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تَاى اعداد :تعداد هرتبِاي كِ عدد در خَدش ضرب هيشَد را تَاى آى عدد هيگَيين .در هَرد اعداد تَاىدار

قَاًيي زير برقرار است.
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نکته

ًکتِ :در حالت كلي براي ّر عدد حقيقي ًظير

ٍ اعداد طبيعي

ًکتِ :در حالت كلي براي ّر عدد حقيقي ًظير

ٍ عدد طبيعي

ٍ

دارين:

دارين:

کذام گسینه نادرست است؟
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تعریف

ريشِگيري :عکس عول تَاى رساًدى ريشِگيري ًام دارد ٍ در حالت كلي دارين:
با تَجِ بِ تعريف باال ّوَارُ دارين(:در دٍ حالت سوت چپ ،عالهت
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ًکتِ :در حالت كلي براي ّر عدد حقيقي ًظير
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ٍ

دارين:

ّر چِ تَاى بسرگتر ،عدد بسرگتر
ّر چِ تَاى بسرگتر ،عدد كَچکتر

در هر یک از شکلهای زیر ،نقطهای از محور باال به ریشههای سوم ،چهارم و پنجم خود وصل شذه است .مشخص کنیذ که هر



پارهخط مربوط به کذام ریشه است.
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اگر نقاط پایین نشان دهنذهی ریشههای دوم و سوم نقاط باال باشنذ ،کذام گسینه صحیح است؟
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تعریف

ًکتِ :در حالت كلي براي ّر عدد حقيقي ًظير

ٍ اعداد طبيعي

ٍ

فرد باشٌد ،دارين:

ّر چِ تَاى بسرگتر ،عدد بسرگتر
ّر چِ تَاى بسرگتر ،عدد كَچکتر
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در شکل زیر ،هر عذد را به ریشهی سوم خود متصل کنیذ.



در هر یک از شکلهای زیر ،نقطهای از محور باال به ریشههای سوم و پنجم خود وصل شذه است .مشخص کنیذ هر پارهخط



مربوط به کذام ریشه است.
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تعریف

الف) هْوتزيي اتحادّای جثزی:
 .1هزتع دٍ جولِ ای:

 .2هنعة دٍ جولِ ای:

ًنتِ :صَرت ديگز ايي اتحاد تِ صَرت سيز است:

 .6هزتع سِ جولِای:

به کمک اتحادها حاصل را بیابیذ.
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تعریف

اداهِ هْوتزيي اتحادّای جثزی:
 .4هشدٍج:

 .5يل جولِ هطتزك:

 .6هجوَع ٍ تفاضل هنعثات(چاق ٍ الغز):

به کمک اتحادها حاصل را بیابیذ.









,  2  x  2  x  4  x2 16  x2 

 4x  1 4x  1 

,  x  5  x  9 

 2x  1 2x  5 

, 1  x  1  x  x2 

 3x  2 3x  5 

, 106  94 

 x  6  x2  6x  36 
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تعریف

ًنتِ :اگز

تاضذ ،اىگاُ دارين:



تعریف

تجشيِ چٌذ جولِایّا:

اًَاع رٍشّای تجشيِ چٌذجولِایّا تِ تزتية سيزاًذ:
ا .فامتَر گيزی :در هَرد عثاراتي مِ دارای يل عثارت هطتزك در توام جوالت ّستٌذ ،تنار هيرٍد.
ًنتِ :در تزخي عثارات ،اتتذا تِ دستِتٌذی ٍ سپس فامتَر گيزی هيپزداسين.

تجشیه کنیذ.



, 3ax 3  6x2 

4xy  10x2 
9 x  1  x2  x  1 
ax  3b  3a  bx 
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تعریف

 .2استفادُ اس اتحادّا :اگز عثارتي تا رٍشّای فَق تجشيِ ًطَد اس اتحادّا استفادُ هيمٌين.
الف) دٍ جولِای تاضذ :تزای تَاىّای دٍ ٍ سِ هعوَال اس اتحادّای هشدٍج ٍ هجوَع ٍ تفاضل هنعثات استفادُ
هيمٌين.
ًنتِ :تزای دٍجولِایّايي تا تَاىّای تيطتز ،اس اتحادّای سيز استفادُ هيمٌين.

ًنتِ :عثارت

 ،تِ اسای ّيچ

تخصپذيز ًويتاضذ.

ی ،تز عثارت

عبارات سیز را تجشیه کنیذ.



, x6  125 

x 3  27 

), x6  1  (x  1

)x6  1  ( x  1

,

x 5  32 



17

, 81  x 4 

1  9x2 

x3  1
x5  1

jafarikia.ir
سال تحصيلی1397-98

رياضيات پايه رشتهی رياضی فيزيک(دهن و يازدهن)

داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

www.riazisara.ir

فصل اول(بخش دوم :اتحاد و تجزيه)











18

jafarikia.ir
سال تحصيلی1397-98

رياضيات پايه رشتهی رياضی فيزيک(دهن و يازدهن)

داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

www.riazisara.ir

فصل اول(بخش دوم :اتحاد و تجزيه)
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ب) سِ جولِای تاضذ :اس اتحاد ّای هزتع دٍجولِای ٍ يا يل جولِ هطتزك استفادُ هيمٌين.

ًنتِ :در هَرد عثاراتي مِ در آىّا ضزية جولِ

غيز ار يل تاضذ ،هيتَاى تجشيِ تا استفادُ اس اتحاد يل جولِ هطتزك را

تِ صَرت سيز اًجام داد:

عبارات سیز را تجشیه کنیذ.
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(سزاسزی )95



(خارج ریاضی )93







تعریف

ًنتِ :تزای تجشيِ عثارتّای سيز دارين:
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فصل اول(بخش دوم :اتحاد و تجزيه)

(ریاضی آساد )77





نکته

ًنتِ :در هَرد ّز سِ عذد صحيح ٍ هتَالي

دارين:



تعریف

ب.م.م ٍ ك.م.م چٌذ جولِایّا:
ب.م.م ٍ ك.م.م دٍ عثارت را تعذ اس تجشيِ آىّا تِ تزتية سيز هيياتين:
ب.م.م :حاصلضزب عَاهل هطتزك تا تَاى موتز.

ك.م.م :حاصلضزب عَاهل هطتزك تا تَاى تيطتز در عَاهل غيز هطتزك.

(ریاضی )74
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(ریاضی )65

تعریف

ًنتِ :اگز چٌذجولِای

را تز چٌذ جولِای

مِ در آى تاقيواًذُ تقسين
ًنتٍِ :اضح است مِ اگز

تقسين مٌين ،خَاّين داضت:

ٍ خارج قسوت آى
ريطِ

است.

تاضذ خَاّين داضت:

رٍش َّرًز در اًجام تقسين:
تزای يافتي تاقيواًذُ ٍ خارجقسوت حاصل اس تقسين عثارت
هعزٍف تِ رٍش َّرًز است استفادُ هيمٌين(تزای ّز درجِ ای قاتل تعوين است).

ًنتِ :تا تَجِ تِ ايي جذٍل تاقيواًذُ تزاتز

تز

ٍ خارج قسوت تزاتز

اس جذٍل سيز مِ

خَاّذ تَد.

باقیمانذه و خارج قسمت تقسیم  P  x   x3  6x  1را بز  x 1و  x  2به روش هورنز بیابیذ.
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فصل اول(بخش دوم :اتحاد و تجزيه)

اگز  x3  mx2  2x  nبز عبارت  x2  7x  6بخصپذیز باضذ m ،و  nرا بیابیذ.



(ریاضی )85
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عبارتهای گویا
12
4
داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا
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داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

فصل اول(بخش سوم :هعادالت گويا و راديکالی)

رياضيات پايه رشتهی رياضی فيزيک(دهن و يازدهن) www.riazisara.ir
تعریف

عبارات گَيا :ايي عبارات بِ صَرت كسري ّستٌذ كِ صَرت ٍ هخرج آىّا چٌذجولِاي است.
ريشِ ّاي هخرج كسر

ًکتِ :داهٌِ عبارتّاي گَيا بِ صَرت هقابل است.



1
عبارتهايگویاي  , y  x , y  x  1 , y  1  2xرابیابید .

دامنهي

7x
x2  6x
x 3  4x
x 1

نکته

اعوال رٍي عبارتّاي گَيا:
الف) ضرب ٍ تقسین عبارت گَيا :پس از تجسيِ ٍ سادُ كردى صَرت ٍ هخرج ،ضرب ٍ تقسین بِ صَرت زير اتفاق هیافتذ:

سادهکنید .



x3  1

 x  13

), b

y 5  y 3  12y
8y2  16y

x6  1

x 4  2x2  1

x2  1

), d

x4  1

)a

)c

حاصلرابیابید .



x2  16
 2
x  4x

26

x 2  4x

), b

1
1
1

 2
x 1 x 1 x 1

), d

5x 3

سال تحصيلی1397-98

2
x2  3 x  2

x 2
x2  1

2
3

x 1 x 1

1

x 1

)a

)c
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نکته

فصل اول(بخش سوم :هعادالت گويا و راديکالی)

ب) جوع ٍ تفريك عبارت گَيا :پس از گرفتي هخرج هشترک از ّوِ هخرج كسرّا ٍ تغییر تک تک كسرّا بر اساس آى ،حاصل
عبارت را بذست هیآٍرين.
ًکتِ :هخرج هشترک ّواى ک.م.م هخرجّا است.

حاصلرابیابید .



x 2
 2
x  4 x  2x
1

2

), b

2
3
 2
x  2 x  3x  2

)a



(آزادتجربی )37

(آزادتجربی )37
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نکته

فصل اول(بخش سوم :هعادالت گويا و راديکالی)

گَيا كردى هخرج عبارتّاي گَيا:
الف) هخرج يک جولِاي باشذ :بر اساس سَال ،بِ يکی از صَرتّاي زير عول هیكٌین:

الف) هخرج چٌذ جولِاي باشذ :صَرت ٍ هخرج را در هسدٍج هخرج  ،ضرب هیكٌین.
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فصل اول(بخش سوم :هعادالت گويا و راديکالی)
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معادالت ،نامعادالت و تعیین عالمت
داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا
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معادالت درجه اول و دوم
معادالت گویا ،رادیکالی و قدرمطلقی
تعیین عالمت و نامعادالت

معادالت درجه اول و دوم
45
14

داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا
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داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

رياضيات پايه رشتهی رياضی فيزيک(دهن و يازدهن)

تعریف

فصل دوم(بخش اول :هعادالت درجه اول و دوم)

www.riazisara.ir

الف :هؼادالت درجِ اٍل
است ٍ ریطِ آى تِ صَرت

صَرت کلی ایي هؼادالت

است.

تزای حل هؼادالت درجِ اٍل ،اتتذا هؼلَم ،هجَْل ٍ سپس سادُ ساسی اًجام هیدّین تا تِ ػثارتی تِ صَرت تاال تزسین.

هعادالت زیر را حل کنید.



تعریف

2x  1 x
 1
3
2

), 2

4 x 2
 x
6
3

), 4

ب) هؼادالت درجِ دٍم :هؼادالت درجِ دٍم در حالت کلی تِ صَرت

)4x  2  5( 3x  1

2x  6 x  5

4
6

)1

3) 1 

ّستٌذ.

حل هؼادلِ درجِ دٍم :تزای حل هؼادالت درجِ دٍم ،چٌذیي رٍش ٍجَد دارد کِ تِ ضزح تزخی اس آىّا هیپزداسین.

الف) رٍش تجشیِ :در ایي رٍش اتتذا هؼادلِ را تجشیِ هیکٌین ٍ در ًْایت تك تك هؼادالت درجِ اٍل تذست آهذُ را حل
هیکٌین.

ب) رٍش هزتغ کاهل :تا افشٍدى

تِ طزفیي یك هؼادلِ درجِ دٍم ،در هؼادلِ تِ یك اتحاد هزتغ کاهل هیرسین

کِ اس طزیق گزفتي جذر اس طزفیي هؼادلِ ،تِ جَاب هؼادلِ هیرسین.

ج) رٍش دلتا(کلی) :در ایي رٍش ریطِّای هؼادلِ (در صَرت ٍجَد) اس راتطِی
در آى

ًکتِ :اگز
ًذارد.

30

تذست هیآیذ .کِ

است.
 ،هؼادلِ دٍ ریطِ حقیقی ،اگز

 ،هؼادلِ یك ریطِ هضاػف ٍ اگز

 ,هؼادلِ ریطِی حقیقی
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فصل دوم(بخش اول :هعادالت درجه اول و دوم)
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هعادالت زیر را حل کنید.

, x3  x  0

x2  2x  8  0

, 2x2  7x  5  0

x2  4x 3  0

, 5x2  7x  1  0

x2  x  7  0
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 mرا چناى تیاتید که هعادله : x2  mx  1  0



الف) ریشه حقیقی نداشته تاشد.

ب) یک ریشه هضاعف داشته تاشد.
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ًکتِ :در حل هؼادلِ درجِ دٍم ،دٍ حالت خاظ سیز را دارین:

تعریف

الف) اگز

تاضذ ،در آى صَرت جَاب ّای هؼادلِ تزاتز

ب) اگز

تاضذ ،در آى صَرت جَاب ّای هؼادلِ تزاتز

 )1جوابهاي هعادله  3x2  x  2  0تراتر



فصل دوم(بخش اول :هعادالت درجه اول و دوم)

 )2جوابهاي هعادله  5x  2x  7  0تراتر
2

ٍ
ٍ

است.
است.

و جوابهاي هعادله  7x2  4x  3  0تراتر
و جوابهاي هعادله  2x  9x  11  0تراتر
2

است.

است.



اگر  x  1یک ریشه از هعادله  x  a  x  2x  1تاشد ،ریشه دیگر هعادله کدام است؟



0 )1

نکته

2 )2

ًکتِ :اگز

ٍ

-2 )3

ریطِّای هؼادلِ درجِ دٍم

-1 )4

تاضذّ ،وَارُ دارین:

هجووع ،حاصلضرب ،تفاضل و هجووع هرتعات و هکعثات ریشههاي هعادالت  x2  x  3  0 , 5x2  4x  1  0را تیاتید.
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2
اگر  و  ریشههاي هعادله  x  8x  2  0تاشند ،هطلوب است:

1 1
 
 

,

2  2 

, 3  3 

 
 
 

, 2   2 

   1    1 

, 2  8 
, 2  2 

22  16 
 





(تجرتی)93
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تعریف

ًکتِ:
الف) اگز در هؼادلِ درجِ دٍم

ػالهت

ب) اگز در هؼادلِ درجِ دٍم
هیضًَذ.

جای ضزایة

ج) اگز

را قزیٌِ کٌین ،ریطِ ّای هؼادلِ قزیٌِ هیضًَذ.
ٍ

را ػَض کٌین ،ریطِّای هؼادلِ هؼکَس

 ،دٍ ریطِ هؼادلِ(در صَرتی کِ دلتا هثثت تاضذ) ػکس ّناًذ.

هستند ،پس ریشههاي هعادله  x2  5x  6  0تراتر

چوى ریشههاي هعادله  x2  5x  6  0تراتر
هستند.

هعادله درجه دوهی تنویسید که ریشههاي آى قرینه ریشههاي 2x2  x  3  0تاشند؟

2
هستند پس ریشههاي هعادله  1x  2x  3  0تراتر

2
چوى ریشههاي هعادله  3x  2x  1  0تراتر

هستند.
ریشههاي هعادله  2x2  5x  2  0تراتر

35

و

هستند که هعکوس یکدیگرند.
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ًکتِ:
ت) اگز

تاضذ ،هؼادلِ دارای دٍ جَاب تا ػالهت هخالف است(.در ایي حالت ًیاسی تِ هحاسثِ دلتا ًیست)

ث) اگز

هؼادلِ دٍ ریطِ هثثت ٍ ّوچٌیي اگز

ٍ

ٍ

هؼادلِ دٍ ریطِ هٌفی

دارد.
ج) اگز

هعادله



ٍ

هؼادلِ الاقل یك ریطِ تزاتز صفز دارد.

 3x2  x  a2  0 , 0  a چند ریشه حقیقی دارد؟

 2 )1هنعالهت

1 )2

 2 )3غیر هنعالهت

 )4تدوى ریشه

(ریاضی )87

(ریاضی )95

(خارج ریاضی )92
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(تجرتی)88

(خارج )95

(خارج تجرتی )88

(گسینه)2
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(تجرتی)88

(خارج تجرتی)88

نکته

ًکتِ :ػثارت

:

الف) ّویطِ هثثت است اگز
ب) ّویطِ هٌفی است اگز

 .در حالتی کِ هٌحٌی تز تاتغ هواس تاضذ،

است.

.هر ثانیه فرصتی است برای دگرگون کردن زندگیتان

(ریاضی )85
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(ریاضی )88

(ریاضی )91

(خارج ریاضی )85

(خارج ریاضی )89

(خارج ریاضی )90
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نکته

ًکتِ :اگز هجوَع ٍ حاصلضزب ریطِّای یك هؼادلِ تِ تزتیة تزاتز

ٍ

تاضٌذ ،هؼادلِ

خَاّذ

تَد.
هعادالت درجه دوهی تنویسید که ریشههاي آىها ته ترتیة تراتر  5, 3و  2  3تاشند.

نکته

ًکتِ :تزای ًَضتي یك هؼادلِ جذیذ تز اساس هؼادلِ

کِ ریطِّایص در ارتثاط تا ریطِّای ایي

هؼادلِ تاضٌذ ،کافیست تا استفادُ اس یك تغییز هتغیز تِ هؼادلِ هَرد ًظز تزسین .راُ دیگز تزای یافتي هؼادلِ جذیذ،
ٍ جذیذ است.
هحاسثِ
کوتز تاضٌذ.

هثال) هؼادلِ درجِ دٍهی را تٌَیسیذ کِ ریطِّای آى یك ٍاحذ اس ریطِّای هؼادلِ

رٍش اٍل( تغییز هتغیز):

رٍش دٍم( استفادُ اسجوغ ٍ ضزب ریطِّا):

،

چ) ریطِّای هؼادلِ

تزاتز ریطِّای هؼادلِ

است.

هعادله درجه دوهی تنویسید که ریشههاي آى:
الف) یک واحد از دوتراتر ریشههاي هعادله  x2  3x  1  0تیشتر تاشند.

ب) از هعکوس ریشههاي هعادله  3x2  2x  4  0آى سه واحد تیشتر تاشند.

ج) عکس و قرینه ریشههاي هعادله  x2  4x  1  0تاشند.
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هعادالت درجه دوهی تیاتید که ریشههاي آى  3و  -2تراتر ریشههاي هعادله  x2  6x  8  0تاشند.



(تجرتی)86

(تجرتی )87

(خارج ریاضی )90
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(ریاضی )87

(ریاضی )90

(ریاضی )92

(خارج ریاضی )85

(خارج ریاضی )87
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(خارج ریاضی )91

هعادلهي درجهي دوهی که ریشههاي آى  3تراتر هعکوس ریشههاي هعادله  x2  3x  1  0تاشد ،کدام است؟
x2  9x  9  0 )1

x2  9x  3  0 )2

x2  9x  9  0 )4

x2  9x  3  0 )3

(تجرتی )86

تعریف

ًکتِ :23تزای حل هؼادالت

یا

کِ در آى

یك ػثارت تز حسة

است ،هطاتِ

هؼادالت درجِ دٍم ػول هیکٌین.
هعادلههاي  5x4  2x2  1  0 , 2 3x  1   3x  1  3  0را حل کنید.
2
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(تجرتی)90
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30
6

داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

www.riazisara.ir

داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

فصل دوم(درس دوم :هعادالت گويا ،راديکالی و قدرهطلقی)

رياضيات پايه رشتهی رياضی فيزيک(دهن و يازدهن) www.riazisara.ir
تعریف

معادالت گًيا :ايه معادالت تٍ صًرت كسزي َستىذ كٍ صًرت ي مخزج آنَا چىذجملٍاي است.
وکتٍ :دامىٍ معادالت گًيا تٍ صًرت مقاتل است.

ريشٍ َاي مخزج كسز

وکتٍ :تزاي حل معادالت گًيا كافی است طزفیه معادلٍ را در مخزج مشتزک كسزَا ضزب كىیم .جًابَايی كٍ ريشٍ مخزج
وثاشىذ ،مًرد قثًل َستىذ.

1
 y رابیببید .

,y 3
دامنهيتوابع , y  x
7x
x2  6x
x  4x
x 1
1  2x



x 1
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تعریف

وکتٍ :مستطیل طاليی ،مستطیلی است كٍ وسثت مجمًع طًل ي عزض آن تٍ طًل مستطیل ،تزاتز تا وسثت طًل تٍ عزض آن
تاشذ .يعىی اگز

تٍ تزتیة طًل ي عزض مستطیل تاشذ داشتٍ تاشیم:

ي

وکتٍ :اگز دروسثت طاليی

تاشذ خًاَیم داشت:

 .تٍ ايه عذد ،عذد طاليی میگًيیم.



تعریف

معادالت راديکالی :سادٌتزيه شکل تًاتع راديکالی

است كٍ تٍ َز عضً اس دامىٍ جذرش را وسثت

میدَذ.
دامىٍ عثارات راديکالی :در دامىٍ عثارات راديکالی تا فزجٍ سيج ،تايذ عثارت سيز راديکال تايذ مثثت تاشذ اما اگز فزجٍ

فزد تاشذ ،سيز راديکال َز عذد حقیقی میتًاوذ تاشذ.

وکتٍ :تزاي حل معادالت راديکالی ،طزفیه تسايي را تٍ تًان دي میرساویم .جًابَايی مًرد قثًل َستىذ كٍ در معادلٍ

تزقزار تاشىذ.
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1
2

معبدالتسیزراحلکنید 0 , x  2  2  1 .
x3
x

فصل دوم(درس دوم :هعادالت گويا ،راديکالی و قدرهطلقی)

و  . 1  x  x  1

معبدالتسیزراحلکنید .



عددصحیحیبیببیدکهتفبضلآناسجذرشبزابزنصفآنعددببشد.مسئلهچندجواةدارد؟ 



عددصحیحیبیببیدکهتفبضلجذرشاسآنعددبزابزنصفآنببشد.مسئلهچندجواةدارد؟ 
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(خبرج )78
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قذر مطلق :تزاي عثارت جثزي

تعریف

تعزيف میكىیم:

وکتٍ :در حالت كلی داريم:

 ،اس ايه مًضًع تزاي حل معادالت قذرمطلقی استفادٌ میكىیم.

جواةمعبدالتونبمعبدالتسیزرابیببید .

2 x  5  3  11



3x  4  2 x

x  10  6  2

3  x 1  6

معبدله  x2  1  x  1  0چندجواةدارد؟ 





0)1
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فصل دوم(درس دوم :هعادالت گويا ،راديکالی و قدرهطلقی)

مجموعهجواةمعبدله  x  3  x  3کداماست؟ 



 0, 3 )1



  3,   )2



  , 3 )3



   )4
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فصل دوم(بخش سوم :تعيين عالهت و ناهعادله)

تعییي عالهت چٌذجولِایّا :ترای تعییي عالهت ّر چٌذ جولِ ای ،اتتذا ّوِ ریشِّای آىرا هییاتین ٍ سپس در جذٍل،

عالهت سوت راست تسرگتریي ریشِ را ّنعالهت ضریة تسرگتریي تَاى قرار هیدّین ٍ سپس یکی در هیاى ایي عالهت را در
تیي سایر ریشِّا(تِ جس ریشِّای هضاعف از درجِ زٍج) تغییر هیدّین.

ًکتِ :عثارات کسری ًیس هاًٌذ عثارات ضرتی تعییي عالهت هیشًَذ ،تا ایي تفاٍت کِ ایي عثارات در ریشِ هخرج تعریف ًشذُ
ّستٌذ.
ًکتِ:عثاراتی کِ ریشِی حقیقی ًذارًذ

ّ ،ویشِ ّنعالهت ضریة تسرگتریي جولِ ّستٌذ.

تعیین عالمت کنید.
P  x3  x

2x2  x
1 x

), b

, d) P 







P  x2  1 x 3  3 x

)a

P  x 3  x2  3 x  3

)c
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ًکتِ :ترای تعییي عالهت

ترای عثارات کسری ًظیر

فصل دوم(بخش سوم :تعيين عالهت و ناهعادله)

تا ریشِّای

کِ

تذٍى جذٍل دارین:

شثیِ تاال عول هیکٌین تا ایي تفاٍت کِ تجای عالهت

از عالهت

استفادُ

هیکٌین.

عبارات زیر را تعیین عالمت کنید.
P   x2  5x

), b

P  x2  5x  6

)a
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فصل دوم(بخش سوم :تعيين عالهت و ناهعادله)



تعریف

الف) ًاهعادالت درجِ اٍل
است ٍ

صَرت کلی ایي ًاهعادالت تِ یکی از صَرتّای
هیتاشذ.

هجوَعِ جَاب آىّا ،تِ یکی از صَرتّای

ًکتِ:
الف) اگر طرفیي یک ًاهعادلِ در یک عثارت هٌفی ضرب یا تقسین شَد ،جْت آى عَض هیشَد.
ب) اگر طرفیي یک ًاهعادلِ ّنعالهت تاشٌذ ،تا هعکَس کردى طرفیي ًاهعادلِ ،جْت آى عَض هیشَد.

نامعادالت زیر را حل کنید.

x 2 x

5
6

1  3x
7
5

, 2

,

)6x  2  2( x  1

2  2x  5  9

(ریاضی )68
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(ریاضی ) 29



تعریف

ب) ًاهعادالت درجِ دٍم ٍ کسری

ترای حل ایي ًَع ًاهعادالت ،اتتذا توام عثارات را تِ یک سوت ًاهعادلِ هٌتقل هیکٌین ٍ در ًْایت تعذ از سادُ سازی ،تِ
کوک تعییي عالهتً ،اهعادلِ را حل هیکٌین.

-

ت.ى

+

ج

0

ج

ج

ت.ى

+

0

ج

-

p

ج

نامعادالت زیر را حل کنید.



x2  5x
0
x2
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فصل دوم(بخش سوم :تعيين عالهت و ناهعادله)

مجموعه جواب نامعادالت  x2  12x  27  0 ,  2x2  5x  7  0 , x  x2  6  0را بیابید.





2x  6
3x
0 ,
مجموعه جواب نامعادالت  0
x 1
x4

را بیابید.
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فصل دوم(بخش سوم :تعيين عالهت و ناهعادله)
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تعریف

ًکتِ :در حالت کلی دارین:

نامعادله مقابل را حل کنید.
x2  16  0 
4x2  20  100 
5  x2  2 
2 6  2x   x2  4x  1

تعریف

ًاهعادالت قذر هطلقی :در حالت کلی دارین:

 ،از ایي هَضَع

ترای حل ًاهعادالت قذرهطلقی استفادُ هیکٌین.

جواب نامعادالت زیر را بیابید.


2 x 1  4  0

x 1
2
1 x
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مجموعه جواب نامعادله  2x  x  1  8کدام است؟

x  7 )1

x  9 )9

x

x  7 x  1 )3

x

x  9 x  1 )4

x

x



مجموعه جواب نامعادله  x2  3 x  4  0کدام است؟



x  4 x  4 )1

 4  x  4 )9

x

x

 3  x  3 )3

x

 2  x  2 )4

x

مجموعه جواب معادله  x  2  2  xکدام است؟



 2, 3  )1
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تؼريف الگَ :تِ طَر کلی هیتَاى گفت الگَ يک ساختار هٌظن از اشکال ،تصاٍير ،صذاّاً ،وادّاٍ ،قايغ ٍ يا اػذاد

هیتاشذ کِ هوکي است تکرار شًَذُ يا رشذ کٌٌذُ ٍ يا ترکیثی از ايي دٍ تاشذ.

جولِ ػوَهی الگَ :جولِ ػوَهی يک الگَ راتطِای است کِ ساختار جوالت الگَ را هشخص هیکٌذ ٍ تِ کوک آى هیتَاى

هقذار ّر جولِ از الگَ را تِ دست آٍرد.
ًکتِ :اگر جولِ ػوَهی يک الگَ را
جولِی

در ًظر تگیرين ،آىگاُ هٌظَر از

جولِ اٍل ايي الگَ ٍ در کل هٌظَر از

،

ام الگَ است.

الگَی خطی :تِ طَر کلی الگَّايی را کِ جولِ ػوَهی آًْا تِ صَرت

است ،الگَّای خطی هیًاهین کِ در

آى ٍ اػذاد حقیقی دلخَاُ ٍ ثاتت ّستٌذٍ .اضح است کِ در ايي ًَع دًثالِّا ،هیساى تغییر جوالت هتَالی تراتر
است .تِ ػثارت ديگر ،اختالف ّر دٍ جولِ هتَالی در ايي الگَی خطی تراتر ضرية است.

جولهی عوَهی الگَی سیز را بیابیذ.



...
...





تعریف

الگَی غیر خطی :اگر جوالت دًثالِّا از الگَيی غیر از الگَی خطی پیرٍی کٌذ ،غیر خطی ًاهیذُ هیشَد.
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تعریف

 )1تؼريف دًثالِ :دًثالِ تاتؼی است کِ تِ ّر ػذد طثیؼی ،يک ػذد حقیقی را ًسثت هیدّذ.
ًکتِّ :ر تؼذاد ػذد را کِ پشت سرّن قرار هیگیرًذ ،يک دًثالِ هیًاهین .ايي اػذاد ،جوالت دًثالِ ًاهیذُ هیشًَذ.





3n  2
 n 1 
2
2
 d n  را دارین ،سه جولهی اٍل
جولهی عوَهی دًبالههای
 ٍ c n  n  3n ، bn  n  1 ، a n 
n
2n  3 
آى را بٌَیسیذ.

تجزبی 59

تجزبی خارج 59



تعریف

 )2دًثالِ حساتی(ػذدی) :جوالت ايي دًثالِّا از جوغ ػذد قثلی تا يک ػذد ثاتت تِ ًام قذر ًسثت حاصل هیشًَذ .پس
است .کِ در آى

در حالت کلی ظاّر ايي دًثالِّا تصَرت
ًکتِ :قذر ًسثت در ايي دًثالِّا از راتطِی
حالت کلی تِ شکل

جولِی اٍل ٍ

قذر ًسثت است.

هحاسثِ هیشَدّ ٍ .وچٌیي جولِی ػوَهی ايي دًثالِّا در

است.

در دًباله  5, 2, 1, ...قذر ًسبت ٍ جولهی 02ام ٍ جوله 09ام را هشخص كٌیذ.
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نکته

ًکتِ :اگر

ٍ

تِ ترتیة سِ جولِ از يک دًثالِ حساتی تاشٌذ ،تِ

ٍ

ّوچٌیي دارين:
ًکتِ :اگر جولِی

69

.

ٍاسط ػذدی هیگَيین ٍ دارين

 .يؼٌی ّر جولِ ٍاسط ػذدی تیي جوالت تا فاصلِ هساٍی از طرفیي خَد است.
ٍ

از يک دًثالِ حساتی را داشتِ تاشین ،خَاّین داشت:

سال تحصيلی1397-98

.

jafarikia.ir

رياضيات پايه رشتهی رياضی فيزيک (دهن و يازدهن)
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در هجوَعه اعذاد طبیعی عذد ٍ 9اسط عذدی چه اعذادی است؟


اگز در یك دًباله جوله ششن  ٍ 59جوله دهن  43باشذ ،قذر ًسبت دًباله را بیابیذ.
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(ریاضی )43



(ریاضی )43
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تعریف

ًکتِ :اگر جولِی

ٍ

دٍ ػذد حقیقی تاشٌذ ٍ تخَاّین تیي ايي دٍ ػذد

جوالت حاصل يک دًثالِ ػذدی را تشکیل دٌّذ ،خَاّین داشت:

ػذد ديگر تگٌجاًین تطَری کِ

.

بیي اعذاد  49 ٍ 02چهار ٍاسط عذدی درج كٌیذ.
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تعریف

ًکتِ :اگر ترای چْار ػذد طثیؼی داشتِ تاشین

در آى صَرت در ّر دًثالِ حساتی خَاّین داشت:

.

در یك دًباله حسابی جوالت هشتن ،سیشدهن ٍ شصت ٍ هفتن به تزتیب بزابز  423 ٍ 43 ،55هستٌذ .جوله  30كذام است؟



034 )5

نکته

035 )0

ًکتِ :جوالت هشترک ّر دٍ دًثالِ حساتی ًظیر

095 )4

ٍ

035 )3

 ،يک دًثالِ حساتی تا قذر ًسثت

ايجاد هیکٌٌذ.

1, 3, 5, ...
 كذام است؟
جوله بیست ٍ یکن اس دًباله حاصل اس جوالت هشتزک دًبالههای
4, 9,14, ...

029 )5

559 )0

025 )4

059 )3



(خارج )53
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*((( اهام علی علیو السالم :تقواي اهلي پيشو كي گرچو اًدك ،و هياى خود و خداي خويش حرين ًگو دار و لو كن رًگ )) .

)*

(خارج )59



تعریف

ًکتِ :هجوَع
هحاسثِ هیشَد(.

جولِی اٍل در ّر دًثالِ حساتی از راتطِی

ٍ يا

جولِ ،آخر است)

در دًباله  2, 6,10, ...هجوَع  01جولهی اٍل ٍ هجوَع  5جولهی دٍم را بیابیذ.





چٌذ جوله اس دًباله  5, 7, 9, ...را جوع كٌین تا هجوَع جوالت اس  011بیشتز شَد.
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(ریاضی )44



(ریاضی خارج )49



(ریاضی خارج )43



(ریاضی خارج )48
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*((( اگر فقیر بو دًیا آهدهاید ،ایي اشتباه مشا ًیست .اها اگر فقیر مبیرید ،ایي اشتباه مشا است)) .

)*

(ریاضی)52



(خارج)52



در یك دًباله عذدی هجوَع چهار جوله اٍل  ٍ 43هجوَع چهار جوله دٍم  533است .هجوَع جوالت ًهن ٍ دهن كذام است؟



552 )5

550 )0

559 )4

555 )3
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(تجزبی خارج)55
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(تجزبی خارج)45



(تجزبی)45



در یك دًباله حسابی  Sn  2n2  3nاست .حاصل  a6  a 7  ...  a10كذام است؟
502 )5

542 )4

550 )0

549 )3



تعریف

ًکتِ :دارين:



تعریف

ًکتِ :ترای يافتي

جولِ اٍل در يک دًثالِ حساتی هیتَاًین از ضرب

در جولِ ٍسط استفادُ کٌین.

جولهی بیستن یك دًباله عذدی بزابز  522است .هجوَع  45جولهی اٍل را بیابیذ.
4522 )0

4422 )5
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ًکتِ :اگر

ٍ

داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

فصل سوم(دنبالهها)
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دٍ ػذد صحیح تاشٌذ ،تؼذاد اػذاد صحیح تا شرط
کِ تا فاصلِ

تؼذاد اػذاد صحیح تا شرط

تراتر

تايی از يکذيگرًذ ،تراتر

است ٍ ّوچٌیي

است.

هجوَع اعذاد طبیعی فزد بخشپذیز بز  ٍ 4كَچکتز اس  525كذام است؟
453 )5



490 )0

443 )3

438 )4



تعریف

) دًثالِ ٌّذسی :جوالت ايي دًثالِّا از ضرب ػذد قثلی در يک ػذد ثاتت تِ ًام قذر ًسثت حاصل هیشًَذ .پس در
است .کِ در آى

حالت کلی ظاّر ايي دًثالِّا تصَرت
ًکتِ :11قذر ًسثت در ايي دًثالِّا از راتطِی
حالت کلی تشکل
ًکتِ :12اگر
ٍ دارين



جولِی اٍل ٍ

قذر ًسثت است.

هحاسثِ هیشَدّ ٍ .وچٌیي جولِی ػوَهی ايي دًثالِّا در

است.
ٍ

ٍ

تِ ترتیة سِ جولِ هتَالی از يک دًثالِ ٌّذسی تاشٌذ ،تِ

ّ .وچٌیي اگر

يک دًثالِ ٌّذسی تاشذ دارين:

ٍاسط ٌّذسی

ٍ

هیگَيین

.

5 5
در دًباله  5, , , ...قذر ًسبت ٍ جولهی -8ام ٍ -02ام را هشخص كٌیذ.
2 4
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تعریف

ًکتِ :اگر جولِی

ٍ

از يک دًثالِ ٌّذسی را داشتِ تاشین ،خَاّین داشت:

ًکتِ :اگر جولِی

ٍ

دٍ ػذد حقیقی تاشٌذ ٍ تخَاّین تیي ايي دٍ ػذد

جوالت حاصل يک دًثالِ ٌّذسی را تشکیل دٌّذ ،خَاّین داشت:
ًکتِ :اگر ترای چْار ػذد طثیؼی داشتِ تاشین

.
ػذد ديگر تگٌجاًین تِ طَری کِ

.

 ،در آى صَرت در ّر دًثالِ حساتی خَاّین داشت:

.



1
در یك دًباله هٌذسی جوله سَم ٍ هفتن آى به تزتیب بزابز ٍ 9
125

هستٌذ .دًباله را هشخص كٌیذ.

بیي اعذاد  504 ٍ 0پٌج ٍاسط هٌذسی بگٌجاًیذ.
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(ریاضی )54



تعریف

ًکتِ :هجوَع

جولِی اٍل در ّر دًثالِ ٌّذسی از راتطِی

هجوَع  6جوله اٍل اس دًبالههای 3, 15, 75, ...

,

تذست هیآيذ.

 8, 4, 2, ...را بیابیذ.
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(ریاضی )49



(ریاضی )49





84

سال تحصيلی1397-98

jafarikia.ir

رياضيات پايه رشتهی رياضی فيزيک (دهن و يازدهن)

داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

www.riazisara.ir

*((( مهیشو خمتاری کو باورت را تغییر دىی و آینده ای هتفاوت را برگزینی)) .



فصل سوم(دنبالهها)



)*



حاصل  1  x  x2  ...  x8 1  x  x2  ...  x 8با اسای  x  2كذام است؟
955 )5

902 )0

925 )4

909 )3



(ریاضی )44



(ریاضی )44



(تجزبی)52
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(تجزبی)54



(ریاضی خارج )44



(ریاضی خارج )45



(ریاضی خارج )55



تعریف

ًکتِ :اگر در دًثالِ ٌّذسی

تاشذ ٍ تخَاّین حذ هجوَع جوالت دًثالِ را تیاتین ،از راتطِ

استفادُ هیکٌین.
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4
حذ هجوَع جوالت دًباله هٌذسی 12, 4, , ...
3



فصل سوم(دنبالهها)

,

 9, 3,1, ...را بیابیذ.

(ریاضی )53



(تجزبی خارج)54





تعریف

ًکتِ :اگر

از يک دًثالِ ػذدی ،تِ ترتیة يک دًثالِ ٌّذسی تشکیل دٌّذ ،قذر ًسثت دًثالِ ٌّذسی
خَاّذ تَد.
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فصل سوم(دنبالهها)
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*((( اهام حمود باقر علیو السالم :هبرتيي چيزي را کو دوست داريد درباره مشا بگويند  ،درباره هردم بگوييد )))*.

(تجزبی)44



(ریاضی خارج )48
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مفاهیم پایه
نسبتهای مثلثاتی زوایای خاص
توابع مثلثاتی
روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا

مفاهیم پایه
33
9
داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

www.riazisara.ir

داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

رياضيات پايه رشتهی رياضی فيزيک(دهن و يازدهن) www.riazisara.ir
تعریف

فصل چهارم(درس اول :هفاهين پايه هثلثات)

دایزُی هثلثاتي :دایزُای جْتدار بِ شعاع یک است ،کِ جْت هثبت آى عکس جْت حزکت عقزبِّای هيباشذ.

ًکتِ(عالهت ًسبتّای هثلثاتي) :بزای حفظ آساى ًَاحيي کِ در آىّا ًسبتّای هثلثاتي هثبتاًذ ،اس جذٍل سیز ٍ یا اس
قاًًَي بِ ًام "ّستک" استفادُ هيکٌين .بِ ایي هعٌي کِ "ّوِ"ی ًسبتّای هثلثاتي در ًاحيِ اٍل هثبتاًذ ٍ در ًاحيِ

دٍم فقط سيٌَس ،در ًاحيِ سَم فقط تاًژاًت ٍ در ًاحيِی چْارم فقط کسيٌَس هثبت است.
ّوِی
ًسبتّا
هثبت
فقط
کسيٌَس هثبت

فقط
سيٌَس هثبت

فقط
تاًژاًت هثبت



تعریف

تعزیف :یک رادیاى

 ،بزابز است با اًذاسُی ساٍیِ هزکشی دایزُای کِ طَل کواى رٍبِرٍی آى با شعاع آى دایزُ هساٍی

است.
هثال :در دایزُّای سیز دارین:

 .پس در ّز سِ دایزُ ،اًذاسُ ساٍیِ هزکشی دادُ

شذُ بزابز یک رادیاى است.

ًکتِ :اگز طَل کواى رٍبِرٍی ساٍیِ ،شعاع دایزُ ٍ اًذاسُی
ساٍیِ بزحسب رادیاى باشذ ،آًگاُ دارین:

89
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فصل چهارم(درس اول :هفاهين پايه هثلثات)
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در شکل مقاتل  ، O  1 rad طًل کمانَای دادٌ شدٌ را تیاتید.



جديل زیر را تکمیل کىید.


300cm

10cm

2m

5  rad 

4cm
7cm

2 / 5  rad 

20cm

5m

5  rad 

1cm

l

1cm

r

  rad 



دایرَای تٍ شعاع 01ساوتی متر مفريض است .اودازٌ زايیٍ مرکسی مقاتل تٍ کماوی تٍ طًل  8ساوتیمتر از ایه دایرٌ چىد رادیان



است؟
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فصل چهارم(درس اول :هفاهين پايه هثلثات)

رياضيات پايه رشتهی رياضی فيزيک(دهن و يازدهن) www.riazisara.ir
نکته

ًکتًِ :سبت هحيط ّز دایزُ بِ قطز آى عذدی ثابت است کِ آى را با
هيگَیٌذ .هقذار تقزیبي ایي عذد  3/14است.
ًکتِ :اگز

اًذاسُی ساٍیِ

هثال :ساٍیِّای

بزحسب درجِ ٍ

ًوایش هيدٌّذ ٍ بِ آى عذد پي

اًذاسُ ایي ساٍیِ بزحسب رادیاى باشذ ،آًگاُ:

را ،بز حسب رادیاى بيابيذ.

هثال :ساٍیِّای

رادیاى را ،بز حسب درجِ بيابيذ.

سِ هَرد هثال آخز بِ صَرت سیز ًيش قابل هحاسبِ است:

جديل زیر را تکمیل کىید ي در دایرٌی زیر جاَای خالی را تر حسة رادیان تکمیل کىید.


315
5
6

91

3
4

2
5
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فصل چهارم(درس اول :هفاهين پايه هثلثات)
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فصل چهارم(درس اول :هفاهين پايه هثلثات)
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فصل چهارم(درس اول :هفاهين پايه هثلثات)
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داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

فصل چهارم(درس اول :هفاهين پايه هثلثات)

رياضيات پايه رشتهی رياضی فيزيک(دهن و يازدهن) www.riazisara.ir
نکته

.1عالهت ًسبتّای هثلثاتي :با تَجِ بِ هطالب درس قبل دارین:

 .2رٍابط هثلثاتي پایِ :در سال گذشتِ با ًسبتّای هثلثاتي آشٌا شذین.
اس هثلث قائن الشاٍیِ ًظيز شکل هقابل دارین:

در هَرد ساٍیِی دلخَاُ

ٍ ّوچٌيي هيداًين کِ رٍابط سیز در حالت کلي بزای ایي ًسبتّا بزقزار است:

ًکتِ :در حالت کلي دارین:

عالمت وسثتَای مثلثاتی خًاستٍ شدٌ را ترای زايیٍَای دادٌ شدٌ را تیاتید.



5
 rad 
3

5
 rad 
4

2
 rad 
3


 rad 
9

1 rad 

290

210

150

55

زايیٍ

sin 

cot 

sin 

tan 

cos 

cot 

sin 

sin 

cos 

عالمت
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فصل چهارم(درس اول :هفاهين پايه هثلثات)







3
اگر
5

7
اگر
3

 sin  ي اوتُای کمان  در واحیٍ ديم تاشد ،سایر وسثتَای ایه زايیٍ را تیاتید.

 tan   ي اوتُای کمان  در واحیٍ چُارم تاشد ،سایر وسثتَای ایه زايیٍ را تیاتید.

اگر  cos   0/ 3ي  ، sin  cos   0سایر وسثتَای ایه زايیٍ را تیاتید.
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فصل چهارم(درس اول :هفاهين پايه هثلثات)

در َر یک از مًارد زیر ،وسثت مثلثاتی زايیٍای دادٌ شدٌ است .سایر وسثتَای مثلثاتی را تٍ دست آيرید.



2
الف) اگر
5

3
ب) اگر
7

 sin   ي  واحیٍ سًم.

 cos  ي  واحیٍ چُارم.
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فصل چهارم(درس اول :هفاهين پايه هثلثات)

رياضيات پايه رشتهی رياضی فيزيک(دهن و يازدهن) www.riazisara.ir
نکته

جذٍل هقادیز ًسبتّای هثلثاتي چٌذ ساٍیِی خاص:
ً )1سبتّای هثلثاتي ساٍیِّای هْن ًاحيِ اٍل:

ً )2سبتّای هثلثاتي راسّای دایزُ:

-

-

-

-

حاصل را تیاتید.




3 

1  tan 2

3

cos2



cot  sin 2 50  cos 2 50 
9
9

98

tan

), b
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3
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فصل چهارم(درس اول :هفاهين پايه هثلثات)
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فصل چهارم(درس اول :هفاهين پايه هثلثات)
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روابط تکمیلی بین نسبتهایی مثلثاتی
34
4
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داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا
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فصل چهارم(بخش دوم :روابط تکويلی بين نسبتهای هثلثاتی)

نکته

محاسثٍ وسثتَای مثلثاتی خاص:
 .1وسثتَای مثلثاتی زايیٍَای قریىٍ:

مثال :حاصل را تیاتیذ.

 .2وسثتَای مثلثاتی زايیٍَای مکمل:

مثال :حاصل را تیاتیذ.
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فصل چهارم(بخش دوم :روابط تکويلی بين نسبتهای هثلثاتی)







نکته

محاسثٍ وسثتَای مثلثاتی خاص:
 .3وسثتُای مثلثاتی دي زايیٍ تا اختالف  πرادیان:

مثال :حاصل را تیاتیذ.
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فصل چهارم(بخش دوم :روابط تکويلی بين نسبتهای هثلثاتی)



نکته

محاسثٍ وسثتَای مثلثاتی خاص:
 .4وسثتَای مثلثاتی زايیٍَای متمم:

وکتٍ :اگر

تاشذ ،آنگاٌ داریم:

مثال :حاصل را تیاتیذ.
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فصل چهارم(بخش دوم :روابط تکويلی بين نسبتهای هثلثاتی)





نکته

محاسثٍ وسثتَای مثلثاتی خاص:
 .5وسثتُای مثلثاتی دي زايیٍ تا اختالف  𝜋 2رادیان:

مثال :حاصل را تیاتیذ.
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فصل چهارم(بخش دوم :روابط تکويلی بين نسبتهای هثلثاتی)
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فصل چهارم(بخش دوم :روابط تکويلی بين نسبتهای هثلثاتی)

رياضيات پايه رشتهی رياضی فيزيک (دهن و يازدهن) www.riazisara.ir

نکته

محاسثٍ وسثتَای مثلثاتی خاص:
 .6وسثتُای مثلثاتی زيایایی تا مجمًع یا تفاضل 2kπرادیان (مضارب زيج  πرادیان):
دي زايیٍ را َم اوتُا میگًییم َرگاٌ اضالع اوتُایی آنَا تر َم مىطثق شًد .مثال دي زايیٍ
َم اوتُا َستىذ .مىظًر از زايیٍَای
َستىذ ي مىظًر از زايیٍَای

ي یا دي زايیٍ

رادیان ،زايیٍَای َم اوتُای

رادیان ،زايیٍَای َم اوتُای

َستىذ .داریم:

يَمچىیه داریم:

مثال :حاصل را تیاتیذ.

حاصل را بیابید.
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فصل چهارم(بخش دوم :روابط تکويلی بين نسبتهای هثلثاتی)
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تعریف



راتطٍی سیىًسَا:
ایه راتطٍ ترای محاسثٍی مساحت مثلث دلخًاٌ ي َمچىیه راتطٍی تیه زايیٍَا ي اضالع مثلث دلخًاٌ میتاشذ .داریم:

مساحت یک مثلث متساویالساقین که طول ساقهای آن بزابز  4و ساویه بین آنها بزابز  44درجه است را بیابید.
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نکته

فصل چهارم(بخش دوم :روابط تکويلی بين نسبتهای هثلثاتی)

راتطٍی تیه شیة خط ي زايیٍ تیه خط تا محًر طًلَا:
شیة َر خط کٍ محًر افقی را قطغ میکىذ ،تراتر است تا تاوژاوت زايیٍ تیه آن خط ي جُت مثثت محًر افقی .تٍ ػثارت دیگر،
.
اگر زايیٍای تاشذ کٍ خط تا جُت مثثت محًر افقی میسازد ،آوگاٌ:

معادله خطی را بنویسید که ساویه آن با جهت مثبت محور xها  30است و اس نقطه   2,1میگذرد.



با توجه به شکل سیز ،معادله خط

را به دست آورید.
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توابع مثلثاتی

21

داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

www.riazisara.ir

داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

فصل چهارم(درس سوم :توابع هثلثاتی)

رياضيات پايه رشتهی رياضی فيزيک(دهن و يازدهن) www.riazisara.ir
نکته

 .1رسم تًابع سیىًسی:
الف) رسم تابع  :y=sinxمیداویم جديل مقادیر مثلثاتی مربًط بٍ تابع

با تًجٍ بٍ ایه جديل ،ومًدار تابع

در بازٌی

از طرفی در درس قبل دیدیم کٍ:

بٍ صًرت زیر است:

بٍ صًرت زیر است:

 ،ي از َمچىیه میداویم

 ،پس ومًدار فًق بٍ

طًر متىايب ادامٍ دارد.

وکتٍ :داریم:

.

ب) رسم تابع  :y=asin(x+b)+cبرای رسم ایه تًابع ،ابتدا تابع
عدد

ضرب ي با عدد

جمع میکىیم ،سپس تابع را

مثال :ومًدار تًابع

113

را رسم میکىیم ،سپس عرض وقاط را در

ياحد بٍ چپ یا راست(برعکس عالمت

) جابٍجا میکىیم.

را رسم کىید.

سال تحصيلی1397-98
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داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

فصل چهارم(درس سوم :توابع هثلثاتی)

رياضيات پايه رشتهی رياضی فيزيک(دهن و يازدهن) www.riazisara.ir







نکته

وکتٍ :ماکسیمم تابع

در

وکتٍ :میىیمم تابع
وکتٍ :داریم:
وکتٍ :اگر

اتفاق میافتد ي داریم:

در

.
.

اتفاق میافتد ي داریم:

.
 ،پس

 ،آنگاٌ

وکتٍ :اگر

 ،آنگاٌ

وکتٍ :اگر

 ،آنگاٌ

.
 ،پس خًاَیم داشت:

.
 ،پس خًاَیم داشت:
.
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فصل چهارم(درس سوم :توابع هثلثاتی)
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فصل چهارم(درس سوم :توابع هثلثاتی)
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فصل چهارم(درس سوم :توابع هثلثاتی)

رياضيات پايه رشتهی رياضی فيزيک(دهن و يازدهن) www.riazisara.ir

نکته

 .2رسم تًابع کسیىًسی:
الف) رسم تابع  :y=cosxمیداویم جديل مقادیر مثلثاتی مربًط بٍ تابع

با تًجٍ بٍ ایه جديل ،ومًدار تابع

در بازٌی

از طرفی در درس قبل دیدیم کٍ:

بٍ صًرت زیر است:

بٍ صًرت زیر است:

 ،ي از َمچىیه میداویم

 ،پس ومًدار فًق

بٍ طًر متىايب ادامٍ دارد.

وکتٍ :داریم:

.

ب) رسم تابع  :y=acos(x+b)+cبرای رسم ایه تًابع ،ابتدا تابع
عدد

ضرب ي با عدد

جمع میکىیم ،سپس تابع را

مثال :ومًدار تًابع

113

را رسم میکىیم ،سپس عرض وقاط را در

ياحد بٍ چپ یا راست(برعکس عالمت

) جابٍجا میکىیم.

را رسم کىید.
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فصل چهارم(درس سوم :توابع هثلثاتی)

رياضيات پايه رشتهی رياضی فيزيک(دهن و يازدهن) www.riazisara.ir



نکته

وکتٍ :ماکسیمم تابع

وکتٍ :میىیمم تابع

در

اتفاق میافتد ي داریم:

در

.

اتفاق میافتد ي داریم:

وکتٍ :داریم:

.

وکتٍ :اگر

 ،آنگاٌ

.

 ،پس

وکتٍ :اگر

 ،آنگاٌ

وکتٍ :اگر

 ،آنگاٌ

.
 ،پس خًاَیم داشت:

.
 ،پس خًاَیم داشت:
.
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فصل چهارم(درس سوم :توابع هثلثاتی)
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فصل چهارم(درس سوم :توابع هثلثاتی)
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روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زاویا
15
10
داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

www.riazisara.ir

داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

رياضيات پايه رشتهی رياضی فيزيک(دهن و يازدهن) www.riazisara.ir
تعریف

فصل چهارم(درس چهارم :روابط هثلثاتی هجووع و تفاضل زاويا)

ج) محاسبهي نسبتهاي مثلثاتي مجموع و تفاضل دو زاويه:
 )1سینوس :فرض كنیم

و

نكته :با توجه به مطلب فوق براي

دو زاويه دلخواه باشنذ .در اين صورت داريم:
داريم:

اثبات:

نكته :داريم:

مقدار  sin 75و  sin105را بيابيد.



sin 75 
sin 105 

اگر  ، cos 20  0/ 9 , sin 50  0/ 7حاصل را بيابيد.



sin10 cos10 
s in 25 cos 25 



مقدار  sin15از دو راه بيابيد.

sin15 
sin15 
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فصل چهارم(درس چهارم :روابط هثلثاتی هجووع و تفاضل زاويا)

*((( پيامرب صلي اهلل عليه و آله و سلّم :هر كه در جواني دانص آموزد ،علم او مهچون نقطي است كه بر سنگ حكّ ضود و هر كه در بسرگساىل بياموزد ،كارش مهچون نوضنت برروى آب است)) .

)*



2
اگر
3
5
)1
3

 ، sin 2x  cos 2x حاصل  sin 4xکدام است؟



1
)2
3

3
)3
4

2
)4
3

(ریاضی خارج )11
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تعریف

 )2كسینوس :فرض كنیم

و

نكته :با توجه به مطلب فوق براي

فصل چهارم(درس چهارم :روابط هثلثاتی هجووع و تفاضل زاويا)

دو زاويه دلخواه باشنذ .در اين صورت داريم:
داريم:

نكته :با توجه به اينكه

خواهیم داشت:

نكته :با توجه به اينكه

خواهیم داشت:

نكته :داريم:

مقدار  cos 75و  cos105را بيابيد.



cos 75 
cos105 

اگر  sin   0/ 2و  cos   0/ 3باشد ،مقدار  cos 2 , cos 2 , sin 2را بيابيد  (.و  منفرجهاند)



حاصل  sin 22 / 5و  cos 22 / 5را بيابيد.



, cos 22 / 5 
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فصل چهارم(درس چهارم :روابط هثلثاتی هجووع و تفاضل زاويا)

حاصل  sin2  cos 2 را بيابيد.


مقدار  cos15به دو روش بيابيد.



cos15 
cos15 
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رياضيات پايه رشتهی رياضی فيزيک(دهن و يازدهن) www.riazisara.ir
تعریف

فصل چهارم(درس چهارم :روابط هثلثاتی هجووع و تفاضل زاويا)

ج) محاسبهي نسبتهاي مثلثاتي مجموع و تفاضل دو زاويه:
تانژانت :فرض كنیم

و

دو زاويه دلخواه باشنذ .در اين صورت داريم:

نكته :داريم:

نكته :داريم:

اگر  tan   0/ 9باشد ،مقدار  tan 2 , sin 2 , cos 2را بيابيد.







عبارت  tan   x  , tan  x  را راه ساده کنيد و اگر  tan   0/ 5باشد tan 2 , cot 2 ،را بيابيد.
4
4
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فصل چهارم(درس چهارم :روابط هثلثاتی هجووع و تفاضل زاويا)

(تجربی خارج )55



(تجربی خارج)14



(تجربی خارج)13



(تجربی)14



(ریاضی خارج )55
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توابع
داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا
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مفهوم تابع و انواع آن
تابع یک به یک و وارون تابع
اعمال جبری بر روی توابع

توابع نمایی
توابع لگاریتمی

مفهوم و انواع تابع
115
22
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www.riazisara.ir

داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

فصل پنجم(درس اول :آشنايی با تابع و چند نوع از آن)

رياضيات پايه رشتهی رياضی فيزيک(دهم و يازدهم) www.riazisara.ir
تعریف

تؼزیف راتغِ :تِ ّز هجوَػِ اس سٍجّای هزتة ،یک راتغِ هیگَیین.

تؼزیف تاتغ :تِ ّز راتغِای کِ ّیچ دٍ سٍج آى هَلفِی اٍل تزاتزی ًذاضتِ تاضٌذ ،تاتغ هیگَیین.

ًکتِ :در ّز تاتغ ،هجوَػِی هَلفِّای اٍل داهٌِ ٍ ،هجوَػِی هَلفِّای دٍم تاتغ تزد تاتغ را تطکیل هیدٌّذ.

ًکتِ :یک راتغِ تاتغ است ّزگاُ در ًوَدار ٍى آى ،اس ّز ػضَ اس هجوَػِ اٍل دقیقا یک فلص خارج ضَد.

ًکتِ :یک راتغِ تاتغ است ّزگاُ در ًوَدار آىّ ،ز خغی کِ هَاسی هحَر

ّا رسن ضَد ،تاتغ را حذاکثز در یک ًقغِ قغغ

کٌذ.
ًکتِ :تصَیز تاتغ تز هحَر

ّا داهٌِ تاتغ ٍ تصَیز تاتغ تز هحَر

ّا تزد تاتغ را تطکیل هیدّذ.

کذامیک تابع است؟





کذامیک تابع است؟
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فصل پنجم(درس اول :آشنايی با تابع و چند نوع از آن)
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فصل پنجم(درس اول :آشنايی با تابع و چند نوع از آن)
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فصل پنجم(درس اول :آشنايی با تابع و چند نوع از آن)

رياضيات پايه رشتهی رياضی فيزيک(دهم و يازدهم) www.riazisara.ir
نکته

ًکتِ :اگز

یک تاتغ تاضذ ،هٌظَر اس

x2  7
اگز , f  x   3x2  1
3x



 ،قزار دادى هقذار یا هتغیز

 ، g  x  هطلَب است:
, f  1 

f 0 

,g

g  2 

, g a2 

f  x  1 

 2 

 

نکته

تجای هتغیز

در تاتغ است.

ًکتِّ :نداهٌِ تاتغ را هیتَاى ّز هجوَػِ دلخَاّی ضاهل تزد تاتغ در ًظز گزفت .یؼٌی تا تشرگ کزدى ّنداهٌِ یک تاتغ
هیتَاًین ًوایصّای قاتل قثَل دیگزی اس تاتغ تِ دست آٍرین.
ًکتِ :در تزخی هسایل هحذٍدیت داهٌِ تاتغ تاػث هیضَد ،تا تغییز ضاتغِی تاتغً ،وایصّای قاتل قثَلی دیگزی اس تاتغ تِ
دست آٍرین.
هثال :تَاتغ

ٍ ً ،وایص قاتل قثَلی تزای تاتغ

است.
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رياضيات پايه رشتهی رياضی فيزيک(دهم و يازدهم) www.riazisara.ir
تعریف

ًکتِ :دٍ تاتغ ٍ

الف)

هساٍیٌذ ّزگاُ:

هثال :آیا تَاتغ

فصل پنجم(درس اول :آشنايی با تابع و چند نوع از آن)

ب)

هساٍیاًذ؟
.

خیز سیزا:
هثال :آیا تَاتغ

هساٍیاًذ؟

تلِ .سیزا:

کذام دستِ اس تَابع سیز هساٍیٌذ؟
 f ( x)  x  1

, 2 
x2  1
g ( x ) 
x 1





 f ( x)  x x  1
, 4 
g ( x )  x  x  1


 f ( x )  2x  1

1 
4x  2
g ( x) 

2


 f ( x )  Sinx

3
2

g ( x )  1  Cos x
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فصل پنجم(درس اول :آشنايی با تابع و چند نوع از آن)
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تعریف

فصل پنجم(درس اول :آشنايی با تابع و چند نوع از آن)

اًَاع تَاتغ:

 )1تاتغ ثاتت :ضاتغِی تَاتغ ثاتت تِ صَرت

است کِ در آى

ً .وَدار ایي تَاتغ تِ صَرت خظ افقی

است(هَاسی هحَر عَلّا).
در حالت کلی دارین:

.
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تعریف

 )2تاتغ ّواًی :ضاتغِی تَاتغ ّواًی تِ صَرت

است.

ًوَدار ایي تاتغ ًیوساس ًاحیِ اٍل ٍسَم دستگاُ هحَرّای هختصات
را تطکیل هیدّذ.
دارین:
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اگز  fتابعی ثابت ٍ  gتابعی ّواًی باشذ ،کذاهیک اس رٍابط سیز بزقزارًذ؟

, b) g  x  y   g  x   g  y 

f x  y  f x  f y

)a

, d ) g  xy   g  x  g  y 

f  xy   f  x  f  y 

)c

, f ) g  ax   ag  x 

f  ax   af  x 

)e

, h ) g  3x  1  3g  x   1

f  3x  1  3f  x   1

)g

اگز  f  x   xتابعی ّواًی ٍ  g  x   cتابعی ثابت باشذ ٍ:
الف) اگز  ، g  x  g  y   g  xy هقذار  cرا بیابیذ.

ب) اگز  2   f  x   f  5

 ، f xهقذار  xرا بیابیذ.
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تعریف

 )3تاتغ چٌذجولِای :تَاتؼی را کِ ًوایص جثزی آىّا ،چٌذ جولِایّای جثزی اس یک هتغیز ّستٌذ ،تَاتغ چٌذ جولِای
هیًاهین.

ًکتِ :داهٌِ تَاتغ چٌذجولِایّ ،وِی اػذاد حقیقی است.
الف) تَاتغ درجِ اٍل(خغی) :تَاتغ چٌذجولِای ّستٌذ کِ تَاى هتغیز آىّا حذاکثز یک تاضذً .وَدار ایي تَاتغ تِ
ّستٌذ.

صَرت یک خظ هستقین است .ایي تَاتغ تِ صَرت کلی

ب) تَاتغ درجِی دٍم(سْوی) :تَاتغ چٌذجولِای ّستٌذ کِ تَاى هتغیز آىّا دٍ تاضذ .ایي تَاتغ هؼوَال تِ صَرت
گستزدُ

یا استاًذارد

ًکتِ :راس سْویّایی کِ تِ ضکل گستزدُ یؼٌی
ًکتِ :خظ
ًکتِ :اگز

هحَر تقارى ٍ

تاضٌذً ،قغِ

ّا ًقغِ

تِ سوت پاییي تاس هیضَد.
است.

ًکتِ :راس سْویّایی کِ تِ ضکل استاًذارد یؼٌی
هثالً :وَدار تاتغ

است.

هقذار هاکشیون ٍ یا هیٌیون سْوی است.

دّاًِ سْوی تِ سوت تاال ٍ اگز

ًکتِ :هحل تقاعغ سْوی تا هحَر

تِ کار هیرًٍذ.

تاضٌذً ،قغِ

است.

را رسن کٌیذ.

ًکتِ :تزای رسن

 ،کافی است اتتذا سْوی

ٍاحذ تِ چپ یا راست ٍ تِ اًذاسُی

را رسن کٌین ٍ سپس آىرا تِ اًذاسُی

ٍاحذ تِ چپ یا راست هٌتقل کٌین.

هثال :تزای رسن سْوی  ،سْوی

 ،سْوی

را تِ ًقغِی

هٌتقل هیکٌینً(.وَدار تاال)

ًکتِ :دارین:

ًکتِ :اگز
129
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ًوَدار تَابع  f  x    x  1  3 , f  x   x2  1 , f  x     x  2را رسن کٌیذ.
2

2



تَابع  y   x2  x  2 ٍ y  x2  4x  1را در ًظز بگیزیذ .کوتزیي یا بیشتزیي هقذار ّزکذام را ًیش بیابیذ.
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(تجزبی خارج)93
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نکته

ًکتًِ :قاط تزخَرد ًوَدار یک تاتغ هاًٌذ تا هحَر ّا را صفزّای تاتغ هیًاهین .پس صفزّای تاتغ ریطِّای هؼادلِ
ّستٌذ .تِ ػثارت دیگز ،در ایي ًقاط هقذار تاتغ تزاتز صفز است.
هثال :تاتغ

هحَر عَلّا را در چٌذ ًقغِ قغغ هیکٌذ؟

ًکتِ :اگز صفزّای سْوی

تزاتز

تاضٌذ ،هؼادلِ آى را هیتَاًین تِ صَرت

تٌَیسین.

هعادلِ تَابع سیز را بیابیذ.
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نکته

ًکتِ :اگز در تَاتغ درجِ دٍم

 ،تاتغ ّوَارُ تاالی هحَر

ّوَارُ پاییي هحَر ّا(هٌفی) استّ .وچٌیي اگز

 ،تاتغ تز هحَر

ّا(هثثت) است ٍ ،اگز

تاتغ

ّا هواس است.

هحذٍدُ  aکذام باشذ تا ًوَدار تابع  y  x2  2ax  1باالی هحَر ّxا قزار گیزد؟



a  1 )1
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(ریاضی )85



(ریاضی )88



(ریاضی )91



(خارج ریاضی )85



(خارج ریاضی )89
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(خارج ریاضی )99



نکته

ًکتِ :اگز در تَاتغ درجِ دٍم

 ،هؼادلِ دٍ ریطِ غیز ّنػالهت خَاّذ داضت ٍ در ًتیجِ تاتغ اس چْار ًاحیِ هی-

گذرد.
ًکتِ :اگز

ٍ

(هؼادلِ دٍ ریطِ ّنػالهت داضتِ تاضذ) ،تستِ تِ ػالهت

ٍ ػالهت هجوَع ریطِّا یؼٌی

 ،تاتغ فقظ اس یکی اس ًاحیِّا ًویگذرد.
ًکتِ :تِ عَر هثال اگز قزار تاضذ تاتغ فقظ اس ًاحیِ سَم ًگذرد تایذ ضزٍط

تزقزار

تاضذ.
ًکتِ :در ّز هَرد کِ صَرت سَال تا ریطِ صفز هطکل ًذاضتِ تاضذ ،تجای

اس

استفادُ هیضَد.

بِ اسای کذام هقذار ً mوَدار تابع  y  1  m  x2  x  m  2اس چْار ًاحیِ هحَرّای هختصات گذشتِ ٍ دارای هاکشیون
m  1 )1

است؟

m  2 )2

1  m  2 )3

1  m  2 )4



اگز ًوَدار تابع  y  x2  bx  cفقط اس ًاحیِ چْارم ًگذرد ،آىگاُ:
(تجزبی)74

c  0 , b  0 )1

c  0 , b  0 )2

c  0 , b  0 )3

c  0 , b  0 )4
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(ریاضی خارج )85



(ریاضی )95



(ریاضی )89



(ریاضی )92



(ریاضی خارج )87
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تعریف

 )4تاتغ چٌذضاتغِای :تَاتؼی ّستٌذ کِ تزای قسوتّای هختلف داهٌِضاى ،ضَاتظ هختلفی دارًذ .تِ عَر هثال ّوِ
تَاتغ سیز چٌذ ضاتغِای ّستٌذ:

ًکتِ :داهٌِ ایي تَاتغ تا تَجِ تِ هحذٍدُی تؼییي ضذُ تزای هتغیز هستقل

ًکتِ :تزد ایي تَاتغ تا تَجِ تِ ضاتغِی تؼییي ضذُ تزای هتغیز ٍاتستِ
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تعریف

 )5تاتغ گَیاّ :ز تاتغ تِ صَرت

را کِ در آى صَرت ٍ هخزج چٌذجولِای ّستٌذ را ،یک

تاتغ گَیا هیًاهین .داهٌِ ایي تَاتغ ضاهل ّوِ اػذاد حقیقی تجش ریطِّای هخزج است.
هثال :داهٌِ ٍ تزد تاتغ

را تیاتیذ.

داهٌِ تَابع سیز را بیابیذ.



2x  1

, b) y  2
x  4x

x
a) y 
x 3

3
, d) y  2
x  7x  6

1 x
c) y  2
x  0/ 16
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تعریف

 )6تاتغ رادیکالی :تَاتغ رادیکالی تِ صَرت

ّستٌذ ،کِ در آى ػثارت سیز رادیکال یک ػثارت گَیا است.

ٍاضح است کِ تزای هحاسثِ داهٌِ ایي تَاتغ ،کافی است ضزط
هثال :داهٌِ ٍ تزد تاتغ

را تزرسی کٌین.

را تیاتیذ.

داهٌِی تَابع سیز را بیابیذ.



, b) y  x2  5x

, d ) y  3x  2

a) y  x  6

x
1 x

c) y 
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تعریف

ًکتِ :تزای رسن تَاتغ رادیکالی
را تِ اًذاسُی

کٌین ٍ .یا تاتغ
هثال :تاتغ

ًکتِ :تَاتغ
قزیٌِ تاتغ

اتتذا ًقغِ کافی است اس ًقغِ
ٍاحذ تِ چپ یا راست ٍ ،تِ اًذاسُی

ٍ یک ًقغِ کوکی استفادُ

ٍاحذ تِ تاال یا پاییي اًتقال دّین.

را رسن کٌیذ.

ٍ

تِ تزتیة

ًسثت هحَر ػزضّا ٍ عَلّا ّستٌذ.

داهٌِ ٍ بزد تَابع سیز را بیابیذ ٍ ّز کذام را رسن کٌیذ.



, y  x 1
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y   x 2
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تعریف

)تَاتغ قذر هغلقی :تزای ػثارت جثزی

تؼزیف هیکٌین:

رسن تَاتغ قذر هغلق درجِ اٍل :تَاتغ قذرهغلقی در ریطِّای داخل قذرهغلق ضکستگی دارًذ .پس تزای رسن آىّا

کافی است اس ایي ًقاط ضکستگی ٍ چٌذ ًقغِ کوکی استفادُ کٌین.
هثال :تَاتغ

ًکتِ :تزای رسن تاتغ

را رسن کٌیذ.

تِ رٍش اًتقال ،اتتذا تاتغ

ٍاحذ تِ سوت چپ یا راست(هَافق ػالهت
هیدّین.

) ٍ تِ اًذاسُی

را رسن هیکٌین ٍ سپس تاتغ را تِ اًذاسُی
ٍاحذ تِ سوت تاال یا پاییي(هَافق ػالهت

) ،اًتقال

تَابع  y  2x  x  1 ٍ y  x  1  x ٍ y   x 1 ٍ y  x  2 ٍ y  x  2  1را رسن کٌیذ.
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تعریف

ًکتِ :تزای رسن تاتغ قذر هغلقی

 ،اتتذا تاتغ

را رسن کزدُ ٍ سپس قزیٌِ قسوتی اس ًوَدار کِ در پاییي

هحَر عَلّا است را رسن کزدُ ٍ در ًْایت قسوت پاییي هحَر عَلّا را حذف هیکٌین.
ًکتِ :تزای رسن تاتغ قذر هغلقی

 ،اتتذا تاتغ

را رسن کزدُ ٍ سپس قسوتّایی اس تاتغ کِ در سوت چپ

هحَر ػزضّا قزار گزفتِ است را حذف هیکٌین .قسوت سوت راست ًوَدار اصلی ،تِ ّوزاُ قزیٌِ آىً ،وَدار تاتغ است.
هثالً :وَدار تَاتغ
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تَابع  y  x  1  2 ٍ y   x  1  1را رسن کٌیذ.
2
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(ریاضی خارج )92



(ریاضی خارج )91



(ریاضی )95



(ریاضی خارج )86



(ریاضی خارج )93
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(ریاضی خارج )94





نکته

ًکتِ :کوتزیي هقذار تاتغ

تزاتز

ًکتِ :کوتزیي ٍ تیطتزیي هقذار تاتغ آتطاری

است.
تزاتز

است.

هثال :تیطتزیي ٍ کوتزیي هقذار تَاتغ سیز را تا تَجِ تِ رسن آىّا تیاتیذ.

کوتزیي هقذار تابع  f  x   2x  5  2 x  1کذام است؟



6 )1

7 )2

4 )3

8 )4

هجوَعِ جَاب ًاهعادلِ  x  4  x  1  5شاهل چٌذ عذد صحیح است؟



9 )1
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فصل پنجم(درس اول :آشنايی با تابع و چند نوع از آن)

 )6تَاتغ پلکاًی :تَاتؼی چٌذضاتغِای ّستٌذ کِ ضاتغِّای آىّا ّوگی تَاتغ ثاتت ّستٌذ .در سیز چٌذ ًوًَِ اس تَاتغ
پلکاًی را هطاّذُ هیکٌیذ:

تابع پلکاًی سیز را رسن کٌیذ ٍ هَارد خَاستِ شذُ را بیابیذ.

, 0 x  1
, 1 x  2
, 2 x  3
, Rf 
, 3) 2f  3   f  2 / 5  
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تعریف

 )7تَاتغ جشء صحیح:

تاتؼی کِ تِ ّز ػذد حقیقی

فصل پنجم(درس اول :آشنايی با تابع و چند نوع از آن)

 ،اٍلیي ػذد صحیح کَچکتز یا هساٍی آى را ًسثت دّذ ،تاتغ جشء صحیح ًاهیذُ

هیضَد .تاتغ جشء صحیح تِ صَرت

ًوایص دادُ هیضَد.

در هَرد ایي تاتغ دارین:

.

ًکتِ :تاتغ جشء صحیح ،تاتؼی پلکاًی است ٍ دارین:

هثال:
 
2   2 , 2 / 5   2 , 0 / 01   0 ,  3   1 ,  5   5 ,  0 / 1   1 ,  3 / 5   4

ًکتِ :اگز

یک ػذد صحیح تاضذ ،دارین:

ًکتِ :اگز

یک ػذد صحیح تاضذ ،در حالت کلی تساٍیّای سیز تزقزار ًیست:

ًکتِ :تزای ّز ػذد حقیقی دارین:
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فصل پنجم(درس اول :آشنايی با تابع و چند نوع از آن)

با تَجِ بِ هحَر سیز ،حاصل را بیابیذ.










ّز یک اس تساٍیّای سیز را با یک هثال ًقض رد کٌیذ.
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18 



2 3

حاصل عبارت 
 )2صفز
-1 )1









16 

17  

   1  2   
-2 )4
1 )3

3 2



 کذام است؟
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فصل پنجم(درس اول :آشنايی با تابع و چند نوع از آن)

اگز  z  3 / 2 ٍ y  0/ 8 ، x  2 / 5باشذ ،حاصل را بیابیذ.



, 2y   2 y  

 x  2y  

, z    y  

z  y  

, z  x  

x  x 

,  y  2x  1 

 x  y   z  

اگز  g  x   1  x  , f  x   4x  1باشذ ،حاصل را بیابیذ.



, f  1 

g 0/ 7  

, f 0/ 25  g  2 / 5 

f  1  g 0 

,g

f 0  g  5  

 2  f  



نکته

ًکتِّ :واًغَر کِ در قثل گفتِ ضذ دارین:
اس ایي دٍ ًکتِ تزای حل هؼادالت ضاهل جشء صحیح استفادُ هیکٌین.
هثال :هؼادلِ

را حل کٌیذ.

جَاب هعادالت سیز را بیابیذ.
, 3 x  2  7



, 22  x   4  10

x  2  6

,  x   2 x   3  0

 x 2  5 x   0

2
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153

سال تحصيلی1397-98

jafarikia.ir

داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

رياضيات پايه رشتهی رياضی فيزيک(دهم و يازدهم) www.riazisara.ir

فصل پنجم(درس اول :آشنايی با تابع و چند نوع از آن)

نکته

ًکتِ :تزای رسن ًوَدار یک تاتغ ضاهل جشء صحیح ،تایذ تَجِ کٌین کِ اػذاد ّز تاسُای اس داهٌِ ،تِ چِ ػذدی ًسثت
دادُ هیضَد .تزای هثال اگز

؛ پس هقذار تاتغ

آًگاُ

تزای ّوِی اػذاد ػضَ تاسُ

تزاتز صفز هیضَد .پس تزای رسن تَاتغ جشء صحیح ،اتتذا ػثارت داخل کزٍضِ را تِ تاسُّایی تِ عَل یک دستِتٌذی
هیکٌین ٍ تؼذ اس یافتي هقذار ػذدی تاتغ ٍ هحذٍدُی  ،تِ رسن تاتغ هیپزداسین.
هثال :تاتغ

را در تاسُی

رسن کٌیذ.

ًکتِ :رٍش دیگز تزای رسن تَاتغ ضاهل جشء صحیح ایي است کِ ،تؼذ اس رسن تاتغ تذٍى در ًظز گزفتي جشء صحیح ،تصَیز
ّز قغؼِ اس ًوَدار کِ تیي دٍ هقذار اس صحیح اس تزد قزار هیگیزد را تز ػذد صحیح قثل تصَیز کٌین.

در ًوَدار سیزً ،قغِ چیي تاتغ اصلی ٍ خغَط افقی رسن ضذُ ،تاتغ جشء صحیح را ًطاى هیدّذ.

ًکتِ :عَل ّز گام تاتغ

 ،تزاتز

است.

تَابع ] y   cos x  ٍ y   x2  ، y  2 x   1 ، y  [2x]  1 ، y  [ xرا رسن کٌیذ.
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فصل پنجن(درس دوم :وارون يک تابع و تابع يک به يک)

رياضيات پايه رشتهی رياضی فيزيک(دهن و يازدهن) www.riazisara.ir
تعریف

يارين تابع :با جابٍ جا کزدن مؤلفٍَای سيج مزتب

میتًان سيج مزتب

را بٍ دست آيرد .حال اگز مؤلفٍَای

َمٍ سيجَای مزتب تابع fرا جابٍ جا کىیم ،رابطٍی جدیدی بٍ دست میآید کٍ آن را يارين تابع

وشان

میگًییم ي با

میدَیم.
وکتٍ :يارين یک تابع ،خًد میتًاود یک تابع باشد یا وباشد.
وکتٍ :بزای رسم يارين تابع  ،کافی است يارين آن را وسبت بٍ خط

یعىی ویمساس واحیٍ ايل ي سًم رسم کىیم.

موارد زیر را بیابید.



توابع زیر و وارون آنها را رسم کنید.


, x 1

y  2x  1
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(تجربی)49
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تعریف

تابع یک بٍ یک:
بٍ تابعی کٍ در سيجَای مزتب متفايت خًد ،مؤلفٍَای ديم تکزاری وداشتٍ باشد ،تابع یک بٍ یک میگًییم.
وکتٍ :تابع

یک بٍ یک است َزگاٌ:

.

وکتٍ :اگز َز خط مًاسی محًرطًلَا ومًدار تابع را حداکثز در یک وقطٍ قطع کىد ،آوگاٌ آن تابع یک بٍ یک است.
وکتٍ :يارين یک تابع یک بٍ یک ،خًد یک تابع است ،یعىی َز تابع یک بٍ یک يارينپذیز است.
وارون هر یک از توابع زیر که یک به یک هستند ،را رسم کنید.
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تعریف

وکتٍ :بزای بٍ دست آيردن ضابطٍ تابع يارين یک تابع خطی غیز ثابت ماوىد  ،در معادلٍی
حسب متغیز

محاسبٍ میکىیم .سپس تغییز وام متغیز

بٍ متغیز

ي بزعکس ،ضابطٍ تابع

 ،ابتدا متغیز

را بز

را بٍ دست

میآيریم.
مثال :يارين تابع

را بیابید.

وکتٍ :داریم:

.

وکتٍ :ومًدار سیز ارتباط بیه تابع یک بٍ یک

ي

را وشان میدَد.
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*((( مهیشه به خود اعتماد داشته باشید .اگر یک بار کاری را با موفقیت اجنام داده باشید ،بازهم می توانید)) .

)*



(تجربی )49



(ریاضی )88



(ریاضی )84



(ریاضی )49
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(ریاضی )49





تعریف

وکتٍ :يارين تابع خطی

بٍ صًرت

است .پس در مًرد شیب ایه تًابع

داریم:
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رياضيات پايه رشتهی رياضی فيسيک(دهن و يازدهن) www.riazisara.ir
تعریف

چْار عول اصلي تَاتع :چْار عول اصلي تزاي تَاتع دلخَاُ

هثال :اگز

ٍ

الف) حاصل

ٍ

تِ صَرت سيز تعزيف هيشَد:

تاشذ:
را تیاتیذ.

را تیاتیذ.

ب) حاصل

ًکتِ :تزاي يافتي داهٌِيايي تَاتع اس رٍاتط سيز استفادُ هيكٌین:



x
اگر  f  x   2x  1و
2
الف) حاصل  fg , f  g , f / gرا بیابید.

 g  x   1 باشد:

ب) حاصل   gf   6 ,  f  g   4 ,  f / g  0را بیابید.
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نکته

ًکتِ :در هثالّاي عذدي ،اتتذا اشتزاک داهٌِي تَاتع را هيياتین ٍ سپس تزاي
هثال :اگز



ٍ

ّاي يکساى،

ّا را جوع يا  ....هيكٌین.

تاشذ ،حاصل را تیاتیذ:

اگر  f   2,0 ,  4, 1 ,  1, 3 و  g   2, 5 ,  3, 1 ,  1, 2باشد ،حاصل را بیابید:
f g 
f g 
f g 
gf 
f /g 
g/f 
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الف) اگر  f  x   3x2  4و  g  x   1  4xباشد ،حاصل عبارات زير را بیابید.



 2f  1  x  

f  g x 

2 g  1 x  

 4f   1 

1
 fg   1 
2

 f 
  0 
 5g 

ب) اگر  f ( x)  1  xو }) g  {(0, 3), ( 4, 2), (1, 8), (2, 2باشد ،حاصل عبارات زير را بیابید.



f g
 
2 2

f  2g 
3f  g 

1  4g 

f 1

g 1

g
5
f

x3  1
اگر
x



 f  x  و  g  x   1  x2داريم:

Df 2g 

Dg 
2f

Dg 

,

Df 

D f 1 
g
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فصل پنجن(بخش سوم :اعمال جبری بر روی توابع)
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فصل پنجن(بخش سوم :اعمال جبری بر روی توابع)









اگر  f  x   sign  x و  g  x   xو  h  x    xباشد ،ضابطهی توابع  hg , fg , fhرا بیابید و نمودار آنها را رسم کنید.



169

سال تحصيلی1397-98

jafarikia.ir

داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

رياضيات پايه رشتهی رياضی فيسيک(دهن و يازدهن) www.riazisara.ir

فصل پنجن(بخش سوم :اعمال جبری بر روی توابع)

اگر  f  x   sign  x و  g  x   x2و  h  x    x2باشد ،ضابطهی توابع  fg , fhرا بیابید نمودار آنها را رسم کنید.



اگر  f  x   sign  x و  g  x   2و h  x   1باشد ،ضابطهی توابع  hg , fg , fhرا بیابید و نمودار آنها را رسم کنید.



اگر  f  x    x و  g  x   2و  0  x  3باشد ،ضابطهی تابع  fgرا بیابید و نمودار آن را رسم کنید.



در هر مورد ،دامنه و ضابطه حاصلجمع ،ضرب ،تقسیم و تفريق دو تابع داده شده را بیابید.
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f
اگر  f  x   xو  g  x   xباشد ،ضابطهی تابع
g

فصل پنجن(بخش سوم :اعمال جبری بر روی توابع)

را بیابید و نمودار آن را رسم کنید.

نکته

ًکتِ :اگز
ضاتطِ

عذدي هثثت تاشذ ،تزاي رسن ًوَدار تاتع تا ضاتطِ
را

كافي است عزض ّز ًقطِ اس ًوَدار تاتع تا

تزاتز كٌین.

ًکتِ :تزاي رسن ًوَدار تاتع تا ضاتطِ

كافي است قزيٌِي ًوَدار تاتع ضاتطِ

را ًسثت تِ هحَر

طَلّا رسن كٌین.
هثال :اگز

تاشذً ،وَدار تَاتع

را رسن كٌیذ.

نمودار زير مربوط به تابع  f  x است .توابع  f  x  2 , 2f  x  ,  f  x   2 ,  2f x  1  2را رسم کنید.
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رياضيات پايه رشتهی رياضی فيسيک(دهن و يازدهن) www.riazisara.ir





تعریف

ًکتِ :تزاي رسن تاتع
اگز
تا ضزية
هثال :اگز

(كِ  aعذدي حقیقي ٍ هثثت است) تز اساس تاتع

تِ صَرت سيز عول هيكٌین:

ًوَدار تاتع تِ صَرت افقي
ًوَدار تاتع تِ صَرت افقي تا ضزية جوع هيشَد(اًقثاض افقي) ٍ اگز
كشیذُ هيشَد(اًثساط افقي)ٍ .اضح است كِ عزضّا ثاتت ٍ فقط طَلّا دچار تغییز هيشًَذ.
تاشذً ،وَدار تاتع

را رسن كٌیذ.
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*((( گاىی افرادی بو مٌفقیت ىای بسرگ می رسند ،تنيا بو این دلیل ساده کو منی دانند کاری کو بو آن دست زده اند ،بسیار دشٌار ،بلکو غیرممکن است)) .

)*



تعریف



تزكیة تَاتع :تزكیة دٍ تاتع دلخَاُ

ٍ

را تا ًوادّاي

ٍ

ًشاى هيدّین ٍ دارين:

اگر  f  x   x  1و  g  x   x2  6xباشد ،داريم:

 fof  x  

 fog  x  

 gog  x  

 gof  x  

(تجربی )88





(رياضی سنجش )29
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فصل پنجن(بخش سوم :اعمال جبری بر روی توابع)

(تجربی سنجش )29



(رياضی )88



(رياضی خارج )29







174

سال تحصيلی1397-98

jafarikia.ir

داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

رياضيات پايه رشتهی رياضی فيسيک(دهن و يازدهن) www.riazisara.ir

فصل پنجن(بخش سوم :اعمال جبری بر روی توابع)









(رياضی خارج )29
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فصل پنجن(بخش سوم :اعمال جبری بر روی توابع)

(تجربی)29



(تجربی)82



(رياضی )82



(رياضی )29



(رياضی )29
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فصل پنجن(بخش سوم :اعمال جبری بر روی توابع)

(رياضی )29



(رياضی )29



(رياضی )29



(رياضی )29



(رياضی خارج )88
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نکته

ًکتِ :تزاي يافتي داهٌِي تاتع

فصل پنجن(بخش سوم :اعمال جبری بر روی توابع)

دٍ رٍش ٍجَد دارد .در رٍش اٍل اتتذا ضاتطِي تاتع

داهٌِي آى را هحاسثِ هيكٌین .در رٍش دٍم تذٍى هحاسثِي ضاتطِي

را هيياتین ٍ سپس

ٍ تا استفادُ اس فزهَل سيز تِ هحاسثِي داهٌِ

هيپزداسين.

اگر

1

x 4
2

 f  x  و  g  x   2x  7دامنهی  gofو  fogرا با استفاده از فرمول بیابید.



, Dg 

Df 
Dgof 
Dfog 
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*((( راز مٌفقیت این است :ىدف را بی ًقفو دنبال کنید)) .

)*

(خارج تجربی)29



(رياضی خارج )29



(رياضی )29

(رياضی خارج )88



نکته

ًکتِ :تزاي تاتع ٍارٍىپذيز

179

دارين:

سال تحصيلی1397-98

ٍ

jafarikia.ir

داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

فصل پنجن(بخش سوم :اعمال جبری بر روی توابع)

رياضيات پايه رشتهی رياضی فيسيک(دهن و يازدهن) www.riazisara.ir

اگر  f  x   x  2باشد ،مطلوب است، f 1of ، fof 1 ، f 1 :

Dو

fof 1

.D

f 1of
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داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

فصل پنجن(درس چهارم :تابع نمايی و ويژگیهای آن)

رياضيات پايه رشتهی رياضی فيزيک(دهن و يازدهن) www.riazisara.ir
تعریف

تَابع ًوايي :شکل کلي ايي تَابع بِ صَرت
در سيز ًوَدار تابع

ًکتِ :تَابع

است کِ در آى

يک عذد حقیقي هثبت ٍ هخالف يک است.

رسن شذُ است:

ًسبت بِ هحَر

ٍ

ًکتِ :در تَابع ًوايي اگز
ًکتِ :داهٌِ ٍ بزد تَابع

ّا قزيٌِ ّستٌذ.

ايي تَابع صعَدی ٍ اگز
بِ صَرت هقابل است:

ًکتِ :داهٌِ ٍ بزد تَابع

ًشٍلي ّستٌذ.
.

بِ صَرت هقابل است:

.

کذامیک از تًابع زیر ومایی َستىذ .دامىٍ ي برد ي صعًدی یا وسيلی بًدن آنَا را مشخص کىیذ.
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, b) g  x   1  3 x

f  x   x2  x

)a

i  x   5x  3  4

), d

h  x   2 x  3

)c

k  x   41 x

), f

j  x    2

)e
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فصل پنجن(درس چهارم :تابع نمايی و ويژگیهای آن)





نکته

رسن تَابع ًوايي :بزای رسن تَابع ًوايي اس ًقطِ يابي با حذاقل سِ ًقطِ استفادُ هيکٌین .ايي سِ ًقطِ را هيتَاًین بزای تابع
بِ صَرت سيز تعییي کٌین:

هثال :تَابع

182

را رسن کٌیذ.
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داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا
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نکته

فصل پنجن(درس چهارم :تابع نمايی و ويژگیهای آن)

ًکتِ:
بزای رسن تَابع ًوايي با ضابطِی

ٍ يا ابتذا تابع

هيتَاًین اس جذٍل سيز استفادُ کٌین:

را رسن کزدُ ٍ سپس ًوَدار تابع رابِ اًذاسُی

ٍاحذ بِ سوت چپ يا راست هٌتقل کٌین.
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فصل پنجن(درس چهارم :تابع نمايی و ويژگیهای آن)



تعریف

ًکتِ :بزای

ّای بشرگ ،رشذ تَابع ًوايي ،اس تَابع چٌذ جولِای خیلي بیشتز است.

يعٌي بزای ايي گًَِ اعذاد دارين:
هثال :تَابع

.

را در يک دستگاُ رسن کٌیذ.

با تَجِ بِ ًوَدار هشخص است کِ:
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تعریف

فصل پنجن(درس چهارم :تابع نمايی و ويژگیهای آن)

ًکتِ :در حالت کلي دارين:

هثال :اگز

آىگاُ دارين:

ٍ اگز

آىگاُ دارين:

.
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تعریف

ًکتِ :تَابع ًوايي يک بِ يک ّستٌذ .يعٌي بِ اسای ّز

اس بزد آىّا ،فقط يک

اس داهٌِ يافت هيشَد.

تعزيف ٍ ًکتِ :هعادالتي را کِ در آىّا هتغیز در تَاى قزار گزفتِ باشذ ،هعادلِ ًوايي هيًاهین .با استفادُ اس خاصیت يک
بِ يک بَدى تَابع ًوايي خَاّین داشت:

هثال :هعادلِّای

را حل کٌیذ.

معادالت زیر را حل کىیذ.
, 54 x  125x 2



 321 3 x

6x 1

32x  7  81x

 1
, 
 2

162x  7  43 x

معادلٍ  4x  2x 1  1  0چىذ ریشٍ دارد؟



 )1بیشمار

 )2صفر

2 )3

1 )4
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فصل پنجن(درس چهارم :تابع نمايی و ويژگیهای آن)

(تجربی)11



(گسیىٍ )2





نکته

يک کاربزد اس تَابع ًوايي :تَابعي بِ صَرت

هاًٌذ يک تابع ًوايي رفتار هيکٌٌذ کِ در

بسیاری اس هسائل اقتصادی ،طبیعي ٍ هٌْذسي ٍ… ظاّز هيشَد.
تعزيف :بزخي اس هَاد ،بعذ اس گذشت هذتيً ،صف جزم خَد را اس دست هيدٌّذ .بِ ايي هذت ًیوِ عوز عٌصز هيگَيین.
ًکتِ :اگز جزم اٍلیِ يک هادُ

ً ٍ ،یوِ عوز آى

باشذ ،بزای هحاسبِ جزم باقیواًذُ بعذ اس گذشت سهاى  ،اس رابطِی

سيز استفادُ هيکٌین:

ویمٍ عمر یک وًع مادٌ َستٍای حذيد 25سال است .اگر جرم ومًوٍای از ایه مادٌ 24 ،میلیگرم باشذ ،بعذ از  10سال چقذر از



آن باقی میماوذ.
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فصل پنجن(درس چهارم :تابع نمايی و ويژگیهای آن)

ویمٍ عمر عىصری چُار ريز ي جرم ايلیٍ یک ومًوٍ از آن یک گرم است .طی چىذ ريز ،ایه جرم بٍ  0/.1گرم کاَش مییابذ؟



ویمٍ عمر یک مادٌ َستٍای  30سال است .ومًوٍای از ایه مادٌ 121میلیگرم جرم دارد .جرمی کٍ پس از  300سال باقی میماوذ



چقذر است؟
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لگاریتم
44
11
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داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

رياضيات پايه رشتهی رياضی فيزيک(دهم و يازدهم) www.riazisara.ir

فصل پنجم(درس پنجم :توابع لگاريتمی و ويژگیهای آنها)

تعریف

تابع لگاریتم :يارين تابع ومایی با ضابطٍی
در پایٍی

را بٍ صًرت

وشان میدَیم ي آنرا لگاریتم

میوامیم.

وکتٍ :در حالت کلی داریم:

یعىی تابع

در صًرتی کٍ

صعًدی ي در حالت

وسيلی است.

وکتٍ :ياضح است کٍ تًابع ومایی ي لگاریتمی یک بٍ یک َستىذ.
وکتٍ :تابع

يقتی مقذار

بیوُایت میل میکىذ .بٍ خط

بٍ عذد صفر وسدیک میشًد در مجايرت محًر

َا یعىی خط

 ،بٍ

مجاوب قائم تابع میگًییم.
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تعریف

فصل پنجم(درس پنجم :توابع لگاريتمی و ويژگیهای آنها)

تبذیل عبارات ومایی بٍ لگاریتمی ي برعکس:
با استفادٌ از رابطٍی زیر میتًاویم عبارات ومایی ي لگاریتمی را بٍ یکدیگر تبذیل کىیم:

وکتٍ :برای محاسبٍ مقادیر تًابع لگاریتمی از رابطٌی باال استفادٌ میکىیم.
مثال :مقذار عذدی عبارتَای

را بیابیذ.

وکتٍ :لگاریتم در پایٍی عذد  10را لگاریتم اعشاری میوامیم ي در ایه حالت پایٍ را ومیوًیسیم .یعىی:



.

به صورت لگاریتمی یا نمایی تبدیل کنید.

, 62  36
1
64

, 43 

0/ 5
1
 1 
,  
25
5
 

,  5   125
3

log10100  2
1
2

log 5 5 

log 3 3 2  2
log 1 9  2
3

حاصل عبارت زیر را بیابید.



, log 3 27 

log2 4 

, log 3 1 

log 10 

, log 6

log 3 243 

, log 1 3 

log0/ 5 8 

1

6

3
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نکته

فصل پنجم(درس پنجم :توابع لگاريتمی و ويژگیهای آنها)

وکتٍ :ياضح است کٍ داریم:

مثال :دامىٍی تابع

را بیابیذ.

دامنهی توابع  h  x   1  log  8  x  , g  x   log x 1  x  , f  x   log x2  3xرا بیابید.









191

سال تحصيلی1397-98

jafarikia.ir

داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ رﻳﺎﺿﻲ ﺳﺮا

رياضيات پايه رشتهی رياضی فيزيک(دهم و يازدهم) www.riazisara.ir

فصل پنجم(درس پنجم :توابع لگاريتمی و ويژگیهای آنها)

(ریاضی )59



تعریف

قًاویه لگاریتم:

وکتٍ :داریم:

اگر  log 2  0/ 3و  log 3  0/ 5باشد ،حاصل را بیابید.


, log 6 

53 9

8

, log

, log 5 2700 
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(خارج تجربی)59
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وکتٍ :داریم:

نکته:



معادالت لگاریتمی:

نکته:

چًن تابع لگاریتم یک تابع یک بٍ یک است ،پس داریم:

معادالت زیر را حل کنید.
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*((( مهه چیس به طرز برخورد و نگرش مشا بستگی دارد .مسایل می توانند مشا را با مشکل یا با موفقیت رو به رو سازند)) .

)*

(ریاضی خارج )59



(ریاضی خارج )58



(ریاضی خارج )55
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(ریاضی خارج )59



(تجربی)59



(تجربی خارج )58



(خارج تجربی)59



(خارج تجربی)59
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(تجربی)59
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نکته

رسم تًابع لگاریتمی:
برای رسم تًابع لگاریتمی  ،ابتذا بایذ حذاقل سٍ وقطٍ از تابع را مشخص کىیم .ایه سٍ وقطٍ را میتًاویم برای تابع
بٍ صًرت زیر تعییه کىیم:

1
توابع  y   log 3 x , y  1  log2 xو ) (  y  2 log2را رسم کنید.
x
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فصل پنجم(درس پنجم :توابع لگاريتمی و ويژگیهای آنها)

رياضيات پايه رشتهی رياضی فيزيک(دهم و يازدهم) www.riazisara.ir
نکته

وکتٍ:
برای رسم تًابع لگاریتمی با ضابطٍی

ي یا ابتذا تابع
وکتٍ :خط



میتًاویم از جذيل زیر استفادٌ کىیم:

را رسم کردٌ ي سپس ومًدار تابع رابٍ اوذازٌی
 ،مجاوب تابع

ياحذ بٍ سمت چپ یا راست مىتقل کىیم.

است.

 1 
 y  1  log 3 را رسم کنید.
توابع  y  log 3  x  1 , y  log2  x  2و 
 x 2
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نکته

کاربردی از تًابع لگاریتمی:
برای محاسبٍ قذرت یک زمیه لرزٌ بر حسب ریشتر از رابطٍی

استفادٌ میکىیم کٍ در آن

وشان

دَىذٌی میسان اورشی حاصل از زمیه لرزٌ بر حسب ياحذ ارگ است.
وکتٍ :داریم:

در هر حالت ،شدت زلسله را بیابید.



, E  5 1017/8

E  1014/8

اگر قدرت یک زلسله  6ریشتر باشد ،میسان انرشی آزاد شده از آن را بیابید.



انرشی آزاد شده توسط یک زلسله  8ریشتری ،چند برابر یک زلسله  9ریشتری است.
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رياضيات پايه رشتهی رياضی فيزيک(دهم و يازدهم) www.riazisara.ir

فصل پنجم(درس پنجم :توابع لگاريتمی و ويژگیهای آنها)

انرشی آزاد شده توسط یک زلسله  9ریشتری  09برابر پس لرزه آن بوده است .قدرت پس لرزه را بیابید.
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5
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تعریف

فصل ششم(هندسه تحليلی)
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معادلٍ خط:
الف) معادلٍ گستزدٌ :معادلٍ گستزدٌ خط تٍ صًرت
عزض اس مثذا خط اس راتطٍی

است .در ایه حالت شیة خط اس راتطٍی

ي

تٍ دست میآیذ.

الف) معادلٍ استاوذارد :معادلٍ استاوذارد خط تٍ صًرت
آن را وشان میدَذ .خطَای

است کٍ در آن

شیة خط ي

خطَای عمًدی تا شیة تعزیف وشذٌ ي خطَای

عزض اس مثذا

افقی تا شیة صفز

َستىذ.

مثال :شیة ي عزض اس مثذا خطَای سیز را تیاتیذ ي سپس آنَا را رسم کىیذ.

وکتٍ :اگز

دي وقطٍ اس یک خط تاشىذ ،شیة خط اس راتطٍ

ي

وکتٍ :معادلٍ خطی کٍ اس دي وقطٍ
است کٍ در آن

ي

تذست میآیذ.

میگذرد تٍ صًرت

است.

وکتٍَ :ز دي خط مًاسی ،شیة تزاتزی داروذ ي َز دي خط عمًد ،شیةشان عکس ي قزیىٍ یکذیگز است .اگز ایه دي
حالت اتفاق ویافتذ ،دي خط متقاطع خًاَىذ تًد.
مثال :معادلٍ خطی را تیاتیذ کٍ اس

تگذرد ي تز خط

عمًد تاشذ.
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فصل ششم(هندسه تحليلی)

(تجربی خارج )5:







(اوساوی )5:

(اوساوی )59

(اوساوی )59
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فصل ششم(هندسه تحليلی)

(اوساوی خارج )59

تعریف

طًل پارٌخط ي وقطٍی يسط آن:
اس راتطٍ

الف) فاصلٍ دي وقطٍ

تذست میآیذ.

وکتٍ :اگز دي وقطٍ َم عزض تاشىذ ،فاصلٍ آنَا اس راتطٍی سیز تذست میآیذ:

وکتٍ :اگز دي وقطٍ َم طًل تاشىذ ،فاصلٍ آنَا اس راتطٍی سیز تذست میآیذ:

ب) وقطٍ يسط دي وقطٍ

اس راتطٍ

تذست میآیذ.

 B   2, 4 , A  10ي همچىیه وقطه يسط آنها را بیابیذ.
فاصله دي وقطه , 



(اوساوی )58
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مثلث  ABCبا راسهای  C   3,1 , B  2, 2 , A  0, 2را در وظر بگیریذ .طًل ي معادله میاوهی يارد بر ضلغ BC



ي محیط مثلث را بیابیذ.

تعریف

فاصلٍ وقطٍ اس خط:
اس خط

فاصلٍ وقطٍ
وکتٍ :فاصلٍ خط

تذست میآیذ.

اس راتطٍ
اس مثذا مختصات ،اس راتطٍ

وکتٍ :فاصلٍ دي خط مًاسی

ي

تذست میآیذ.
اس راتطٍ

تذست میآیذ.

فاصله خطًط  3x  2y  1ي  4x  1  yاز وقطه  A  1, 2ي از مبذا مختصات بیابیذ.





مثلث  ABCبا راسهای  C  1, 1 , B  2,0 , A  0, 3 را در وظر بگیریذ .معادله ارتفاع يارد بر ضلغ  ABي طًل آنرا



بیابیذ.
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خارج55









تجربی59
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خارج58
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مثلث  ABCبا راسهای  C   2, 5 , B   3, 7  , A  0, 4را در وظر بگیریذ .فاصله پای ارتفاع ي میاوه يارد بر ضلغ AC



را از یکذیگر بیابیذ.
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حد توابع
پیوستگی توابع

حد توابع
69
10
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تعریف

ّوسايگي يه ًمغِ:
ّز باسُ بِ صَرت
هيًاهینّ .وچٌیي باسُ

www.riazisara.ir

را وِ در آى

(

(

يه ّوسايگي راست ٍ بِ باسُاي ًظیز

ًىتِ :بزاي ّز باسُ ًظیز
هثال :باسُي

يه ػذد حمیمي ٍ يه حمیمي هثبت است را يه ّوسايگي هتمارى بزاي
ًاهیذُ هيشَد.
يه ّوسايگي هتمارى هحذٍف بزاي

)

ًىتِ :بِ باسُاي ًظیز

فصل هفتم(درس اول :حد توابع)

ٍ شؼاع دستِ

هزوش باسُ

)
يه ّوسايگي چپ ًمغِ

هيگَيین.

است.

يه ّوسايگ هتمارى بزاي چِ ػذدي است؟





اگر بازٌ   3a  7, a  5بازٌ متقارن بٍ مرکس  3ي شؼاع  rباشد ،در ایه صًرت:

r  1 )1

r  2 )2

r  3 )3

r  4 )4

مجمًػٍ جًاب وامؼادلٍ  x2  ax  b  0یک بازٌ متقارن بٍ مرکس  3است .مقدار  aکدام است؟
6 )1
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فصل هفتم(درس اول :حد توابع)

تعریف

تؼزيف :اگز تابغ

با ًشديه شذى

اس سوت همذار ّاي ووتز اس آى ٍ ًشديه بِ آى ،بِ ػذدي هاًٌذ

بِ ًمغِ

ًشديه شَد ،هيگَيین حذ چپ تابغ در ًمغِ
تؼزيف :اگز تابغ

با ًشديه شذى

بزابز

بِ ًمغِ

اس سوت همذار ّاي بیشتز اس آى ٍ ًشديه بِ آى ،بِ ػذدي هاًٌذ

ًشديه شَد ،هيگَيین حذ راست تابغ در ًمغِ
تؼزيف :تابغ

در ًمغِ

هيباشذ ٍ .هيًَيسین:

بزابز

هيباشذ ٍ .هيًَيسین:

حذ دارد ّزگاُ حذ راست ٍ چپ تابغ در ًمغِ هذوَر هَجَد ٍ بزابز يىذيگز باشذ.

يؼٌي:

هثال :حذ تابغ

را بیابیذ.

در ًمغِ

با تًجٍ بٍ ومًدار ،مًارد خًاستٍ شدٌ را بيابيد.
, f (2) 
lim f ( x) 

x 1

,

, lim f ( x) 
x 1

lim f ( x ) 

x 1

, lim f  x  

, lim f ( x) 

lim f ( x ) 

, lim f  x  

, lim f ( x) 

lim f ( x ) 

, lim f ( x ) 

lim f ( x ) 

x 0

x 1

, lim f  x  
x 2
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(تجربي)87
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نکته

ًىتِ:
اگز تابغ

تؼزيف شَد ،در ايي صَرت دارين:

بِ صَرت

ًىتِ:
اگز تابغ

تؼزيف شَد ،در ايي صَرت دارين:

بِ صَرت



(ریاضي )86
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(ریاضي )89



مقدار  aرا چىان بيابيد کٍ تابغ در وقطٍ مًرد وظر حد داشتٍ باشد.

 a  x   1
x2
, f ( x)  
, x2
asin ( x  2)  bx x  2
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لضاياي حذ تَابغ:
اگز تَابغ

ٍ

حذ داشتِ باشٌذ آىگاُ تَابغ:

در ًمغِ

ٍ

در ًمغِ

داراي حذ هيباشذ ٍ

دارين:

اگز
ًىتِ :اگز

ًىتِ :اگز

 ،دارين:
 ،دارين:

يه تابغ چٌذجولِاي باشذ دارين:
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ًىتِ:

نکته

اگز تابغ

در ًمغِ

حذ داشتِ باشذ ،هوىي است ّیچيه اس تَابغ

ٍ

در ايي ًمغِ حذ ًذاشتِ باشذ.

بزاي تفزيك ٍ ضزب ٍ تمسین ًیش ايي هَضَع بزلزار است.





 1 , x  0
 1 , x 0
 ، g  x   کداميک در  x  0حد ودارد؟
 f x  ي
اگر
 1 , x  0
 1 , x 0

f  g )1
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فصل هفتم(درس اول :حد توابع)

ًىتِ:
 ،در اػذاد صحیح حذ ًذارد .سيزا بزاي ايي تَابغ ،حذّاي چپ ٍ راست در ايي ًماط با

تابغ جشء صحیح
يىذيگز بزابز ًیستٌذ.

ًىتِ:
 ،در ػذد صحیح

تابغ

حذ دارد .سيزا در ايي ًمغِ دارين:









تابغ  f  x   x2  5x  6  x در چىد وقطٍ از بازٌی   4, 4 وا پيًستٍ است؟
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(ریاضي خارج )95



(ریاضي )95
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(ریاضي خارج )95







نکته

ًىتِ:
الف :بِ ػذد

صفز هغلك ٍ بِ ًوادّاي

ب :در هحاسبِ حذ ،اگز حالت

صفزّاي حذي هيگَيین.

اتفاق بیافتذ(وِ ػبارت هؼٌي خاصي ًذار)د ،ابْام گفتِ هيشَد.

هحاسبِ حذ
بزاي هحاسبِ

دٍ حالت بِ ٍجَد هيآيذ وِ ػباتٌذ اس:

 ،بؼذ اس هحاسبِ

الف) ابْام ٍجَد ًذارد :در ايي حالت بزاي هحاسبِ حذ تابغ وافیست
حدَای زیر را بيابيد.







, lim x 4  3x  1 

lim x2 sin x  1 

, lim

lim x  sin x  cos x  

x 1

1  4x

x
x 3

 36 

, lim 
 1  4 x 

x 2
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تعریف

ب) ابْام ٍجَد دارد :بايذ رفغ ابْام اًجام شَد .حالتّاي سيز اتفاق هيافتذ:

 -1صَرت ٍ هخزج چٌذ جولِاي باشذ :بايذ ػاهل

اس صَرت ٍ هخزج ػبارت حذف شَد .در ايي حالت صَرت

ٍ هخزج را تجشيِ هيوٌین ٍ بؼذ اس سادُ وزدى ػاهل ابْام ،حاصل حذ را هييابین.
هثال :حاصل حذّاي سيز را بیابیذ.

حاصل حدَای زیر را بيابيد.



x2  4 x  3

x3
x 3

, lim



x3  1

, lim

lim

x4

x 4 x  2

 x  x2  9

, lim

sin2 x

x 01  cos x
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(تجربي )89
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ًىتِ:
چَى

پس

ٍجَد ًذارد .سيزا:

ًىتِ:دارين:





نکته

ًىتِ :در بزخي هسايل حذي اس لَاًیي هؼوَلي حذّا ًظیز هخزج هشتزن ٍ  ...تست را حل هيوٌین.

(تجربي )85



(تجربي )93
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(تجربي خارج )92



تعریف

 )2استفادُ اس لَاػذ ّنارسي:
در تستّا بزاي هحاسبِ حذ اس ّنارسيّاي سيز ٍلتي

هيتَاى استفادُ وزد:

حاصل حدَای مقابل را بيابيد.



sin  x  
4

, 2) lim


x
2x 
4
2



sin 3x tan 2x
x2

1  Cos2x
3 x2

x2  x tan x

, 4) lim

sin x
2

x 0

1  cos x
x 0 x sin 2x

, 6) lim

sin 2 x

x 01  cos x

, 8) lim

1  cos x

x
x 0

, 10) lim

1) lim

x 0

3) lim

x 0

sin x  sin 5x
x 0 1  cos 4x

5) lim



x2  sin2 x
x2

7) lim

x 0

1  cos x

x  sin x
2

9) lim
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 x2   x2
 lim  کدام است؟
حد کسر
x 0 x tan x



-1 )1

2 )2

1 )3

-2 )4

(ریاضي خارج )91



(ریاضي خارج )93
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*((( امام باقر (علیه السالم) :از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیس ،زیرا که این دو کلید هر بدی میباشند)) .

)*

تعریف

ًىتِ :3در حالت ولي دارين:
ًىتًِ :4وَدار تابغ

 .يؼٌي:

.

بِ صَرت سيز است:

(ریاضي خارج )92



نکته

ًىتِ :اگز تابغ

در ّوسايگي هحذٍف وزاًذار باشذ ٍ

 ،آىگاُ

.

(ریاضي خارج )94











1
 f  x   x2  ax  b cos 2در َمٍ جا حد داشتٍ دارد a  b ،را بيابيد؟
تابغ
x 1
3
1
2 )4
)3
)2
1 )1
2
2
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فصل هفتم(درس اول :حد توابع)

 -3هحاسبِ حذ در تَابغ وسزي راديىالي:
در ايي ًَع حذّا صَرت ٍ هخزج را در هشدٍج ػبارت راديىالي ضزب هيوٌین تا سَال بِ شىل لسوت لبل در آيذ.

حاصل حدَای زیر را بيابيد.

x2  16
x 4 x  2



x2

, lim

1 x  1
x2  3 x

1  x2  1

lim

x 0

, lim

th  t
h
h 0

, lim

1
x 1 x  1

lim

x 0

x  3 2
x 1
x 1

3x

lim

حاصل حدَای زیر را بيابيد.



حاصل



7
)1
4

2x  3  x
x2  x

x 1

1
)2
4



تعریف

 limکدام است؟
3
)3
4



5
)4
4

 -4حذّاي يه عزفِ:
اگز تابغ

فمظ در يه ّوسايگي يه عزفِ ًمغِ

تؼزيف شذُ باشذ ٍ در ايي ًمغِ حذ يه عزفِ آى هَجَد باشذ،

در اى صَرت تابغ در ايي ًمغِ حذ دارد ٍ دارين:
هثال :15حذ تابغ

228
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فصل هفتم(درس اول :حد توابع)

حد تًابغ مقابل را در وقاط خًاستٍ شدٌ بيابيد.
1) lim 1  x2
x 1

1
x3 [ x ]  3

2) lim

1
x 2 2[ x ]  4

3) lim





ًىتِ:

نکته

تابغ
صفز است يؼٌي

داراي حذ ًويباشذ .سيزا در ايي ًمغِ حذ چپ ًذاردٍ .لي در ايي ًمغِ همذار تابغ بزابز

در
.
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پيوستگي توابع:

تعریف

ميگویيم تابع

در نقطه

تعریف :تابع

در نقطه

نتيجه :تابع

در

پيوسته است هرگاه:

.

پيوستگي راست(چپ) دارد ،هرگاه حد
پيوسته است ،اگر در این نقطه پيوستگي چپ و راست داشته باشد.

پیوستگی تابع را در نقاط , , 3, 4
 2,01بررسی کنید.



پیوستگی توابع زير را در نقاط خواسته شده تعیین کنید.



 2x  4
x3

x  3 ,x  3
1) f ( x )   10
 2
x  x  2 x  3
 3  2x x  0
3) f ( x )  
,x 0
2
 x  x x  0
4) f  x   4  x , x  4 , x  0
5) f  x   3 x  5 , x  5
6) f  x    x  , x 

7) f  x    sin x  , x  0 , x  
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مقدار  aو  bرا طوري بیابید که تابع  fرا در نقطه  x  2پیوسته باشد.

 a x 1
x2

f ( x )   2
x2
asin ( x  2)  bx
x2




با توجه به شکل تابع  fدر چه نقاطی ناپیوسته است؟ چرا؟
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(تجربی)29



(تجربی خارج )29



(تجربی)88
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(تجربی)88



(تجربی خارج )88



(تجربی) 88



تعریف

پيوستگي توابع روی بازه:
تابع روی بازهی
 )1روی بازهی
 )2در
نکته :تابع

:

پيوسته است هرگاه
پيوسته باشد.

پيوستگي چپ داشته باشد.

 )3در

تابعي پيوسته است ،هرگاه در همهی نقاط دامنهاش پيوسته باشد.

مثال :توابع

233

پيوستگي راست داشته باشد.

 ،توابعي پيوسته هستند .زیرا داریم:
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پیوستگی تابع  fرا روي بازهي  1, 4بررسی کنید.



تابعی رسم کنید که:



الف) در  x  1حد داشته باشد ولی پیوسته نباشد.
ب) در  x  0فقط پیوسته چپ باشد.
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