
 

 فصل پنجم ، تابع :

دو مجموعه است که در  نیا نیب ی، رابطه ا Bبه مجموعه  Aتابع از مجموعه  کی

 شود ینسبت داده م Bعضو  کی قای، دق Aآن به هر عضو 

نمودار  نیمرتب و همچن یتوان به شکل زوج ها یتابع را م کی ی: اعضا نکته

 داد . شینما یمختصات



با جابجا کردن اعداد  راینوشتن اعداد در هر زوج مهم است ، ز بی: ترت نکته

زوج مرتب  کینقاط  نیبه ا لیدل نیکند ، به هم یم رییمختصات نقطه مورد نظر تغ

 یفته مگ

 .شود

 یرابطه زمان نیشود ، ا یرابطه به صورت زوج مرتب نوشته م کیکه  ی: هنگام نکته

نداشته  کسانیدر آن مولفه اول  یزیدو زوج مرتب متما چیتابع است که ه کی

 باشند.



تابع را ، دامنه آن تابع  کیاول  یمولفه ها یشامل همه  یتابع : مجموعه ا دامنه

 ها همان دامنه است.) xمحور  یتابع رو راتیینامند . ( تغ یم

 یتابع را ، برد آن تابع م کیدوم  یمولفه ها یشامل همه  یتابع : مجموعه ا بُرد

 ها همان برد است.) yمحور  یتابع رو راتیینامند . ( تغ

برد  یاعضا یتعدا یمساو ای شتریب شهیتابع ، هم کی یدامنه  ی: تعداد اعضا نکته

 . دیده حیمثال توض کیتواند کمتر از برد باشد ؟ با  یتم آن است . چرا دامنه

 تابع: انواع



 یتابع خط کیداد،  شینما b+ax=y: هر تابع که بتوان آن را به شکل  یخط تابع

 شود. یم دهینام

تابع است که  کیرابطه در صورت  نیرابطه داده شده باشد ، ا کی: اگر نمودار  نکته

 نقطه قطع کند. کی) تابع را در یمحور عرض ها ( هر خط عمود یهر خط مواز

 کی یجبر یها یآن ها ، چندجمله ا یجبر شیکه نما ی: توابع یچندجمله ا توابع

 شوند. یم دهینام یهستند ، توابع چندجمله ا رهیمتغ

باشند و هر عضو دامنه به همان  کسانی قایتابع دق کی: اگر دامنه و برد  یهمان تابع

 نامند. یم یشود ، آن تابع را تابع همان ریدر برد نظ عضو



 نیعضو داشته باشد و هر عضو دامنه را به هم کیتابع فقط  کیثابت : اگر برد  تابع

 . مینام یکند ، آن را تابع ثابت م ریعضو نظ کی

دامنه و برد آن مشخص نباشد  یتابع داده شده باشد ول کی یجبر شی: اگر نما نکته

و با توجه به  میریگ یمجموعه ممکن را به عنوان دامنه آن در نظر م نی، بزرگتر

 دامنه

 . میکن یم نییآن را تع برد

 یم ریکه هر مقدار در دامنه را به قدر مطلق آن در برد نظ یقدرمطلق : تابع تابع

 یم شینما x=|y| ای x)=|x(f|نامند .تابع قدر مطلق را با  یکند ، تابع قدرمطلق م



 .دهند

دامنه اش ،  یمختلف برا ریمقاد یکه با ازا ی) : تابع ی(قطعه ا یچندضابطه ا تابع

 نامند . یم یقطعه ا ای یداشته باشد را تابع چندضابطه ا یمختلف یمعادله ها

 ، میرا داشته باش x(fتوابع : اگر نمودار تابع ) انتقال

 یبه باال منتقل مواحد  aرا به اندازه  x(f، نمودار ) a)+x(fرسم نمودار  یبرا- 1

 . میکن

 یمنتقل م نییواحد به پا aرا به اندازه  x(f، نمودار ) a)-x(fرسم نمودار  یبرا- 2

 . میکن



 یواحد به چپ منتقل م aرا به اندازه  x(f، نمودار ) a+x(fرسم نمودار ) یبرا- 3

 . میکن

 یواحد به راست منتقل م aرا به اندازه  x(f، نمودار ) a-x(fرسم نمودار ) یبرا- 4

 . میکن


