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پیشگفتار
واژه ریاضیات که معادل کلمه التین ( )Mathematicsاست در زبان یونانی به مجموعهای
از دانستنیهای عمومی اطالق میشد که کسب آن برای همه افراد تحصیل کرده الزم و ضروری تلقی
شده است افالطون فیلسوف مشهور یونانی را باور بر این بود که مطالعه ریاضیات عالیترین زمینه را
برای تعلیم ذهن فراهم میآورد کاوشهای باستانشناسی نشانگر آن است که حتی در تمدن های اولیه
انسانها با شمارش و مقدماتی از علم حساب آشنایی داشته و از آن بهره بردهاند امروزه با پیشرفت
تمدن صنعتی هر شهروند میبایست با مقدماتی از ریاضیات مشتمل بر علم حساب و هندسه مقدماتی
آشنایی داشته باشد
در سطحی پیشرفتهتر دانشآموزان و دانشجویان میبایست با مباحث دیگری از ریاضیات آشنا
شده تا درک بهتری از سایر دروس خود داشته باشند در این میان ،درس حساب دیفرانسیل و انتگرال
جایگاه ویژهای دارد حساب و هندسه ابزارهای مفیدی برای توصیف روابط بین کمیت های ایستا و
استاتیک میباشند؛ لکن درگیر مفاهیمی که بتواند به توصیف تغییرات کمیتها کمک کند نمیباشند
حساب دیفرانسیل و انتگرال ،در واقع اعمالی هستند که برای سنجش راههای مرتبط با تغییرات کمیت ها
ابداع شدهاند حساب دیفرانسیل و انتگرال که تحت نام حسابان نیز از آن یاد میشود ،ابزارهای الزم
را برای مطالعه و بررسی حرکتها بهصورت کمی فراهم میکنند از منظر تاریخی نیز ،کشف حسابان به
دنبال مطالعه رصد حرکت سیارهها توسط فیزیکدانان و منجمان اتفاق افتاده است
کپلر 1ریاضیدان آلمانی پژوهشها و مطالعاتی را درخصوص یافتههای فیزیکدان دانمارکی به
نام تیخوبراهه 2در قرن هفدهم میالدی انجام داد به دنبال این مطالعات ،نیوتن و الیبنیتز همزمان توانستند
با کشف حساب دیفرانسیل و انتگرال به تبیین حرکت سیارات نایل شوند در واقع بخش اعظمی از
ریاضیات بهطور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه مطالعه حرکت اجسام و اجرام سماوی رشد و توسعه
یافته است حرکت جزء ذاتی اشیاء بهشمار میرود
حسابان مشت م ل بر دو عمل م ی با شد که یکی دیفر انس یل گیری (مشتق گیری) و دیگری
 Tycho Brahoــ٢

 Kep erــ1

انتگـرال گیری نامیده میشوند همانند جمع و تفریق که مغلوب یکدیگرند کاری که مشتقگیری می کند
انتگــرال گیری بـرمیگـرداند مشتقگیری و انتگرالگیری برحسب عمل جدیدتری بـه نام حد تعریف
مـی شوند این در حـالـی است کــه واضعان این علم ،یعنی اسحاق نیوتن ١و گـاتفریدالیبنیتز ٢هیچ یک
از آنان ،از مفهوم حد در صورت بندی مشتق و انتگرال استفاده نکردهاند در واقع مفهوم حد ،بعد
از کشف و ابداع حسابان معرفی و توسعه یافته است این مفهوم به دنبال نابسامانیهایی که در برخی
موارد در مسیر استفاده و توسعه حسابان پدید آمد توسط ریاضیدان آلمانی به نام کارل وایراشتراس
صورت بندی و تعریف گردید وقتی وایراشتراس مفاهیم حسابان را بر پایه مفهوم حد تعریف کرد همه
بیدقتیها و بههم ریختگی حسابان رخت بربست
حساب دیفرانسیل و انتگرال تا آنجا مورد نیاز دانشآموزان و دانشجویان است که در فهرست
دروس دانشگاهی از آن به عنوان ریاضی عمومی و یا ریاضیات پایه یاد میکنند :ریاضیاتی که نه تنها در
رشتههای علوم محض نظیر فیزیک ،شیمی ،زیستشناسی مطالعه میشود بلکه تقریباً در همه حیطه های
علمی دیگر نظیر آمار ،رایانه ،اقتصاد و امور مالی ،کشاورزی و مهندسی پزشکی و همه رشتههای علوم
انسانی به عنوان یک درس پایه و اساسی تحصیل میگردد
در کتاب حاضر مفـاهیم حـد ،مشتق و انتگـرال هسته اصلی و شالـوده محتوایی این درس را
تشکیل مـیدهند محتوای درس براساس برنامه و محتوای مصوب شورای برنامهریزی ریاضی دوره
متوسطه تدوین گردیده است
میدانیم به لحاظ روش شناسی و اصول تدریس فعال یادگیری بر آموزش ارجحیت دارد
بنابراین ارائه مطالب و مباحث درس به شیوه حل مسأله و با رویکرد فعالیت محور ساماندهی شده اند
آموزش به صورت ضعیف و ناکارآمد آن فرایندی است که به شکل یک طرفه و تحمیلی از
سوی معلم به دانشآموزان انتقال مییابد در حالی که یادگیری فعالیت محور فرایندی است که در بستر
اموری هدایت شده با مشارکت دانشآموزان اتفاق میافتد و طی آن آنها ضمن کار و فعالیت کالسی
به درک بهتر مفاهیم نایل شده و بانحوه شکلگیری و صورتبندی موضوع علمی نایل می شوند از
همه همکاران و دبیران محترم ریاضی انتظار میرود تا سعی وافر نموده تا کالس درس آنان به کالسی
فعال تبدیل گردد و از این طریق استعدادهای خدادادی دانش آموزان رشد و تعالی یافته و در نتیجه
درک درستی از ریاضیات پیدا کرده و بتوانند از آن در سایر موارد علمی و کاربردی استفاده بهتری
داشته باشند
تهران ــ شهریور ١٣٩٠
مؤلفین
 Gottfr ed Le bn zــ٢
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