تابع
در واقع یک تابع مجموعه از زوج های مرتب است بطوری که هیچ دو زوجی مولفه اول یکسان نداشته باشند .هر تابع دامنه و برد و ضابطه ی
خاصی دارد.مولفه های اول از دامنه ( Aورودی) و مولفه های دوم از برد ( Bخروجی) هستند.
در این شرایط  ,مجموعه ی  Aرا دامنه ی تابع ) 𝑓𝐷(و مجموعه ی Bرا برد تابع ) 𝑓𝑅( نامیده و به صورت زیر نمایش می دهند :
𝑩 → 𝑨 𝒇:

روش نمایش تابع:
نمایش پیکانی:
تنها در صورتی تابع است که از هر عضو Aدقیقا یک پیکان خارج شود.
نمایش تابع به صورت زوج مرتب :
هرگاه یک رابطه را به صورت مجموعهه ای از زوج مرتهب هها نمهایش دههید  ,در ایهن صهورت زمهانی ایهن رابطهه تهابع خواههد بهود کهه
در ایههن زوج مرتههب ههها هههیچ مولفههه ی اول یکسههانی نداشههته باشههید و در صههورتی کههه دو زوج مرتههب یاوههت شههوند کههه مولفههه ی اول
یکسانی داشته باشند  ,مولفه ی دوم آنها نیز یکسان باید باشند.

واضح است که در این شرایط هد  ,مولفه های اول زوج مرتب ها را اعضای دامنه و مولفه های دوم را برد تابع می نامند.

آزمون خط قائم ( :براي تشخیص تابع)
از دیدگاه هندسی  ,زمانی یک منحنی نمایشگر یک تابع است که هر خطی موازی محور عرض ها ( yها ) آن را در بیش از یک نقطه قطع
نکند.
برای بدست آوردن مقدار تابع در نقطه دلخواه  aاز دامنه کاویست در ضابطه تابع بجای  xمقدار  aرا قرار دهید یا اگر به صورت زوج های
مرتب باشد مولفه دوم زوجی که مولفه اول آن  aاست  ،مقدار مورد نظر است.
نکته :معموال روابطی که درآنها  𝑦 2یا ||yباشد تابع نیستند ؛ برای اثبات تابع بودن کاویست نشان دهید اگر  𝑥1 = 𝑥2آنگاه 𝑓𝑥1 = 𝑓𝑥2
ولی برای اینکه نشان دهید یک عبارت تابع نیست یک مثال نقض کاویست.
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تابع ثابت:
یک تابع را ثابت گویند هرگاه برد آن وقط یک عضو داشته باشد.

𝐾 = ) 𝑥( 𝑓 •
}𝐾{ = 𝑓𝑅 •
• 𝐷𝑓 = ℝ

تابع همانی ) :نیمساز ربع اول و سوم دستگاه مختصات(
نیمساز ربع دوم و چهارم دستگاه مختصات 𝑓(𝑥) = 𝑦 = −𝑥:

• f(x) = x
• 𝑅𝑓 = ℝ
• 𝐷𝑓 = ℝ

تابع خطی:
هر تابع که بین مولفه های اول و دوم تمام زوج مرتب های آن یک رابطه ی خطی یکسان وجود داشته باشد را تابع خطی می نامند.
𝑏 • 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 +
• 𝑅𝑓 = ℝ
• 𝐷𝑓 = ℝ
که در آن  aنمایش دهنده ی شیب خط و  bعرض از مبدا تابع است.

تابع قدر مطلق:
−𝑥. 𝑥 < 0
{ = | 𝑥| = ) 𝑥( 𝑓 •
𝑥. 𝑥 ≥ 0

رسم تابع قدر مطلق:
برای رسد توابع قدر مطلقی که ضابطه آن به طور کلی به صورت  f(x)=|x±a| ±bاست  ،ابتدا تابع | f(x) =|xرا رسد میکنید سپس
تابع را باتوجه به اعداد  aو  bو عالمت آنها  aواحد به سمت چپ یا راست و  bواحد به سمت باال یا پایین انتقال می دهید.

برای حل معادالت در حالت کلی دارید:
𝐾|𝑥 | = 𝐾 ⇒ 𝑥 = ±
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برای حل نامعادالت در حالت کلی دارید:
𝐾 ≤ 𝑥 ≤ 𝐾|𝑥 | ≤ 𝐾 ⇒ −
𝐾 ≥ 𝑥 یا 𝑥 ≥ 𝐾|𝑥 | ≥ 𝐾 ⇒ −
تابع عالمت:

توابع درجه دوم:
ساده ترین نوع این توابع به شکل  y=𝑥 2است .یعنی هر عضو از دامنه را به مجذورش میبرد این توابع به سهمی مشهور هستند.
برای رسد توابع درجه دومی که به صورت 𝑏  y=(𝑥 ± 𝑎)2 +هستند ابتدا  y=𝑥 2را رسد می کنید و سپس تابع را باتوجه به اعداد  aو
 bو عالمت آنها  aواحد به سمت چپ یا راست و  bواحد به سمت باال یا پایین انتقال می دهید.

رسم 𝒄  y=a𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 +در حالت کلی
راس سهمی 𝑐  y=a𝑥 2 + 𝑏𝑥 +نقطه
و خط تقارن سهمی به معادله

است.که محل تالقی خط مماس اوقی بر سهمی به معادله

می باشد.

اگر  a>0باشد دهانه سهمی رو به باال و اگر  a<0باشد دهانه رو به پایین است.
محل تالقی با محور  yنقطه ) (0.cاست.
اگر  𝛥 > 0باشد محور  xها را در دو نقطه قطع میکند و اگر  𝛥 = 0باشد در یک نقطه و اگر  𝛥 < 0باشد محور  xها را قطع
نمیکند.

کار با ریشه هاي معادله درجه دوم:
اگر 𝛼 و 𝛽 ریشه های معادله درجه دوم  y=a𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0باشند ،در حالت کلی دارید:
𝑐
𝑎
𝑏−
= 𝛽𝑆 =𝛼+
𝑎
= 𝛽𝛼 = 𝑃
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نکته :برای نوشتن معادله درجه دومی که ریشه های آن مشخص باشند ابتدا حاصلضرب و حاصلجمع ریشه ها را بدست می آورید  ،معادله
خواهد بود:
𝑥 2 − 𝑆𝑥 + 𝑃 = 0
نکته :اگر ضرب دو ریشه  Pو جمع دو ریشه  Sباشد ،مقادیر زیر را بلد باشید.

توابع گویا:
توابعی هستند به صورت کسری که صورت و مخرج آنها چند جمله ای هستند ،مثل:

توابع رادیکالی:
ساده ترین تابع رادیکالی 𝑥√= yاست ،که به هر نقطه از دامنه جذرش را نسبت می دهد.
رسم توابع رادیکالی:
برای رسد توابع رادیکالی که ضابطه آنها به صورت
𝑏  𝑓(𝑥) = √𝑥 ± 𝑎 ±است ابتدا 𝑥√ = )𝑥(𝑓را رسد
کرده وسپس تابع را باتوجه به اعداد  aو  bو عالمت آنها a
واحد به سمت چپ یا راست و  bواحد به سمت باال یا پایین
انتقال می دهید.

دامنه ي توابع:
دامنه ي توابع چندجمله اي  :دامنه ی هر تابع چندجمله ای مجموعه ی
تمام اعداد حقیقی است.
دامنه ي توابع کسري  :دامنه ی توابع کسری مجموعه ی اعداد حقیقی به غیر از ریشه های مخرج است.
دامنه ي توابع رادیکالی با فرجه ي زوج  :مجموعه ی اعداد حقیقی که به ازای آنها عبارت زیر رادیکال منفی نباشد  .یعنی برای
تعیین دامنه ی توابع رادیکالی با ورجه ی زوج ,باید عبارت زیر رادیکال را بزرگتر یا مساوی صفر قرار دهید.
دامنه ي توابع رادیکالی با فرجه ي فرد  :دامنه ی این توابع با دامنه ی عبارت زیر رادیکال یکی است.
دامنه ي توابع مثلثاتی  :دامنه ی توابع مثلثاتی سینوس و کسینوس برابر با مجموعه ی اعداد حقیقی است .اما برای تعیین دامنه ی
توابع تانژانت و کتانژانت باید آنها را به صورت کسری نوشته و سپس مانند توابع کسری با آنها روتار کنید.

𝜃 cos
𝜃 sin

= 𝜃 cot

𝜃 sin
𝜃 cos

= 𝜃 tan
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دامنه ي توابع لگاریتمی  :همانطور که می دانید با توجه به اینکه لگاریتد اعداد صفر و منفی تعریف نشده است و نیز لگاریتد اعداد در
مبنای منفی تعریف نشده است می توان شرایط زیر را برای تعیین دامنه ی یک تابع لگاریتمی در نظر گروت :
دامنه تعیین

log 𝑔(𝑥) 𝑓(𝑥) ሱۛۛۛۛሮ 𝑓 (𝑥 ) > 0 . 𝑔(𝑥 ) > 0 . 𝑔(𝑥 ) ≠ 1

تابع یک به یک:
تابع را زمانی یک به یک می نامند که به ازای هر عضو از بردش  ,یک و وقط یک عضو از دامنه اش وجود داشته باشد .یعنی در یک تابع ,
مولفه ی دوم یکسان ندارید.
نکته :معموال توابعی که شامل عبارات ] 𝑥[  |x|. 𝑥 2 .هستند  ،یک به یک نمی باشند.
نکته :برای اثبات یک به یک بودن باید نشههان دهید اگر  𝑓𝑥1 = 𝑓𝑥2آنگاه  .. 𝑥1 = 𝑥2ولی برای اینکه نشههان دهید یک تابع یک به یک
نیست یک مثال نقض کاویست.
نکته :هرگاه تابعی به صورت زوج مرتب داده شود  ,شرط اینکه یک به یک باشد آن است که هد تابع باشد و هد یک به یک ،یعنی نه مولفه
ی دوم یکسان داشته باشند و نه اول.
نکته :برای تشخیص یک به یک بودن تابع از روی نمودار باید هر خط موازی محور 𝑥 ها نمودار را حداکثر در یک نقطه قطع کند.

تابع معکوس(وارون):
دو تابع را معکوس(وارون) یکدیگر می نامند هرگاه با جابجا کردن مولفه ی اول و دوم زوج مرتب های یکی از آنها  ,تابع دیگری به دسهت آید.
معکوس یک تابع را با  𝑓 −1نمایش می دهند.
نحوه ي تعیین معکوس یک تابع
در صورت یک به یک بودن تابع  ,برای پیدا کردن معکوس آن به صورت زیر عمل می کنید :
 )1ابتدا  ,متغیر  xرا بر حسب  yمحاسبه می کنید .
 )2سپس متغیر  xرا به  yو برعکس تبدیل می کنید.
نکته :شرط معکوس پذیری یک تابع آن است که یک به یک باشد.
نکته :نمودار تابع و وارون آن نسبت به نیمساز ربع اول وسوم قرینه یکدیگرند.
نکته :در طی سال های اخیر سواالت بی شماری در مورد تابع معکوس بدین شکل طرح شده است که تابعی داده شده و محل تالقی یا نقاط
تالقی تابع  fبا تابع معکوس )  (𝑓 −1خواسههته شههده اسههت .برای پیدا کردن این جواب دیگر نیازی به پیدا کردن تابع معکوس نیسههت و شههما
کاویه وقط تابع داده شده را با نیمساز ربع اول و سوم یعنی خط 𝑥 = 𝑦 قطع دهید.
نکته :ویژگی بسیار مهد و پرکاربردی زیر را در مورد توابع معکوس  ,حتما به یاد داشته باشید :
(𝑎. 𝑏)𝜖𝑓 → (𝑏. 𝑎)𝜖𝑓 −1
نکته :هرگاه دو تابع f . gمعکوس یکدیگر باشند آنگاه می توان نوشت :

𝑥 = )𝑥(𝑔𝑜𝑓
نکته :توابع زوج  ,معکوس پذیر نیستند.
نکته :اگر دو تابع f . gمعکوس پذیر باشند  ,می توان نوشت :
(𝑓𝑜𝑔)−1 = 𝑔−1 𝑜𝑓 −1
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تعیین عالمت توابع چند جمله اي:
 )1چند جمله اي درجه اول(خطی):
برای تعیین عالمت عبارت درجه ی اول  ,ابتدا ریشه ی این عبارت را بدست آورده و آنگاه عبارت را تعیین عالمت می کنید :

𝒃
𝒂

𝒇(𝒙) = 𝒂𝒙 + 𝒃 = 𝟎 → 𝒙 = −

 )2چند جمله اي درجه ي دوم
الف – داراي دو ریشه ي حقیقی و متمایز )𝟎>∆(

𝟎 = 𝒄 𝒇(𝒙) = 𝒂𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 +

ب( داراي ریشه ي مضاعف(∆=𝟎) :

در این صورت عالمت چندجمله ای همواره مثبت خواهد بود
ج( فاقد ریشه ي حقیقی (∆<𝟎) :

در این حالت عالمت چندجمله ای همواره مواوق عالمت aخواهد بود
نکته :در حالت کلی دارید:
𝑥 < 𝑥 < 𝑎𝑥 2 ≤ 𝑎2 → −
𝑥 ≤ 𝑎 یا 𝑥 ≥ 𝑎𝑥 2 ≥ 𝑎2 → −

توابع پله اي و جزء صحیح
توابعی که بتوان بر اسههاس دامنه آنها ،آنها را به بازه هایی دسههته بندی کرد که هر بازه مقدار آنها ثابت باشههد را توابع پله ای میگویید .معروف
ترین تابع پله ای تابع جز صحیح ا ست که به هر عدد بزرگترین عدد صحیح کوچکتر یا م ساوی با آن عدد را ن سبت می دهد .و به صورت
]𝑥[ = )𝑥(𝑓 = 𝑦 نمایش داده می شود و  𝑅𝑓 = ℤ. 𝐷𝑓 = ℝمی باشد.
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براکت:
نکته :برای هر عدد حقیقی 𝑥 دارید :
. 𝑥𝜖ℤ
. 𝑥∉ℤ
, 𝑥𝜖ℤ
, 𝑥∉ℤ

0
−1

{ = ]𝑥𝑓(𝑥 ) = [𝑥 ] + [−

𝑥−
{ = ]𝑥𝑓(𝑥 ) = [−
− [𝑥 ] − 1

این نتیجه ی مهد را از این نامعادله که بیشتر در حل تست های مربوط به توابع جزء صحیح کاربرد زیادی دارد  ,به خاطر بسپارید :
𝑥 2 + 𝑥 < 0 → − 1 < 𝑥 < 0 → [𝑥] = − 1

رسم توابع جز صحیح:
برای رسد نمودار توابع جز صحیح  ،ابتدا عبارت داخل براکت را به بازه هایی به طول یک دسته بندی میکنید ،سپس مقدار تابع در هر دسته
را محاسبه کرده و تابع را به راحتی در هر دسته رسد میکنید.یا کاویه ابتدا نمودار تابع را بدون توجه به براکت رسد کنید و سپس خطوط اوقی
روی اعداد صحیح را رسد میکنید و واصله ی بین دو خط اوقی را روی خط پایینی تصویر کنید.

تساوي دو تابع:
دو تابع مانند fو  gمساوی گویند  ,هرگاه دو شرط زیر برقرار باشند :
الف) دامنه ی دو تابع یکسان باشند 𝐷𝑓 = 𝐷𝑔 :
ب) به ازای هر عضوی از دامنه  ,دو تابع مقادیر یکسانی داشته باشند

)𝑥(𝑔 = ) 𝑥(𝑓 → 𝑔∀𝑥𝜖𝐷𝑓,
اعمال روي توابع و تعیین دامنه:
الف – اعمال جمع و تفریق و ضرب :
)𝒙(𝒈 (𝒇 ± 𝒈)(𝒙) = 𝒇(𝒙) +
)𝒙(𝒈 × )𝒙(𝒇 = )𝒙()𝒈 × 𝒇(
𝒈𝑫 ∩ 𝒇𝑫 = 𝑫
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ب – عمل تقسیم:
𝒇
)𝒙(𝒇
= )𝒙( ൬ ൰
𝒈
)𝒙(𝒈
}𝟎 = )𝒙(𝒈|𝒙{ 𝑫 = 𝑫𝒇 ∩ 𝑫𝒈 −

ترکیب توابع:
هرگاه  g . fدو دو تابع حقیقی باشند ،در این صورت ترکیب این دو تابع را به صورت  fogنمایش داده و به صورت زیر تعریف می کنند:
)) 𝑥(𝑔(𝑓 = ) 𝑥(𝑔𝑜𝑓
} 𝑓𝐷𝜖) 𝑥(𝑔 = {𝑥|𝑥𝜖𝐷𝑔 .

𝑔𝑜𝑓𝐷

نکته :ترکیب توابع می تواند به سه صورت دیگر 𝑔𝑜𝑔 𝑔𝑜𝑓 . 𝑓𝑜𝑓 .نیز بیان شود که در این صورت نیز به راحتی و با توجه به تعریف
یادشده ی ووق  ,می توان این توابع را تعریف و دامنه ی آنها را نیز مشخص نمود.

تابع زوج و فرد:
هر تابع یا زوج است یا ورد است یا نه زوج و نه ورد است و یا هد زوج است و هد ورد.
شرط اول اینکه یک تابع زوج یا ورد باشد این است که دامنه ی تابع متقارن باشد.یعنی اینکه :

𝑓𝐷𝜖𝑥∀𝑥𝜖𝐷𝑓 → −
در صورت برقراری شرط اول است که می توان شرط دوم را برای زوج یا ورد بودن تابع بررسی نمود :
)𝑥(𝑓 = )𝑥 ⇒𝑓(−شرط زوج بودن
)𝑥(𝑓  ⇒ 𝑓(−𝑥) = −شرط ورد بودن
هر تابعی که شرط اول را دارا نباشد نه زوج است نه ورد.
تابع صفر تنها تابعی است که هد زوج است و هد ورد.
نمودار تابع زوج  ,نسبت به محور عرض ها متقارن است.
نمودار تابع ورد  ,نسبت به مبداء مختصات متقارن است.
به نکته ی بسیار مهد زیر نیز در مورد یک تابع ورد توجه داشته باشید :

𝑓(𝑥) + 𝑓(−𝑥) = 0
در توابع دو ضابطه ای ورد  ,هرگاه در یکی از ضابطه ها 𝑥 را به 𝑥 −تبدیل کنید  ,باید قرینه ی ضابطهی دیگر به دست آید.
اگر دو تابع  f . gزوج باشند  ,ترکیب آنها نیز تابعی زوج خواهد بود.
اگر دو تابع  f . gورد باشند  ,ترکیب آنها نیز تابعی ورد خواهد بود.
اگر دو تابع  f . gیکی زوج و دیگری ورد باشند  ,ترکیب آنها نیز تابعی زوج خواهد بود.
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توابع یکنوا
تابع صعودي :
تابع )𝑥(𝑓 = 𝑦 را صعودی می گویند هرگاه:

) 𝑥1 < 𝑥2 ⟶ 𝑓 (𝑥1 ) ≤ 𝑓(𝑥2
تابع نزولی :
تابع )𝑥(𝑓 = 𝑦 را نزولی می گویند هرگاه:

) 𝑥1 < 𝑥2 ⟶ 𝑓 (𝑥1 ) ≥ 𝑓(𝑥2
توابع اکیداً یکنوا:
تابع صعودي اکید :

تابع )𝑥(𝑓 = 𝑦 را صعودی اکید می گویند هرگاه:

) 𝑥1 < 𝑥2 ⟶ 𝑓 (𝑥1 ) < 𝑓(𝑥2
تابع نزولی اکید :

تابع)𝑥(𝑓 = 𝑦 را نزولی اکید می گویند هرگاه:

) 𝑥1 < 𝑥2 ⟶ 𝑓 (𝑥1 ) > 𝑓(𝑥2
نکته :تابعی که در دامنه اش صعودی اکید یا نزولی اکید باشد  ,تابعی یک به یک است.

توابع متناوب:
تابع 𝑓 را متناوب می گویید هرگاه به ازای هر𝑥 داده شده در دامنه ی تعریف آن تابع داشته باشید:

)𝑥(𝑓 = )𝑇 𝑓(𝑥 +
نکته :به کوچکترین عدد مثبت T ,دوره ی تناوب اصلی تابع می گویند.

دوره تناوب:
1

دوره ی تناوب توابع جزء صحیح به ورم ]𝑥[ 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 −به صورت |𝑎|=  Tتعریف می شود.
تابع ثابت 𝑘 = )𝑥(𝑓 متناوب است ولی دوره ی تناوب اصلی ندارد.
2

تابع جبری ]𝑥𝑛[)𝑓(𝑥 ) = (−1متناوب بوده و دوره ی تناوب اصلی آن |𝑎| =  Tمی باشد.
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دوره ي تناوب اصلی توابع مثلثاتی :

نکات مهم در حل تست هاي تابع :
دامنه ی تابع معکوس  ,برابر برد تابع است.
برد تابع معکوس  ,برابر دامنه ی تابع است.
نمودار تابع ) 𝑥(𝑓𝑦 = −قرینه ی نمودار تابع )𝑥(𝑓=𝑦 نسبت به محور طول ها است.
نمودار تابع )𝑥 𝑦=𝑓(−قرینه ی نمودار تابع )𝑥(𝑓=𝑦 نسبت به محور عرض ها است.
همواره به یاد داشته باشید که هرگاه یک نامساوی را در یک عدد منفی ضرب یا تقسید کنید  ,جهت نامساوی عوض خواهد شد.
در تشخیص یک تابع از روی ضابطه  ,همیشه به یاد داشته باشید که هرگاه yدارای توان زوج یا داخل قدرمطلق باشد  ,آن ضابطه ,
ضابطه ی یک تابع نخواهد بود.
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مهندس احسان معینی نژاد
مدرس ریاضی و فیزیک کنکور
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