
رىاضى  )3(
)پودمانى(

کلىۀ     رشته هاى زمىنۀ صنعت
و  

 رشتۀ کامپىوتر زمىنۀ خدمات
شاخۀ آموزش فنى وحرفه اى

شمارۀ درس 1515

1393

زمىنٔه  کامپىوتر،  رشتٔه  و  صنعت  زمىنٔه  رشته هاى  482/8،کلىٔه  درسی[  ]کتاب های  )پودمانى(   )3( رىاضى  عنوان و نام پدىدآور                       : 
آللى؛  جواد  رستمى،  محمدهاشم  بابلىان،  اسماعىل  مؤلفان:  حرفه ای/  و  فنی  آموزش  شاخٔه  خدمات، 
 برنامه رىزی محتوا و نظارت بر تألىف: دفتر تألىف کتاب های درسی فنی  و حرفه ای و کاردانش؛ ]برای[ وزارت 

آموزش و پرورش،سازمان پژوهش و برنامه رىزی آموزشی.
تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی اىران، 1393.  : مشخصات نشر 

159 ص.: مصور ) بخش رنگی (.  : مشخصات ظاهری 
8 ـ 1281 ـ 05 ـ 964  : شابک 

فىپا  : وضعىت فهرست نوىسی 
1ـ رىاضىات.2ـ رىاضىات ـ آزمون ها و تمرىن ها )متوسطه(    : موضوع 

ـ سازمان  ـ آللى، جواد،1327. دـ  ـ رستمى، محمدهاشم،1318. جـ  ـ بابلىان، اسماعىل،1325. بـ  الفـ   : شناسه افزوده 
ـ ادارٔه کّل نظارت  ـ دفتر تألىف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش. وـ  پژوهش و برنامه رىزی آموزشی. هــ 

بر نشر و توزىع مواد آموزشی
:  QA 39/3/ ر 93  1392 رده بندی کنگره 

373/ک 482/8 رده بندی دىوىی          : 
3119797 شماره کتابشناسی ملی          : 



وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى 

برنامه رىزى محتوا و نظارت بر تألىف: دفتر تألىف کتاب های درسی فنى   و  حرفه اى و کاردانش
نام کتاب: رىاضى )3( )پودمانى( ـ 482/8

مؤلفان: اسماعىل بابلىان، محمد هاشم رستمى و جواد آللى                             
وىراستاران فنى: سّىد احمد سادات حسىنى ، سّىد مرتضى رضوى

آماده سازى و نظارت بر چاپ و توزىع: ادارۀ کلّ  نظارت بر نشر و توزىع مواد آموزشی  
           تهران: خىابان اىرانشهر شمالى ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش و پرورش )شهىد موسوى(      
                  تلفن: 9ـ88831161، دورنگار: 88309266، کدپستى: 1584747359،       

 www.chap.sch.ir :وب ساىت                            
مدىر امور فنى و چاپ: سّىد احمد حسىنى

رسام: فتح اله نظرىان
طراح جلد: علىرضا رضائى کُر

صفحه آرا: سمىه قنبرى
حروفچىن: فاطمه باقرى    مهر

مصحح: رضا جعفرى، حسىن قاسم پور اقدم
امور آماده سازى خبر: زهرا محمد نظامى

امور فنى راىانه اى: حمىد ثابت کالچاهى، پىمان حبىب   پور
    ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب هاى درسى اىران: تهران ـ کىلومتر 17 جاّدۀ مخصوص کرج ـ خىابان 61 )داروپخش(

              تلفن: 5 ـ 44985161، دورنگار: 44985160، صندوق پستى: 139ـ 37515
 چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب هاى درسى اىران »سهامى خاص«

سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ دوم 1393

حقّ چاپ محفوظ است.

همکاران محترم و دانش آموزان عزىز:
نشانى  بـه  کتاب  اىن  محتواى  در بارۀ  را  خود  نظرات  و   پىشنهادات 

تهران    ـ صندوق پستى شمارۀ  4874/15  دفتر تألىف کتاب های درسی فنى و حرفه اى 
و کاردانش ، ارسال فرماىند.

tvoccd@roshd.ir پىام نگار)اىمىل( 

www.tvoccd.medu.ir وب گاه )وب ساىت( 

ـ واحدى و با روش »پودمانى« توسط کمىسىون تخصصى رشتٔه رىاضى  اىن کتاب با توجه به برنامٔه سالىـ 
دفتر تألىف کتاب های درسی فنى و حرفه اى و کاردانش بررسى و تأىىد شده است.

ISBN  964 - 05 - 1281 - 8     964ـ  05ـ  شابک  8 ـ1281 



شما عزىزان کوشش کنىد که از اىن وابستگى بىرون آىىد و احتىاجات کشور خودتان را برآورده 
سازىد، از نىروى انسانى اىمانى خودتان غافل نباشىد و از اتّکاى به اجانب بپرهىزىد.

  امام خمىنى »قّدس سرّه الّشرىف «      



پىشگفتار

هنرجوىان شاخه ى آموزش هاى فنى و حرفه اى امروزه به عنوان نسل جوان و آىنده ساز جامعه ى ما، پا به عصرى 
مى گذارند که عصر داناىى لقب گرفته است. در اىن عصر که گسترده اى از اطالعات متنوع در دسترس انسان قرار گرفته 
است کسانى توان روىاروىى و سازگارى با جهان پىشرفته را دارند که داراى ذهنى پوىا، متفکر و نقاد باشند و بتوانند از 

مىان انبوه اطالعات، مفىدترىن آن ها را انتخاب کنند و به  کار گىرند. 
تواناىى  بهره ى کافى گرفته و  از دانش  روز  بتوانند  تا  ببىنند  باىد اصولى آموزش  ما  بر اىن اساس، دانش آموزان 
فّناورانه ى مناسبى جهت چالش با جهان کنونى به دست آورند. مسلّم است که ىکى از مهم ترىن عوامل اصلى و زىر بناىى 
آموزش و پىشرفت در زمىنه ى فّناورى، دانش رىاضى است و ما باىد بکوشىم تدرىس اىن علم ر ابه شىوه ى مؤثر در نظام 

آموزشى خود تروىج کنىم.
از آن جا که تدرىس مؤثر رىاضى نىازمند به چالش انداختن و درگىر ساختن هنرجوىان و سهىم نمودن آن ها در فراىند 
ىادگىرى است، کتاب حاضر به گونه اى تدوىن شده که آموزش هر مفهوم، حتى المقدور، با طرح مسئله اى کاربردى شروع 
شود و حل آن در قالب ىک ىا چند فعالىت، در گروه هاى کوچک از هنرجوىان و با راهنماىى هاى الزم دبىر درس انجام 
گىرد. بدىن طرىق ىاد گىرنده در گىر مدل سازى مسئله هاى واقعى، حل مسئله و انتخاب بهترىن راه حل ها مى شود. کار در 
کالس هاىى نىز به منظور خود آزماىى و تقوىت هنرجوىان در پرداختن به رىاضى به طور مستقل در نظر گرفته شده است؛ 

با اىن حال هنرجوىان، در صورت لزوم، مى توانند از راهنماىى هاى الزم دبىر خود برخوردار شوند. 
با توجه به اىن که اىن اولىن کتاب رىاضى تألىف شده براى هنرجوىان شاخه ى فنى  و  حرفه اى، به سبک پودمانى، 
است و با تأکىد بر فعالىت ىادگىرنده تدوىن شده است، از کلىه ى عزىزانى که به نحوى با اىن کتاب در ارتباط قرار مى گىرند 
تقاضا دارىم پىشنهادها و انتقادهاى خود را به نشانى سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى،دفتر تألىف کتاب های درسی 

فنى و حرفه اى و کاردانش صندوق پستى 4874/15 ارسال نماىند و ما را از راهنماىى هاى خود بهره مند سازند. 
در خاتمه از آقاى مهندس عبدالمجىد خاکى صدىق   به خاطر مطالعه ى دقىق دست نوىس کتاب و راهنماىى هاى 

سازنده تشکر مى نماىىم. 
مؤلفان 
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درک مفهوم  تابع، حّد، پىوستگى و مشتق و کاربردهاى آن ها به منظور پىدا  نمودن تواناىى هاى الزم براى 
مدل سازى پدىده هاى ساده به زبان رىاضى و بررسى شىوه ها و فنون پاسخ گوىى به سؤاالت و مسائل مربوط به آن ها.


