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جلسه
دوم
برنامهریزی ()۱
«کســیکه برای موفقیت خود برنامهریزی نکند ،در واقع
برای شکست خود برنامه ریزی کرده است».
عجب جملهی خفن و مفهومداری بود.

معموالً دانشآموزان در اولین چالش ذهنی خود ،با این سواالت
روبهرو می شوند که:
«باید از کی شــروع کنیم؟ کی تمرین تشریحی حل کنیم؟ کی
تست بزنیم؟ چه موقع مرور کنیم؟ و»...
حجم کارهایی که شما باید در سال کنکور انجام بدهید واقعاً زیاد
است و همیشه اضطراب تمام نشدن درسها ،تست ها و ...وجود دارد.
همین نگرانیها باعث پائینآمدن بازده و کاهش تمرکز درسی میشود.
آقای  advisorمیشه خودتون بگید ما چطور باید همهی این
کارها رو با هم انجام بدیم؟

بله .فقط کافیســت که این کتاب را خوبِ خوبِ بخوانید و تمامی
فروش دیگه».
دستورالعملهایش را رعایت کنید «اینم یه نوع تبلیغ برای
ِ
مســلماً انجام همهی این کارها در زمان محدود ســال کنکور،
احتیاج به یک برنامهریزی عالی و منظم دارد.
روانشناسان ،برنامهریزی را یکی از اصول اساسی موفقیت میدانند
که باعث میشــود تمام امکانات ،اســتعدادها و تواناییهای شما در
جهت رسیدن به هدفتان هماهنگ شوند و از اتالف وقت و انرژی تا
حد زیادی جلوگیری کند.
جملــهی معروفی وجــود دارد که میگوید «اگر کســی ۵دقیقه
برنامهریزی کند ،نسبت به زمانی که برنامه ندارد ۱ ،ساعت جلوتر است».
آقای  ،advisorما با این حرفاتون فهمیدیم که برنامهریزی
چقــدر اهمیــت داره .میتونیم یــه کم باهاتون رک باشــیم؟
چیزایی رو که میگیم به دل نگیرین لطفاً؟

آره جون دلم .حتماً.
لطفــاً مثل بقیهی کتابها ،راجع بــه برنامهریزی حرفهای
کلیشــهای و تکراری و غیرکاربردی نزنیــن .به قول معروف
ماهیگیری رو به ما یاد بدین نه اینکه بهمون ماهی بدین.

دقیقاً هدف من هم از نوشــتن این کتاب همین بود که به شما
ماهیگیری را یاد بدهم بــه جای دادن ماهی ...پس مطالب زیر را با
گوش جان به خاطر بسپارید.
این هم برنامه ریزی از نگاه روانشناس
برجسته آقای فروید (البته اصلیت ایشان،
ایرانی بوده و بچه-ها فرید جون صداش
میکردند و بعد از اینکه در کنکور قبول
نشد به خارج از کشور رفت و اسمش رو
به فروید تغییر داد).
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اصول برنامهریزی صحیح
مرحلهی صفرم  :دورهی آزمایشی
یکی از اصول اساسی قبل از هر نوع برنامهریزی ،شناختن خود است.
این یکی رو خیلیخوب اومدین .کامالًموافقم.

برنامهای که واقعبینانه نباشد و بر تواناییهای فردی استوار نباشد،
با شکست مواجه خواهد شد و تکرار این شکستها در برنامهریزی ،فرد
را از ادامهی این مسیر منصرف میسازد.
آهان  ...حاال فهمیدم چرا ما هیچوقت برنامههامون بیشــتر از
 ۲یا  ۳روز اجرا نمیشد .راهحل چیه؟

برای اینکه برنامههایتان درســت اجرا شــود ،بايــد قبل از آن،
خودتان را کامل بشناسید .به همین خاطر  ۳هفتهی اول را به طور
آزمایشــی درس بخوانید و براســاس نتایجی که از این  ۳هفته به
دست میآوردید ،برنامهریزیتان خیلی دقیقتر ،کاربردیتر و منطبق
بر واقعیت خواهد بود.
آقــای  ،advisorتــوی دورهی آزمایشــی از چــه برنامهای
استفاده کنیم؟

از برنامههای کنکور آزمایشی ،کالس کنکور و یا برنامهی مدرسه
استفاده کنید.
در این  ۳هفته باید به هدفهای زیر دست پیدا کنید:
 )۱ساعتهاي زیستی خود را مشخص کنید؛
در طول این  ۳هفته باید مشــخص کنید مطالعهی شما در چه

جلسه دوم

روزهایی مفیدتر اســت و در چه زمانهایــی با بیعالقگی همراه
اســت .در چه ساعتهایی در طول روز سر حال هستید و در چه
ســاعتهایی بیشترین تمرکز و نشــاط را دارید .چه ساعتهایی
کسل و خوابآلودید و کمترین کارایی و تمرکز را دارید.
«د َدر ...
مــا كــه هر وقت مــي خواهيم با دوســتامون بريــم َ

دودور »...يــا بريم خوشــگذروني ،خيلي بانشــاط و باانگيزه

هســتيم اما هر وقت كه مي خواهيم درس بخونيم احســاس
خواب آلودگــي ميكنيم .تــازه عصرهاي جمعه هــم اونقدر
«دپسرده» هستيم كه مي شــينيم آهنگ هاي مجيد خراطها
ُ
و  ...گوش مي ديم و بي خيال درس مي شيم.

گُلم دپسرده از چه زباني وارد زبان فارسي شده و معنیش چیه؟
قسمت اول اين كلمه «دِپ» از كلم ه ي انگليسي « »Depressگرفتيم
و قسمت دوم آن «سُرده» از كلمه ي فارسي «افسرده» گرفتيم و هر
دو تا را با هم تلفيق كرديم تا اين كلمه به دست بياد.

 )۲بدانیــد از زمانهــای خالــی در طــول هفتــه چــه
استفادههایی کردهاید؛
بــا ثبت فعالیتهای روزانهی خود در طول این  ۳هفته ،عالوه
بر مشخص کردن زمانهای تلف شــده ،میتوانید بفهمید که از
زمانهای خالی طول هفته چگونه استفاده کردهاید.
 )۳نقاط ضعف و قوت خود را بشناسید؛
با نمرهدادن به تمرینهای تشریحی و درصد گیری از تستها،
مشــخص کنید که در چــه درسهایی قوی هســتید و در چه
درسهایی احساس ضعف میکنید.

بینی این خانم نقطه ضعفش بوده که
رفته عملش کرده و نقطه قوتش هم
کلیپسشه....

برنامهریزی
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برای داشتن یه برنامه ریزی خوب،
مهمه که بدونی سرعت مطالعهات توی هر
درس چقدره( .برای فهمیدن سرعت مطالعهات
هم میتونی سوار ماشین باباجونت بشی و از
سرعت سنج ماشینش استفاده کنی).

 )۴سرعت مطالعهی خود را در هر درس تعیین کنید؛
شما باید بدانید چه درسهایی را با سرعت بیشتر مطالعه میکنید
و چه درسهایی را کندتر میخوانید تا با استفاده از آن بدانید برای
هر درس چه زمانی را در نظر بگیرید.
 )۵به اشتباهات خود پی ببرید؛
سعی کنید دالیل کمکاری خود را در طول  ۳هفته مشخص کنید
و بفهمیــد چگونه زمانهای مطالعه را به هدر میدادید و یا از آن به
درستی استفاده نمیکردید .مشخص کنید چه عواملی باعث اتالف
وقت شما میشــود و شما را از داشتن مطالعهی همراه با تمرکز باز
میدارد.
اين كار چه فايدهاي داره؟

شما با پي بردن به اشتباهاتتون و پيدا كردن علل كم كاري ،بايد
ســعي كنيد آنها را به مرور زمان ازبين ببريد و زمان بيشتري را به
مطالعهی همراه با تمركز اختصاص دهيد.

 )۶عادات خواب و خوراک خود را بشناسید؛
دانستن این موضوع که در طول شبانهروز چند ساعت میخوابید
و عادت خوراک شما چگونه است ،در تنظیم برنامهای که نزدیک به
واقعیت باشد ،اهمیت زیادی دارد.
آيا بايد بنويســيم كه مثالً روز شنبه ناهار چي ميخوريم و يا
پنجشنبه شب شام چي داريم؟

نه .ديگه اينقدر وارد جزئيات نشويد.
حال براســاس عملکردتان در این  ۳هفتــه ،میتوانید برنامهای
واقعبینانــه را پیریزی کنید .شــما در برنامهریزیهای آینده ،باید
براســاس نتایجی که در دورهی آزمایشی به دســت آوردید ،برای
درسهایی که ضعیفتر بودهاید یا سرعت مطالعهتان در آنها کندتر
بوده است ،زمان بیشــتری را در نظر بگیرید .دروسی را که مطالعه
نکردهاید و یا به آن توجه خاصی نداشتهاید،باید به عنوان اولویت اول
در برنامهریزی خود قرار دهید.
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بودجه بندي تعداد تست در كنكور سراسری (تجربی)
ریاضی

موضوع

تصاعد و لگاریتم
آنالیز ترکیبی و احتمال
معادله های مثلثاتی
تابع
مشتق و کاربرد آن
حد و پیوستگی ،حد دنباله
و مجانب
مقاطع مخروطی
انتگرال
توابع نمایی و لگاریتمی
دستگاه معادالت
معادله ی درجه 2
ماتریس
هندسه 1
آمار

88
1
2
1
3
6

89
2
3
1
4
5

90
2
3
1
3
6

91
3
1
5
3

92
1
5
2
4
4

93
2
2
2
4
4

94
2
2
2
3
5

3

3

3

5

2

2

3

2
2
1
1
1
4
2

2
2
1
1
4
2

2
2
1
1
4
2

2
2
2
1
4
2

3
2
1
4
2

2
2
1
1
1
1
4
2

2
2
1
1
4
2
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ریاضی در رشته ی تجربی در کنکورهای  88تا  93طبق اعالم سازمان سنجش
فراوانی پذیرفته شدگان کنکورهای  88تا 93

سال

88

89

90

91

92

93

نمره ی خام
(درصد)

فراوانی
(نفر)

فراوانی
(نفر)

فراوانی
(نفر)

فراوانی
(نفر)

فراوانی
(نفر)

فراوانی
(نفر)

 100درصد

1

0

2

4

3

3

90-100

4

18

25

51

35

16

80-90

54

74

126

154

233

65

70-80

161

213

307

401

532

198

60-70

377

360

730

854

1000

520

50-60

752

748

1293

1749

1652

1150

40-50

1547

1520

2280

3139

2753

2142

30-40

2797

2446

3770

5101

4701

3683

20-30

6162

4616

7087

8691

8006

6085

10-20

15953

12251

19908

21733

16986

13342

0-10

56096

63843

126310

89838

45918

44619

نمرات منفی

54556

51706

29378

67116

33313

37033

کل

138460

137795

191216

198831

115132

108856

میانگین نمرات
خام

%6

%5/6

%6/1

%7

%10/16

%8/0

فراوانی تجمعی پذیرفته شدگان کنکورهای  88تا 93

سال
نمره ی خام
(درصد)

88

89

90

91

92

93

فراوانی تجمعی فراوانی تجمعی فراوانی تجمعی فراوانی تجمعی فراوانی تجمعی فراوانی تجمعی
(نفر)
(نفر)
(نفر)
(نفر)
(نفر)
(نفر)

 100درصد

1

باالی  90درصد

0

2

4

3

3

5

18

27

55

38

19

باالی  70درصد

59

92

153

209

271

84

220
597

305
665

460
1190

610
1464

803
1803

282
802

باالی  50درصد

1349

1413

2483

3213

3455

1952

باالی  80درصد
باالی  60درصد
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خشت اول ریاضی «مباحث پیش نیاز»
چه باورتون بشه...چه باورتون نشه...اگر در درس ریاضی دچار مشکل هستید به این دلیل است که در مباحث «توان ،رادیکال ها»
محاسبات عددی ،اتحادهای جبری و تجزیه ،ب.م.م ،ک.م.م ،بخش پذیری و نمودارهای مهم تسلط ندارید و همین موضوع باعث
میشود که در سایر فصلهای ریاضی موتورتان به روغن سوزی بیفتد وشما فکر کنید که در ریاضی دچار مشکل هستید و مشکل را
در معلمتان ،کتابتان ،کالس کنکورتان ،حافظه تان IQ ،و ...جستجو کنید.
بنابراین پیشنهاد ما این است که قبل از انجام هر کاری ،این مباحث را بخوانید تا در آنها به تسلط برسید.
لطفاً به نکات زیر توجه کنید:
 .1اگر بتوانید مروری به ریاضیات دورهی راهنمایی داشته باشید ،هم در این دنیا و هم در آخرت ،ثوابش راخواهید برد.
 .2توان  9ویژگی دارد ،هر  9ویژگی را یاد بگیرید.
 .3هم اتحادهای اصلی و هم اتحادهای کمکی را یاد بگیرید( .اتحادهای مربع ،مکعب ،چاق و الغر ،مزدوج و )...
 .4وقتی رادیکال ها به توان می رسند ،فقط عبارت زیر رادیکال به توان می رسد:
m

am = a n

n

 .5در رادیکال های پی در پی ،فرجه ها در هم ضرب میشوند:
a

m× n× p

= a

n m p

 .6برای گویا کردن کسرهای رادیکالی معموالًصورت و مخرج را در یک عامل مساوی باید ضرب کنیم تا مخرج اصم نباشد.
 .7هرگاه چند جمله ای ) p(xبه ازای  x=aبرابر صفر شود ،نتیجه می گیریم که ) p(xبر ( )x-aبخش پذیر است .در این حالت می
گوئیم ( )x-aیک فاکتور و یا یک عامل برای ) p(xاست.
توصیه برادرانه:
بچه ها درس ریاضیات مثل جغرافی و تاریخ نیست که شما کتاب و دست بگیرید و اتاقتونو راهپیمایی کنید ،این درس رو باید مفهومی
بخونید باید تک تک مسائل را بررسی کنید ،باید به مرور زمان مباحث رو بخوانید و بفهمید  ...تو این درس هیچی حفظ نکنید.
هیچی ...همهی راه های بدست آوردن فرمولها رو یاد بگیرید ...و در آخر اینکه تست بزنید  ...تست بزنید ...تست بزنید....

مثلثات:

به جرات میتوان گفت که این فصل کابوس خیلی از دانش آموزان است و از آن بیزار هستند و عدم مطالعهی آن باعث میشود در
فصلهای بعدی دچار مشکالت زیادی شوید و حتی در درس فیزیک( .درسال  3 ،94سؤال به صورت مستقیم و  2سؤال به صورت
غیرمستقیم از مثلثات مطرح شد).
سواالتی که ازاین فصل به طور مستقیم مطرح میشود در سطح ساده و متوسط است و با تسلط بر روی کتاب درسی و سواالت
کنکورهای سراسری سال های قبل ،به راحتی میتوانید آنها را پاسخگو باشید .شایان به ذکر است که از مثلثات به شکل مستقیم یا
حداکثر  2سوال در ریاضی کنکور تجربی طرح میشود ولی به شکل غیرمستقیم قابلیت طرح بیش از 10سوال هم دارد  ،سواالت
ترکیبی مثلثات با حد و پیوستگی تابع ،قدر مطلق ،جزء صحیح ،انتگرال ،مشتق ،کاربرد مشتق و همینطور مباحث مهمی در فیزیک
مثل دینامیک ،ارتعاش مغناطیسی و  ...پس مثلثات را به عنوان جدول ضرب در نظر بگیرید که بدون تسلط بر آن درصد مطلوب در
ریاضی و فیزیک غیر ممکن است.
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در این فصل به نکات زیر توجه کنید.
 .1واحدهای اندازه گیری زاویه را یاد بگیرید.
 sin .2و  cosوtanو cotزوایای خاص(360و270و180و90و60و45و30و )0را باید بدانید ،چون هم در این فصل
وهم در سایر فصلهای ریاضی و هم در فیزیک به دردتان خواهد خورد.
 .3فرمولهای اصلی مثلثات را یاد بگیرید و سعی کنید خودتان با استفاده از فرمولهای اصلی به سایر فرمولها برسید.
مث ً
ال :فرمولهای مجموع و تفاضل در زاویه و دو برابر کمان را خیلی خوب یاد بگیرید (مخصوصاً راجع به tan , cos,
)sin
 .4کتاب درسی سال دوم بیشتر به موضوعاتی مثل دوره تناوب و اکسترمم ها و انتقال نمودار توابع  sinو cosتاکید
کرده است و در پیش دانشگاهی بر معادلهی مثلثاتی و حالت های خاص حل معادلهی مثلثاتی تاکید شده است .
3π
)cos
( + θ ( − cos)π + θ
2
کدام است؟ (سراسری تجربی )91
اگر  tan θ = 0/ 2باشد ،مقدار
( sin)π − θ ( − sin)3π + θ

-2)1

1/2)2

2)3

3)4

sin θ + cosθ ÷ cos θ tan θ + 1 1/ 2
=
=3
=
sin θ + sin θ
2 + tan θ 0/ 4

=

( + θ ( − cos)π + θ

π
2

)cos

( sin)π − θ ( − sin)3π + θ

گزینه  4صحیح است.
 .5نکتهی ماکزیمم و مینیم تابع و دوره تناوب از مباحث مورد عالقهی طراح کنکور سراسری که در سال  91از آن
یک تست مطرح شد.
.6قانون سینوس ها و کسینوس ها نیز از مباحث مهم دیگر این فصل است که ردپایش در کنکور سراسری سال 92
به چشم میخورد.
 .7حل معادلهی مثلثاتی نوع رایج دیگری که از سواالت این فصل میباشد که کمی سخت است ،اما با تمرین میتوان
به راحتی در این موضوع به تسلط رسید ،مخصوصاً سعی کنید از روش رد گزینه در این نوع سواالت استفاده کنید.
π
 .8با استفاده از مضارب فرد میتوان  sinرا به  cosو cosرا به  sinیا  tanرا به  cotو  cotرا به  tanتبدیل کرد.
توجه داشته باشید که بعد از2تبدیل عالمت نسبت مثلثاتی مثبت میشود یا منفی( .برای گیج نشدن هنگام تبدیل ،از
دایرهی مثلثاتی استفاده کنید)
 .9روش رد گزینه غلط و عددگذاری از روشهای مهم و کاربردی در این فصل هستند.
صفحات و تمرینات مهم کتاب درسی:

مسائل صفحهی  64کتاب پیش دانشگاهی
حد و پیوستگی:

یکی از مهمترین مفاهیم ریاضی مبحث حد است که در فصل مشتق و کاربرد مشتق و دنباله و مجانب هم کاربردی
است.
در این فصل سه نوع سوال مورد توجه طراحان کنکور سراسری است:
الف :قضایای حد (قضیهی فشردگی و کرانداری)
ب) حد چپ و راست (مخصوصاً حد شامل جز صحیح)
در این قسمت توجه کنید که در موارد زیر باید حد چپ و راست را جداگانه حساب کنید
توابع چند ضابطه ای که  xبه سمت نقطهی مرزی عضو دامنه میل می کند.
ریشهی سادهی داخل قدر مطلق.
ریشهی سادهی داخل رادیکال فرجه زوج.
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عبارت جزء صحیح در نقاطی که مقدار عبارت درون جز صحیح عدد صحیح شود البته به جز مواردی که عبارت درون جز صحیح
مینیمم نسبی باشد.

ج) محاسبهی حد:

در اینگونه مسائل باید حد را رفع ابهام کنیم
در کتاب درسی حدهای  ∞ − ∞ ، ∞ ، 0و ∞ ×0مبهم شمرده شده اند.
ابهام ∞
برای حل سواالت رفع 0
بهتر است از دو روش هم ارزی و هوپیتال استفاده کنید.



روش هوبیتال:



هم ارزیهای اصلی و مهم ( :) U → 0

f ) x( 0 Hop
(f ′) x
= ⇒ lim
x
→
x
( 0 g ′) x
g ) x( 0
3

lim

x → x0

U
6
U3
2) tan U ~ U +
3
)3
1) sin U ~ U −

)4

تذکر :1قبل از استفاده از روش هوپیتال و هم ارزی ابتدا روش را بررسی و سپس سوال را حل کنید.
مث ً
ال :اگر در عبارت های مثلثاتی ،کمان به سمت صفر میل کند از هم ارزی استفاده می کنیم.
تذکر :2به جای حفظ فرمولهای متعدد ،سعی کنید فقط از هم ارزیهای باال استفاده کنید و طریقهی استفاده از هم ارزی یک جمله
ای و دو جمله ای را بدانید.
تذکر :3اگر روش را درست انتخاب کردید ،بدون هیچ نگرانی به حل سوال ادامه دهید.
مث ً
ال:
در بعضی از سواالت کنکور نیاز است که از بعضی از حدها 2 ،بار هوپیتال بگیرید (البته در کنکور ریاضی بیشتر حد است)

)1

1 − cos πx
حاصل
x−4+ x +4

		

 limکدام است ؟
x →4

4π 2 )3
			
			
)2

سراسری  87خارج از کشور

4π )4
0
ابهام
0

گزینه  1صحیح است.
در کنکورهای جدید طراحان به دنبال این هستند که سواالت به شکل عادی مانند گویا کردن و  ...حل شود ،در این گونه سواالت
استفاده از روش هم ارزی و هوپیتال شاید مساله را سخت تر کند .پس در صورت طوالنی شدن راه حل از طریق هم ارزی و هوپیتال
گویا کردن در اولویت خواهد بود.
به نکات زیر توجه کنید:
 )1در مسائل حد ،مفهوم همسایگی را به خوبی یاد بگیرید و بدانید که حد تابع در همسایگی یک نقطه همیشه با مقدار تابع در آن
نقطهیکی نیست.
 )2پیوستگی در یک نقطه ،یکی از مهم ترین قسمت های فصل پیوستگی است که از پیوستگی در بازه آسان تر است.
 )3برای حل سواالت پیوستگی بازه ،ابتدا باید قواعد پیوستگی بازه و حد را بدانید.
 )4نقاط پیوستگی توابع چند ضابطهی و جز صحیحی را یاد بگیرید.
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مجانب:

در متن کتاب درسی  3نوع مجانب بررسی شده است که عبارتند از:
مجانب قائم
مجانب افقی
مجانب مایل
در این فصل به نکات زیر توجه کنید:
 .1ابتدا مروری بر مباحث رادیکال ،قدر مطلق ،محاسبهی دامنه تابع و حد در بی نهایت داشته باشید.
 .2در حل سواالت مجانب ،حتماً دامنهی تابع را پیدا کنید چون شرط اینکه تابع مجانب های افقی و مایل داشته باشد
این است که  xبه سمت ∞ میل کند .اگر دامنهی تابع محدود باشد ،دیگر هیچ کدام از این دو مجانب را نخواهیم
داشت.

 .3مجانب قائم را باید در توابع کسری و لگاریتمی جستجو کرد.

 .4در توابع کسری که درجه صورت فقط یک واحد بیشتر از درجهی مخرج داشته باشد ،خارج قسمت تقسیم همان
مجانب مایل است.
 .5طراحان کنکور سراسری در سواالت مجانب معموالً از تالقی مجانب ها ،مجانب توابع  fogیا  f ± gیا شکل
نمودار در اطراف مجانب سوال طرح می کنند.
صفحات و تمرین های مهم کتاب درسی:

صفحه  95تا صفحه  106کتاب درسی (رسم نمودار به کمک مجانب) ،مسائل صفحه ( 107رسم نمودار به کمک مجانب)
مشتق:

فصل3ریاضی  3و فصل  3ریاضی عمومی پیش دانشگاهی به توضیح مطالب این فصل پرداخته است.
مهمترین کار شما در این فصل آشنایی با تکنیک های مشتق گیری و استفادهی صحیح از فرمولهای مشتق است.
این فصل در کنکور 3یا  4تست را به خود اختصاص داده است و عدم تسلط بر این فصل باعث میشود که در فصل
کاربرد مشتق دچار مشکل شوید و در حل قسمتهای آن عاجز شوید.

دراین فصل به نکات زیر توجه کنید:
 .1مباحث اتحادها ،تعیین عالمت ،رادیکال،قدر مطلق ،براکت ،حد و پیوستگی و مجانب را خوب بلد باشید تا در این
فصل دچار افسردگی ،سرخوردگی ،سرماخوردگی ،و  ..نشوید.
 .2معموالً یکی از سواالت کنکور سراسری از بخش تعریف مشتق مطرح میشود که در اینگونه سواالت باید با سوال
مانند یک حد برخورد کرد.
 .3از قضیهی اصلی مشتق گیری میتوان نتایج زیر را گرفت:
الف) اگر  fدر  x=aناپیوسته باشد ،آن گاه  fدر  aمشتق پذیر نمیباشد.
ب) پیوستگی شرط الزم برای مشتق پذیری میباشد( .یکی از سواالت مهم سوال مشتق پذیری بررسی دو شرط
پیوستگی و مشتق پذیری است)
پ) پیوستگی راست شرط الزم برای مشتق راست است.
ت) پیوستگی چپ شرط الزم برای مشتق چپ است.
ث) شرط الزم و کافی برای مشتق پذیری آن است که مشتق راست و چپ تابع با هم برابر باشند.
 .4دانستن نقاط مشتق ناپذیر توابع قدر مطلقی ،جزء صحیح و رادیکالی با فرجهی فرد بسیار پرکارد میباشد،
مخصوصاً این مطلب که « :ریشه های ساده درون قدر مطلق ،نقاط مشتق ناپذیر تابع هستند مگر آنکهیک عامل صفر
کننده جلوی عبارت ضرب شود».
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2
تابع با ضابطهی  y = x xاز نظر پیوستگی و مشتق پذیری در  x=0چگونه است ؟
)2پیوسته است ولی مشتق پذیر نیست.
			
 )1پیوسته و مشتق پذیر است
 )4فقط از راست پیوسته است و از راست مشتق پذیر
		
 )3نه پیوسته است و نه مشتق پذیر

سراسری87

گزینهی  1صحیح است →| y = x | x
 .5سواالت مربوط به محاسبهی مشتق را میتوان به دسته های زیر طبقه بندی کرد:
)2مشتق عامل صفر کننده
 )1ساده کردن قبل از مشتق گیری
 )4استفاده از عکس قوانین مشتق
			
 )3مشتق تابعfog
)6مشتق توابع نمایی و لگاریتمی
 )5مشتق زنجیره ای		
 )8مشتق توابع معکوس
		
 )7مشتق توابع ضمنی



از بین موارد باال ،مشتق  fogو مشتق ضمنی و مشتق توابع معکوس بسیار مورد توجه طراحان کنکور سراسری است.

1
مثال :اگر
4 5x − 9
3
			
)1
4

= ( g ) xو  f ( x ) = sin 2 πxمشتق تابع  fogبه ازای  x = 2کدام است؟
5 )2
			
8

باتوجه به تعریف مشتق تابع مرکب داریم:

3
			
π )3
4

5
π )4
8
(y = fog ) x( ⇒ y′ = g ′) x( f ′) g ) x
(⇒ y′)2( = g ′)2( × g ′)h)2

5
1
5
× = (g ′) x
= (⇒ g ′)2
8
4 2 5x − 9
f ′) x( = 2π sin πx cos πx = π sin 2πx
1
1
π
→ f ′) g )2( = f ′) ( = π sin = π
4
2

گزینه  4صحیح است.

2, 3
1 5
5π
= → y′) g )2( = g ′)2( × f ′) ( = × π
4 8
8

 .6محاسبهی مشتق چپ و راست مخصوصاً در توابع قدر مطلق و جزء صحیح از سواالت مورد عالقه طراحان است.
 .7معادلهی خط مماس و قائم از دو جنبه حائز اهمیت است ،یکی مماس و قائم از نقطهی روی منحنی یا خارج منحنی و دیگری
خط مماس و قائم در توابع ضمنی.
 .8در محاسبه مشتق  nام ،کافی است بعداز چندبار مشتق گرفتن به تناوب و تکرار توابع جدید با ضریب های متفاوت دقت کنید و
به راحتی مشتق  nام را پیش بینی کنید.
 .9زاویهی بین خط و منحنی و زاویهی بین دو منحنی از آخرین قسمتهای این فصل است که باید با حل تستهای تالیفی به تسلط
برسید.

157

ریاضی تجربی

 .10ارتباط تعریف مشتق با فرمولهای مشتق بسیار حائز اهمیت است( .خیلی خیلی مهم)
صفحات و تمرین های مهم کتاب درسی:

صفحهی  75تا  78کتاب پیش دانشگاهی  ،مسائل صفحهی  ، 79سوال های  10تا  14صفحهی 74

کاربرد مشتق:

بااین فصل در فصل چهارم ریاضی عمومی پیش دانشگاهی آشنا میشویم که  3یا  4تست را در کنکور به خود
اختصاص داده است.
در این فصل با مطالبی آشنا میشوید که با استفاده از آنها میتوانید بعضی از مسائل ریاضی در سال های قبل را به
راحتی حل کنید .مث ً
ال با استفاده از کاربرد مشتق میتوانید راحت تر صعودی یانزولی بودن توابع را تشخیص داد.
دراین فصل به نکات زیر توجه کنید:
 .1کاربرد مشتق را میتوان به زیر مجموعه های زیر تقسیم کرد:
الف) توابع صعودی و نزولی:
از ساده ترین مباحث کاربرد مشتق است که به راحتی میتوانید پاسخگو باشید.
ب) نقاط بحرانی ،اکستر مم های نسبی و مطلق ،روش های محاسبهی ماکزیمم و مینیمم نسبی ،تقعر منحنی و
نقطهی عطف
این قسمت از قسمت های مهم و نکته دار کنکور سراسری میباشد که 2سوال از آن در کنکور مطرح میشود که
میتواند در قالب پارامتری و یا غیر پارامتری باشد.
تذکر  :1قبل از هر چیز بهتر است تعریف اکسترمم نسبی و مطلق ونقطهی بحرانی و عطف را خوب بخوانید و
مفهومش را یاد بگیرید.
تذکر :2تسلط بر نقاط مشتق ناپذیر نظیر ناپیوستگی ،زاویه دار ،بازگشتی و عطف قائم میتواند در محاسبهی تعداد
نقاط بحرانی کار را سریع تر کند (چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است!)
مث ً
ال:
در توابع قدر مطلق نقاط مشتق ناپذیر را ابتدا شناسایی کنید وسپس قدر مطلق را تعیین عالمت کنید.
تذکر :3خیلی از سواالت مشکل و پیچیده ای اکسترمم مطلق را میتوان با یک تفکرمناسب به راحتی حل کرد.
 Minمطلق تابع با ضابطهی  f ) x( = x − 3 x 3 − x2بر روی  IRکدام است ؟
1
1
			
)3
			
			
-1)1
− )2
3
3
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)4صفر

کافیست که فاکتورگیری کنیم:
f ) x( = 3 x2 )3 x − 3 x − 3 ( ≥ 0 ⇒ min = 0
گزینهی  4صحیح است.
تذکر :4ریشه های مضاعف مشتق اول تابع طول نقطهی اکسترمم نسبی تابع نمیباشد.
تذکر  :5در ارتباط با نقطهی عطف یادتان باشد که:
مماس بر منحنی در نقطهی عطف از منحنی عبور می کند.
به ازای هر  xکه  y′′ = 0و تابع  y′′اطراف آن نقطه تغییر عالمت دهد x ،نقطه عطف است.
ریشهی مضاعف  y n = 0طول نقطهی عطف تابع نمیباشد.
تذکر :6برای بررسی تقعر منحنی تابع مراحل زیر را انجام دهید:
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هفته سوم تیرماه

روز اول

مطالعه
زمان اجرا
مطالعه
زمان اجرا
مطالعه
زمان اجرا
مطالعه
زمان اجرا

ادبيات
عربي
ديني
زبان
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................

جمع ساعات مطالعه

ساعات مدرسه و آموزشگاه

ساعات خواب

نوكامپيوتر
ساعاتتلويزيون ،تلف 

ساعات تفريح

جمع كـل
ليست فعاليتهاي اجرا شده در طول هفته
بازه مطالعاتي
شنبه
يكشنبه
دوشنبه
سهشنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

روزها

روز دوم

روز سوم

روزچهارم

روزپنجم

روز ششم روز هفتم

جمع كـل
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