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 مقذمٍ

َمم تممًش شمذ ثمر     ریبضی خًر یبزدَم )تجرثی( ثٍ سجک آثبداوی ثٍ لطف خذا وًشته قسمت ايل کبر جذیذ مه یعىی 

 ایه کبرش َم چىتمب  وًیس مىتشر کىم ثٍ صًرت دست  خالف کتبة َبی قجلی قصذ دارش وسخٍ ايلیٍ ایه کتبة ري

 دارٌ: دلیل

 تجرثی ثٍ تبزگی مىتشر شذٌ ي وسخٍ وُبیی َىًز ثیرين ویًمذٌايل ایىکٍ وسخٍ آزمبیشی کتبة ریبضی یبزدَم 

 ديش ایىکٍ ثچٍ َبی زروگی کٍ می خًان درسبی سبل آیىذٌ ري پیش خًاوی کىه مىجعی ياسٍ درس ریبضی وذارن  

تبیپ ي صفحٍ آرایی کتبة زمبن زیبدی می ثرٌ ي عممال کتمبة    ،سًش ایىکٍ ثٍ خبطر حجم زیبد مطبلت ریبضی یبزدَم

 ثٍ مًقع ثٍ دست ثچٍ َب ومیرسٍ

ري پبکىًیس ي اسکه کىم ي ياستًن   ریبضی خًر سٍ َفتٍ یکجبر یک ثخش از کتبة ثىبثرایه مه سعی می کىم َر دي

شیذ کٍ از خًوذن کتبة لمتت  َر چىذ کیفیت اسکه ايوطًر کٍ می خًاستم وشذ يلی مطمئه ثب .ثسارش ريی ایىتروت

 می ثریذ.

در مًرد سجک وًشته کتبة َم ثبیذ خذمتتًن عرض کىم کٍ حتی االمکبن سعی کردش چُبرچًة َبی کتبة درسی ري 

رعبیت کىم یعىی ايل از َمٍ تمریه َب ي مسبئل کتبة درسی ري ثب َمم ثررسمی ممی کىمیم  ي در پبیمبن َمر درس       

 .قرار دادش کٍ مخصًص ثچٍ َبی زروگ تر َستبت وُبیی آثبدان ي حًمٍ! مسبئل امتحبوَم قسمتی تحت عىًان 

َم چىتب تمریه قرار دادش کٍ می تًویذ راَىمبیی ي جًاة تمریه َمب ري در کبومبل تلگمراش ریبضمی      مجحثثعذ از َر 

. اگرش در مًرد مطبلت کتبة سًالی داریذ از طریق تلگراش ثٍ َمیه شمبرٌ ای کٍ دادش ثجیىیذ  riazikhor@خًر 

 ش ثذیذ.پیغب

کم اشتجبٌ از آة در ثیبد امیذيارش ایه تمال  ممًرد قجمًل داومش آممًزان       ش مثل َمیشٍ سعی کردش کٍ حبصل کبر

 سیسان َستم.سرزمیىم ي دثیران عسیس قرار ثگیرٌ. مشتبقبوٍ پتیرای وظرات ارزشمىذ َمٍ ع
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 کىکمممًر، پمممی سمممی داولمممًد   ای داشمممتٍ ثبشمممم از ممممذیران محتمممرش سمممبیت َمممبی   در آخمممر الزممممٍ تشمممکر يیممم ٌ   

(http://konkur.in ،)  ریبضمممی سمممرا(http://riazisara.ir)  ًکىکًریممم (http://konkuru.ir ،) کتبثىمممب 

(http://ketabnak.com ) ري ثر عُذٌ گرفته. قجلی مه ُبیاوتشبر کتبثي ... کٍ زحمت 

   ي امب ريشُبی ارتجبط: 

    riazikhor@کبوبل تلگراش ریبضی خًر 

  SMS: 0938 572 5274 

 integralkhor.blogfa.comيثالگ اوتگرال خًر: 

 integralkhor@gmail.comایمیل اوتگرال خًر: 

 حسیه ایسن                                                           

 6931تیرمبٌ  4 - آثبدان                                                               

                                                                   

http://konkur.in/


کتاب اس هي چاج  هی کٌي خذهتتَى تگن کِ فعال ایي سِ چَى دٍستاى سیادی اس هي در هَرد کتاتْام سَال
شذُ کِ در سیز عکسشَى رٍ هالحظِ هی کٌیذ ٍ تزای تْیِ ایي کتاتْا کافیِ تِ کتاتفزٍشی ّای هعتثز شْز خَدتَى 

ّوِ ّستي. )تگذرین کِ عذُ ای ایي  شَى تِ صَرت رایگاى در ایٌتزًت در دستزسوهزاجعِ ًکٌیذ !! چَى ّ
 کتاتْا رٍ تِ اسن خَدشَى تِ هلت هی فزٍشي!!(

 

اٍلیي کتاتن اًتگزال خَر )جلذ اٍل ( ّستش کِ  حذٍد 
پٌج سال پیش هٌتشز شذُ ٍ در هَرد اًتگزال ًاهعیي 
ّست ٍ تیشتز تِ کار داًش جَّا هیخَرُ الثتِ داًش 

لثی تَی ایي آهَسای سرًگ ٍ عالقوٌذ ّن چیشّای جا
. ایي کتاب عالٍُ تز ایزاى در کتاب پیذا هی کٌي

 !افغاًستاى ّن طزفذارای سیادی دارُ

 

رٍشْای عذم هَفقیت در کٌکَر اسن دٍهیي کتاب هي 
ّست کِ چٌذ هاّیِ هٌتشز شذُ ٍ الثتِ تِ هعزٍفیت 

اًتگزال خَر ًیست. ایي کتاب در اصل تزای داًش 
شزکت در کٌکَر سزاسزی رٍ آهَسای دتیزستاًی کِ قصذ 

دارى ًَشتِ شذُ ٍ حاصل تجزتیات هي در سهیٌِ کٌکَر 
ّست. ایي کتاب تِ ستاى طٌش ًَشتِ شذُ ٍ هیتًَِ 

ٍاسِ داًش جَّایی کِ هیخَاى کٌکَر ارشذ تذى ٍ کال 
ٍاسِ کسایی کِ دًثال شیَُ ّای هٌاسة هطالعِ ّستي 

 .هفیذ تاشِ



 

 

 

ِ خَر ّست ایي ٍ اها سَهیي کتاب هي اسوش دًثال
 کتاب در هَرد دًثا لِ ّای حساتی ٍ ٌّذسی صحثت 
هی کٌِ ٍ تزای داًش آهَسای دتیزستاًی ٍ داٍطلثاى 

 کٌکَر ًَشتِ شذُ.














































