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 وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

برنامه ريزى محتوا و نظارت بر تأليف: دفتر برنامه ريزى و تأليف کتاب هاى درسى
نام کتاب: رياضى عمومى (۱) و(۲) ـ ۲۹۲/۱

شوراى برنامه ريزى: دکتر يحيى تابش، دکتر محّمدحسن بيژن زاده، دکتر امير نادرى، حميده داريوش همدانى و                                                      
                                جواد حاجى بابائى 

مؤلفان: دکتر محّمدحسن بيژن زاده، دکتر عين الّله پاشا و که کو يوحنايى
آماده سازی و نظارت برچاپ و توزيع: ادارۀ کّل چاپ و توزيع کتاب های درسی 

ـ  ساختمان شمارهٴ ٤آموزش و  پرورش(شهيد موسوی)                   تهران: خيابان ايرانشهر شمالی 
ـ  ٨٨٨٣١١٦١، دورنگار: ٨٨٣٠٩٢٦٦، کد پستی: ١٥٨٤٧٤٧٣٥٩،                  تلفن: ٩

 www.chap.sch.ir :وب سايت               
مدير امور فنی و چاپ: سّيداحمد حسينی

رسام : فاطمه رئيسيان فيروزآباد 
طراح جلد: محّمد حسن معمارى

صفحه آرا : مريم نصرتی
حروفچين: فاطمه باقری مهر 

مصحح: فاطمه گيتی جبين، زهرا رشيدی مقدم 
امور آماده سازی خبر: زينت بهشتی شيرازی

امور فنی رايانه ای: حميد ثابت کالچاهی، پيمان حبيب پور
ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب هاى درسى ايران: تهران ـ کيلومتر ۱۷ جاّدۀ مخصوص کرج ـ خيابان۶۱   (داروپخش)

ـ ۳۷۵۱۵ ـ ۴۴۹۸۵۱۶۱ ، دورنگار: ۴۴۹۸۵۱۶۰ ، صندوق پستى: ۱۳۹           تلفن : ۵  
چاپخانه: دفتر نشر فرهنگ اسالمی 

سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ هجدهم ۱۳۹١
حق چاپ محفوظ است.



جوان ها قدر جوانى شان را بدانند که صرف کنند در علم و در تقوا و در سازندگى 
خودشان که اشخاص امين صالح بشوند. مملکت با اشخاص امين صالح مى تواند مستقل 

باشد.
امام خمينى (ره)



و  برنامه ريزی  دفتر  رياضی  گروه  در   ١٣٩٠ سال  در  کتاب  اين 
تأليف کتاب های درسی اصالح شد.



فهرست

۱ احتمال       فصل ۱  

٢٠ توابع و معادالت       فصل ۲  

۶۵ مشتق توابع       فصل ۳  

۸۳ کاربردهاى مشتق       فصل ۴  

۱۰۸ هندسه مختصاتی و منحنی های درجه دوم     فصل ٥  

۱۴۹ انتگرال        فصل ٦  

۱۷۵ منابع         


