


فصل اول   تابع
سلم بچه ها . هرچند که تعریف تابع رو توی سال های قبل خوندیم اما محض یادآوری مفاهیمی رو بازتعریف

 می کنیم.

تمرین ) آموزش و پرورش تهران

درمورد تابع بودن یا نبودن تناظر مقابل بحث کنید.

حل: طبق تعریف بال به هر عضو از دامنه ی یک تابع دقیقا یک عضو از برد تابع

نظیر می شود. مثل در معادله ی درجه دوم که تابع می باشد به ازای هر   x یک مقدار

y تحویل میگیریم. اما برعکسش این گونه نیست. مثل یک معادله برای یک جواب دو تا مجهول میتونه داشته

باشه.پس این یه تابع نیست چون در اضای یک دامنه 2 تا برد به ما داده که خلف تعریف تابع می باشد.  )اگه

 نگرفتی چی شد به تعریف تابع در سنوات قبل مراجعه کن

این نکته ی بال درمورد زوج مرتب ها هم همین قاعدس.

تمرین

حل:



تابع داستان های دیگه ای هم داره که باید به سنوات قبل برای جزییات بیشتر مراجعه کنید )در صورت

 فراموشی

توی فصل اول ریاضی دوازدهم تمرکز ما رو رسم نمودار توابع می باشد.

نمودار تاب ع

از قبلنا میدونیم که هر نمودار دکارتی که به ما بدن و بگن آیا این نمودار یک تابع هست یا نه یک خط موازی

محور عرض ها رسم میکردیم.اگر نمودار توسط این خط فقط در یک نقطه قطع می شد نمدار تابع بود و اگر در

 بیش از یک نقطه قطع می شد نمودار تابع نبود.

اگه تا اینجا رو گرفتید بریم سر اصل مطلب



اعمال روی نمودار های توابع

 توابع چند ضابطه ای )چند جمله ای

یک �  رو خوندیم که بهش تابع خطی میگیم. یا به عبارت دیگه ای یک تابع درجه ��= �� قبل ما تابع   

اما هستش. به توان مجهول ما در هر تابع درجه ی اون تابه میگن. مثل در تابع خطی توان x ما یک هستش.

�  یا �)�( عی �� +نی بشه    2� داستان ما از زمانی شروع میشه که توان مجهول ما از یک بیشتر بشه =

همعم نوادله ی درجه ی دو یا معادله ی درجه ی سه و............................................ .پس زمانی که تابع ما از درجه ی یک بیشتر

شد اصطلحا بهش میگیم که تابع ما چند جمله ای میشه.
 

نکته:اگر یک تابع داشته باشیم که شامل چندین مجهول باشه توان بزرگترین مجهول ما میشه درجه ی تابع ما .
 

مثل در چند جمله ای زیر درجه ی 5 هستش.چون بزرگترین توان مجهول ما درجه 5
هستش.

�� �� ع ) تاب

برای رسم نمودار kf باید عرض ه نقطه از تابع f رو در k   ضرب کنیم. خیلی گندش نکن. یه تابع داریم که هر   x   بهش بدی

راحتی. یه f(x) بهت میده . حال هر f(x) که به دست اومده رو در  kضرب کن. به همین

*دامنه ی تابع )kf(x دقیقا همان دامنه ی تابع   )f(x هستش. برد تابع )kf(xبرابر برد   )f(x ضربدر  kهستش.

 خب بعضی وقتا عدد بهمون نمیدن ولی نمودار رو به صورت تقریبی بهت میدن ببینن چقدر با این جمله ها حل کردی.

چند تا شرایط داریم

الف( اگر نمودار ما همون نمودار تابع f(x)باشه ولی در طول محور y   ها کشیده شده باشه )به هر میزانی( نشون میده که k عددی بزرگتر

یک   هستش. میگی نه خب کاری نداره. یه تابع دلخواه انتخاب کن بعد اون تابع رو ضربدر یه عدد دلخواه بزرگتر از یک کن بعد برو نمودار رو

دوباره رسم کن تا دوهزاریت بیفته.



0  بوده است. < � < ب( اگر نمودار در راستای محور عرض ها فشرده شده باشه نشون میده که 1

ج(اگر تابع همون تابه f(x)باشه اما نسبت به محور   x   ها آینه وار معکوس شده باشه نشون میده که  k=-1هستش.

2- رو به جای k بزاریم. اول نسبت به محور x ها وارونه د( همون اعمال الف و ب هم درمورد اعداد منفی صدق میکنه. مثل اگر عدد 

)قدر مطلق عدد( کشیده میشه طبق چیزی که قبل گفتیم. میشه و بعدش با اندازه ی 2

همان طور که گفتیم تابع به صورت نموداری یا ضابطه یا زوج مرتب و .. نشونش میدن. این مفاهیم بال رو برای هر کدام از اینها باید

یادبگیرین.مثل برای ضابطه اگر برد تابع f(X) برابر   [m,n[ باشد و k   ضریبی مثبت باشد برد تابع kf(X)   برابر [km,kn[خواهد شد.

خواهد شد. [kn,km] منفی باش برد برابر   k و اگر

y=f(kx) بررسی نمودار

خب این نمودار برعکس نمودار قبله. در این نمودار برد هیچ تغییری نمی کند بلکه این دامنه است که تغییر می

کند.

1−  نمودار دچار کشیدگی میشه و اگر   |�|  بزرگتر از یک < � < 1 اگر  k عددی بین یک و منفی یک باشه   

باشد دچار فشردگی خواهد شد.



تمرین

حل:

تمرین

حل:



تمرین

حل:

تمرین



حل:

تمرین

حل:

حال چون اول جزوه گفتیم این جزوه متعلق به تیزهوشان و رتبه های پزشکیه این حرفو میزنم. اصل توی درس ریاضی درس نامه یعنی

کشک. اگه میخوایین توی درس ریاضی موفق بشین توی کنکور فقط باید حجم و کیفیت تست حل

کردنتون رو ببرین بال . فقط همین . هر کی بیشتر تست حل کنه دستش به اصطلح برای حل

ریاضی گرمه. پس اینو یادتون باشه  .



تمرین

حل:

تمرین

حل:



توابع صعودی و نزولی

تابع صعودی: تابعی که با افزایش مقدار x )دامنه( ، مقدار تابع یا برد تابع نیز افزایش یابد یا ثابت بماند.

تابع مقابل تابع صعودی است .

*تابع صعودی اکید تابعی است که با افزایش x فقط مقدارy  افزایش یابد

و هیچ جا تابع ثابت نباش د

تابع نزولی :تابعی که با افزایش مقدار x مقدار  yکاهش یا ثابت بماند.

تابع نزولی اکید تابعی که صرفا کاهش پیدا کند و ثابت نداشته باشد.



در نمودار های چند ضابطه ای برای تعیین نزولی یا صعودی بودن لزمه که برای هر ضابطه نمودار سم •

کنید و در همان بازه و برای هر کدام از بازه ها نزولی یا صعودی بودن تابع رو بررسی کنسد.

یک تابع در حالت کلی میتونه نه صعودی باشه نه نزولی اما اگر دامنه ی آن را محدود کنیم می توان آن •

را صعودی یا نزولی در آن بازه نامید.

 ترکیب تابع



تابع وارون

تمرین

حل:



بنابراین تابع صعودی است. و طول بازه 6 است.

 تمرین

حل:

تمرین



حل:

تمرین

حل:

تمرین

حل: بعدا این سوال رو حل کنید. نکته ی مشتقی داره



تمرین

حل:

تمرین

 حل:



تمرین

حل:

تمرین

حل:



تمرین

حل: خودتون حل کنید جواب گزینه ی   1

تمرین

حل:



حل:

تمرین



حل:



.





تمرین

حل:

تمرین

حل:



تمرین

حل:

تمرین

حل:



تمرین

حل:

تمرین



حل: دیگه آسونه . سراسری تجربی 95 ..خودتون جواب رو پیدا

کنید .
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