفي)   عنوان 

  در برخي موارد تمرين اين كتابها هستند.

در بسياري    ،محسوب ميشوند   ١  عمومی   علوم جز سرفصل رياضي   نظر وزارت   كه اكثر اين مطالب از  جود اين با و
  .دانشگاهها(حتي دانشگاههاي معتبر!!!) تدريس نمي شوند

علوم مبني بر اينكه مطالب ذكر شده در ادامه از مباحث    سازمان سنجش يا وزارت  طرف  از ضمنا هيچ اطالعيه اي 
درصد مطالب    ۲كه(اين مطالب كه حجم آنها كمتر از   آن   اما به دليلست. نشده احذف شده اند، صادر   ۱رياضي 
فرصت كافي براي مرور ساير مطالب) بهتر است از   به ندرت مورد سوال بوده اند(براي داشتن است)   ۱رياضي 
 .عبور نماييد   آنها

در ساير قسمتهاي   ده اند)است اگر مبحثي را حذف كنيد(مباحثي كه به ندرت در كنكور مورد سوال بو  بديهي
 .كتاب نيز بايد از تستهايي كه با آن مباحث مرتبط هستند، حذف گردند

  

العه روش بهينه مط
 1رياضي  1جلد 



  
  

 ١فصل 

جزييات اين فصل نياز مي شود. هر    در ساير فصلها كمتر به  .بهتر است اين فصل را به عنوان مرجع در نظر بگيريد
چند در كنكور برخي رشته ها مستقيما از اين فصل سواالتي مطرح شده است اما دانستن كلياتي در مورد دامنه و  
برد و توابع و ويژگي آنها براي حل سواالت كافي هستند و بنابراين نيازي به حفظ كردن اتحادهاي موجود در اين  

مطرح شده اند را به خاطر   ۴۴و  ۴۳دي كه در خالصه نكات مهم اين فصل در صفحه موار  امافصل نمي باشد. 
مبحث تابع و انواع  ساعت که   ۱۵اضی پایه در ضمنا برای دریافت ویدیو و جزوات تدریس رایگان ری .بسپاريد

 استفاده بفرماييد.   /743322https://b2n.irنک   کند، می توانید از لیبررسی می  مل اآنها را به طور ک

قسمت اول هر فصل بايد حل گردد براي آنكه وقت زيادي در   مثالها و تستهاي   كه تمام ٧تا   ٢بر خالف فصلهاي   
يد آنها را حل  صرف نشود تعدادي از سواالت را در قسمت اول اين فصل مشخص ميكنم كه حتما با ١فصل 
 .نماييد

 . ١۴و  ١٣و  ١٢و  ١١و  ١٠ و   ٨و   ۶و  ۴  :شماره مثالهاي مهم

 .٢٩و   ۲۴و   ٢١و  ١٨و  ١٧و   ۱۶و  ١٣و  ١٢و  ١٠و  ٨و     ۶و  ٥و  ٣و  ۱ : شماره تستهاي مهم

 
 ٢فصل  

كمتر سوال   ۹۰ی دهه  اما از مبحث مجانب در كنكورها  .مبحث درسي خاصي را نمي توان از اين فصل حذف كرد
 .آمده است

 ) ٩٠تا  ۶۱(از صفحه  قسمت اول اين فصل كليه تستها و مثالهاي   :شماره تستها و مثالهاي مهم  

 
 ٣فصل 

 .در اين فصل مي توانيد از موارد زير صرفنظر كنيد

  ١٣٧و  ۱۳۶در صفحه  ١٧تذكر 
   ١٣٨مشتق در صفحه  تعبير فيزيكي 

) به جز موارد  ۱۸۴تا   ١٢٥قسمت اول اين فصل (از صفحه  كليه تستها و مثالهاي:  شماره تستها و مثالهاي مهم   
 حذف شده در باال



  
 

 ۴فصل 

از موارد زير به ندرت در كنكور سوال  .  مهمترين فصل است و تنوع سواالت زيادي دارد ١اين فصل در كتاب رياضي 
 .آمده است

   ٢٨٩فحه آزمون ديريكله در ص 
  را به خاطر بسپاريد  ٣٠٢) در صفحه ۱۵-۴اما رابطه ( ٣٠٢و  ٣٠١تابع بتا در صفحه. 

) به جز موارد  ۳۲۴تا   ۲۴۵قسمت اول اين فصل (از صفحه   یكليه تستها و مثالها   :شماره تستها و مثالهاي مهم  
 حذف شده در باال

 
    ۵فصل  

بحث محاسبه مساحت و طول قوس نمودارهاي قطبي در اين فصل اهميت زيادي دارد. در اين فصل  م
از موارد زير به ندرت در كنكورها سوالي مطرح شده  ید. را به خاطر بسپار  ۴۱۹و  ۴۱۸نمودارهاي قطبي در صفحه 

 .است

  ۴۱۵حاالت خاص نمودارهاي قطبي در صفحه 
  ط تقارن نسبت به محور  شردانستن ما ( ا ۴۱۶مبحث تقارن و دوران در صفحهx  برای حل و مبدا  

 گرال یا رسم نمودار قطبی مفید است.)راحت تر سواالت کاربرد انت

) به جز موارد  ۴۳۲تا  ۴۱۳قسمت اول اين فصل (از صفحه  كليه تستها و مثالهاي :شماره تستها و مثالهاي مهم  
 حذف شده در باال

 
 ۶فصل 

 .مطلب خاصي را نمي توان در اين فصل حذف نمود 

 )۴۶۴تا  ۴۴۹قسمت اول اين فصل (از صفحه  كليه تستها و مثالهاي م : شماره تستها و مثالهاي مه 

  
  
  
  



  
 

 ٧فصل    

سری  سري تواني و همگرایی و واگرایی سری ها،  مانند فصل انتگرال تنوع سوال زيادي دارد. خصوصا از مبحث 
 .تيلور در كنكورها سواالت زيادي مطرح شده است

 .آمده است از موارد زير در اين فصل به ندرت سوال

  ۴۹۱در صفحه  ٧و  ۶و   ۵ دنباله هاي بازگشتي(مثال ( 
  ۵۱۲آزمون تراكم كوشي و رابه در صفحه 
  ۵۱۳آزمون آبل در صفحه 

) به جز  ۵٣٨تا   ۴۸۷ قسمت اول اين فصل (از صفحه كليه تستها و مثالهاي م : و مثالهاي مه  شماره تستها  
 موارد حذف شده در باال 

  


