
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  .معرفي مي كنيم مطالب حذفي يا مطالعه آزاد نماييد كه آنها را تحت عنوان 

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

  )  در برخي موارد تمرين اين كتابها هستند.

در    ،محسوب ميشوند معادالت دیفرانسیل  علوم جز سرفصل   نظر وزارت   كه اكثر اين مطالب از  با وجود اين 
  .بسياري دانشگاهها(حتي دانشگاههاي معتبر!!!) تدريس نمي شوند

علوم مبني بر اينكه مطالب ذكر شده در ادامه از مباحث    ش يا وزارتسازمان سنج   طرف  از ضمنا هيچ اطالعيه اي 
  ۲كه(اين مطالب كه حجم آنها كمتر از   آن  اما به دليل ست. حذف شده اند، صادر نشده امعادالت دیفرانسیل 

ساير  فرصت كافي براي مرور   است) به ندرت مورد سوال بوده اند(براي داشتنمعادالت دیفرانسیل درصد مطالب  
 . عبور نماييد مطالب) بهتر است از آنها

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

  

  

 1روش بهينه مطالعه جلد 
 معادالت ديفرانسيل



  

  فصل اول(مقدمات)

ديفرانسيل(تعاريف مقدماتي) پرداخته شده است و مطالعه روزنامه اي مطالب و توجه به  اين فصل به مقدمات معادالت در
  . ) در اين فصل اهميت دارد١٧(صفحه  مبحث تشكيل معادله ی کند.يت م اكف خالصه نكات مهم در انتهاي اين فصل 

صرف نشود   ١آنكه وقت زيادي در فصل كه تمام سواالت قسمت اول هر فصل بايد حل گردد براي  ۶   تا ٢بر خالف فصلهاي  
 .تعدادي از سواالت را در قسمت اول اين فصل مشخص ميكنم كه حتما بايد آنها را حل نماييد 

در يك معادله اند     مربوط به تغيير تابع و متغير مستقل  ٩و   ٨(تست ١٢و  ١١و  ١٠و  ٩و  ٨و   ۴و  ٣ :    ۱مهم  شماره تستهاي  
رياضي عمومي است كه در درس معادالت هم   در درس  مربوط به قاعده مشتق زنجيره اي  كه خصوصا تغيير متغير مستقل

 و در يكي از جلسات كالس معادالت در اين مورد مطالب الزم را ارائه خواهيم داد.)  مورد سوال قرار مي گيرد 

 

 

  فصل دوم(معادالت ديفرانسيل مرتبه اول)  

مرتبه اول و روش حل آنها مورد بررسي قرار گرفته است. از بين انواع معادالت  در اين فصل انواع معروف معادالت  
همگن، معادله كلرو    برنولی،   در مرتبه بعدي   و ، مسیر متعامد معادالت خطي، تفكيك پذير، كامل و فاكتور انتگرال   ، موجود

  بيشتر مورد سوال بوده است.  

  .اندمطالب زير هم كمتر مورد سوال بوده  

  ۳۴  و ٣٣قضيه وجود و يكتايي در صفحه  
 ۴۷و  ۴۶ ضيه وجود و يكتايي معادالت خطي در صفحه ق  
  مورد سوال بود)   ۱۴۰۰کنکور مکانیک و برق  در (   ۵۰ معادله ريكاتي در صفحه 
 ٧٢  و  ٧١  معادله الگرانژ در صفحه 
  ۷۵مسير تتا درجه در صفحه 
 ٧٨و  ٧٧ فرايندهاي رشد و زوال در صفحه 

به جز موارد حذف شده در   ٧٨تا   ٣٣قسمت اول اين فصل( از صفحه   كليه تستها و مثالهاي :تستها و مثالهاي مهم شماره  
 باال ) 

  
  
  
  
  
  
  



 

     )  nبهمعادالت مرت( فصل سوم  

 
(يافتن جواب عمومي همگن، جواب خصوصي باالخص با روش عملگر ) و  ضرايب ثابت  در اين فصل معادالت

  است.  اهميت زيادي داراي   اويلر همگن) -(خصوصًا كوشياويلر- كوشي معادله

  .در كنكور سوال مطرح شده است به ندرت  از موارد زير

  ۱۶۰و  ۱۵۹معادله كامل و همگن در صفحه 
 البته از اين فصل براي رشته رياضي همواره سواالتي مطرح شده   ۱۶۵تا  ۱۶۰ معادالت خطي در صفحه قضاياي)

 ) .است
براي   ۱۶۲ در صفحه ۶و  ۵و  ۴و   ٣و قضاياي  رونسكين و استقالل خطي در اين بخش آشنايي با مفهوم  :تذكر

در سالهاي اخير در   تعريف رونسكين و قضيه آبل درك روشهاي مطرح شده در بخشهاي بعدي الزم است و از 
 .ساجي و برق و .... سوال مطرح شده استن، مواد، نقشه برداری، نرشته هاي عمرا 

 ٢١٨تا     ۲۱۵  روش حذف ضريب مشتق در صفحه 
  ٢٢٠ تا ٢١٨ تبديل معادله به ضرايب ثابت در صفحه 

به جز موارد حذف شده     ٢٢٠تا  ۱۵۳ قسمت اول اين فصل( از صفحه كليه تستها و مثالهاي :مثالهاي مهم شماره تستها و  
 در باال ) 

 

  فصل چهارم(حل معادله به كمك سري)  

جواب حول نقطه تكين   و   )۲۹۶در صفحه  ٣(نكته  يافتن ضرايب جواب حول نقطه عادي فصل غالبًا از قسمتدر این  
نوع نقطه تكين، تشكيل معادله  ) سوال مطرح مي شود. بيشتر سواالت اين بخش مربوط به شناسايي ٣٠٢(صفحه  منظم

و رابطه بازگشتی حول نقطه   معادله لژاندردر چند سال اخیر هم به   است. مشخصه(مفسر) و شكل جواب حول نقطه تكين
  است.  در رشته های مختلف ارشد و دکتری توجه زیادی شده  عادی و تکین 

    .سوال مطرح شده است به ندرت  از بخشهاي زير نيز 

 ۳۲۴و  ٣٢٣  معادله بسل پيراسته در صفحه 

به جز موارد حذف شده     ۳۲۴  تا ٢٩٣  قسمت اول اين فصل( از صفحه  كليه تستها و مثالهاي :شماره تستها و مثالهاي مهم  
 در باال ) 

 

  



 فصل پنجم (تبديل الپالس) 
 

قاعده دوم    ) و٣٨١ (صفحهمشتق از تبديل الپالس  مطالب اين فصل اهميت يكساني دارند ولي از قسمت تقريبًا تمامي  
سواالت بيشتري مطرح شده است. در اين فصل  ) ۴۱۱و  ۴۰۶(صفحه معادالت انتگرال و كانولوشن  ) و٣٩٨(صفحه انتقال

 را حفظ كنيد.   ٣٧٠ الزم است جدول تبديل الپالس در صفحه 

 )  ٢و  ١به جز تست  ۴۱۴  تا ۳۶۷ قسمت اول اين فصل( از صفحه كليه تستها و مثالهاي:   شماره تستها و مثالهاي مهم  

  

 فصل ششم(دستگاه معادالت ديفرانسيل) 
 

سال اخير مكانيك ) مورد سوال قرار گرفته است. از بين  چند  اين فصل به ندرت (به جز در رشته برق و رياضي و در 
مي    الپالس   تبديل عملگر و  روشهاس مختلفي كه براي حل يك دستگاه معرفي شده اند، اغلب سواالت كنكور را با روشهاي

) ۴٨٨تا  ۴۸۱توانيد از روش مقدار و بردار ويژه و ماتريس نمايي و نقطه تعادل ( صفحه  توان حل نمود. در اين فصل مي
 .صرفنظر نماييد

به جزموارد حذف شده     ۴۱۴تا  ۳۶۷ قسمت اول اين فصل( از صفحه   كليه تستها و مثالهاي   :شماره تستها و مثالهاي مهم  
 )  در باال

  


