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، همانند سه چاپ ديگر، براي دانشجويان تحليلي ةچاپ چهارم حساب ديفرانسيل و انتگرال با هندس
هاي غير فني طرح شـده اسـت. در    م طبيعي و اجتماعي، يا رشتهعلو ،رياضي و نيز دانشجويان مهندسي

  ايم. دبيرستان را دانسته گرفتهة تدوين آن جبر و هندس
و  ،كتاب هم در يك جلد و هم در دو قسمت در دسترس شماست. قسـمت يـك از پـانزده فصـل اول    

هر دو قسمت  هاي نامتناهي در در باب سري 15متشكل است. فصل  20تا  15هاي  قسمت دو از فصل
آمده است تا استفاده از دو جلد را مفيدتر كند. مطالب قسـمت يـك عبارتنـد از حسـاب ديفرانسـيل و      

تـوان آنهـا را در يـك سـال و در نـه يـا ده        تحليلي در صفحه، و مي ةانتگرال توابع يك متغيره و هندس
قسمت دو بـراي   دريس كرد.ساعت در هفته در نظام نيم سالي يا دوازده ساعت در هفته در نظام ثلثي ت

يك درس پنج يا شش ساعت در هفته در نظام نيم سالي يا هشت ساعت درهفته در نظام ثلثي مناسـب  
و نيـز  ، است. اين قسمت شامل حساب ديفرانسيل و انتگرال چند متغيره و بحثي از بردارها در صـفحه 

  باشد. تحليلي فضايي، مية با روش برداري در هندس، در ابعاد سه
ايم تـا تعـادل سـالمي بـين حسـاب ديفرانسـيل و انتگـرال         اند. كوشيده هداف چاپهاي قبلي حفظ شدها

اي برقرار شود. با توجـه بـه    يعني شهودي، و ديدگاه محاسبه، تر مقدماتي به روش دقيق و روش قديمي
دي سعي شده مطالب در حـد تجربـه و پختگـي مبتـ    ، اينكه كتاب درسي بايد براي شاگرد نگاشته شود

كه برهان قضايا الزمند و اين  خواننده بايد بداند توضيح نماند يا حذف نشود. اي بي باشد و هيچ مرحله
هـاي قبلـي كتـاب     اند تا براي شاگردي كه بر بخـش  دار و بدقت توضيح داده شده برهانها بخوبي انگيزه

  نسبتا مسلط است قابل درك باشد.
كل و مثال وسعت يافته است، و در اين حـاالت هميشـه   عموما بحث با ش در مورد قضاياي بي برهان،

  تاكيد شده كه مطالب توضيحي است از قضيه و برهاني براي آن نيست.
در اينجا بـيش از   كه در بندهاي زير مطرح خواهند شد. شود، در سراسر اين چاپ نوآوريهايي ديده مي

اي  از محاسـبه  انواع مختلفي از مسائل،اند تا  بندي شده تمرين وجود دارند كه تجديد نظر و طبقه 6800



و ، تمرينات مقـدماتي اضـافي   تمرين جديد، 2000در دست باشد. در بين بيش از  تا كاربردي و نظري،
  شوند. يافت مي نيز تمريناتي در رابطه با واحد سنجش،

هـاي قبلـي كمتـر مشـروح اسـت.       شامل مطالبي در باب دستگاه اعداد حقيقي است و از چاپ 1 فصل
توابع  تحليلي در اين فصل شامل مطالب سنتي خطوط مستقيم و همچنين دايره است. ةشنايي با هندسآ

و از اين ايده براي تجسـم  ، هاي مرتب تعريف اي از جفت شوند. تابع مجموعه عرضه مي 5-1در بخش
بـع  تعريـف توا  هايي از اعـداد حقيقـي اسـتفاده شـده اسـت.      مفهوم تابع به عنوان تناظري بين مجموعه

در  5و3ايم. ايـن معرفـي زودتـر اسـتفاده از آنهـا در فصـول       برده 7-1سينوس و كسينوس را به بخش 
  سازد.مثالهاي مشتقگيري و پاد مشتقگيري از توابع غير جبري را مجاز مي

اين چاپ كامل است. ايـن مباحـث در قلـب هـر درس مقـدماتي       2بحث حدود و پيوستگي در فصل 
ابتدا انگيزه قدم بـه قـدم داده شـده كـه     ، براي مفهوم حد يك تابع ال واقعند.حساب ديفرانسيل و انتگر

از محاسبه مقدار تابع در مجاورت يك عدد به تعريف دقيق اپسيل ، با بيان شهودي فرايند حد، بحث را
قضاياي حدي بيان  ةهم اند. شوند گنجانده شده اي از مثالها كه تدريجا مشكل ميرشته كشاند.دلتا مي –

انـد. در بحـث    ها به اختصـار شـرح داده شـده    و بقيه در تمرين اند، و چند برهاني در متن آمده، اند شده
و از آنهايي كه معنـي شـهودي كمتـري     از توابع روزمره به عنوان مثال و مثال نقض استفاده،، پيوستگي

  دارند احتراز شده است.

منحني تعريف شـده تـا قـبال كـاربرد     خطوط مماس بر يك  ، پيش از تعريف صوري مشتق،3در فصل 
الخـط پـس از اثبـات     اي در حركـت مسـتقيم  هندسي مشتق نموده شود. كاربرد فيزيكي سـرعت لحظـه  

و در  بيان و اثبات شـده اسـت،   7-3اي در بخش  زنجيره ةشود. قاعد قضايايي در مشتقگيري عرضه مي
 4انـد. فصـل   توابع غير جبري بكار رفته اي براياينجا توابع سينوس و كسينوس به عنوان مثال از قاعده

ها، و رسم منحنـي، و نيـز در    ها و مينمم ماكزيمم هاي مرتبط، كاربردهاي سنتي مشتق را در مسائل ميزان
  دهد.تجارت و اقتصاد بدست مي

اسـتفاده  » اد مشـتقگيري پ« گيري نامعين از اصطالحشود. به جاي انتگرالمطرح مي 5پادمشتق در فصل 
كـه در  ، هاي معين گويد كه بايد بين انتگرالنماد متعارف .......... حفظ شده است. اين نماد مي شده، اما

اما اين تـا جـايي كـه از جنبـه نظـري ديـد        اي موجود باشد،ها رابطه و پاد مشتق معرفي شدند، 6فصل 
 5در فصـل   ها بدسـت دهـد آسـيبي نخواهـد رسـانيد.      صحيحي از انتگرال معين به عنوان حد مجموع

  بازنويسي شده است.، هايي جديد همراه با مثال، پذير معادالت ديفرانسيل با متغيرهاي جدايي
ها داده شده تا بر طـرز   هاي معين به وسيله يافتن حدود مجموع انتگرالة تمريناتي در محاسب 6در فصل 

ك منحنـي بـه   محاسبه آنها تاكيد گذارده شود. معرفي انتگرال معين پس از تعريف مسـاحت تحـت يـ   
اساسـي حسـاب    ةآيد. خواص مقدماتي انتگرال معين را نتيجـه گرفتـه و قضـي   ها مي عنوان حد مجموع

مهمي است، زيرا روش ديگري بـراي   ةكنيم كه اين قضيكنيم. تاكيد ميديفرانسيل و انتگرال را ثابت مي
اساسـي عرضـه   ة ضـي دهد. انتگرالگيري تقريبي بالفاصـله پـس از ق  ها بدست مي حدود مجموع ةمحاسب



كرانهاي خطاي ناشي از اين تقريبـات گنجانـده    ةاين مطالب در صورت قضايايي براي محاسب شود. مي
  اند.شده

مشتمل بـر   7اند. آنهاي موجود در فصل در اين چاپ كاربردهاي انتگرال معين به دو فصل تقسيم شده
يسي شده تا واحدهاي متري را در بخش مربوط به كار بازنو طول قوس، و كار هستند. حجم،، مساحت

  اند.برگيرد، و امثله و تمرينات جديدي نيز براي استفاده از اين واحدها گنجانده شده
مبحث توابع معكوس با استفاده از تابع يك به يك بازنويسي شده و در دو بخش به جـاي   ،8در فصل 

نوين انجام يافته است. لگـاريتم   يكي آمده است. بحث توابع لگاريتمي و نمايي در اين فصل به روشي
طبيعي به صورت انتگرال، و تابع نمايي با معكوس تابع لگاريتمي طبيعي تعريـف شـده اسـت. سـپس     

  ايم.توان گنگ يك عدد حقيقي را تعريف كرده
هـاي مثلثـاتي مهـم را    انـد. اتحـاد  تعريف شده 9توابع تانژانت، كتانژانت، سكانت، و كسكانت در فصل 

ايـم.  اي اين توابع بكـار بـرده  ه هايي جهت مشتقات و انتگرال ه و براي بدست آوردن فرمولنتيجه گرفت
هاي قبلي پيراسته، و بحث توابع هذلولي به اين فصل آورده شـده   بحث توابع مثلثاتي معكوس در چاپ

  است.
فرانسـيل و  اي حساب ديهاي محاسبهدر باب فنون انتگرالگيري، درگير يكي از مهمترين جنبه ،10فصل 

تسـلط بـر فنـون     ايم. هاي نظري هر روش را توضيح داده زمينه ،اي مقدماتيانتگرال است. پس از انگيزه
و براي توضيح از مسائلي استفاده شده كه شاگرد محقق در عمل با  ها دارد، انتگرالگيري بستگي به مثال

  مسائلي كه حلشان به صبر و استقامت نياز دارد. آنها مواجه است،
انـد و شـامل امثلـه و تمرينـات     بازنويسـي شـده   11هاي مربوط به كاربرد انتگرال معين در فصل  خشب

باشـند. بحثـي اضـافي در بـاب     آموخته شد مـي  10جديدي در رابطه با فنون انتگرالگيري كه در فصل 
  گيري نيز مطرح شده است.واحدهاي اندازه

ها بـه عنـوان مبحثـي     مخروطي 13اند. در فصل آمده 12مختصات قطبي و كاربردهايي از آنها در فصل 
طبيعي و نزديكشان با هم تاكيد گذارده شود. سـهمي در دو بخـش    ةشوند تا بر رابطيكپارچه مطرح مي

آينـد، و معـادالت دكـارتي    ها در مختصات قطبي بدست مي شود. بعد معادالت مخروطياول مطرح مي
بيضي، و هذلولي نيـز   . كاربردهاي ديگري از سهمي،شوندبيضي و هذلولي از معادالت قطبي نتيجه مي

  در اين چاپ گنجانده شده است.
عرضه  14در فصل  ،اي مربوطهو فرمول تيلور، و فنون محاسبه ،هاي مجازي مباحث صور مبهم، انتگرال

، تا جايي كه در يك كتاب حساب ديفرانسيل و انتگـرال مقـدماتي عملـي اسـت،     15اند. در فصل شده
اي مرسـوم. برهـان   هاي متناهي به طور كامل مطرح شود. عالوه بر مطالـب محاسـبه   تا سريسعي شده 

هـاي   هاي يكنوا مبتني بر خاصـيت تماميـت اعـداد حقيقـي و برهـان     تعادل همگرايي و كرانداري دنباله
  هاي تواني نيز گنجانده شده است. اي مربوط به مشتقگيري و انتگرالگيري از سريهاي محاسبهفرايند



در باب بردارها در صفحه را  16بخش اول فصل  5تواند  ر كسي بخواهد بردارها را زودتر بگويد، مياگ
تدريس كند. روش ما در بردارها جديد است، و هم موجب آشنايي با ديدگاه جبرخطـي   4بعد از فصل 

هـا در فضـاي   به بردار 17اند. فصل رداري كالسيك. كاربردها در فيزيك و هندسهبشود هم با آناليز مي
توان سه بخش اول اين فصل را همزمان با مطالب نظير در در صورت تمايل، مي پردازد و،سه بعدي مي

  مطالعه كرد. 16فصل 
شوند. بحث و امثله اصـوال در  مطرح مي 18حدود، پيوستگي، و مشتقگيري توابع چند متغيره در فصل 

شـوند. بحـث و   مطرح مـي  18چند متغيره در فصل  اند، و مشتقگيري توابعمورد توابع دو يا سه متغيره
تـوان بـه توابـع     اغلب تعاريف و قضايا را مـي  ،اند؛ با اينحالامثله اصوال در مورد توابع دو يا سه متغيره

  ...... متغيره تعميم داد.
آيـد كـه   ها وجود دارد كه متعـاقبش بخشـي مـي    بخشي در باب مشتقات جهتي و گراديان 19در فصل 

دهد. كاربردهـاي مشـتقات   مماس بر يك سطح نشان مية صفحة گراديان را در يافتن معادلكاربردهاي 
هـاي   اند، و بحث مبسوطي از ضرايب الگرانژ به انضمام مثالجزئي در حل مسائل اكسترمم عرضه شده

هـاي خـط و مطالـب مربوطـه      سه بخش بـه انتگـرال   اند.جديد و نيز بحثي از نظريه روش مطرح شده
  اند.تهاختصاص ياف

يك تابع سه متغيـره، همـراه بـا كاربردهـايي در     ة انتگرال مضاعف يك تابع دو متغيره و انتگرال سه گان
در ايـن چـاپ جديـد اسـت. ايـن       6-20اند. بخـش  داده شده 20فيزيك، مهندسي، و هندسه در فصل 

  پردازد.استوكس در صفحه مية گرين و قضية بخش به توضيح قضي
  هولدلويي اليت
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