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   مطالبفهرست

  )جلد اول(
  1................................................................................................. مقدمات. فصل م

  1  ) اعداد حقيقي و خط حقيقي   (1.تمرينهاي م
  3  ) مختصات دكارتي در صفحه (2.تمرينهاي م
  7  ) 2نمودارهاي معادالت درجة  (3.تمرينهاي م
  11  )تابعها و نمودارهاي آنها (4.تمرينهاي م
  16  ) تركيب توابع براي ساختن تابعهاي جديد  (5.تمرينهاي م
  20  )  و خطياي چندجملهتابعهاي  (6.تمرينهاي م
  22  )تابعهاي مثلثاتي (7.تمرينهاي م

  29.......................................................................... حدود و پيوستگي . 1فصل 
  29  ) و مساحت ، چند مثال از سرعت، ميزان رشد   (1.1تمرينهاي 
  30  )حدود توابع (1.2تمرينهاي 
  36  )نهايت و حدهاي نامتناهي حدود در بي( 1.3تمرينهاي 
  40  )پيوستگي (1.4تمرينهاي 
  43  ) تعريف صوري حد (1.5تمرينهاي 

  47  اي تمرينهاي دوره
  49  مسائل مشكل

  53....................................................................................... مشتقگيري. 2فصل 
  53  )خطوط مماس و شيبهاي آنها  (2.1تمرينهاي 
  56  ) مشتق (2.2تمرينهاي 
  63  ) قواعد مشتقگيري  (2.3تمرينهاي 

  67  )اي قاعدة زنجيره  (2.4ي تمرينها
  71  )مشتق تابعهاي مثلثاتي  (2.5تمرينهاي 
  74  ) قضية مقدار ميانگين  ( 2.6تمرينهاي 
  76  ) استفاده از مشتقها (2.7تمرينهاي 
  79  )مشتقهاي مراتب باال (2.8تمرينهاي 
  83  )مشتقگيري ضمني (2.9تمرينهاي 
  86  ) پادمشتقها و مسائل مقدار اوليه  (2.10تمرينهاي 
  90  )سرعت وشتاب (2.11تمرينهاي 

  93  اي تمرينهاي دوره
  97  مسائل مشكل

  103...........................................................................  تابعهاي متعالي. 3فصل 
  103  )تابعهاي معكوس (3.1تمرينهاي 

  107  )توابع نمايي و لگاريتمي (3.2تمرينهاي 
  109  )لگاريتم طبيعي و نمايي   (3.3تمرينهاي 
  115  ) رشد و تحليل  (3.4تمرينهاي 
  119  )بع مثلثاتي معكوس توا (3.5تمرينهاي 
  124  )توابع هذلولوي (3.6تمرينهاي 
  126  )معادالت ديفرانسيل خطي مرتبة دو با ضرايب ثابت  (3.7تمرينهاي 

  131  اي تمرينهاي دوره
  134  مسائل مشكل

  137.............................................................. چند كاربرد از مشتقها   . 4فصل 
  137  )ميزانهاي مرتبط (4.1تمرينهاي 
  146  )ممر اكستريمقاد (4.2تمرينهاي 
  153  ) تقعر و نقاط عطف    (4.3تمرينهاي 
  158  )رسم نمودار يك تابع (4.4تمرينهاي 
  172  )مممسائل مقدار اكستر (4.5تمرينهاي 
  183  )هاي معادالت يافتن ريشه  (4.6تمرينهاي 
  186  ) تقريبات خطي (4.7تمرينهاي 
  190  )ايهاي تيلور چندجمله (4.8تمرينهاي 
  194  ) صور مبهم (4.9تمرينهاي 

  198  اي  نهاي دورهتمري
  202  مسائل مشكل

  207.................................................................................. انتگرالگيري  . 5فصل 
  207  )مجموعها و نماد سيگما (5.1تمرينهاي 
  211  )صورت حدود مجموعها مساحتها به (5.2تمرينهاي 
  215  ) انتگرال معين (5.3تمرينهاي 
  217  ) خواص انتگرال معين (5.4تمرينهاي 
  221  )انتگرال قضية اساسي حساب ديفرانسيل و  (5.5تمرينهاي 
  226  )روش جانشاني (5.6تمرينهاي 
  231  ) مساحتهاي نواحي مسطح (5.7تمرينهاي 

  237  اي تمرينهاي دوره
  240  مسائل مشكل

  245..............................................................  روشهاي انتگرالگيري. 6فصل 
  245  ) جزء به انتگرالگيري جزء (6.1تمرينهاي 
  252  )جانشانيهاي معكوس (6.2تمرينهاي 

ه



 

 و  

  260  )بع گوياانتگرالهاي توا (6.3تمرينهاي 
  266  )انتگرالگيري با استفاده از جبر كامپيوتري يا جدولها  (6.4تمرينهاي 
  268  )انتگرالهاي مجازي (6.5تمرينهاي 
  273  )قواعد ذوزنقه و نقطة مياني    (6.6تمرينهاي 
  277  ) قاعدة سيمپسون (6.7تمرينهاي 
  279  ) هاي ديگر انتگرالگيري تقريبي جنبه (6.8تمرينهاي 
  283   راجع به روشهاي انتگرالگيرياي  دورهتمرينهاي

  293  اي ديگر تمرينهاي دوره
  295  مسائل مشكل

  299.......................................................... كاربردهاي انتگرالگيري   . 7فصل 
  299  )حجم اجسام دوار (7.1تمرينهاي 
  306  ) وسيلة برش  حجمهاي ديگر به (7.2تمرينهاي 
  309  ) طول قوس و مساحت سطح (7.3تمرينهاي 
  314  ) رها، و مركز جرم جرم، گشتاو (7.4تمرينهاي 
  319  )مركزگونها (7.5تمرينهاي 
  326  )كاربردهاي فيزيكي ديگر (7.6تمرينهاي 
  329  )شناسي كاربردها در تجارت، امور مالي، و بوم (7.7تمرينهاي 
  331  )احتمال (7.8تمرينهاي 

  

  335  ) معادالت ديفرانسيل مرتبة يك  (7.9تمرينهاي 
  339  اي تمرينهاي دوره
  342  مسائل مشكل

  347...  مخروطيها، منحنيهاي پارامتري، و منحنيهاي قطبي             .  8فصل  
  347  )مخروطيها (8.1تمرينهاي 
  353  )منحنيهاي پارامتري (8.2تمرينهاي 
  358  )منحنيهاي پارامتري هموار و شيبهاي آنها (8.3تمرينهاي 
  362  )طول قوسها و مساحتها براي منحنيهاي پارامتري  (8.4تمرينهاي 
  365  ) مختصات قطبي و منحنيهاي قطبي  (8.5تمرينهاي 
  369  ) شيبها، مساحتها، و طول قوسها براي منحنيهاي قطبي  (8.6تمرينهاي 

  375  اي تمرينهاي دوره
  379  مسائل مشكل

  383............................................................................................................ها  ضميمه
  383  )اعداد مختلط (1ة مضمي

  386  ) توابع پيوسته (2ضميمة 
  388  )  انتگرال ريمان (3ضميمة 
  390  )نسيلمعادالت ديفرا (4ضميمة 

  




