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   مطالبفهرست

  )دومجلد (
  397 ..................................ها، سريها، و سريهاي تواني      دنباله. 9فصل 

  397  )ييها و همگرا دنباله (9.1 يهانيتمر
  400  )ي نامتناهيهايسر (9.2 يهانيتمر
  402  ) مثبتيهاي سري برايي همگرايآزمونها  (9.3 يهانيتمر
  408  )  مطلق و مشروط ييهمگرا (9.4 يهانيتمر
  412  )ي توانيهايرس (9.5 يهانيتمر
  416  )  و ماكلورنلوري تيهايسر (9.6 يهانيتمر

  422  )كاربردهاي سريهاي تيلور و ماكلورن (9.7تمرينهاي 
  425  )يا  دوجملهي و سريا  دوجملهيةقض (9.8 يهانيتمر
  426  ) هي فوريسر (9.9 هاينيتمر
  428  يا  دورهيهانيتمر

  433  مسائل مشكل

  439 ..... بعدي  در فضاي سهبردارها و هندسة مختصات   . 10فصل 
  439  )3هندسة تحليلي در ابعاد   (10.1تمرينهاي 
  443  )بردارها (10.2تمرينهاي 
  449  )بعدي ضرب خارجي در فضاي سه (10.3تمرينهاي 
  451  ) صفحات و خطوط (10.4تمرينهاي 
  454  ) سطوح درجة دو (10.5تمرينهاي 
  458  ) كمي جبر خطي (10.6تمرينهاي 
  461  ) تفاده از ميپل براي محاسبات برداري و ماتريسي اس (10.7تمرينهاي 

  463  اي تمرينهاي دوره
  466  مسائل مشكل

  467 ..................................................... توابع برداري و منحنيها  . 11فصل 
  467  ) متغيره توابع برداري يك (11.1تمرينهاي 
  471  )چند كاربرد مشتقگيري برداري  (11.2تمرينهاي 
  473  )سازيها منحنيها و پارامتري (11.3تمرينهاي 
  477  ) انحنا، تاب، و كنج فرنه   (11.4تمرينهاي 
  477  )سازيهاي كلي  پارامترييانحنا و تاب برا (11.5تمرينهاي 
  484  )اي كپلر قوانين حركت سياره( 11.6تمرينهاي 

  489  اي تمرينهاي دوره
  492  مسائل مشكل

  497 .................................................................  مشتقگيري جزئي. 12فصل 
  497  ) توابع چندمتغيره  (12.1 ينهايتمر

  503  )حدود و پيوستگي (12.2 ينهايتمر
  505  ) جزئييمشتقها (12.3 يهانيتمر

  510  ) مراتب بااليمشتقها (12.4تمرينهاي 
  513  )اي قاعدة زنجيره  (12.5تمرينهاي 
  519  )تقريبات خطي، مشتقپذيري، و ديفرانسيلها    (12.6تمرينهاي 
  522  ) جزئييگراديانها و مشتقها (12.7تمرينهاي 
  528  ) ضمنييبعهاتا (12.8تمرينهاي 
  533  )سريهاي تيلور و تقريبات  (12.9تمرينهاي 

  536  اي تمرينهاي دوره
  539  مسائل مشكل

  541 ...............................................  كاربردهاي مشتقات جزئي  . 13فصل 
  541  )مقادير اكستريم (13.1تمرينهاي 
  547  )مقادير اكستريم توابع تعريف شده بر قلمروهاي تحديد شده (13.2تمرينهاي 
  552  )ايب الگرانژضر (13.3تمرينهاي 
  559  )روش كمترين مربعات  (13.4تمرينهاي 
  563  )مسائل پارامتري (13.5تمرينهاي 
  568  ) روش نيوتن (13.6تمرينهاي 
  571  ) محاسبات با ميپل (13.7تمرينهاي 

  573  اي  تمرينهاي دوره
  577  مسائل مشكل

  581 ...........................................................  چندگانهانتگرالگيري . 14فصل 
  581  )عفمضاانتگرالهاي  (14.1تمرينهاي 
  583  )تكرار انتگرالهاي مضاعف در مختصات دكارتي (14.2تمرينهاي 
  588  ) انتگرالهاي مجازي و قضية مقدار ميانگين   (14.3تمرينهاي 
  593  ) در مختصات قطبي مضاعفانتگرالهاي  (14.4تمرينهاي 
  600  ) گانه انتگرالهاي سه (14.5تمرينهاي 
  605  ) گانه ي سهتغيير متغير در انتگرالها   (14.6تمرينهاي 
  609  ) كاربردهاي انتگرالهاي چندگانه (14.7تمرينهاي 

  616  اي تمرينهاي دوره
  620  مسائل مشكل

  623 ...................................................................  ميدانهاي برداري . 15فصل 
  623  )ميدانهاي برداري و اسكالر (15.1تمرينهاي 



 

ح  

  625  )ميدانهاي بقا (15.2تمرينهاي 
  630  )انتگرالهاي خط (15.3تمرينهاي 
  633  )انتگرالهاي خط ميدانهاي برداري( 15.4تمرينهاي 

  638  ) سطوح و انتگرالهاي سطح( 15.5ي تمرينها
  645  )سطوح جهتدار و انتگرالهاي شار   (15.6تمرينهاي 

  648  اي تمرينهاي دوره
  650  مسائل مشكل

  653 .......................................................................  حساب برداري . 16فصل 
  653  )  و كرل، ديورژانس،گراديان (16.1تمرينهاي 
  Curl(  655  و ،Grad،  Div  مستلزماد چند اتح (16.2تمرينهاي 
  658  ) قضية گرين در صفحه  (16.3تمرينهاي 

  

  659  )يبعد قضية ديورژانس در فضاي سه (16.4مرينهاي ت
  665  )قضية استوكس (16.5تمرينهاي 
  668  )برداري  فيزيكي حساب  كاربردچند  (16.6تمرينهاي 
  671  ) الخط متعامد  مختصات منحني (16.7تمرينهاي 

  674  اي اي دورهتمرينه
  676  مسائل مشكل

  679 .........................................................................................................  ها ضميمه
  679  )اعداد مختلط (1ضميمة 
  682  ) توابع پيوسته (2ضميمة 
  684  )  انتگرال ريمان (3ضميمة 
 686  )معادالت ديفرانسيل (4ضميمة 

  




