
م پا: ل  فا   یادآوری 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
  

  آوري مفاهيم پايه ياد

  ها و همسايگيبازه.5
  ها بازه

  )متقارن محذوف(متقارن همسايگي 

  خط حقيقي و اعداد حقيقي. 1

  خط حقيقي

  بسط اعشاري اعداد حقيقي

 اعداد حقيقي

  خواص جبري اعداد حقيقي. 2

  تعريف دستگاه اعداد حقيقي

  قيقيهاي اعداد ح زير مجموعه

 هاي ضربي هاي جمعي و اصل اصل

  قدر مطلق. 4
  تعريف قدر مطلق 

  هاي قدر مطلقي  نامساوي 

  خواص ترتيب اعداد حقيقي. 3
  تعريف ترتيب اعداد حقيقي  

 ها خواص نامساوي 

ــه   ــا وجــود اينك  صــفراز فصــل ب
ســه در ) يـادآوري مفــاهيم پايــه (

تسـتي طـرح نشـده    گذشته  سال
ي به دليل اهميت مفاهيم است ول

اي و امكـان طـرح سـؤال در     پايه
 25در اين فصـل   ،هاي آينده سال

ــت از  ــه تس ــاهيم پاي ــادآوري مف  ي
   .ايم آورده

 تعداد سؤاالت فصل

25 

 تعداد سؤاالت سراسري

2 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون

23 

ميزان تسلط خود را با :گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

  خيلي خوب :آبي
  متوسط :سبز
 .به اين قسمت مسلط نيستم :قرمز
به  گام اولدر اگر  :هاي بعدي گام

آن مبحث مسلط نيستيد و دانش 
خود را در حد رنگ قرمز ارزيابي 

مطالعه هاي بعدي  ، در نوبتكرديد
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

هاي سبز يا  توانيد خانه كرديد مي
  .آبي را رنگ كنيد

ش، گام  گام ت دا ید  با  ی  ود را ارزیا ر   .پ

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز             

قرمزآبي             سبز            

قرمزآبي             سبز             



  

  

با: اولل     د
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها دنباله

 و انواع آنتعريف دنباله.1

 هاجبر دنباله.3

 اصل موضوع تماميت.4

  ف دنبالهتعري

 دنبالهانواع 

 هاداري دنبالهيكنوايي و كران.5

  ي يكنواها دنباله

  دار هاي كران دنباله 

  داري و يكنوايي ي همگرايي، كران رابطه 

   نمايش نموداري دنباله

 اهدنبالهو واگراييهمگرايي.2

  كران داري مجموعه ها

  اصل موضوع تماميت  

  تعريف رياضي همگرا وهاي دنباله

  هاي واگرا و تعريف رياضي دنباله

  ها محاسبات همگرايي و واگرايي دنباله

  ي فشردگي  قضيه

  ها اعمال بر روي دنباله

  ها  هاي تشخيص يكنوايي دنباله وشر

طـور   بـه ) هـا  دنبالـه (اولاز فصل
تسـت در   1متوسط در هر سـال  

كنكورهاي سه سـال اخيـر طـرح    
  .شده است

 هـا  دنبالـه تست از  84در اين فصل 
تسـت  يعنـي بـراي هـر     .ايم آورده

ــور ــرين  84 ،كنكـ ــت را تمـ تسـ
به دليل جديد بودن  .خواهيد كرد
هـاي   ها، تعداد تست مبحث دنباله

اين فصل كمي از ضريب تناسـب  
در مقايسـه  (موجود در اين كتاب 

  .تر استبيش) ها ي فصل با بقيه

 تعداد سؤاالت فصل

84 

 تعداد سؤاالت سراسري

29 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون

55 

ميزان تسلط خود را با :گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

  خيلي خوب :آبي
  متوسط :سبز
 .به اين قسمت مسلط نيستم :قرمز
به  گام اول دراگر  :هاي بعدي گام

آن مبحث مسلط نيستيد و دانش 
خود را در حد رنگ قرمز ارزيابي 

هاي بعدي مطالعه  ، در نوبتكرديد
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

هاي سبز يا  توانيد خانه كرديد مي
  .آبي را رنگ كنيد

ش، گام  گام ت دا یدبا  ی  ود را ارزیا ر    .پ
آبي             سبز              قرمز  

آبي             سبز              قرمز  

آبي             سبز              قرمز  

آبي             سبز              قرمز  

آبي             سبز              قرمز  



  

  

ی: دومل  ت   د و ویپ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
 
 
 
 
   

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  حد و پيوستگي

 هامجانب.6

  حد و نمودار

 بعپيوستگي تا.4

 نهايتنهايت و حد در بيحد بي.5

( ها ابهامرفع 



 ,, (  

  حد چپ و راست تابع در يك نقطه   

 پيوستگي روي بازه

 و پيوستگي تابع مركب قضاياي پيوستگي

 مجانب قائم

  مجانب مايل

 مجانب افقي

 ها تعيين تعداد مجانب   

 ها و محاسبات قضيه

  نهايت ر  بينهايت و حد د حد بي رياضيهاي  تعريف   

 پيوستگي تابع يك در نقطه

 پيوستگي چپ و راست 

 پيوستگي تابع در نقاط انتهايي

 هاي پيوسته  هاي مهم تابع ويژگي

 وارون يك تابع پيوستهپيوستگي تابع 

 مفهوم شهودي حد.1

 ي حدهاي محاسبهروش.3

  حدودي كه وجود ندارند

 تعريف رياضي حد

 مفهوم رياضي حد.2 تعريف رياضي حد چپ و راست   
 ها اثبات عدم وجود حد با دنباله

 ي ي فشردگ قضيه

  قضاياي حد در نقطه 

 ي بعضي از حدود هاي محاسبه روش

رفع ابهام 


  

) حــد و پيوســتگي(دوماز فصــل
 4تا  3طور متوسط در هر سال  به

تست در كنكورهاي سه سال اخير 
  .طرح شده است

حـد و  تسـت از   224در اين فصل 
يعني براي هر  .ايم  هپيوستگي آورد

تست را  64تست كنكور در حدود 
  .تمرين خواهيد كرد

 تعداد سؤاالت فصل

224 

 عداد سؤاالت سراسريت

125 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون

99 

يزان تسلط خود را با م:گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

  خيلي خوب :آبي
  متوسط :سبز
 .به اين قسمت مسلط نيستم :قرمز
به  گام اولدر اگر  :هاي بعدي گام

آن مبحث مسلط نيستيد و دانش 
خود را در حد رنگ قرمز ارزيابي 

هاي بعدي مطالعه  ، در نوبتكرديد
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

هاي سبز يا  نهتوانيد خا كرديد مي
  .آبي را رنگ كنيد

ش، گام  گام ت دا ید  با  ی  ود را ارزیا ر    .پ
آبي             سبز              قرمز  

آبي             سبز              قرمز  

آبي             سبز              قرمز  

سبز              قرمزآبي              

آبي             سبز              قرمز  

آبي             سبز              قرمز  



 

د آن: ومل    ق و کار
  

  
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

  و كاربرد آن مشتق

 ناپذير و تابع مشتق  بندي نقاط مشتق دسته. 3

 گيري و قضايامشتق.4

  توابعمشتق مجموع، تفاضل، ضرب و تقسيم  قواعد

  ناپذير مشتقبندي نقاط  دسته

  مشتق مراتب باالتر. 6

 ي تواني قاعده

 ي آن تابع مشتق و دامنه

 بررسي مشتق پذيري در بازه

 مشتق توابع مثلثاتي

 تعريف مشتق.2

 تعريف مشتق در يك نقطه 

  مشتق عامل صفرشونده

 پذيري و نتايج آن مشتق

 مشتق چپ و راست در يك نقطه

 خط مماس و آهنگ تغيير.1

  گيري سازي و مشتق ساده

  )مشتق تابع مركب(زنجيري   مشتق. 5
 گيري مشتق تابع مركب و جدول مشتق

  مشتق تابع زوج و تابع فرد

  ي دوم و باالتر ق مرتبهمشت
 ام nي  مرتبه  هاي مشتق فرمول

  خط مماستعريف 

  تغيير ) اي لحظه(آهنگ متوسط تغيير و آهنگ آني 
 آهنگ تغيير در علم اقتصاد 

  يافتن خط مماس با مشتق . 7

 ي خط مماس و قائم از نقطه اي روي منحني معادله

 ) يك خط بر يك منحني(دن دو منحني بر هم مماس بو

 ي تماس با داشتن شيب مماس  يافتن طول نقطه

 اي خارج منحني  از نقطهو قائم خط مماس    

 ي بين دو منحني و خط و  منحني  زاويه

مشــتق وكــاربرد (ســوماز فصــل
متوسط در هر سال طور  به) مشتق

تست در كنكورهـاي سـه    8تا  7
  .سال اخير طرح شده است

مشتق و تست از  460در اين فصل 
يعني براي  .ايم  كاربرد مشتق آورده

 62هــر تســت كنكــور در حــدود 
  .تست را تمرين خواهيد كرد

 تعداد سؤاالت فصل

460 

 تعداد سؤاالت سراسري

305 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون

155 

ميزان تسلط خود را با :گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

  خيلي خوب :آبي
  متوسط :سبز
 .به اين قسمت مسلط نيستم :قرمز
به  گام اولدر اگر  :هاي بعدي گام

آن مبحث مسلط نيستيد و دانش 
نگ قرمز ارزيابي خود را در حد ر

هاي بعدي مطالعه  ، در نوبتكرديد
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

هاي سبز يا  توانيد خانه كرديد مي
  .آبي را رنگ كنيد

ش، گام  گام ت دا ید  با  ی  ود را ارزیا ر   .پ
آبي             سبز              قرمز  

آبي             سبز              قرمز  

قرمز آبي             سبز             

قرمز           آبي             سبز   

آبي             سبز              قرمز  

آبي             سبز              قرمز  

آبي             سبز              قرمز  



 58  )5215كد ( پيش دانشگاهي رياضي حساب ديفرانسيل و انتگرال         

    
  
  
  
  
  
  

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 سازيهاي سراسري و مسائل بهينهمقدار اكسترمم.11

 هاي نزوليو تابعهاي صعوديتابع.12

 مشتق دوم و تقعر نمودار تابع.13

  با استفاده از مشتقتوابع  تشخيص يكنوايي

  )نسبي(هاي موضعياكسترمم.15

 عطفينقطه.14

  )/ f و  f ربين نمودا ي  رابطه( نمودار تابع مشتق. 16

 رسم نمودار توابع.18

   تابع هموگرافيكنمودار
  اي توابع چندجملهمودارن

   توابع گويانمودار

 مثلثاتي  وارونتوابع نمودار

  توابع مثلثاتي نمودار

  توابع گنگنمودار

 هاي تغيير وابستهآهنگ.17

  وابع پيوستهي اكسترمم مطلق تقضيه
  هاي مطلق تعريف اكسترمم

  ي بحراني نقطه

  با استفاده از مشتق   تعيين برد تابع

  ي يافتن مقادير اكسترمم تابع پيوستهطريقه

  تقعر در نمودارها 

     ي تقعر و مشتق دومقضيه

  نسبي در تعيين نقاط اكسترمم دومآزمون مشتق 
  نسبي آزمون مشتق اول در تعيين نقاط اكسترمم

  ياي مشتق مسائل بهينه سازي و قضا  و كاربرد آن مشتق

  و تشخيص در نمودارهاهاي نسبي   تعريف اكسترمم 

تعريف يكنوايي توابع و تشخيص آن در نمودارها

  مشتق تابع وارون. 9

  گيري ضمني مشتق. 8

 وارون مثلثاتي مشتق توابع

  مشتق توابع نمايي و لگاريتمي طبيعي. 10
 مشتق توابع نمايي

  مشتق توابع لگاريتمي طبيعي

  نمايي و لگاريتميتوابع نمودار

آبي             سبز              قرمز  

آبي             سبز              قرمز  

آبي             سبز              قرمز  

آبي             سبز              قرمز  

آبي             سبز              قرمز  

آبي             سبز              قرمز  

آبي             سبز              قرمز  

آبي             سبز              قرمز  

قرمز      آبي             سبز        

زآبي             سبز              قرم  

آبي             سبز              قرمز  
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  انتگرال

 انتگرال معين.3

 انتگرال معينهايويژگي.4

  ...)انتگرال مجموع ، تفاضل و (قضاياي اوليه

 تعريف انتگرال معين

 كران باال و پايين انتگرال 

 صحيح ءمطلق و جز  انتگرال توابع شامل قدر

 انتگرال معين توابع زوج و فرد

 مقدار ميانگين انتگرال 

 معينتابع اوليه و انتگرال نا.5
 هاي اوليه مشتق و فرمول تابع اوليه به عنوان ضد 

 گيري سازي و انتگرال ساده

 قضاياي بنيادي انتگرال و كاربردها.6

 )مشتق انتگرال معين(ي بنيادي اول  قضيه

)عين با تابع اوليهي انتگرال م محاسبه(ي بنيادي دوم  قضيه

 ي بعضي از حدهاي مجموع با انتگرال معين محاسبه

 ي سطح زير نمودار محاسبه

 ي انتگرال معين و مساحت  رابطه

 هاي باال و پايين مجموع

 ها و نماد سيگمامجموع.1
 بندي هاي جمع فرمول

  هاي آن نماد سيگما و ويژگي

 مساحت به عنوان حد مجموع.2

 معادالت ديفرانسيل ساده و يافتن تابع اوليه

طـور   بـه ) انتگرال(چهارماز فصل
تسـت در   2متوسط در هر سـال  

طـرح  كنكورهاي سه سـال اخيـر   
  .شده است

انتگـرال  تست از  114در اين فصل 
يعنـي بـراي هـر تسـت      .ايم  آورده

ــدود   ــور در ح ــت را  55كنك تس
  .تمرين خواهيد كرد

 تعداد سؤاالت فصل

114 

 تعداد سؤاالت سراسري

88 

 ها تعداد سؤاالت ساير آزمون

26 

ميزان تسلط خود را با :گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

  خيلي خوب :آبي
  متوسط :سبز
 .به اين قسمت مسلط نيستم :قرمز
به  گام اولدر اگر  :هاي بعدي گام

آن مبحث مسلط نيستيد و دانش 
ارزيابي خود را در حد رنگ قرمز 

هاي بعدي مطالعه  ، در نوبتكرديد
و تمرين، در صورتي كه پيشرفت 

هاي سبز يا  توانيد خانه كرديد مي
  .آبي را رنگ كنيد

ش، گام  گام ت دا ید  با  ی  ود را ارزیا ر   .پ
آبي             سبز              قرمز  

آبي             سبز              قرمز  

قرمز             آبي             سبز  

سبز              قرمز      آبي       

بز              قرمزآبي             س  

آبي             سبز              قرمز  




