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اساس همٔه شکست ها و پىروزى ها از خود آدم شروع مى شود. انسان اساس پىروزى 
است و اساس شکست است. باور انسان اساس تمام امور است. غربىان و در سابق انگلستان 
و بعد از او امرىکا و ساىر کشورهاى قدرتمند دنبال اىن بودند که با تبلىغات دامنه دار خودشان 
به ممالک ضعىف باور بىاورند که ناتوانند، باور بىاورند که اىن ها نمى توانند هىچ کارى انجام 

بدهند.
امام خمىنى )ره(





فهرست

فصل اّول 
1 پدىده هاى تصادفى و احتمال 

فصل دوم 
20 تابع 

فصل سوم 
67 حد و پىوستگى 

فصل چهارم 
122 مشتق 



تألىف کتاب هاى  اىن کتاب در سال 1389 در گروه رىاضى دفتر 
درسى ابتداىی و متوسطه نظری توسط آقاىان: حمىدرضا امىرى، مىرشهرام 
صدر و رضا جلىلى و در سال 1390 مجددًا توسط گروه رىاضى دفتر تألىف 

کتاب هاى درسى ابتداىی و متوسطه نظری مورد تجدىدنظر قرار گرفت.


