
 

تاب  ی  و ی    ا
  )سؤال به ازاي هر سؤال كنكور 65تقريباً ( :تناسب و توازن  - 1

 طـرح  سـؤال   14تـا   13 ، در مجمـوع هـا  كه در كنكور سراسري از اين فصـل  فصل است 5شامل  حساب ديفرانسيل و انتگرالكتاب 
 .ايـم  ار دادهقرتست براي تمرين شما  65 كنكور، طور ميانگين به ازاي هر سؤال بنابراين به ،تست است 907 شامل اين كتاب. شود يم
  . دهد نمايش مي كنكور سراسريبه ازاي هر سؤال فصل كتاب را هر سؤاالت ن و تناسب زضريب توازير، مودار ن
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هاي هر فصل  تعداد سؤال. ها تا حد زيادي رعايت شده است تناسب تعداد سؤالكنيد  مالحظه ميدر نمودارهاي ستوني همانطور كه 

. دهد ي زمان را مي همبستگي به شما امكان مديريت بهينه اين. اين كتاب با اهميت نسبي آن فصل در كنكور سراسري متوازن است
  .كنيد شما هر فصل را متناسب با اهميت آن در كنكور مطالعه مي

 هـاي  اي بودن مفاهيم آن و امكان طـرح سـوال در سـال    با اينكه از فصل صفر در كنكور سه سال اخير سؤالي طرح نشده است ولي به دليل پايه
  .بودن اين فصل است  ، به دليل جديدنسبت به ضريب تناسب )ها دنباله(هاي فصل اول  همچنين بيشتر بودن سؤال. ايم سؤال قرار داده 25آينده، 

  ها تستدار بودن  شناسنامه  -2
ي آموزشي در دو  هاي هر بسته تست. ايم هاي اين كتاب همگي شناسنامه دارند و در تنظيم آنها از منابع معتبر استفاده كرده تست

  . بخش جداگانه تنظيم شده است
  »كنكورهاي سراسري داخل و خارج كشور«  بخش اول

ها در اين بخش، آموزشي بوده و به روش  مان تستچيد. سال اخير است 10تست اين كتاب از كنكورهاي سراسري  907تست از  549
اند كه روش حل يكساني دارند يا از فرمول يكساني در حل آنها استفاده  هايي در يك تيپ قرار گرفته تست. اند بندي تنظيم شده تيپ
  .هاي اخير تشخيص دهيد توانيد گرايش طراحان سؤال را در سال ها مي ي اين تيپ شما با مطالعه. شود مي

  »هاي كانون و ساير منابع آزمون«  دومبخش 
در . ي آموزشي با استفاده از منابع استاندارد است هدف اين بخش پوشش كامل مطالب هر بسته. تست است 358اين بخش شامل 

  .ايم هاي كتاب درسي استفاده كرده هاي كانون، دانشگاه آزاد و تمرين هاي اين بخش از آزمون تنظيم تست


