
دوره ای تکالیف اول سری

١ عموم ریاض درس

٩٩ اردیبهشت ١٧

خدا نام به

موارد به است، آمده بعد صفحه ی در که اول سری تکالیف به پاس گویی از قبل لطفاً ، ی عموم ریاض درس محترم دانشجویان

فرمایید: توجه زیر

شما برای تکالیف پاس بارگذاری ان ام و ندارید دسترس cw شریف افزار درس سامانه ی به دلیل هر به که صورت در ‐١

tacalculus١@gmail.com به « افزار درس سامانه ی به دسترس «عدم عنوان با ایمیل است الزم ندارد وجود سامانه این در

گردد. برطرف ل تان مش تا نمایید بیان دانشجویی شماره و نام ذکر با را خود ل مش و نموده ارسال

یا مذکور ایمیل به پاس ها ارسال از و نموده بارگذاری cw شریف افزار درس سامانه ی در باید تنها را خود تکالیف پاس ‐٢

بپرهیزید. درس محترم اساتید ایمیل

کم تکلیف دوره هر کل نمره ی از درصد ١٠ مقدار تاخیر ساعت ٣ هر ازای به ول دارد وجود تاخیر با بارگذاری اجازه ی ‐٣

م شود.) کسر نمره ٠.٣ شود ارسال تاخیر ساعت ٩ با اگر مثال عنوان (به شد. خواهد

شماره  باید حتماً فایل نام و شده بارگذاری خوانا و مناسب کیفیت با PDF فایل ی قالب در باید حتماً تکالیف پاس ‐۴

باشد. نگارنده شخص دانشجویی

سایت این به روزانه م شود توصیه و م شود بارگذاری نیز ریاض علوم ده دانش سرویس دروس سایت در بار هر تکالیف ‐۵

گردید. گاه آ نیز مربوطه اطالعیه های و اخبار از تا نموده مراجعه

تکالیف درخصوص ابهام هرگونه م توانند صبح ١٠ تا ٩ ساعت از اردیبهشت ١٧ مورخ چهارشنبه روز محترم دانشجویان ‐۶

را الزم راهنمایی های درس محترم اساتید از و کرده مطرح ی عموم ریاض درس شریف مجازی کالس های سامانه ی در را

نمایند. کسب

موفقیت آرزوی با
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http://calculus.math.sharif.edu/gm2_2020/index.php
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محیط دایره ی مرکز را 𝑍۰ همچنین یرید. ب درنظر 𝑍۱, 𝑍۲, 𝑍۳ رئوس با مختلط صفحه ی در متساوی االضالع مثلث ی ١ سوال

کنید: محاسبه را زیر مقدار 𝑍۰ ≠ ۰ اگر م گیریم. آن
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خواهدشد؟ چه نتیجه یریم ب درنظر منتظم چندضلع ی متساوی االضالع مثلث به جای اگر
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𝑀۱𝑀۲𝛼 محاسبه ی مطلوبست یرید. ب درنظر زیر ل ش طبق 𝑟, 𝑅 شعاع های با مماس دایره ی دو ٢ سوال

  

کنید: بررس را زیر سری های رایی هم ٣ سوال
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آن جزئ مجموع از سری به جای اگر که کنید مشخص طوری را 𝑁 باشد را هم باال سری های از کدام هر که حالت در

نیست). مدّنظر 𝑁 بهترین (الزاماً باشد کمتر ۱۰−۳ از حاصل خطای 𝑛 ≥ 𝑁 برای شود استفاده 𝑆𝑛

٢


