
حساب دیفرانسیل و انتگرال

دورۀ پیش دانشگاهی 
رشتۀ ریاضی ـ فیزیک 

1391



  ISBN 978 -964 -05- 2009 - 3    978-964-05 -2009- 3 شابک

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى

برنامه رىزى محتوا و نظارت بر تألىف: دفتر برنامه ریزى و تألیف كتاب هاى درسى
نام كتاب: حساب دیفرانسیل و انتگرال دورۀ پیش دانشگاهی ـ 295/1

بریری،  ناهید  باشی زاده،  امین  ایرانمنش،  علی  دکتر  اصالح پذیر،  بهمن  برنامه رىزی:  شورای   اعضای 
دکتر محمدحسن بیژن زاده، دکتر محسن جمالی، سید اصغر جوادی، طیبه حمزه بیگی، 
شهاب زاده،  جعفر  سید  شاهورانی،  احمد  دکتر  رودسری،  حسین  رحیمی،   مینو 
دکتر وحید عالمیان، سعید قریشی، سمیه السادات میرمعینی و دکتر محمد کاظم نائینی

مؤلفان: محمدحسن بیژن زاده ، دکتر وحید عالمیان و غالمعلی فرشادی 
آماده سازی و نظارت برچاپ و توزىع: ادارهٴ کّل چاپ و توزیع کتاب های درسی 

ـ    ساختمان  شمارهٴ   ٤    آموزش و  پرورش)شهید موسوی(              تهران: خیابان ایرانشهر شمالی 
ـ  ٨٨٨311٦1، دورنگار: ٨٨3٠9٢٦٦، کد پستی: 1٥٨٤٧٤٧3٥9،           تلفن: 9

www.chap.sch.ir :وب سایت          
مدىر امور فنی و چاپ: سّیداحمد حسینی  

                طراح جلد: مریم کیوان
صفحه آرا: شهرزاد قنبری  

      حروفچىن: کبری اجابتی ،  سیده فاطمه محسنی
      مصحح: شاداب ارشادی ، معصومه صابری

      امور آماده سازی خبر: سپیده ملک ایزدی
      امور فنی راىانه ای: حمیدثابت کالچاهی ، پیمان حبیب پور

ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران: تهران ـ کیلومتر 1٧ جاّدهٴ مخصوص کرج ـ خیابان ٦1 )داروپخش( 
          تلفن: ٥ ـ ٤٤9٨٥1٦1، دورنگار: ٤٤9٨٥1٦٠، صندوق پستی: 139  ـ 37515

چاپخانه:  شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«
سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ اّول 1391

حّق چاپ محفوظ است.



جوان ها و کودکان ما در سرتاسر کشور، در هر مرکزی که اشتغال به تحصىل 
اخالق  همراِه  و  تعهد  همراِه  و  تهذىب  همراِه  تحصىل  باشند  داشته  توّجه  باىد  دارند 
فاضله ای انسانی است که می تواند ما را به حىات انسانی برساند و می تواند ما را از 

وابستگی نجات دهد.
امام خمینی )ره(





پیشگفتار
1 فصل ٠ ـ یادآوری مفاهیم پایه       
1 ٠ــ1ــ اعداد حقىقی و خط حقىقی     
3 ٠ــ٢ــ اصل های جمعی      
 5 ٠ــ3ــ ضرب اعداد حقىقی      
 7 ٠ــ٤ــ بسط اعشاری اعداد گوىا     
8 ٠ــ5ــ تقرىب اعداد گنگ       

1٢ ٠ــ٦ــ ترتىب و نامساوی ها      
1٢ ٠ــ7ــ بازه های اعداد      
15 ٠ــ 8 ــ قدرمطلق       

 16 مسائل        
 18 فصل 1ـ دنباله ها       

 18 1ــ1ــ مقدمه       
 19 1ــ٢ــ دنباله های  عددی      
 ٢3 1ــ3ــ نمودار دنباله ها      
 ٢٤ 1ــ٤ــ انواع دنباله ها      

 25 مسائل        
٢7 1ــ 5   ــ همگراىی دنباله ها       

 38 مسائل        
38 	 	 	 	 1ــ٦ــ دنباله های واگرا به ∞±	
 ٤٢ 1ــ7ــ اصل موضوع تمامىت      
 ٤٦ ـ  8  ــ ىک دنبالٔه مهم       1ـ
 5٠ 1ــ9ــ جبر دنباله ها      

 52 مسائل        
 54 فصل 2 ـ حد و پیوستگی      

 5٤ ٢ــ1ــ مقدمه       

فهرست



55 ٢ــ٢ــ خط های مماس و حد      
 5٦ ٢ــ3ــ مفهوم حد ــ فراىند حد      
 ٦3 ٢ــ٤ــ حد بی نهاىت       
 ٦8 ٢ــ5  ــ حد در بی نهاىت       
7٢ ٢ــ٦ــ مفهوم رىاضی حد      
78 ٢ــ7ــ قضىه فشردگی       
 81 ٢ــ 8 ــ حدهای ىک طرفه      
85 ٢ــ9ــ محاسبه ىک حد مهم       
9٠ ٢ــ1٠ــ پىوستگی تابع       
95 ٢ــ11ــ مفهوم پىوستگی تابع  f در ىک نقطه براساس همگراىی دنباله ها   
98 ٢ــ1٢ــ پىوستگی توابع مثلثاتی      

 1٠3 ٢ــ13ــ وىژگی های مهّم تابع های پىوسته     
 1٠5 ٢ــ1٤ــ پىوستگی تابع وارون ىک تابع پىوسته     
1٠7 ٢ــ15ــ حدهای نامتناهی )حد بی نهاىت(     
 11٠ ٢ــ1٦ــ حد توابع کسری و مجانب قائم     
 113 ٢ــ17ــ حد در بی نهاىت و مجانب افقی     
 118 ٢ــ 18ــ حد بی نهاىت در بی نهاىت و مجانب ماىل    

123 مسائل        
 124 فصل 3    ـ مشتق و کاربرد آن      

1٢٤ 3ــ1ــ آهنگ تغىىر و خط مماس     
 1٢7 3ــ٢ــ مشتق تابع       
1٢9 3ــ3ــ آهنگ تغىىر      



13٤ 3ــ٤ــ تابع مشتق       
139 3ــ5ــ نتاىج اّولىٔه مشتق پذىری      
1٤3 3ــ٦ــ مشتق توابع مثلثاتی      
1٤8 3ــ7ــ مشتق های مرتبه های باالتر     
15٤ 3ــ 8 ــ قاعدٔه زنجىری      
157 3ــ9ــ مشتق گىری ضمنی      
1٦٠ 3ــ1٠ــ مشتق تابع وارون      
1٦٢ 3ــ11ــ مشتق توابع نماىی و لگارىتمی طبىعی    
1٦8 3ــ1٢ــ مقدارهای اکسترمم سراسری و مسائل بهىنه سازی   
 183 3ــ13ــ مشتق دوم و تعقر نمودار تابع     
187 3ــ1٤ــ ماکزىمم و مىنىمم موضعی )نسبی(     
 195 3ــ15ــ آهنگ های تغىىر وابسته     
٢٠٠ 3ــ1٦ــ رسم نمودار تابع       

 213 مسائل        
 214 فصل 4ـ انتگرال       

 ٢1٤ ٤ــ1ــ مسأله مساحت      
 ٢٢٢ ٤ــ٢ــ مساحت به عنوان حد مجمو     
 ٢3٠ ٤ــ3ــ انتگرال معىن      
 ٢٤٢ ٤ــ٤ــ وىژگی های انتگرال معىن     
 ٢٤٤ ٤ــ5ــ قضىه اساسی حساب دىفرانسىل و انتگرال    

 251 مسائل        
254 مراجع        



پیشگفتار 

واژه رىاضىات که معادل کلمه التىن )Mathematics( است. در زبان ىونانی به مجموعه ای 
از دانستنی های عمومی اطالق می شد که کسب آن برای همه افراد تحصىل کرده الزم و ضروری تلقی 
شده است. افالطون فىلسوف مشهور ىونانی را باور بر اىن بود که مطالعه رىاضىات عالی ترىن زمىنه را 
برای تعلىم ذهن فراهم می آورد. کاوش های باستان شناسی نشانگر آن است که حتی در تمدن های اولىه 
انسان ها با شمارش و مقدماتی از علم حساب آشناىی داشته و از آن بهره برده اند. امروزه با پىشرفت 
تمدن صنعتی هر شهروند می باىست با مقدماتی از رىاضىات مشتمل بر علم حساب و هندسه مقدماتی 

آشناىی داشته باشد. 
در سطحی پىشرفته تر دانش آموزان و دانشجوىان می باىست با مباحث دىگری از رىاضىات آشنا 
شده تا درک بهتری از ساىر دروس خود داشته باشند.در اىن مىان، درس حساب دىفرانسىل و انتگرال 
جاىگاه وىژه ای دارد. حساب و هندسه ابزارهای مفىدی برای توصىف روابط بىن کمىت های اىستا و 
استاتىک می باشند؛ لکن درگىر مفاهىمی که بتواند به توصىف تغىىرات کمىت ها کمک کند نمی باشند. 
حساب دىفرانسىل و انتگرال، در واقع اعمالی هستند که برای سنجش راه های مرتبط با تغىىرات کمىت ها 
ابداع شده اند. حساب دىفرانسىل و انتگرال که تحت نام حسابان نىز از آن ىاد می شود، ابزارهای الزم 
را برای مطالعه و بررسی حرکت ها به صورت کمی فراهم می کنند. از منظر تارىخی نىز، کشف حسابان به 

دنبال مطالعه رصد حرکت سىاره ها توسط فىزىکدانان و منجمان اتفاق افتاده است.
فىزىکدان  ىافته های  درخصوص  را  مطالعاتی  و  پژوهش ها  آلمانی  رىاضىدان  کپلر1  ىوهانس 
نام تىخوبراهه٢ در قرن هفدهم مىالدی انجام داد به دنبال اىن مطالعات، نىوتن و الىبنىتز  به  دانمارکی 
همزمان توانستند با کشف حساب دىفرانسىل و انتگرال به تبىىن حرکت سىارات ناىل شوند. در واقع 
بخش اعظمی از رىاضىات به طور مستقىم ىا غىرمستقىم درنتىجه مطالعه حرکت اجسام و اجرام سماوی 

رشد و توسعه ىافته است. حرکت جزء ذاتی اشىاء به شمار می رود. 
دىگری  و  )مشتق گىری(  دىفرانسىل گىری  ىکی  که  می باشد  عمل  دو  بر  مشتمل  حسابان 

Techo Brahe ــ٢                                    Yohand Kepler ــ1



انتگرال گىری نامىده می شوند. همانند جمع و تفرىق که مغلوب ىکدىگرند. کاری که مشتق گىری می کند 
تعرىف  حد  نام  به  جدىدتری  عمل  برحسب  انتگرال گىری  و  مشتق گىری  برمی گرداند.  انتگرال گىری 
ىک  هىچ  گاتفرىدالىبنىتز٢  و  نىوتن1  اسحاق  ىعنی  علم،  اىن  واضعان  که  است  درحالی  اىن  می شوند. 
از آنان، از مفهوم حد در صورت بندی مشتق و انتگرال استفاده نکرده اند. در واقع مفهوم حد، بعد 
از کشف و ابداع حسابان معرفی و توسعه ىافته است. اىن مفهوم به دنبال نابسامانی هاىی که در برخی 
موارد در مسىر استفاده و توسعه حسابان پدىد آمد توسط رىاضىدان آلمانی به نام کرال و اىراشتراس 
صورت بندی و تعرىف گردىد. وقتی واىراشتراس مفاهىم حسابان را بر پاىه مفهوم حد تعرىف کرد همه 

بی دقتی ها و به هم رىختگی حسابان رخت بربست. 
حساب دىفرانسىل و انتگرال تا آنجا مورد نىاز دانش آموزان و دانشجوىان است که در فهرست 
دروس دانشگاهی از آن به عنوان رىاضی عمومی و ىا رىاضىات پاىه ىاد می کنند: رىاضىاتی که نه تنها در 
رشته های علوم محض نظىر فىزىک، شىمی، زىست شناسی مطالعه می شود بلکه تقرىباً در همه حىطه های 
علمی دىگر نظىر آمار، راىانه، اقتصاد و امور مالی، کشاورزی و مهندسی پزشکی و همه رشته های علوم 

انسانی به عنوان ىک درس پاىه و اساسی تحصىل می گردد. 
اىن درس را  انتگرال هسته اصلی و شالوده محتواىی  در کتاب حاضر مفاهىم حد، مشتق و 
تشکىل می دهند. محتوای درس براساس برنامه و محتوای مصوب شورای برنامه رىزی رىاضی دوره 

متوسطه تدوىن گردىده است. 
دارد.  ارجحىت  آموزش  بر  ىادگىری  فعال  تدرىس  اصول  و  روش شناسی  لحاظ  به  می دانىم 
بنابراىن ارائه مطالب و مباحث درس به شىوه حل مسأله و با روىکرد فعالىت محور ساماندهی شده اند. 
آموزش به صورت ضعىف و ناکارآمد آن فراىندی است که به شکل ىک طرفه و تحمىلی از 
سوی معلم به دانش آموزان انتقال می ىابد. در حالی که ىادگىری فعالىت محور فراىندی است که در بستر 
اموری هداىت شده با مشارکت دانش آموزان اتفاق می افتد و طی آن آنها ضمن کار و فعالىت کالسی 
به درک بهتر مفاهىم ناىل شده و بانحوه شکل گىری و صورت بندی موضوع علمی ناىل می شوند. از 
همه همکاران و دبىران محترم رىاضی انتظار می رود تا سعی وافر نموده تا کالس درس آنان به کالسی 
فعال تبدىل گردد و از اىن طرىق استعدادهای خدادادی دانش آموزان رشد و تعالی ىافته و در نتىجه 
درک درستی از رىاضىات پىدا کرده و بتوانند از آن در ساىر موارد علمی و کاربردی استفاده بهتری 

داشته باشند. 
                    تهران ــ شهریور 139٠
 مؤلفین

Gotfred Liebniz ــ٢           Izak Newton ــ1 
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