بسمه تعالی

جدول زمانبندی درس ریاضی  2برای رشتههای فنی و مهندسی از کتاب استیوارت (ویرایش ششم)
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بسمه تعالی

طرح پیشنهادی درس ریاضی  2برای رشتههای فنی و مهندسی از کتاب استیوارت (ویرایش ششم)
 بخش  :1-13معرفی دستگاه مختصات سهبعدی قائم ،مثال  1و یادداشت پس از آن ،مثال  ،2دستور فاصله در حالت سهبعدی (بدون
اثبات) ،معادله کره ،مثالهای  1و.6
 بخش  :2-13تعریف بردار (در استفاده از عالمت ⃗⃗⃗ تاکيد شود) ،جمع برداری (قوانين مثلث و متوازیاالضالع) ،مثال  ،1ضرب
اسکالر و تفاضل دو بردار ،مثال  ،2مولفههای بردار (از نماد 〉  〈 ,استفاده شود) ،بردار موقعيت یک نقطه ،فرمول طول بردار ،تمرین
.41
 بخش ( 2-13ادامه) :تعریف مجموعه 𝑛𝑉  ،جمع و ضرب اسکالر در 𝑛𝑉  ،هشت ویژگی بردارها ،بردارهای استاندارد پایه ،بردار
واحد ،مثال .6
 بخش  :3-13تعریف ضرب نقطهای ،مثال  ،1پنج ویژگی ضرب نقطهای ،قضيه ( 3با اثبات) ،تمرین  ،17نتيجه  ،6بردارهای متعامد،
تعبير هندسی  𝑎. 𝑏⃗ > 0و  ، 𝑎. 𝑏⃗ < 0زاویههای هادی و کسينوسهای هادی ،فرمول  ،11تمرین  ،34تصویرِ برداری و تصویر
اسکالر ⃗𝑏 بر 𝑎 ،فرمول  12و اثبات آن.
 بخش  :4-13تعریف ضرب خارجی ،یادآوری دترمينان مرتبه  2و  ،3فرمول  ،4قضيههای  1و ( 6بدون اثبات) ،نتيجه  ،7مساحت
متوازیاالضالع (تعبير هندسی قضيه  )6و مساحت مثلث ،مثالهای  3و ،4فرمولهای ⃗
𝑘 = 𝑗 × 𝑖 و غيره ،عدم برقراری خاصيت
شرکتپذیری ،قضيه ( 8اثبات به دانشجویان واگذار شود) ،تعریف ضرب سهگانه اسکالر ،فرمول ( 11با اثبات) ،مثال  ،1اشاره به ضرب
سهگانه برداری ،تمرینهای  47و .43
 بخش  :5-13معادله برداری خط ،معادلههای پارامتری خط ،مثال  ،1اشاره به عدم یکتائی ،معادلههای متقارن خط ،مثال  ،2فرمول ،4
مثال  ،3معادله برداری صفحه (معادله  ،)6معادله اسکالر صفحه (معادالت  7و ،)8مثال  ،1تعریف زاویه بين دو صفحه ،مثالهای  7الی
.11
 بخش  :6-13تعریف استوانه ،مثال  ،1مثال  2و یادداشت پس از آن ،تعریف رویه درجه دوم ،مثالهای  3الی  8همراه با جدول ،1
اشاره مختصر به کاربردهای رویههای درجه دوم ،تمرین .43
 بخش  :1-14تابع برداری و مولفههای آن ،مثال  ،1تعریف حد و پيوستگی تابع برداری ،منحنی فضائی و معادالت پارامتری آن ،مثال
 ،3مثال ( 4اشاره به فنر و مولکول  ،)DNAتمرین  ،37مثال ( 7مطالعه آن به دانشجویان واگذار و تاکيد شود).
 بخش  :2-14مشتق تابع برداری و تعبير هندسی آن ،تعریف خط مماس بر منحنی ،بردار مماس واحد ،قضيه ( 2بدون اثبات) ،مثال ،2
مشتق دوم تابع برداری ،قضيه ( 3با اثبات قسمت  6آن) ،مثال  ،4تعریف انتگرال تابع برداری به صورت مولفه به مولفه ،مثال  ،1تمرین
( 49در صورت وقت).

 بخش  :3-14طول منحنی فضائی (فرمولهای  2و ،)3مثال  ،1تابع طول قوس (فرمولهای  6و ،)7مثال  ،2منحنی هموار ،یادآوری
بردار مماس واحد ،انحنای منحنی ،فرمول  ،9مثال  ،3قضيه ( 11با اثبات) ،مثال  ،4فرمول ( 11با ذکر دليل) ،مثال  ،1بردار قائم واحد و
بردار قائم دوم ،مثال .6
 بخش ( 3-14ادامه) :صفحه قائم و صفحه بوسان یک منحنی ،دایره بوسان (انحنا) ،مثال  ،7مثال . 8
 بخش  :4-14بردار سرعت ،تندی ،بردار شتاب ،مثال  ،1مثال  3و توضيح پس از آن ،قانون دوم نيوتن برای حرکت ،مثال ( 4مثالهای
 1و  6حذف) ،مولفههای مماسی و قائم بردار شتاب (همراه با محاسبه آنها) ،فرمولهای  9و  ،11تمرین ( 37قوانين کپلر برای حرکت
سيارات حذف).
 بخش  :1-15تابع دومتغيره ،مثال  ،1اشاره به مثال  ،2مثال  ،4نمودار تابع دو متغيره ،مثال  ،1تابع خطی ،مثال  6و یادداشت پس از آن،
مثال  ،8اشاره به برنامههای کامپيوتری برای ترسيم نمودار تابعهای دومتغيره ،منحنی تراز (اشاره به خطوط همارتفاع ،همفشار و همدما)،
مثال  ،11تمرین  ،43تابع سهمتغيره ،مثال  ،14رویههای تراز ،تمرین  ،61تابع 𝑛 متغيره ،مثال تابع هزینه ،سه روش تلقی تابع 𝑛 متغيره.
 بخش  :2-15تعریف حد تابع دومتغيره و توضيحات پس از آن ،مثالهای  1الی  ،3برخی ویژگیهای حدها ،مثال ( 4از قضيه
فشردگی حل شود) ،تعریف پيوستگی تابع دومتغيره ،اشاره به پيوستگی توابع گویا روی دامنهشان ،مثالهای  6الی  ،8پيوستگی ترکيب
توابع پيوسته ،تمرین  ،33تعریف حد و پيوستگی تابع سهمتغيره ،تعریف  ،1تمرین ( 21توجه :در کليه مواردی که حد تابع موجود
است ،برای اثبات وجود حد از روش  𝛿 − εاستفاده نشود).
 بخش  :3-15تعریف مشتق جزئی تابع دومتغيره ،نمادگذاریهای مختلف برای مشتقات جزئی ،مثال  ،1تمرین  ،93تعبير هندسی
مشتقات جزئی ،تمرین  ،89تمرین  ،47مشتقات جزئی توابع 𝑛 متغيره ،مثال  ،1مشتقات جزئی مراتب باالتر ،مثال ( 6ارجاع دانشجویان
به شکل  ،)7قضيه کِلِرو (اشاره به مثال  ،)6معادله الپالس و توابع همساز ،مثال  ،8معادله موج ،مثال .9
 بخش  :4-15صفحه مماس بر یک رویه ،فرمول ( 2معادله صفحه مماس) ،مثال ( 1ارجاع دانشجویان به شکلهای  2و ،)3خطیسازی
تابع 𝑓 و تقریب صفحه مماس ،تعریف مشتقپذیری تابع دومتغيره و توضيحات قبل از آن (فرمولهای  1و ،)6تمرین  ،43قضيه  ،8مثال
 ،2دیفرانسيل کل تابع دومتغيره و تعبير هندسی آن ،مثال  ،4تقریب خطی و دیفرانسيل کل تابع سهمتغيره ،مثال .6


بخش  :5-15قاعده زنجيری (قضيه  2بدون اثبات آن) ،مثال  1و تعبير فيزیکی آن ،قاعده زنجيری (حالت دوم) ،مثال  ،3قاعده
زنجيری (حالت کلی) ،تمرین  ،26تمرین  ،49مثال  ،7مشتقگيری ضمنی ،اثبات فرمولهای  6و ،7صورت قضيه تابع ضمنی ،مثال .9



بخش  :6-15تعریف مشتق سوئی و توضيحات قبل از آن ،قضيه  3و اثبات آن ،مثال  ،2تعریف بردار گرادیان ،فرمول  ،9مثال ،4
تعریف  ،11فرمولهای  11الی  ،14قضيه  11و اثبات آن ،تمرین  ،33صفحه مماس بر رویه تراز و توضيحات قبل از آن ،فرمول ،19
خط قائم بر رویه تراز ،فرمول  ،21اشاره به حالت خاصی که رویه 𝑆 نمودار یک تابع دومتغيره است ،تمرین  ،17عمود بودن بردار
گرادیان بر منحنی تراز ،تمرین ( 62الف).



بخش  :7-15تعریف اکسترممهای موضعی و مطلق ،قضيه ( 2بدون اثبات) و تعبير هندسی آن ،تعریف نقطه بحرانی ،مثالهای  1و ،2
آزمون مشتق دوم و یادداشتهای پس از آن ،مثال  ،3مطالعه مثال  4به دانشجویان واگذار و بر دقت روی شکلها تاکيد شود ،تمرین
 ،41نقاط مرزی ،مجموعه های بسته و کراندار ،قضيه مقدار اکسترمم توابع دومتغيره و توضيحات  ،9تمرین ( 31اثبات قضيه  3حذف).



بخش  :8-15روش ضرایب الگرانژ (استدالل شهودی با کمک منحنیهای تراز و استدالل دقيقتر با استفاده از قاعده زنجيری و
سطوح تراز) ،مثالهای  2و  ،3تمرین  ،29معادله  ،16مثال  ،1تمرین .21

 بخش  :1-16مرور تعریف انتگرال معين تابع یک متغيره ،تعریف انتگرال دوگانه تابع دو متغيره 𝑓 روی مستطيل 𝑅 ،مثال  ،1قاعده
ميانگاهی برای انتگرالهای دوگانه ،مثال  ،3مقدار متوسط تابع دومتغيره روی یک مستـطيـل ،ویــژگیهای انتگرال دوگانه (روابط 7
الی .)9


بخش  :2-16تعریف انتگرال مکرر ،مثال  ،1قضيه فوبينی و دليل آن با استفاده از روش مقاطع عرضی ،مثال  ،4فرمول .1



بخش  :3-16تعریف انتگرال دوگانه تابع 𝑓 روی ناحيه کراندار𝐷 ،ناحيههای مسطح نوع اول ودوم ،فرمولهای محاسبه انتگرال
دوگانه روی ناحيههای نوع اول ودوم(فرمولهای  3و  )1همراه با دليل فرمول  ،3مثال  ،1تمرین ( 16از دو روش) ،تمرینهای  24و ،41
ویژگیهای انتگرال دوگانه.



بخش  :4-16تغيير به مختصات قطبی در انتگرال دوگانه (بدون اثبات) با اشاره به مساحت مستطيل قطبی (𝜃𝑑𝑟𝑑𝑟 = 𝐴𝑑) ،مثال ،1
محاسبه انتگرال دوگانه در مختصات قطبی (فرمول  ،)3مساحت ناحيه 𝐷 ،تمرین  ،11مثال .4



بخش  :5-16محاسبه جرم از چگالی ،محاسبه بار کل از چگالی بار ،مثال  ،1گشتـاور کل ورقه نازک حول محورهای 𝑥 و 𝑦،
مختصات مرکز جرم ورقه (بدون اثبات) ،تمرین ( 16از گشتاور لَختی تا انتهای بخش حذف میباشد).



بخش  :6-16تعریف انتگرال سهگانه 𝑓 روی جعبه 𝐵 ،قضيه فوبينی برای انتگرالهای سهگانه ،مثال  ،1انتگرال سهگانه روی ناحيه
کراندار کلی 𝐸 ،ناحيه سهبعدی نوع اول ،فرمولهای  6الی  8برای محاسبه انتگرال سهگانه ،تمرین  ،14نواحی سهبعدی نوع دوم و
سوم ،مثال .3



بخش ( 6-16ادامه) :کاربردهای انتگرال سهگانه در یافتن :حجم ،جرم از چگالی ،مرکز جرم و بار الکتریکی یک جسم سهبعدی ،تمرین .38



بخش  :7-16معرفی مختصات استوانهای در فضا ،فرمولهای تبدیل مختصات استوانهای به مختصات قائم و برعکس ،مثال  2و
توضيح قبل از آن ،دستور انتگرالگيری سهگانه در مختصات استوانهای (فرمولهای  3و ،)4عنصـر حجـم در مختصـات استـوانهای
(𝑧𝑑𝜃𝑑𝑟𝑑𝑟 = 𝑉𝑑) ،تمرینهای  21و .27



بخش  :8-16معرفی مختصات کروی در فضا ،توضيح شکلهای  2الی  ،4فرمولهای تبدیل مختصات کروی به مختصات استوانهای
و سپس به مختصات قائم ،مثال  ،1دستور انتگرالگيری سهگانه در مختصات کروی (روی یک گوه کروی و حالت کلی) ،عنصر حجم
در مختصات کروی (𝜙𝑑𝜃𝑑𝜌𝑑 𝜙  ،)𝑑𝑉 = 𝜌2 sinمثالهای  3و  ،4تمرین .39

 بخش  :9-16تبدیل 𝑇 از صفحه 𝑣𝑢 به صفحه 𝑦𝑥 ،مثال  ،1تعریف ژاکوبی همراه با فرمول  6و توضيحات قبل از آن ،قضيه تغيير
متغير در انتگرال دوگانه (بدون اثبات) ،اشاره به مختصات قطبی ،مثال  ،2تمرینهای  11و  ،22تبدیل 𝑇 از فضای 𝑤𝑣𝑢 به فضای 𝑧𝑦𝑥
و ژاکوبی آن ،قضيه تغيير متغير در انتگرال سهگانه ،مثال ( 4محاسبه دترمينان به کتاب ارجاع شود).
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بخش  :1-17تعریف ميدان برداری 𝐹 روی  ℝو  ،ℝپيوستگی ميدان برداری ،مثالهای  1و  ،2ارجاع دانشجویان به شکلهای 1
الی  12کتاب ،مثالهای  4و  1از ميدانهای برداری نيرو ،ميدان برداری گرادیان ،مثال ( 6ارجاع به شکل  11کتاب) ،ميدان برداری
پایستار و تابع پتانسيل ،مثال  4به عنوان یک ميدان برداری پایستار.



بخش  :2-17تعریف انتگرال خط تابع )𝑦  𝑓(𝑥,روی منحنی 𝐶 نسبت به طول قوس (با اشاره مختصر به توضيحات قبل از آن)،
دستور محاسبه انتگرالهای خط ،مثالهای  1و  ،2تعبير فيزیکی انتگرال خط در محاسبه جرم یک سيم ،فرمولهای مرکز جرم سيم،
مثال  ،3انتگرال خط تابع )𝑦  𝑓(𝑥,روی منحنی 𝐶 نسبت به متغيرهای 𝑥 و 𝑦  ،دستورهای محاسبه انتگرالهای خط ،مثال  ،4تاثير
جهت منحنی 𝐶 بر انواع مختلف انتگرال خط.

 بخش ( 2-17ادامه) :تعریف انتگرال خط تابع)𝑧  𝑓(𝑥, 𝑦,روی منحنی 𝐶 نسبت به طول قوس و نسبت به متغيرهای𝑥  𝑦،و𝑧 ،
دستورهای محاسبه انتگرالهای خط ،مثالهای  1و  ،6تعریف کار به صورت 𝑠𝑑 ⃗
𝑇 ( 𝑊 = ∫𝐶 𝐹 .با اشاره مختصر به توضيحات قبل
از آن) ،تعریف انتگرال خط ميدان برداری 𝐹 روی منحنی هموار 𝐶  ،مثال  7و یادداشت بعد ازآن ،مثال  ،8فرمول انتگرال خط ميدان
برداری 𝐹 نسبت به مختصات.


بخش  :3-17قضيه اساسی انتگرالهای خط (با اثبات) ،مثال  ،1تعریف استقالل از مسير ،استقالل از مسير ميدانهای برداری پایستار،
قضيه ( 3با اثبات) ،تعریف مجموعه باز و مجموعه همبند ،قضيه ( 4بدون اثبات) ،قضيه ( 1با اثبات) ،منحنی ساده و ناحيه ساده-همبند،
قضيه  ،6مثال  ،3مثال ( 1پایستگی انرژی حذف میباشد).



بخش  :4-17قضيه گرین (همراه با توضيحات قبل و بعد از آن) ،مثالهای  1و  ،2فرمولهای  1برای محاسبه مساحت ،مثال  ،3قضيه
گرین برای ناحيههائی که ساده-همبند نيستند ،مثال  ،1اثبات قضيه .6-3-17



بخش  :5-17تعریف تاو ميدان برداری و عبارت 𝐹 × ⃗𝛻 = 𝐹  curlبرای به خاطر سپردن آن ،مثال  ،1قضيه curl (𝛻⃗𝑓) = ⃗0
همراه با اثبات ،مثال  ،2قضيه  ،4مثال  ،3تعریف دیورژانس ميدان برداری و عبارت 𝐹  div 𝐹 = 𝛻⃗.برای به خاطر سپردن آن ،قضيه
 ،11مثال  ،1صورتهای برداری قضيه گرین (فرمولهای  12و  )13همراه با اثبات آنها.



بخش  :6-17رویه پارامتری و معادلههای آن ،مثال  ،1منحنیهای مشبکهای (مثال  2به کتاب ارجاع شود) ،مثالهای  3و  ،4مثال 6
وتوضيح بعد از آن ،مثال  ،7معادالت پارامتری رویه دورانی ،مثال  ،8رویه هموار و بردار قائم بر آن (با ذکر دليل) ،مثال  ،9تعریف
مساحت یک رویه پارامتری با توضيحات قبل از آن ،مثال ( 11محاسبات به کتاب ارجاع شود) ،مساحت رویهای نمودار تابع ،مثال ،11
مساحت رویه دورانی.



بخش  :7-17تعریف انتگرال رویهای تابع)𝑧  𝑓(𝑥, 𝑦,روی رویه 𝑆 و دستور محاسبه آن ،مثال  ،1فرمولهای جرم و مرکز جرم
ورقه نازک ،محاسبه انتگرال رویه روی نمودار تابع )𝑦 ( 𝑧 = 𝑔(𝑥,دستور  ،)4مثال  ،3تعریف رویه جهتدار ،بردار قائم واحد ⃗𝑛 رو
به باال و پائين ،بردار قائم واحد ⃗𝑛 برای رویه پارامتری و رویه بسته ،تعریف انتگرال رویهای ميدان برداری 𝐹 روی رویه 𝑆 (شار 𝐹 روی
𝑆 ) ،فرمول  ،9مثال  ،4فرمول  ،11مثال  ،1مثال ( 6در صورت وقت).



بخش  :8-17تعریف جهت مثبت القا شده توسط رویه جهتدار 𝑆 روی منحنی مرزی 𝐶 ،قضيه استوکس (بدون اثبات) ،اشاره به این
مطلب که قضيه گرین حالت خاصی از قضيه استوکس است ،مثالهای  1و ،2تساوی  ،3اثبات قضيه  ،4-1-17تمرین .11



بخش  :9-17قضيه دیورژانس (بدون اثبات) ،مثالهای  1و ،2تمرین  ،2محاسبه شار ميدان الکتریکی ⃗𝐸 روی هر رویه بسته که مبدا را
در بر دارد (با استفاده از تساوی .)7

تمرینهای درس ریاضی  2برای رشتههای فنی و مهندسی از کتاب استیوارت (ویرایش ششم)
بخش

تمرینها

1-13

41-38-34-32-22-21-18-11-1-4

2-13

46-41-41-36-28-24

3-13

18-14-12-49-44-43-41-28-27

4-13

11-49-48-44-38-31-31-26

1-13

78-76-73-68-64-63-61-18-16-14-42-38-34-31-26-22

6-13

 21-18-16-12-8-2الی 11-48-46-44-36-34-28

1-14

 18-14-13-12الی )44(-42-38-)34-32-31(-26-24

2-14

11-49-48-43-41-32-26-16-6

3-14

 12(-14-11-48-41-42-41-36-32-31-29-23-21-16-11-6و  11الی  18حذف شود)

4-14

 23(-41-38-31-16-14الی  31حذف شود)

1-11

 11-46-38-36-31-28-26-24-21-16-11-8الی 74-)73(-63-61

2-11

 11الی 46-44-41-38-34-21

3-11

91-94-82-71-74-71-68-61-61-11-48-36-32-28-12-11

4-11

46-41-44-42-39-36-32-24-16-)11(-6

1-11

18-11-14-11-11-41-43-37-33-21-18-14-12-6

6-11

19-18-11-48-44-38-31-34-31-27-26-17-11-1-3

7-11

16-)11(-11-47-42-37-31-33-)27(-17-11-7-4

8-11

46-41-41-31-31-18-17-13-9-6-2

1-16

18-17-14-9-7-3

2-16

38-)37(-34-33-32-31-27-21-17-12-11-1-3

3-16

19-18-17-11-49-47-44-42-31-28-26-23-21-19-17-11-11-8

4-16

 1الی 37-36-31-32-31-28-27-21-21-21-18-14-13-11-9-4

1-16

 17( 11-13-11-9-7-2الی  33حذف)

6-16

 41(-39-33-21-21-18-17-16-13-11الی  11حذف)13-12-

7-16

28-24-23-21-19-12

8-16

41-44-41-38-37-34-31-28-27-23-22-18-14-12-8

9-16

24-23-21-19-17-13-12-11-9-1

1-17

 11-8-6-4الی  29-26-18الی 33-32

2-17

42-36-32-21-17-11-14-11-7-1-3

3-17

 29-27-26-24-23-19-17-9الی 33

4-17

29-27-21-19-18-14-13-11-8-3

1-17

 26-19-18-11-12-11-1-3الی  33-29الی  37( 36و  38حذف)

6-17

 7(-6-2الی  13-)12الی )61(-19-18-16-47-41-42-41-38-31-)32(-31-26-24-18

7-17

47-37-29-21-23-21-18-17-13-11-9-6-3

8-17

 21( 21-18-16-14-11-7-6-3در ادامه  21است)

9-17

31-31-27-24-23-19-17-13-11-7-1-3

چند تذکر در مورد تمرینها:
 .1مطالعه و حل کليه مثالهای کتاب (بجز حذفيات) برای دانشجویان الزامی است و مدرس میتواند در صورت وقت ،به صالحدید
خود ،به جای مثالها برخی تمرینهای مشابه را در جلسه درس حل کند.
 .2برخی از تمرینهای مهم ،در طرح درس گنجانده شدهاند و در جدول فوق نيامدهاند.
 .3تمرینهائی که شماره آنها در جدول فوق ،داخل پرانتز آمده و همچنين پروژههای اکتشافی و کاربردی ،اجباری نبوده و
مخصوص دانشجویان ممتاز و عالقمند است.
 .4از پرسشهای درست -نادرست میتوان در کوئيزهای کالسی استفاده کرد.
 .1دانشجویان میتوانند از پرسشهای مفهومی که در انتهای هر فصل آمده ،برای سنجش ميزان یادگيری خود استفاده کنند.
 .6در این درس توانائی انجام محاسبات صحيح ،اهميت ویژه دارد؛ لذا تمرینها باید بهطور کامل و تا رسيدن به جواب آخر حل
شوند.
با آرزوی توفیق روزافزون برای همکاران ارجمند
بخش ریاضی محض -دانشکده ریاضی و کامپیوتر
تاریخ به روزرسانی94/9/2 :

