
 دیفرانسیل آنالین معادالتآنالین معادالت  راهنماي شرکت در کالسراهنماي شرکت در کالس

بـراي  )1402ویژه کنکـور  ساعتی 50(دوره  1401پاییز ترم  رو تست آنالین معادالت دیفرانسیل دبراي دوره درس 
 کنکور کارشناسی ارشد و دکتري به مراجع زیر نیاز دارید:
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 https://b2n.ir/875490: لینک خرید اینترنتی
 

 
 
 
 
 
 
 

یا  http://www.negahedanesh.com به نشانی توانید از طریق سایت انتشارات نگاه دانشبراي تهیه کتاب می
 اقدام نمایید. 021-66954892یا تلفن باال مستقیم هاي لینک

و بـراي مـرور و یـادآوري  )شـوداي که در جلسـه آخـر ارائـه میطبق برنامه( باید در پایان دوره کالسی جلد دوم
شوند امـا در این کالس مطالب از روي جلد اول مرجع باال تدریس میمطالب درسی مورد استفاده قرار گیـرد. 

 دند.گرهایی از جلد دوم نیز حل میدر برخی موارد تست

همراە با �ست  ، درس و نکته و مثال و �ست تال��ف  شامل : 
 و خالصه نکات مهم در انتهای هر فصل ۸۲کنکور تا سال 

 

 جلد اول معادالت دیفرانسیل
 انتشارات نگاه دانش) :3(ویرایش 

 

ی کل  شامل :  که   به بعد  ۱۳۸۳�ه سواالت کنکور ارشد و دک�ت
�� ە،شد یبندساس رشته و سال طبقهابر   همراە با پاسخ ��ش

 

 معادالت دیفرانسیل دوم:جلد 
 انتشارات نگاه دانش) :3(ویرایش 

 

http://www.negahedanesh.com/


 :آنچه براي استفاده مفید از کالس باید انجام دهید

 باشید. کنید، ابتدا الزم است که اطالعاتی در مورد ساختار کتاب داشتهبراي استفاده مفید از کالسی که در آن شرکت می
 1از پنج قسمت تشکیل شده است. معادالت دیفرانسیلهر فصل از جلد اول 

 سـت و شامل درس و مثال و ت شودشده و به خالصه نکات مهم ختم می فصل با آن شروعکه  :قسمت اول
 )82تا  33از صفحه  2است. (مثالً در فصل 

 119تا  83از صفحه  2) است. (مثالً در فصل هاي ساده و متوسط(تست 1هاي تکمیلی سطح که تست :قسمت دوم( 
 142تا  121از صفحه  2(مثالً در فصل ) است. ترهاي سخت(تست 2هاي تکمیلی سطح که تست :قسمت سوم( 
 148تا  143از صفحه  2ل است. (مثالً در فص هاي ساده و متوسط)(تست 1که خودآزمایی سطح  :قسمت چهارم( 
 151 تا 149از صفحه  2است. (مثالً در فصل  )ترهاي سخت(تست 2که خودآزمایی سطح  :قسمت پنجم( 

 

 :جلسه بعدي کالس موارد زیر را انجام دهید پس از پایان هر جلسه از کالس براي

 .از روي جزوه خود به دقت مطالعه نمایید) مطالب درسی تدریس شده در کالس را 1
را  )کنمانتهاي هر جلسه مشخص می(که در  مربوط به هر مبحث از قسمت اول کتـابهاي همه مثال و تست) 2

 ل کنید.ح
(بدون آنکه خود را ملزم به در نظـر گـرفتن زمـان بـراي حـل آنهـا  ها را ابتدا خودتان حل کنیدمثال و تست

) سپس به پاسخ کتاب مراجعه نمایید. توجه کنید که سؤاالت مطرح شـده در قسـمت اول، سـؤاالت آموزشـی 2نمایید
ي حل هستند) داراي ایده یا نکات خاصی برا»       دارکادر سایه«هستند و برخی از آنها (خصوصاً سؤاالتی که داراي 

هاي حـل هستند و لذا ممکن است قادر به پاسخگویی به آنها نباشید و بنابراین مرور پاسخ آنها براي یاد گرفتن ایـده
 سؤال کافی است.

 یک مرور کلی و سریع روي مطالبی که قرار است در جلسه بعدي کالس تدریس شود، داشته باشید.) 3
 وجود دارند و لذا: اغلب مطالب مهم در جزوه کار در کالس، :1توجه 

 

   ...باشدنیازي به مطالعه درس کتاب در قسمت اول هر فصل نمی   
 

برابر زمانی  به طور میانگین حدوداً دواجباري هستند و هر جلسه باید انجام شـوند و  3و  2و  1مراحل  :2توجه 
  اند، باید براي آنها وقت بگذارید.که در کالس تدریس شده

 

 ادالت دیفرانسیل پیش نیاز درس مع 

اطالعـات  نیاز درس معادالت دیفرانسیل هسـتند. امـا داشـتنپیش 2و 1ها دروس ریاضی عمومی معموالً در دانشگاه
 درس کافی هستند. براي گذراندن این معین،ناهاي محاسبه انتگرال شتق و روشهاي مکلی از فرمول

هـاي محاسـبه انتگـرال انتگـرال و روش هاي معروف محاسبه مشتق وشود فرمولیه میصبنابراین تو
 د.یرتجزیه به کسرهاي جزئی) را براي درس معادالت دیفرانسیل یاد بگی (تغییر متغیر، جزبه جز، نامعین

نیـاز درس ترین پیشمعین بـه عنـوان اصـلینـاتـدریس انتگـرال  قابل دانلـود ویدیوي 3براي دریافت جزوه و  
 مراجعه بفرمایید. پنل کاربري (قسمت فایل هاي قابل دانلود) یا صفحه توضیحات دوره معادالت به 

                                                 
 مراجعه نمایید.معادالت دیفرانسیل در مقدمه جلد اول » راهنماي مطالعه کتاب«براي اطالعات کاملتر به  .1
شما فعـالً در  هاي جلد اول کتاب نیازي به در نظر گرفتن زمان براي حل سؤال نیست.ه طور کلی براي حل هیچ یک از تستب .2

س هاي جلد اول قدرت تفکر و تجزیه و تحلیل و تجربه خود را در حل سؤاالت بـاال ببریـد. پـین حل تستمرحله آموزش هستید و باید ح
ه کـه در جلسـ تن زمان حل نماییدا با در نظر گرفرهاي جلد دوم براي باال بردن سرعت حل تست و مرور مطالب باید تست کالساز اتمام 

 دد.گرآخر کالس در این مورد توضیحات کافی ارائه می



 معادالت دیفرانسیل  توضیح در مورد فصل اول

عـادالت یـن فصـل کلیـاتی در مـورد مامعادالت دیفرانسیل نسبت به سایر فصول اهمیت کمتري دارد. در فصل اول 
 .دیفرانسیل و تعرایف مقدماتی ارائه شده است

کتاب به عنوان خالصه نکات مهـم  20و  19هاي الزم در این فصل در صفحه ترین مطالب و فرموللیستی از مهم
 گردآوري شده است. مطالعه این موارد و مرور سریع مطالب بیان شده در این فصل کافی هستند.

تـر بـراي هـاي مهما و مثالهباشـد. تسـتهاي موجود در این فصل نمیها و مثالضمناً نیازي به حل تمامی تست
معـادالت روش بهینـه مطالعـه  ←اطالعات مهم کنکور «و مطالب مهم و حذفی براي سایر فصول در منوي  1فصل 

و ( شـمامنوي فایلهاي قابل دانلـود در پنـل کـاربري  و www.m-aghasi.irدر صفحه نخست از سایت » دیفرانسیل
 اند.قرار داده شده ) و کانال خصوصی کالسیحات دوره در سایت موسسه نگارههمچنین صفحه توض

 در کنکور معادالت دیفرانسیلبندي سؤاالت بودجه

هاي است که از هـر یـک از فصـل هایی، تعداد تستپرسندیکی از مواردي که اکثر دانشجویان در مورد آن سؤال می
که سازمان سنجش قاعده مشخصی را در مـورد قعیت آن است شود. وادر کنکور مطرح می معادالت دیفرانسیل

ممکن است از فصل خاصی در چندین سال متـوالی مسـتقیماً سـؤالی  کند.هاي هر فصل رعایت نمیتعداد تست
کلیه مطالبی کـه . مطرح نشود، ولی این مورد نباید باعث شود که براي کنکور سال جاري آن فصل را حذف نمایید

 اي باید مطالعه کنید.شوند را براي شرکت در کنکور هر رشتهیدر کالس تدریس م
ولی چنانچه مطلبی در کنکور رشته شما به دفعات مورد سؤال بوده است، به آن توجه بیشتري نمـوده و در زمـان 

لیه براي ک بندي سؤاالت کنکوریابی به بودجهنزدیک به کنکور سؤاالت بیشتري از آن مبحث را حل نمایید. براي دست
ــته ــالرش ــا  85هاي ها در س ــوي  1401ت ــه من ــؤاالت بودجه«ب ــدي س ــوربن ــایت» کنک ــت از س ــفحه نخس  در ص

www.m-aghasi.ir .مراجه نمایید 
به صورت مفصل در مورد بودجه بندي، فصـول مهـم » روش بهینه مطالعه معادالت براي کنکور«در وبینار  ضمنا 

یح داده شد. براي دسترسـی بـه جـزوه و ویـدیوي دانلـودي وبینـار از تر و روند تکرار سواالت در درس معادالت توض
 استفاده بفرمایید.  1402n.ir/we2https://bلینک 

ــم ــات مه ــی نک ــ ،برخ ــلکاش ــی فص ــی تحلیل ــرار و بررس ــادالت االت پرتک ــم مع ــیل هاي مه ــالدیفرانس  در کان
 

@aghasi_equation1  شود.قرار داده میتدریج به 
  

https://b2n.ir/we1402

