
براي شـما  ) حساب ديفرانسيل و انتگرال( 1ي كلي از حسابانم كرد شمائيخواهدر اين فصل سعي     

 قصد اسـتفاده از   بههر تعريف و مفهومي راش كه در آن صرفاً يماز آن جهت شماي كلي ناميد . ميبيان كن 

اياي بدون كاربرد م و از خيلي قضيكن ها بدون اثبات بيان مي  م و قضايا را در خيلي از بخش       يكن  يآن بيان م  

ي بـااليي آن طـور كـه در رياضـيات     م همچنين چندان وسواسي براي ايجاد دقت رياض      يكن  نظر مي   صرف

 داريد صرفاً رياضـياتي  آنچه به عنوان مباني و مقدمات براي يادگيري اين فصل الزم   . ميسوم است ندار  مر

ـ   . هاي اول و دوم دبيرستان استدر حد سال  ب فـصل   البته براي بخـش آنـاليز ب حـساب   (3رداري، مطاـل

  .را الزم خواهيد داشت) برداري

ا حسابان چيست؟ام  

آنچـه مـا   .  در رياضيات اسـت   "آناليز"اي از حالت عامتر آن يعني         حسابان به طور كلي زير شاخه     

ه مـي  توان بين جبر و هندسه رابطه برقـرار كـرد،    خواهيم بدانيم آن است كه چگونه مي  مي تـوان   چگوـن

توانـستيم   قبل نميخيلي از محاسباتي را كه تا به ما  و چگونه   را بيان نمود    … مچون سرعت و    تغييراتي ه 

  .انجام دهيم را انجام دهيم

شود يا آنكه مساحت زير يك منحني خاص بين           اش چقدر مي    مثالً شيب يك منحني در يك نقطه      

  يا مثالً. خواهد شدها چقدر  xمنحني و محور 
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  .توان بيشمار جمع را انجام داد كه چگونه مييعني اين.  مقدارش چقدر خواهد شدوچه معناست به 



سـه   حجم اجسام     مثالً محاسبه . تري را تعريف كرد    توان مفاهيم پيچيده    با دانستن اين مفاهيم مي    

  .گانه بعدي با تعريف انتگرال سه

توانيد با  ي در دست خواهيد داشت كه ميبه هر صورت بعد از يادگيري حسابان شما ابزار قدرتمند

  .ال شماست برسيدتر و محاسبه كاملتر آنچه مورد سؤآن در هر علم و فني به بيان به

ن فيزيكدان و رياضيدان معروف آن گردد زماني كه نيوت  ميالدي برمي17تاريخچة حسابان به قرن  

هاي بعد آن را در قرن… ، گائوس و ، لژاندرنژن بزرگ ديگري همچون اويلر، الگرا    نارياضيدا. را معرفي نمود  

 . در مباحث مختلف كاربرد داشته باشدبتواند  د تا اين ابزار قدرتمند رياضيتعميق بخشيدند و تعميم دادن 

انيد تغييرات دماي   تو  خي زمين را تخمين بزند يا مثالً مي        پ ن با اين رياضيات توانست مقدار     مثالً خود نيوت  

بهتر است داستان را شروع كنيم تـا خودتـان          . ايط اتاق در هر زمان بدست آوريد      حسب شر اتاقتان را بر  

  .متوجه شويد
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