فصل اول (بازهها و تابعها)
دس ايي فظل دس اثتذا ثِ ثشسسي هفبّين ساثغِ پشداختِ شذُ است  .الجتِ دس سبل دٍم دس فظل ً 2يض هجبحج ساثغِ ٍ تبثع هغشح
گشديذُ كِ هغبلعِ آى فظل تَطيِ هي شَد .سپس داًش آهَصاى ثبيذ ثتَاًٌذ اص ثيي سٍاثظ سيبضي تَاثع سا تشخيض دادُ ٍ سپس
قبثليت تعييي اًَاع تَاثع سا داشتِ ثبشٌذ دس ضوي داًش آهَص ثبيذ تَاثع سا ثِ طَست يك هبشيي ديذُ ٍ ًحَُ ي عولكشد تَاثع سا دس
ديگش صهيٌِ ّبي صًذگي تجشثِ كشدُ ٍ ثيبى ًوبيذ  .دس اداهِ داًش آهَصاى هيثبيست ثتَاًيد داهٌِ ٍ ثشد ّش تبثع سا ثِ ساحتي هحبسجِ
ًوَدُ ٍ ثشاي تسْيل دس ايي اهش هي ثبيست توبسيي صيبدي حل گشدد ٍ هسبيل فشاتش اص سغح كتبة ثبشذ ٍ سپس ثِ ثشسسي هقبديش
تَاثع پشداختِ شذُ پَشب ثَدى – يك ثِ يك ثَدى تَاثع ثشسسي شذُ ٍ داًش آهَصاى هي ثبيست ثتَاًٌذ اًَاع تَاثع سا هشخض كٌٌذ .
هجبحج هَسد ثحج دس ايي فظل عجبستٌذ اص اعذاد حقيقي – ثبصُّب – ًوبيشّبي گًَبگَى يك تبثع.
هشخض كشدى تَاثع اص عشيق ضبثغِ – هشخض كشدى تَاثع اص عشيق هعبدالت – تسبٍي دٍ تبثع حبثت – تبثع ّوبًي – اعوبل سٍي
تَاثع – تشكيت تَاثع صٍد ٍ فشد – تَاثع چٌذ د هلِ اي طفشّبي تبثع دسجِ دٍم – حل هعبدالت دسجِ دٍم – جوع ٍ ضشة
سيشِّبي يك هعبدلِ دسجِ دٍم  .ثبقيوبًذُ تعوين چٌذ جولِ ايي – تبثع طعَدي – تبثع قذس هغلق – سسن ًوَداس تبثع – جضء
طحيح يك عذد حقيقي يبدآٍسي چٌذ ساثغِ هخلخبتي.
فصل دوم :حد و مفاهيم آن
دس ايي هجحج هفاّين حذ اص تعشيف حذ ششٍع شذُ ٍ داًش آهَصاى هيثبيست هفبّين حذ سا دس هخبل ّبي كبسثشدي هَسد هغبلعِ قشاس
دٌّذ .دس ايي هَسد هي تَاى حذ چپ تبثع ٍ ساست تبثع ٍ هَجَديت حذ دس تَاثع سا ثشسسي ًوَد  .سپس داًش آهَصاى هي ثبيست
عالٍُ ثش قضبيبي حذ هجوَع ٍ تفبضل تبثع ّب ،قضبيبي حذ حبطلضشة ٍ خبسد قسوت دس تبثع ٍ سپس حذ تَاثع

سا

ثشسسي كٌٌذ  .حبل داًش آهَصاى قضيِ فششدگي ،حذٍد ًبهتٌبّي ،حذٍد يك عشفِ – اعوبل سٍي تَاثع ٍ حذٍد تَاثع ،هجبًت قبئن،
حذ دس ثي ًْبيت ٍ هجبًت افقي سا ثشسسي كشدُ ٍ سپس حذٍد ًبهتٌبّي پيَستگي تبثع دس يك ًقغِ ٍ دس يك ثبصُ هَسد ثشسسي قشاس
هيگيشد .الصم ثِ ركش است هفبّين حذ هغشح شذُ دس كتبة حسبثبى سبل سَم ثِ طَست گستشدُ تش دس كتبة حسبة ديفشاًسيل ٍ
اًتگشال پيشداًشگبّي هغشح هيگشدد.
فصل سوم :مشتق
دس ايي فظل دس اثتذا هقذهِ اي ساجع ثِ هشتق هغشح شذُ ٍ دس اداهِ هشتق تَاثع هَسد ثشسسي قشاس گشفتِ ٍ داًش آهَص هي ثبيست
هشتقپزيشي يك تبثع دس يك ثبصُ ٍ يب يك ًقغِ سا ثشسسي كٌذ  .دس ايي ثحج قَاعذ هحبسجِ هشتق گيشي تَاثع ٍ هشتق تَاثع
هخلخبتي هَسد ثحج ٍاقع شذُ ٍ دس ًْبيت هشتق تَاثع هشكت (قبعذُ صًجيشُ اي) سا هَسد ثشسسي قشاس دادُ است  .هسبيل هخظَص ثِ
ايي ثخش دس اثتذا ثبيذ اص كتبة حل شذُ ٍ سپس هسبئل خبسد اص كتبة ٍ فشاتش اص سغح كتبة ثشسسي گشدد .
فصل چهارم و پنجم :كاربرد مشتق
دس ايي فظل تَاثع طعَدي ٍ ًضٍليً ،قبط هبكضيون ٍ هيٌيون ًسجي ،تَاثع خظ هوبس ٍ خظ قبئن دس تَاثع هَسد ثشسسي قشاس
هيگيشد .حبل تبثع ّوَگشافيك ٍ آٌّگ تغييش ثِ عٌَاى يكي ديگش اص هجبحج كبسثشد هشتق هغشح هي گشدد .سپس هشتق تَاثع يك
عشفِ ( ٍ )min ٍ maxجْت تقعش اص ىقغِ عغف هٌحٌي يكي ديگش اص كبسثشدّبي هشتق است كِ هي ثبيست دس ايي فظل هَسد
تَجِ ٍاقع گشدد .هجبحخي كِ دس ايي فظل هَسد ثشسسي قشاس هي گيشد عجبستٌذ اص  :تَاثع هتٌبٍة ،هعبدالت هخلخبتي ،سسن ًوَداس تَاثع
هخلخبتي ٍ تَاثع هعكَس هخلخبتي ،هشتق تَاثع هعكَس هخلخبتيً ،قبط ثحشاًي هسبيل ثْيٌِ سبصي فشآيٌذ حل هسبيل ثْيٌِ سبصي ٍ
هشتقگيشي ضوٌي است كِ دس ديفشاًسيل ًيض ثسيبس هْن ٍ پش كبسثشد است.

فصل ششم :انتگرال
دس ايي فظل تٌْب اًتگشال هعيي هغشح شذُ ٍ اص عشيق ٌّذسِ ٍ پيذا كشدى هسبحت سغح صيش ًوَداس تَاثع هَسد ثشسسي قشاس
هيگيشدً .كتِي هْن دس ايي فظل حل تست ٍ توشيي ّبي هكشس ٍ هتٌَع جْت ايجبد تسلظ سٍي ايي هجحج كِ هٌجع ثسيبسي اص
سئَاالت اهتحبى ًْبيي ٍ پيش ًيبص فظل  6حسبة ديفشاًسيل ٍ اًتگشال دٍسُي پيشداًشگبّي است هيثبشذ.
ايي جذاٍل ثبسمثٌذي ًشبى دٌّذُي هيضاى اّويت هجبح ث هختلف كتت دسسي دس اهتحبًبت كتجي ٍ ّوچٌيي ضشايت آى ّب دس
كٌكَسّبي سشاسشي ٍ آصاد هيثبشذ.
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