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دبير رياضي : عادل آخكندي

 جزوه آموزشي مبحث تابع

  تابع 1

  تابعتعريف  1.1
ـــلع  ـــاحت مربعي به طول ض ـــت آوريم.  فرض كنيــد رابطه اي وجود دارد كه به كمك آن مي توانيم مس         را بدس

ــورت  ــورت هاي  2مي دانيم چنين رابطه اي به ص ــالع مربع به ص  2,3,4,5خواهد بود ، حال اگر طول اض
  باشد ، آنگاه مساحت مربع چه اعدادي خواهد بود؟

 

  

  

  

            آيا در رابطة باال امكان دارد كه به ازاي يك طول ، دو مساحت وجود داشته باشد؟         

  كه آنها را تابع مي ناميم.در اين فصل با چنين روابطي سر و كار خواهيم داشت.

,2,3اعضاي مجموعة  از فرض كنيد دستگاهي وجود دارد كه هر كدامسوال :  1, √7 را گرفته ، ابتدا آنها   
سپس براي آن يك مشــخص كنيد.برابر مي كند ، ســپس ســه واحد از آنها كم مي كند. مجموعه خروجي ها را  2را 

  رابطه پيشنهاد دهيد.

  يا جدول نيز نمايش دهيم : مي توانيم مجموعة ورودي ها و خروجي ها را به صورت نمودار ون در اين مثال

            

            

  وجود دارد. يك خروجي تنها ، به ازاي هر وروديتوجه كنيد كه  تذكر :

2 

  

 درس اول مفهوم تابع و بازنمايي هاي آن
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 جزوه آموزشي مبحث تابع

ــو از ، رابطه اي   وعةمجم به  مجموعة از يك تابعتعريف  :  ــت كه به هر عض دقيقا   بين اين دو مجموعه اس
  را هم دامنه يا مقصد گويند . را دامنه و مجموعه  مجموعه  را نسبت مي دهد. يك عضو از 

 د. تابع است ، يا رابطه اي كه وزن دانشده مي نسبت را مربع محيط مربع، يك ضلع به كه اي رابطهبه عنوان مثال 
  آموز را در هر لحظه نشان مي دهد يك تابع است چون ممكن نيست دانش آموزي در يك لحظه داراي دو وزن باشد.

 .دهيد توضيح كند؟ مي معلوم را تابع يك زير روابط از يك كدام سوال :

  .دهد مي نسبت را مساحت مثلث ،مثلث يك ضلع به كه اي رابطه )الف
 
  .دهد مي نسبت معين زمان يك در را او بدن دماي فرد، هر به كه اي رابطه )ب
 
  .دهد مي نسبت را او خوني گروه فرد، هر به كه اي رابطه )ج
 
  .دهد مي نسبت را او دوستان آموز، دانش هر به كه اي رابطه )د
 
  .دهد مي نسبت را عدد آن دوم هاي ريشه عدد، هر به كه اي رابطه )ه
 

  .دهد مي نسبت را آن سوم ةريش عدد، هر به كه اي رابطه )و

  

  به نظر شما كداميك از روابط زير مي تواند يك تابع را نمايش دهد؟ سوال :

دقت كنيد كه در ســوال باال نظر اوليه خود را بنويســيد كه بعدا با درك بهتر موضــوع ، به درســتي يا نادرستي پاسخ 
 خود پي ببريد.
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 جزوه آموزشي مبحث تابع

  زوج مرتب 1.2
   .دهد مي نشان سنندجشهر   در متفاوت تساع چهار در را هوا دماي زيرفرض كنيد نمودار 

ــورت به را دما و زمان بين ةرابط ــت؟ تابع يك رابطه اين آيا كه كنيد معلوم و دهيد نمايش پيكاني نمودار ص  اس

  .كنيد كامل هم را جدول

نقاط داده اگر در نمودار باال ، محور افقي را طول و محور عمودي را عرض در نظر بگيريم ، آنگاه مختصات هر يك از 
4,5              در نظر بگيريم : "زوج"شده را مي توانيم به صورت يك  , 5,4 , 6,3 , 7,3  

4,5هاي  زوج مثالً .است مهم زوج هر در اعداد نوشتن ترتيب ,  نمودار در متفاوت ةنقط دو و نيستند برابر 5,4

  . گوييم مي زوج مرتب يك باال هاي زوج از يك هر به دليل همين به دهند مي نشان را

 دما و زمان بين شــده ارائه ةرابط براي ديگر نمايش يك دهيم، قرار اي مجموعه در را باال مرتب هاي زوج ةهم اگر

 از جديد ةمجموع اين گذاري نام براي .گويند مي شــده داده رابطه مرتبي زوج نمايش آنبه  كه آيد مي دســت به

4,5              نيم لذا داريم :استفاده مي ك 		يا	 مانند حروفي , 5,4 , 6,3 , 7,3  

شود كه ترتيب قرارگيري در آنها اهميت دارد را زوج مرتب نشان داده مي ,هر دوتايي كه به صورت تعريف  : 
در زوج مرتب به عنوان مثال  مؤلفه ي دوم مي گويند . مؤلفه ي اول و به  به  ,نــامنــد . در زوج مرتب مي

  را مولفة دوم مي ناميم. 3را مولفة اول و  7،  7,3
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 جزوه آموزشي مبحث تابع

,رابطه ي  : تست | 	و ∈ 	,2   )88(رياضي خارج چند زوج مرتب دارد؟  7

  9د )                    8ج )                      6ب )                     5الف ) 

  

, اه مولفه هاي آنها نظير به نظير با هم برابر باشند به عبارتي : مســاويند هرگ دو زوج مرتب نكته: 		و	 , 
  		و		 مساويند هرگاه :

2را به گونه اي بيابيد كه دو زوج مرتب  ,مقادير : سوال 2,   ؟ برابر باشند 300,15

  

  

 ضابطه – 5   جدول -4   (مختصاتي)نمودار – 3  دار ون نمو – 2  زوج مرتب  – 1:  انواع نمايش تابع

  هر كدام از جاهاي خالي را تكميل نموده و بيان كنيد كه كدام رابطه يك تابع است؟ سوال :
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 جزوه آموزشي مبحث تابع

نمودار پيكاني كه با   به مجموعه  يك رابطه از مجموعه  : (نمودار پيكاني) تابع از روي نمودار ون نمــايش
  پيكان خارج شده باشد . يك و تنها يك از هر عضو  تنها در صورتي تابع است كهنمايش داده مي شود 

  كداميك از نمودار هاي پيكاني زير يك تابع است ؟ سوال :

دوم چندين پيكان يا هيچ پيكاني وارد  ع ، ممكن اســـت به يك عضـــو از مجموعةدر اين روش از نمايش تاب تذكر :
  نشده باشد !!

  داده شده مربوط به يك تابع است؟ون ز نمودارهاي كداميك ا سوال :

  كدام است؟ اگر نمودار ون مقابل مربوط به يك تابع باشد مقدار  : تست

  5د )                   8ج )                      3ب )                     6الف ) 

  

 

اي مرتب، در صورتي با يك تابع مواجه هستيم كه در نمايش يك رابطه با زوج ه تابع از روي زوج مرتب : نمايش
و اگر مؤلفه هاي اول دو زوج مرتب يكسان  نباشــنددر آن، هيچ دو زوج مرتب متمايزي داراي مؤلفه ي اول يكســان 

  بودند، بايد مؤلفه هاي دوم آن دو نيز با هم برابر باشند .

4,5 , 5,4 , 6,3 , 7,3 					و				 2,6 , 5,4 , 5,3 , 7,3  
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 جزوه آموزشي مبحث تابع

  كداميك از روابط زير نمايش يك تابع است؟سوال : 

  

  

  

 

,2اگر رابطة  سوال : , 2,3 , 1, , 3,0 , 1, را  و  يك تابع باشد ، مقادير  1
  بيابيد.

  

ــت: ,3رابطه ي  تس 2 , 2,1 , 2, , 3, 2 , , يك تابع    به ازاي كدام مقدار  4
 )85(تجربي خارج ت؟ اس

  د ) هيچ مقدار                   2ج )                      1ب )                     2الف ) 

  

  

2,1در رابطه ي : تســت , 3,4 , 5,1 , 2,4 , 3,4 , با حذف حداقل چند عضــو تابع حاصل  1,1
  مي شود؟

 د ) هيچ عضو                  3ج )                      1ب )                     2الف ) 

  

  

تعريف  به  آيا مي توانيد يك تابع از  .ســه عضــوي باشــد چهار عضــوي و مجموعة  اگر مجموعة  ســوال :
  كنيد؟
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 جزوه آموزشي مبحث تابع

  عمل كنيم. مشابه زوج مرتبدر اين حالت بايستي  : جدولتابع از روي  نمايش

  به نمايش يك تابع است؟كداميك از جدول هاي زير مربوط  سوال :

  

  

  

  

 

هر خط موازي محور زماني يك نمودار، نمودار تابع اســت كه  : (هندســي يا دكارتي) تابع از روي نمودار نمايش
  (چرا؟) در يك نقطه قطع كند . حداكثرها، نمودار را 

  به عنوان مثال نمودار سمت چپ تابع است و نمودار سمت راست تابع نيست.

  

  

  

  

  كداميك از نمودارهاي داده شده مربوط به يك تابع است؟سوال : 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 جزوه آموزشي مبحث تابع
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 جزوه آموزشي مبحث تابع

  

  تعيين دامنه و برد تابع 2
  .كنيد كامل را جدول .است شده داده آنها داخلي زواياي مجموع و ضلعي چند تعدادي بين رابطة زير جدول در

  حال جدول باال را به صورت زوج مرتب كامل كنيد :

  

ـــكيل دهندة هر تابع را مجمو تعريف : و مجموعة همة مولفه  "دامنه"عة همة مولفه هاي اول زوج هاي مرتب تش
  آن تابع گويند. "برد"هاي دوم را 

  نمايش مي دهند. را با  و برد تابع  را با  دامنه تابع  تذكر :

ه به كمك نمودار ون تابع باشــد مجموعة در صــورتي كه يك رابط به كمك نمودار ون :و برد الف ) تعيين دامنه 
تمام اعضــاي مجموعه اول كه پيكان از آنها خارج شــده اســت را دامنه و اعضايي از مجموعه دوم را كه پيكان به آنها 

  وارد شده است را برد گويند. به عنوان مثال :

  

  

 

  

, , 																												 												                   
, 																																 													  

 درس دوم دامنه و برد تابع
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 جزوه آموزشي مبحث تابع

ل مولفة اومجموعة تابع باشد ،  به صورت زوج مرتب اگر يك رابطه : زوج مرتببه كمك  و برد ) تعيين دامنه ب
  مرتب را برد گويند به عنوان مثال :دوم تمام زوج هاي  مولفه هاي تمام زوج هاي مرتب ، دامنه و مجموعة

2,1 , 3,4 , 5, 1 , 2,4 , 1, 5 →
2,3,5, 2,1
1,4, 1, 5  

1,2اگر رابطة  سوال : , 5, 2 , 2, 3 , 3,5 , 5,3 , 6, تابع باشد   2
  آنگاه برد تابع را بيابيد.

  

  

  در اين حالت مشابه زوج مرتب عمل مي كنيم ، به عنوان مثال :  : جدولك به كم و برد ) تعيين دامنه ج

  

  

  

اگر يك رابطه تابع باشــد كه به كمك نمودار نمايش داده شــده باشــد ،   : نموداربه كمك  و برد ) تعيين دامنه د
ر عرض ها برد نام مجموعة تصــوير تمام نقاط نمودار روي محور طول ها دامنه و مجموعة تصوير تمام نقاط روي محو

   . دارد

  در شكل هاي زير دامنه و برد را تعيين كنيد : سوال :
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 جزوه آموزشي مبحث تابع
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 جزوه آموزشي مبحث تابع

 
 :كه بزنيد مثال تابعي سوال :

  .باشد عضو دو شامل تنها آنة دامن  )الف
  
 
  .باشد شده تشكيل عضو يك از تنها آن برد  )ب
  
 
  .باشد داشته عضو يك تنها آن ةدامن  )پ
  
 
  .باشد داشته عضو يك تنها آن برد ولي باشد، ناهينامت آن ةدامن  )ت
  
 

  .باشند نامتناهي آن برد و دامنه )ث

  
  .باشد داشته عضو دو آن برد و عضو سه آن ة دامن كه بزنيد مثال تابعي  )ج
  
 

  باشد؟ داشته عضو سه آن برد و دوعضو آن ةدامن كه دارد وجود تابعي آيا   )چ

  

  اي زير را در نظر بگيريد :دنبالة شكل ه بررسي يك فعاليت :
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 جزوه آموزشي مبحث تابع

  ) جدول زير را كامل كنيد .الف 

  ب ) نمودار ون مربوط به آن را كامل كنيد :

  

  

آيا مي توانيد جملة عمومي آن را  ج ) به نظر شــما چنين دنباله اي تابع است؟
  بنويسيد؟

  

  

  خص كنيد.د ) نمودار مختصاتي مربوط به آن را رسم كنيد ، سپس دامنه و برد تابع را مش

  

  

  

  نمايش جبري يك تابع (ضابطه)و) 

1ذا مي توانيم بنويسيم لاز برد نظير شده است  1از دامنه به عضو  1در مثال باال عضــو  از دامنه  2و عضو  1
2از برد نظير شــده است پس  3به عضــو  2و به همين ترتيب مي توان گفت كه  3 است.  1

كنيم آنگاه داريم   را جــايگزين متغير  ع را ، نمــايش جبري گوينــد حــال اگر متغير اين گونــه نمــايش يــك تــاب
2 1 .  

است كه كار را براي ما ساده تر مي كند ، توجه كنيد  در حالت كلي نمايش جبري يك تابع به صــورت 
  . نيست به مفهوم  كه 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 جزوه آموزشي مبحث تابع

سپس مقدار مساحت به ازاي  به صــورت ضابطة يك تابع بنويسيد .را  ع مســاحت يك مربع به طول ضــل ســوال :
  را محاسبه كنيد. 3

  

را محاسبه  3بنويسيد . سپس مقدار مساحت به ازاي  ضــابطة تابعي براي مســاحت دايره به شعاع  ســوال :
  كنيد.

  

  

,يك تابع باشــد و  اگر  ضــابطه :تعريف  را متغير  ، كه  يم نويســدر اين صــورت مي ∋
يا  3به عنوان مثال : را ضابطه تابع مي گوييم . مي ناميم و  را متغير وابســته به  مســتقل و 

3  
2,3آيا مي توانيد براي زوج مرتب سوال :  , 3,5 , 5,9 , 2,   يك ضابطه پيشنهاد دهيد؟ 5

  

:ع را به صورت گاهي تاب تذكر :   نمايش مي دهند.  →

ــت ، به جاي  در نقطة  براي يافتن مقدار تابع  يافتن مقدار يك تابع : را  مقدار  كافي اس
  در ضابطة تابع قرار دهيم و حاصل را بيابيم به عنوان مثال :

2 2 1 → 3 2 3 2 1 2 9 1 18 1 17 
2با توجه به تابع  سوال : 3و  3   مقادير زير را بيابيد. 2

4 2 3 1    الف(    

0 2 0
2   ب(  1

 4 3   پ(    

1  ت(    
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 جزوه آموزشي مبحث تابع

1اگر  سوال : 5   را بيابيد. 1آنگاه مقدار  1

  

2باشد و  2و  اگر  سوال : را  در اين صورت مقدار  3
  بيابيد.

  

 را مستطيل اين محيط كه بنويسيد رياضي اي رابطه .است آن عرض از بيشتر واحد 3 مستطيل يك طولسوال : 
  .كند بيان آن عرض از تابعي برحسب

  
  
  

باشد. چه تعداد از اينگونه توابع مي توان  2,1و برد آن  0,2ن نمودار تابعي را رسم كنيد كه  دامنة آ سوال :
 رسم كرد ؟

 
 

  تابع خطي 2.1
هر تابع كه بين مولفة اول و دوم آن يك رابطة خطي (درجه اول) موجود  تعريف :

است كه  باشــد،آن را تابع خطي گويند. هر تابع خطي به صــورت 
را عرض از مبدا نامند.  را شــيب و  طه ، توان متغير عدد يك اســت. در اين راب

2توابع  1و  3
3   نمونه هايي از يك تابع خطي اند. 2√

   دلخواه كافي است.وجود دو نقطه براي رسم يك تابع خطي :  رسم تابع خطي
  نمودار هر كدام از خطوط زير را رسم كنيد :  سوال :
2الف )  3ب )                      4 1       
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 جزوه آموزشي مبحث تابع

  برابر با ...........................  و برد آن نيز برابر با ........................ خواهد بود. دامنه تابع خطي  نتيجه :
  را رسم كنيد. 2در هر كدام از حالت هاي زير نمودار تابع خطي سوال : 

 
  
  
  
  
  
  
  
 
 

2يك تابع خطي باشد طوري كه  فرض كنيد كه  تست: 2و  2 5 

  كدام است؟ در اين صورت مقدار 

1الف ) 
1ب )                  3

1ج )                       2
1د )                    6

4  
 
 
 
 

2  داريم : در تابع خطي  تست : 3 		و	 2 2در اين صورت مقدار  1
3 كدام   

  است؟
 2د )                   5ج )                      4ب )                     3الف ) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 جزوه آموزشي مبحث تابع

  :  (خطوط موازي با محورهاي مختصات) بررسي دو حالت خاص

 كه :بگذرد  ,يك خط از نقطه ي  اگر 

ـــورت  الف )   ـــد آنگــاه معادله ي آن به ص موازي محور عرض هــا بــاش
   خواهد بود. 

خواهد  ب ) موازي محور طول ها باشد آنگاه معادله ي آن به صورت   
   بود.

 
 

  نمودار هر كدام از خطوط زير را رسم كنيد. سوال :
  2ب )                    1الف )  

 

  

 

  نتيجه : 

  .نيستنداين خطوط تابع  موازي محور ........................ هستند.  همان طور كه مشاهده شد خطوط ) الف 

  اين خطوط تابع هستند.موازي محور ........................ هستند.  همان طور كه مشاهده شد خطوط الف ) 

 به فرم استاندارد  يخطتابع روش تعيين معادلة  2.2

ـــود كه با جايگذاري درون معادلة خط به جاي  حالت اول : ,	xدر اين روش دو نقطــه از خط به ما داده مي ش y   و
 .ايجاد دستگاه معادالت خط دو مجهولي مي توان مقادير شيب خط و عرض از مبدا را يافت. به سوال زير توجه كنيد

Aمعادلة خطي را بنويسيد كه از نقاط  سوال : 1
Bو  1 2

  بگذرد. 3

  

  

,  
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 جزوه آموزشي مبحث تابع

ــود كه باز به كمك جايگذاري در معادلة خط  : دومحالت  ــيب و يك نقطه از خط به ما داده مي ش در اين روش ش
  عرض از مبدا را مي يابيم.

  باشد. 5بگذرد و شيب آن برابر  3,2معادلة خطي را بنويسيد كه از نقطه  سوال :

  

Aاط معادلة خطي را بنويسيد كه از نق سوال : 1
Bو  1 1

  بگذرد. 3

  

  روش تعيين معادلة خط به فرم  2.3
شيب كه در ابتدا شيب خط را به كمك رابطة  اگر دو نقطه از خط به ما داده شــده باشــد، در اين روش حالت اول :

 : نحوة محاسبة آن توضيح داده شده است را مي يابيمزير 

Aر كه مي دانيم شيب يك خط گذرنده از دو نقطة همان طو شــيب خط : x , y 	, B x , y  برابر
ــبت جابجايي عمودي بر جابجايي افقي ، به عبارت ديگر با  ــت با نس اس

  	شيب خط برابر است با : توجه به شكل رسم شده
			شيب	خط 																																	 

  در معادلة ي	با جايگذاري يكي از نقاط به دلخواه ،پس از محاسبة شيب 

 0   معادله را ساده مي كنيم. 0 و 0به جاي  0

Aمعادلة خطي را بنويسيد كه از نقاط  سوال : 1
Bو  1 2

  بگذرد. 2
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 جزوه آموزشي مبحث تابع

   معادلة تابع خطي رسم شده را بنويسيد.سوال : 

  

  

  

  

  

f ميدانيم كه : خطي ابعدر يك ت سوال : 2 fو 	 11 0 نمودار اين تابع را رسم كنيد و نمايش جبري آن  7
  را بنويسيد.

  

  

,2و  1,3، سه نقطة  به ازاي كدام  تست :   از يك تابع خطي است؟ ,4و  1

 16د )                   9ج )                      16ب )                     9الف ) 

  

: هرگاه از سمت چپ محور طول ها به سمت راست حركت كنيم و ارتفاع افزايش يابد شيب مثبت است و يادآوري 
  ارتفاع ثابت بماند ، شيب صفر است و ارتفاع كاهش يابد ، شيب منفي خواهد بود.

ــود كه با جايگذاري در معادله به  حالت دوم :  و 0 و mجاي در اين حالت شــيب و يك نقطه از خط داده مي ش
  معادله را ساده مي كنيم. 0

Aمعادلة خطي را بنويسيد كه از نقطة  سوال : 3,   باشد. 3بگذرد و شيب آن برابر  23
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 جزوه آموزشي مبحث تابع

  با توجه به شكل داده شده معادلة خطوط را بيابيد. سوال :

  

  

  

  

  

	

  جمع بندي :

   ............... است.شيب خطوط موازي محور طول ها برابر ..................

  شيب خطوط موازي محور عرض ها برابر ............................... است.

  معادلة خط نيمساز ربع اول و سوم به صورت ................................ است.

  معادلة خط نيمساز ربع دوم و چهارم به صورت ................................ است.

aكي ديگر از حالت هاي نمايش معادلة يك خط به صورت ي تذكر : b c ,	كه ضرايب است  0 به  	
2صــورت همزمان نمي توانند صــفر باشند به عبارتي ديگر  	 2 كه در آن شيب برابر  .................... و  است،  0

  عرض از مبدا نيز برابر با .................... خواهد بود.

را  0عرض از مبدا همان محل برخورد نمودار با محور عرض هاســت پس براي محاســبة آن كافي است   :كتهن
  در معادله قرار دهيم.

را در  0طول از مبدا همان محل برخورد نمودار با محور طول هاســت كه براي محاسبة آن  كافي است  نكته :
  معادله قرار دهيم.

2محل برخورد خط  سوال : 3   با محورهاي مختصات را يافته ، سپس آن را رسم كنيد. 1
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 جزوه آموزشي مبحث تابع

قطع مي كند  	و	معادلة خطي كه هر دو محورهاي مختصـــات ، يعني طول و عرض را به ترتيب در نقاط  نكته :
  خواهد بود. (دليل درستي اين مطلب را نشان دهيد) 1به صورت 

  

ــوال : قطع مي كند ،  2را در نقطه اي به طول  و محور   3را در نقطه اي به عرض  معادلة خطي كه محور  س
  بيابيد.

  

  نتيجه : حالت هاي مختلف خط راست 2.3.1
  

  

  

  

 . كه با رابطة استفاده مي شود فارنهايت  و سانتي گراد براي اندازه گيري دما از واحدهاي  سوال :

 9
5   به يكديگر وابسته اند. 32

  جة سانتي گراد،چند درجة سلسيوس است؟در 20الف ) 

  درجة سانتي گراد ، چند فارنهايت است؟ 104ب ) 

  .آورد دست به فارنهايت برحسب را گراد سانتي كه بنويسيد اي معادلهپ) 

  كند؟ مي معلوم را خطي تابع يك واحد، دو اين بين ةرابط آيات ) 

  

 تعريف نشدهخط با شيب  0صفر خط با شيب  0نفي خط با شيب م 0 خط با شيب مثبت
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 وه آموزشي مبحث تابعجز

  

  

  انواع توابع 3

  توابع چند جمله اي 3.1
2يــك تــابع خطي چون  2و تابع درجة دوم  1 2 2يا   1 3 2 و   2

9
5

4 √2 2   را تابع چند جمله اي گويند. مشابه آنها كه چند جمله اي هستند  1

 اي جمله دچن توابع هســتند، متغير يك از جبري هاي اي جمله چند آنها، جبري نمايش كه را توابعي تعريف :

  .ناميم مي

1دامنه ي تابع 
1 ⋯ به عنوان مثال  برابر با مجموعه اعداد حقيقي اســت . 0

1			,			 10			,					 3 2 3			,				 2 3 توابع چنــد جملــه اي   2
  يقي است.كه دامنه همگي برابر با كل اعداد حق اند.

 30در دو انتهاي آن، تشكيل شده است. اگر ارتفاع استوانه  يك تانكر از يك استوانه و دو نيم كره به شعاع  سوال :
  مشخص كنيد. متر باشد ، حجم تانكر را بر حسب تابعي از 

  بررسي تابع هماني و ثابت 3.1.1
ـــو از تابع هماني :  ـــد و هر عض ـــو در برد نظير  اگر دامنه و برد يك تابع برابر باش دامنه تابع ، دقيقا به همان عض

ـــود،تابع را هماني گويند.  يا   	به طور كلي تابع ش
را تابع هماني (نيمساز ربع اول و سوم) گويند  

اعداد حقيقي و برد آن برابر  طوري كــه دامنه آن برابر كل
  كل اعداد حقيقي است.با 

 درس سوم انواع تابع
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 وه آموزشي مبحث تابعجز

	اگر تابع :  تست
2
2   كدام است؟ 1، تابع هماني باشد ، حاصل  3

  2د )            ج ) صفر                                 1ب )                  1الف) 

  

  

 بهرا كه برد آن شــامل يك عضــو باشــد تابع ثابت گوييم.  تابعي مانند  ابع ثابت :ت
,		طور كلي تابع  را تابع ثابت گويند طوري كه دامنه ي آن برابر   ∋

ـــت. كــل اعــداد حقيقي و برد آن برابر با  نمودار هر تابع خطي موازي با محور اس
  طول ها خواهد بود.

  به كمك نمودار ون مثالي از يك تابع ثابت بنويسيد. سوال :

  

  ثابت است؟را رسم كنيد. آيا مربوط به يك تابع  2نمودار خط  سوال :

  

  آيا هر تابع خطي ، يك خط است ؟ عكس آن چطور؟سوال :

  

  

2,2اگر تابع  تست : , 3,6 ,   كدام است؟ ، يك تابع ثابت باشد. حاصل  5,3

  2/6د )                    3/6ج )                       2/4ب )                  3الف) 

  

	اگر تابع تست:  2 2 2 1
2 تبديل شود ، حاصل  3حقيقي به تابع ثابت   براي هر  4

  كدام است؟ 2

  0/8د )                    0/2ج )                       0/1ب )                  0/5الف) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 وه آموزشي مبحث تابعجز

 

 .كنيد ارائه دلخواه به مثالي مورد هر براي سوال :

  .كنيد ارائه اي جمله چند تابع يك از الف ) مثالي
 

,1,2يك تابع هماني مثال بزنيد كه دامنه آن ب )    باشد. ,
  

  .نباشد هماني تابع ولي باشند؛ برابر آن برد و دامنه كه بزنيد مثال تابع پ ) يك
 

  .باشد عضوي 5 آن ةدامن كه كنيد ارائه ثابت تابع يك از ت ) مثالي
 

  .كنيد ارائه واقعي دنياي در ثابت تابع از يج ) مثال

  

2تابع ثابت باشد طوريكه  تابع هماني و  اگر  :تست  1 4، حاصل 5 كدام  10
  است ؟

  6د )            ج ) صفر                                 1ب )                  5الف) 

  

  

و محور عرض ها را با  2، نيمساز ربع اول و سوم را با طول  3نمودار تابع با ضابطة :  تســت
  ؟كدام است  قطع مي كند ، حاصل  4عرض  

  3د )                       4ج )                       3ب )                  1الف) 

  
 ةمجموع ترين بزرگ معموالً باشد، نشده مشخص آنة مندا ولي باشد؛ شده داده تابعي جبري نمايش اگر  :تذكر
 .كنيم مشخص دقيق طور به را دامنه بايد صورت غيراين در مي گيريم. درنظر دامنه را ممكن
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 وه آموزشي مبحث تابعجز

  نمودار توابع داده شده را در دامنه ذكر شد رسم كنيد. سوال : 

  

  

  

  

            تابع قدرمطلق     3.2
 و پر را خالي جاهاي .كند مي نظير آن قدرمطلق به را شده داده اعداد كه دهد مي نشان را تابعي زير جدول
  .كنيد معلوم را تابع اين برد و دامنه .كنيد رسم را تابع نمودار

 نظير برد در آن قدرمطلق به را دامنه در مقدار هر كه تابعيتعريف : 

|را با   قدر مطلق عدد حقيقي  .شود مي ناميده قدرمطلق تابع كند، مي نمايش  |

| داده و به صــورت 									 يا   | 0
							 نمايش  0
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 وه آموزشي مبحث تابعجز

,0و برد آن برابر با بازة دامنه اين تابع برابر با  نامند.را تابع قدرمطلق ميمي دهيم كه آن   است. ∞

  تا مبدا مختصات آشنا شده ايد.  البته قبال با مفهوم قدر مطلق به معني فاصله ي نظير يك عدد حقيقي چون

  

| | | |  
  

√داريم :  براي هر عدد حقيقي  ∋اگر  نكته  : 22 | | .  

|را با  و  فاصله ي بين دو عدد حقيقي  تعريف : |يا  |   نشان مي دهيم.|

  توابع چند ضابطه اي 3.3

تابع  مثال :
2														 0

3						 يك تابع چند ضــابطه اي يا قطعه اي اســت .مي خواهيم نمودار اين  0
ــهمي ــم كنيم كه براي اعداد نامنفي نمودار س  3و براي اعداد منفي نمودار خط   2تابع را رس

  است .

  

  

  

  

  حال به كمك نمودار ، دامنه و برد آن را مشخص كنيد.

سپس ام از توابع چند ضــابطه اي زير را رســم كنيد ، سپس دامنه و برد آنها را مشخص كنيد.نمودار هر كد ســوال :
  را محاسبه كنيد. 5√و  2و  3مقادير  

0 

| | 

 

| | 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 وه آموزشي مبحث تابعجز

  

  

  

  

  را بدست آوريد. 5و  0و  0نمودار توابع زير را رسم كنيد ، مقادير  سوال :

2																		 1
3 1											 1 								و								

2 5															 2
1												 3 2
1
2 																		 3

 

  

 

 

 

  

  

  داده شده است. ضابطة آن را بدست آوريد ، سپس دامنه و برد آن را بنويسيد. نمودار تابع قطعه اي  سوال :
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 وه آموزشي مبحث تابعجز

داده شــده است. ضابطة آن را بدست آوريد ، سپس  تابع قطعه اي  نمودار سوال :
  دامنه و برد آن را بنويسيد.

  

  

  

  

1هر رابطه به صورت  :  تذكر 										 ∈ 1
2 											 ∈ 2

  در صورتي تابع است كه : 

2الف )  		و	 ـــ 1 ـــند يعني          نــد .هر دو تــابع بــاش ـــتــه باش ـــتراكي نــداش ب ) دامنــه ي اين دو اش

1 ∩ 2 1  داشته باشند، داشته باشيم و يا اگر نقطه اشتراكي مثل  ∅ 2 .  

به صورت    اگر رابطة  سوال :
2 									 1
3
2 															   باشد ، معين كنيد در چه صورتي تابع است؟ 	1

  

  

به صورت  ضــابطه ي تابع  تست:
2 									 1
3
2 															 را در چند  ، خط 2است، نمودار  	1

  نقطه قطع مي كند؟

  د ) صفر                  3ج )                      2ب )                     1الف ) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 وه آموزشي مبحث تابعجز

 رسم برخي توابع به كمك انتقال 3.4

  به كمك انتقال  رسم نمودار سهمي  3.4.1
حال مي خواهيم به كمك  به صــورت مقابل است. 2همان طور كه مي دانيم نمودار 

حل  همين نمودار و با حركت آن نمودارهاي ديگري را به صــورت تقريبي رســم كنيم كه در
مســـايل مي تواند به ما كمك كند. اين نوع رســـم را انتقال منحني گويند كه در حالت هاي مختلفي قابل بررســـي 

  خواهد بود .

  (انقباض و انبساط) :    2در حالت  ) بررسي نقش  1

0	 ⟹
1
1

0 1

								

0	 ⟹
1
1

1 0

 

2و     2هاي  نمودار سوال: 1و   2
3

  را رسم كنيد.  2
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 وه آموزشي مبحث تابعجز

  ) : در راستاي محور طول ها (انتقال افقي  2در حالت  ) بررسي نقش  2

0 ⟹
0 ⟹ 

1نمودار هاي  :سوال 3و     2  .را رسم كنيد 2

 

  

  

  ): در راستي محور عرض ها  (انتقال عمودي 2در  ) بررسي نقش  3
0 ⟹
0 ⟹ 

2نمودار هاي   سوال  : 2 و   2 2  و  2 5و   4 2 و    2
3 2 3و  2 1 2   در هر حالت دامنه و برد تابع را بيابيد. رسم كنيد.را  2

  

  

 

 

  

,باشد نقطه ي  2تي كه نمودار به فرم در حال : نكته   راس سهمي خواهد بود.  

2نمودار تابع  سوال :    را بيابيد. و  به صورت زير است مقادير  1
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 وه آموزشي مبحث تابعجز

ـــت در داخل پرانتز از 2در حالتي كه نمودار به فرم  : نكته  ـــد كافي اس فاكتور   باش
2گرفته و آن را از پرانتز خارج  كرد به عنوان مثال در  2 1 2 4  

  

  

ــت  : ـــابطه ي تس 2 نمودار تابع با ض 3 هاي مثبت انتقال  را حداقل چند واحد به طرف  10
  )93ز كشور ( تجربي خارج ا ؟دهيم تا طول نقاط تالقي نمودار حاصل با محور طول ها غير منفي باشد

  3د )                       2ج )                        1/5ب )                    1الف ) 

  

  

|رسم نمودار سهمي  3.4.2   به كمك انتقال  |
  :  ) بررسي نقش  1

0		 ⟹
1
1

0 1

0	 ⟹
1
1

1 0

 

|2نمودار هاي  سوال  : |و     | |3و  |   را رسم كنيد. |

 

 

  

  :  ) بررسي نقش  2
0 ⟹
0 ⟹ 

  

www.riazisara.irاز سايت رياضي سرادانلود

http://konkursara.com


  

 آموزشگاه علمي آينده سازانانواع توابع                                                                         : سوم   درس

      32 

 

دبير رياضي : عادل آخكندي

 وه آموزشي مبحث تابعجز

 

3نمودار هاي  مثال:
2 | 1و     |1

2و   2 |  .را رسم كنيد |2

 

  

  

  

  :  ) بررسي نقش  3

0 ⟹
0 ⟹ 

|نمودار هاي   سوال  : 1| |3و     2 4|   سپس دامنه و برد را بيابيد.ا رسم كنيد.ر 2

  

  

|در حالتي كه نمودار به فرم  : نكته  ــت در داخل قدرمطلق از  | ــد كافي اس فاكتور  الش
  ضرب نمود. گرفت و قدرمطلق آن را در 

	نمودار هاي  سوال  : 12 |2 1| 2|3و     2   را رسم كنيد.  |4

  

  

  

|2بع با ضابطة برد تا:  تست 1|   ؟كدام است 2

,0ب )                  الف)  ,2ج )                       ∞ ,1د )                       ∞ ∞  
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 وه آموزشي مبحث تابعجز

  جمع بندي : 

  

  

  

  

قطع كرده و از  1ها را در نقطه اي به عرض  محور  2نمودار سهمي  : در منزل تمرين
,1قاط  ن ,2و  2 نيز مي گذرد ، معادله ي سهمي را بنويسيد. نمودار آن را رسم كنيد،سپس دامنه و برد  3

  آن را مشخص كنيد.
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 وه آموزشي مبحث تابعجز

  (خارج از محدوده كتاب درسي) محاسبه دامنه توابع 3.4.3
1 دامنه ي تابع توابع چند جمله اي : – 1

1 ⋯ رابر با مجموعه اعداد ب  0
			,			1به عنوان مثال  حقيقي است . 10			,					 3 2   توابع چند جمله اي اند. 3

  دو چند جمله اي هستند . 	و	را يك تابع گويا مي گوييم كه در آن  	تابع  توابع گويا : – 2

  ريشه هاي مخرج . يعني : )منهايبجز (ل اعداد حقيقي دامنه ي اين تابع برابر است با ك

| 0  

  در هر كدام از توابع زير ، دامنه ي تابع را بيابيد. سوال :

1
1 						,						

2 3
| | 2 				,				

2 3
| | 2 					,						

2
2 1 						,						

3
3 8 

 

 

 

 

 

		اگر دامنه ي تابع  : تست 	 3 2
  كدام است؟ باشد حاصل  3برابر 2

  6د )                   3ج )                      3ب )                     6الف ) 

 

  

  دو حالت دارد : با ضابطه  دامنه ي تابع گنگ  توابع راديكالي : – 3

  است . عددي فرد باشد، دامنه ي تابع برابر با دامنه تابع  الف ) اگر 

  

  . 0عددي زوج باشد دامنه تابع محدوده اي است كه  ب ) اگر 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 وه آموزشي مبحث تابعجز

  در هر كدام از توابع زير ، دامنه ي تابع را بيابيد. سوال :

3 8							,										 2 		,					 1 			,						
2

2 1
3

			 

 

 

 

 

4|دامنه ي تابع :  تست | 9   كدام است؟ 2

3,4ج )                 3,3ب )                3,3الف )  ∪ 3,3د )             4 ∪ 4  

 

  

2اگر عبارت  :تست
2

9
2

4
√2   )96(تجربي خارج كدام است ؟  عدد حقيقي باشد مقادير  23

2الف ) 
3 , 2ب )              2

3 ,
2
2ج )                   3

3 ,0 ∪ 2د )                0,2
3 , 0 ∪ 0, 23  

 

 

 

|اگر  : تست   )92(تجربي خارج  كدام است ؟ دامنه تابع  |2

  1د )                1ج )                   1ب )              1الف ) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 وه آموزشي مبحث تابعجز

  )92(رياضي داخل  كدام است ؟ است، دامنه ي تابع  شكل رو به رو نمودار تابع تست  : 

                                                                     [0،2]الف ) 

  [3،2-]ب ) 

,4ج )  3 ∪ 1,2   

3,0د )  ∪ 1,2  

دامنه ي تابع تست  : 
2 1

| |
  كدام است ؟  

1الف )  0ب )             0   1د )         1ج )          1

  

1مجموعه جواب نامعادلة  تست  :  3 1
3   )96(سراسري تجربي ورت است ؟ به كدام ص  3

1ب )                3الف ) 
1ج )          2

2 1د )             3
2 3  

  

2اگر دامنه تابع تست  :    كدام است ؟ باشد، حدود  برابر با  1

1الف )  2ب )          1 0ج )            2 0د )        2 1  

  

  

1دامنه ي تابع تست: 
3

  كدام فاصله است ؟ 2

  2,3د )                 1,2ج )                   0,3ب )                    0,1الف ) 
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دبير رياضي : عادل آخكندي

 وه آموزشي مبحث تابعجز

  برد توابع 3.4.4
ـــكيل دهنده ي تابع  مي نامند و آن را با  "رد تابع ب "را  مجموعــه ي همه ي مؤلفه هاي دوم زوج هاي مرتب تش

نشان مي دهند . به بيان ديگر برد يك تابع مجموعه ي همه ي خروجي هاي آن تابع است . همچنين در نمودار  
ـــان دهنده ي برد تابع  تابع محور عرض ها نش

  است .

 برد تابع را بيابيد. مقابلدر شكل هاي سوال : 

  

  

 

 :كه بزنيد مثال تابعيسوال : 

 .باشد عضو دو شامل تنها آن ي دامنه )فال

 .باشد شده تشكيل عضو يك از تنها آن برد) ب

 .باشد داشته عضو يك تنها آن ي دامنه )ج

 .باشد داشته عضو يك تنها آن برد ولي باشد نامتناهي آن ي دامنه )د

  .باشند نامتناهي آن برد و دامنه )ه
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