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 جم ، تابع :فصل پن

 نسبت داده می شود B، دقیقا یک عضو  Aای بین این دو مجموعه است که در آن به هر عضو  ، رابطه Bبه مجموعه  Aیک تابع از مجموعه 

  صاتی نمایش داد . نین نمودار مختاعضای یک تابع را می توان به شکل زوج های مرتب و همچ نکته :

ین نقاط یک زوج مرتب گفته می اترتیب نوشتن اعداد در هر زوج مهم است ، زیرا با جابجا کردن اعداد مختصات نقطه مورد نظر تغییر می کند ، به همین دلیل به  نکته :

 شود. 

 فه اول یکسان نداشته باشند. هنگامی که یک رابطه به صورت زوج مرتب نوشته می شود ، این رابطه زمانی یک تابع است که هیچ دو زوج مرتب متمایزی در آن مول نکته :

 .(نه استها همان دام x) تغییرات تابع روی محور  مجموعه ای شامل همه ی مولفه های اول یک تابع را ، دامنه آن تابع می نامند .:  تابع دامنه

 ست.(اها همان برد  y) تغییرات تابع روی محور  مجموعه ای شامل همه ی مولفه های دوم یک تابع را ، برد آن تابع می نامند . : بعتا بُرد 

 ال توضیح دهید .ا یک مثبتعداد اعضای دامنه ی یک تابع ، همیشه بیشتر یا مساوی تعدای اعضای برد آن است . چرا دامنه تمی تواند کمتر از برد باشد ؟  نکته :

 

 انواع تابع:

 تابع خطی نامیده می شود. کنمایش داد، ی   y=ax+b: هر تابع که بتوان آن را به شکل  تابع خطی

 در یک نقطه قطع کند.  اگر نمودار یک رابطه داده شده باشد ، این رابطه در صورت یک تابع است که هر خط موازی محور عرض ها ) هر خط عمودی( تابع را نکته :

 .توابعی که نمایش جبری آن ها ، چندجمله ای های جبری یک متغیره هستند ، توابع چندجمله ای نامیده می شوندتوابع چندجمله ای : 

   ی نامند.         منظیر شود ، آن تابع را تابع همانی و برد یک تابع دقیقا یکسان باشند و هر عضو دامنه به همان عضو در برد  اگر دامنه تابع همانی :

  اگر برد یک تابع فقط یک عضو داشته باشد و هر عضو دامنه را به همین یک عضو نظیر کند ، آن را تابع ثابت می نامیم .  تابع ثابت : 

ظر می گیریم و با توجه به دامنه جبری یک تابع داده شده باشد ولی دامنه و برد آن مشخص نباشد ، بزرگترین مجموعه ممکن را به عنوان دامنه آن در ناگر نمایش  نکته :

 برد آن را تعیین می کنیم . 

نمایش می    |y=|xیا    |f(x)=|xا تابع قدر مطلق را بتابع قدرمطلق می نامند .تابعی که هر مقدار در دامنه را به قدر مطلق آن در برد نظیر می کند ،  تابع قدرمطلق :

 دهند. 

 ی یا قطعه ای می نامند . ا: تابعی که با ازای مقادیر مختلف برای دامنه اش ، معادله های مختلفی داشته باشد را تابع چندضابطه  تابع چندضابطه ای )قطعه ای (

 را داشته باشیم ،  f(x)اگر نمودار تابع انتقال توابع : 

 قل می کنیم .تواحد به باال من   aرا به اندازه  f(x)، نمودار   f(x)+aبرای رسم نمودار  -1

 واحد به پایین منتقل می کنیم .   aرا به اندازه  f(x)، نمودار    f(x)-aبرای رسم نمودار  -2

 واحد به چپ منتقل می کنیم .   aرا به اندازه  f(x)، نمودار    f(x+a)برای رسم نمودار  -3

 ی کنیم .واحد به راست منتقل م   aندازه را به ا f(x)، نمودار    f(x-a)برای رسم نمودار  -4
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