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۵-۱۰فصل های : مباحث پایان ترم*             ۱-۴فصل های : مباحث میان ترم*   

.برگزار می شودبا سواالت مشترک هماهنگ کامال پایان ترم به صورت میان ترم و امتحان   
 

 ۱سرفصل هاي درس رياضي عمومي 
 

نمایش -روابط جبری اعداد مختلط-اعداد مختلطفرم دکارتی، قطبی و نمایی -معرفی اعداد مختلط :اعداد مختلط .1

 و کاربرد اعداد مختلط در محاسبه ریشه معادالت. قضیه دموآور-یک عدد مختلط هایریشه-هندسی اعداد مختلط

های همگرایی شامل آزمون یکنوایی و کرانداری، آزمون کوشی، انقباضی و آزمون ریشه و روش های عددی:دنباله .2

 نسبت.

 

(، قوانین جبری جدود، حد های متناهی و حد δوεمفهوم حد و پیوستگی با ارائه تعریف کوشی از حد ) پیوستگی:حد و  .3

در بینهایت، تکنیک های محاسبه حد با استفتده از فوانین جبری، معرفی صور مبهم حد و روش های رفع ابهام در هر 

گی توابع، خواص توابع پیوسته از جمله قضیه مقدار حالت، تبیین دقیق روش هم ارزی در تعیین حدود، تعریف پیوست

 میانی و  اتخاذ مقادیر ماکزیموم و مینیموم بر بازه های کراندار و بسته.

 

تق، خط مماس برمنحنی، تقریب تابع، محاسبه مشتق با تعریف به ویژه مشتقات مفهوم مش :هایشمشتق و کاربرد .4

های میزان، مشتق گیری از توابع پارامتری، گیری ضمنیمشتق، ایزنجیرهقاعده ای، مراتب باال از توابع چند ضابطه

و الگرانژ، معرفی نقاط بحرانی )انواع اکسترموم ها( و روش های یافتن آن، کاربرد مشتق  مقدار میانگین ،قضیه رل ،مرتبط

ارزی و رفع سط تیلور در مسائل هماستفاده از ب، قاعده هوپیتال، قضیه تیلور و موارد استعمال آن -در تعیین تقعر توابع

 .سازیمسائل بهینه، ابهام

 

، به روش تغییر متغیر انتگرالمحاسبه  روش های محاسبه پاد مشتق)انتگرال نامعین(، :نامعینانتگرال )پاد مشتق( .5

توابع ، روش استروگرادسکی، انتگرال توابع گویا محاسبه انتگرال، تجزیه کسر به کسرهای ساده، جزء به جزءروش 

ای دیفرانسیلی، انتگرالگیری از توابع مثلثاتی گویا و گنگ، کاربرد تغییر رادیکالی، تغییر متغیر های اویلر، انتگرال دو جمله

 متغیر های مثلثاتی و مثلثاتی هذلولی گون در انتگرال توابع. 

 

 ه رسم آنها در هر مورد.معرفی ضابطه پارامتری و قطبی نمودار ها و  طریق نمودار های پارامتری و قطبی: .6

 
 



معرفی انتگرال معین به عنوان مساحت محدود به منحنی و محورهای مختصات و  انتگرال معین و کاربردهایش:  .7

)ارتباط انتگرال معین و تابع پاد مشتق(، محاسبه حاصل  ارائه مجموع ریمان، قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال

حد یک مجموع ریمانی قابل صورت بندی است، کاربرد انتگرال معین در محاسبه برخی سری های عددی که به فرم 

)در هر یک از حالتهای  محاسبه طول قوس منحنی هاو  حجم و مساحت جانبی اجسام حاصل از دوران یک منحنی

 .ضابطه منحنی پارامتری، قطبی و دکارتی(

 

ی همگرایی انتگرال های ناسره شامل آزمون های مقایسه، تعریف انتگرال ناسره و انواع آن، روش ها :ازیجم انتگرال .8

 آزمون مقایسه حدی، آزمون مقایسه ویژه در هر نوع.

 

، های مقایسه و انتگرالآزمون، های نامنفیسری، آزمون های همگرایی های نامتناهیسریمعرفی  :های عددیسری .9

 های نسبت و ریشهآزمون، همگرایی مطلق و مشروط

 

 .های توانیگیری از سریگیری و انتگرالمشتقمعرفی سری توانی و دامنه همگرایی آن،  :توانیهای سری .10
 


