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  تـــابـــع:  ســـومفصل 

 

 آشنـــايي با بــرخي از انــواع تـــابـــع  

 وارون يكــ تــابــع و تــابــع يكــ به يكــ                   

 

 اعــمال جــــــبري روي تـــوابع 
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 درس اول: آشنايي با انواع تابع:

 يادآوري:

مجموعه اي از زوجهاي مرتب (رابطه) را كه هيچ دو زوج مرتب عضو اول يكسان نداشته  -1
مينامند و اگر نقاط نظير مختصات زوج هاي مرتب تابع را در صفحه محورهاي باشندرا تابع 

 مختصات تعيين كنيم مجموعه اي از نقاط بدست مي آيد كه آن را نمودار تابع مي نامند.

ها) همه زوجها ، دامنه تابع ناميده مي شود و مجموعه  xمجموعه مختصهاي اول (  -2
 د تابع خوانده مي شود.ها) همه زوجها ، بر yمختصهاي دوم (

ها نمودار آن را حداكثر در  yاز نظر نموداري رابطه اي تابع است كه هر خط موازي محور  -3
 يك نقطه قطع كند.

است ولي لزومي ندارد كه برد آن همان مجموعه  Aباشد دامنه آن  Bبه  Aتابعي از  fاگر  -4
B  باشد. مجموعهB  را هم دامنه يا مقصد تابعf ند. برد يك تابع زير مجموعه اي از هم مي نام

 دامنه آن است و ممكن است مساوي هم دامنه نيز بشود.

بايد دقيقاً يك  Aبا نمودار ون نمايش داده شده باشد اوالً از هر عضو  Bبه  Aاگر تابعي از  -5
دقيقا يك پيكان وارد شود ممكن است  Bپيكان خارج شود و دوم اينكه الزم نيست به هر عضو 

 يك پيكان ، يا بيش از يك پيكان وارد شود يا آن كه اصالً پيكاني وارد نشود. Bبه يك عضو 

( تابع درجه اول) خط راست است از اينرو تابع درجه  y = ax+bنمودار هر تابع به صورت  -6
 اول را تابع خطي نيز مي نامند.

دار اين تابع منحني به نام را تابع درجه دوم مي نامند. نمو bx+c2y = ax+تابع به صورت  -7

 مي باشد.  =xاست كه داراي محور تقارني به صورت   سهمي

 به دستور يا قانون بيانگر تابع ، ضابطه آن تابع گفته مي شود. -8
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 براي مشخص بودن يك تابع ضابطه و دامنه آن بايد مشخص باشند. -9

آن تابع در آن قابل تعريف است را  در صورت عدم بيان دامنه ، بزرگترين مجموعه اي كه -10
 به عنوان دامنه در نظر ميگيريم.

 انواع توابعي كه در اين فصل با آنها سروكار داريم:

چند جمله اي  t(x)و  g(x)كه در آن   =f(x)هر عبارتي به صورت  توابع گويا: -1

t(x)هستند و همچنين   يك تابع گويا ناميده مي شود. مثل: 0

h(x) =              , g(x) =             , f(x) =  

از قبل ميدانيم كه تقسيم بر صفر در رياضيات تعريف نشده است بنابراين  دامنه توابع گويا:
 ريشه هاي مخرج جزو دامنه توابع گويا نيستند.

 دامنه توابع گوياي زير را بيابيد. مثال:

1) f(x) =   x3-x=0 x(x2-1)=0 x= 0 يا x2=1 x=  1 

Df = R-{ 0, 1} 

2) f(x) =   2x2-5x+3=0  x2-5X+6=0  

Df = R-{ , 1} 

 هم بدست آورد. ∆مي توان ريشه ها را از راه   توجه:

3) f(x) =  
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4) f(x) =  

 

5) f(x) =  

 

 �در توابع گويا قبل از تعيين دامنه اجازه ساده كردن توابع را نداريم  توجه:

 =x+1h(x)يا  22x-3g(x)=xيا  f(x)=2x+1دامنه توابع چند جمله اي مثل  توجه:
 مي باشد. Rبرابر 

 مي باشد.  }-R ريشه هاي مخرج {دامنه توابع گويا برابر  تذكر:

براي حل سواالت جذابتر از دامنه اندكي صبور باشيد چون توابع راديكالي و جزء صحيح  تذكر:
 �را هم بايد بخوانيد تا بشود سوال تركيبي نوشت. 

 تساوي دو تابع: 

 مساويند اگر و فقط اگر: gو  fدو تابع 

 g= D  f Dالف) دامنه آنها مساوي باشد: 

 باشد.f(x)= g(x) از دامنه آنها ،  xب) به ازاي هر 
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در واقع ابتدا دامنه دو تابع را حساب مي كنيم در صورت تساوي آنها سراغ شرط دوم مي رويم 
 كه بايد نشان دهيم به ازاي هر عضو دامنه ، ضابطه دو تابع برابر است.

= g(x)و  f(x)= x-4 اگر  مثال: را به دست  aمساوي باشند    

 آوريد

D f = D g =R 

x 1  D : g(x) =  = x- 4 = f(x) 

 x=1         f(1) = -3  , g(1) = a-2  a-2= -3  a= -1 اگر

را چنان بيابيد  kمقدار  و         f(x)= x-4اگر  سوال:

 . f(x)= g(x)داشته باشيم  xكه به ازاي هر 

 مساوي اند؟ چرا؟ 2g(x) = x-2و  f = (x)آيا دو تابع  سوال:

= g(x)آيا دو تابع  سوال:  مساوي اند؟ چرا؟   = f(x)و 1-

  2x- = 1 -1راهنمايي: 

 

انتهاي درس اول كه با توابع راديكالي و پله اي آشنا شديد باز هم از تساوي دو تابع سوال حل 
 مي كنيم.

 توابع راديكالي: -2

 بدست مي آيد. f(x) 0از حل نامعادله الف) دامنه توابع به صورت 
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f(x)      از حل نامعادله دامنه توابع به صورت  ب)  بدست مي آيد.   0

 مي باشد. f(x)همان دامنه دامنه توابع به صورت  ج)

=f(x) دامنه  مثال:  را بيابيد.  = g(x)و  

D f : 2-  0  2  -2 x  2  D f : (-2,2) 

D g :                                                   D g : [-3,0) 

 را بيابيد.  =f(x)دامنه  سوال:

 

 

 – 83را تعيين كرده و به صورت بازه نمايش دهيد. ( خرداد   =f(x)دامنه تابع  سوال:
 ) تجربي)3نهايي رياضي(

 

 

در درس سوم كه عمليات جبري روي توابع را مي خوانيد با دامنه هاي تركيبي از توابع  توجه:
 گويا، راديكالي ، جزء صحيح و ... آشنا مي شويد.

 رسم توابع راديكالي به كمك انتقال:

ها انتقال مي دهيم  yواحد در امتداد محور را به اندازه : نمودار a+براي رسم  -1
aاگر  a در جهت مثبت و اگر  انتقال 0  انتقال در جهت منفي خواهد بود.0

                              
 -3                       0 
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 را رسم مي كنيم.ها مشخص كرده و از روي آن  yرا روي محور  aبه عبارت ديگر: 

 

 

ها انتقال  xواحد در امتداد محور را به اندازه : نمودار براي رسم  -2
aميدهيم. اگر  aانتقال به سمت چپ و اگر 0 انتقال به سمت راست خواهيم داشت به  0

نوشته شده را در نظر گرفت و قرينه آن را  xعبارت ديگر مي توان عددي كه در پرانتز كنار 
  را از روي آن رسم كرد.ها مشخص كرده و نمودار  xروي محور 

 

�

�

 

 

ها قرينه مي شود. به عبارت ديگر جهت  xنسبت به محور : نمودار  -براي رسم  -3
 آن به سمت پائين مي باشد.

 

 

 

 در واقع منفي قبل از راديكال نشان مي دهد به سمت پائين حركت كنيم.

 هاي منفي رسم مي شود. xبه جهت : نمودار براي رسم  -4

٢ 

٢-

-1          1 

-1 
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عدد صحيح باشد نمودار جمع تر مي شود به عبارت ديگر به  aاگر   y =aبراي رسم  -5
 باشد نمودار بازتر  aها نزديكتر مي شود و اگر  yمحور 

 ها نزديكتر مي شود xميشودو به محور 

 
 سوال:نمودارهاي زير رابه روش انتقال رسم كنيد

1) y = +1        2) y = -  +1 

 

 

3) y =  -1     4) y =  -1 

 

 توابع پله اي و تابع جزء صحيح: -3

هر تابعي كه بتوان دامنه آن را به تعدادي بازه تقسيم بندي كرد كه تابع روي هركدام از  تعريف:
 اين بازه ها تابع ثابت باشد يك تابع پله اي ناميده ميشود

 باشد.نوع خاصي از توابع پله اي تابع جزء صحيح مي 
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تابعي كه به هر عدد حقيقي ، جزء صحيح آن را نسبت مي دهد تابع جزء صحيح (يا  تعريف:
 نمايش داده مي شود. f(x) = [x]براكت) ناميده مي شود و با 

 توجه:جزءصحيح هرعددصحيح برابرخود آن عدد ميباشد

مي باشد جزء صحيح هر عدد حقيقي ( كه صحيح نباشد) اولين عدد سمت چپ آن عدد  توجه:
 به بيان ساده تر به شكل زير دقت مي كنيم:

 

 

 اگر محور اعداد را كمي بچرخانيم تا مايل شود:

 و اعداد صحيح را يك حفره در نظر بگيريم هر عدد

 بين آنها در حفره قبلش ( سمت چپ) مي افتد:

[1/5] =1  [-2/25] = -3   [ ] = 1  [ ] = -2 

 رسم تابع جزء صحيح:

است و ممكن  xابتدا دامنه را بنا به ضابطه تغيير مي دهيم منظورآنست كه دامنه حدود  -1
 باشد. [3x]است ضابطه 

 را محاسبه مي كنيم. xو  yدامنه جديد را قسمت قسمت مي كنيم و در هر قسمت  -2

توجه مي كنيم كه براي تابع بودن حتما بايد طرف نقاط هر قسمت را به هم وصل كرده و  -3
 دوم آنها توخالي باشد البته ممكن است در اولين قسمت هر دو طرف توخالي باشند.

 رسم كنيد. [1,1-)رادربازه  :y=[2x]مثال
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-1 x 2x  ابتدا دامنه را بنابه سوال تغيير ميدهيم:

-2 x x  

 

-1 x x  

 

0 x x  

 

1 x x  

2 x  

 

 

 

 

 

 رسم كنيد. (3,3-]را در بازه   ] =x ] yنمودار سوال:

 

 

x

y

-1                    -  

-2                  -2 

x

y

-                     0 

-1                  -1 

x

y

0                     

0  0 

x

y

                    1 

 1                  1 

x

y

 1 

 2 

-1 

-2 

-2       -  1   -           1         2 

2
    
1  
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 رسم كنيد. [2 ,1-)را در بازه y= [x+1]نمودار  سوال:

 

 

 

 

 رسم كنيد. (2,1-)را در بازه y = 2[x]-1 نمودار  سوال:

 

 

 حل چند سوال از تساوي دو تابع

 )86عالمه طباطبايي –مساويند چرا؟(تهران  = g(x)و   = f(x)آيا دوتابع  مثال:

D f :   0      D f : (-  , -1]  (0, + ) 

 

 

D g :   D g (0, + ) 

x 

x+1 

x 

 

 -1                 0 

 +     ت ن      -                   +

- - +

- + +

 -1      
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 پس دو تابع مساوي نيستند.  gD   fDچون

 آيا دو تابع زير باهم مساويند؟ چرا؟ سوال:

 )92( نهائي حسابان خرداد  

f(x) =            g(x) = x+5 

 

مساويند؟ چرا؟ ( نهائي   = g(x)و   = f(x)آيا دو تابع  سوال:
 )94حسابان خرداد 

 

 

]= f(x)آيا دو تابع  سوال:    1  0توجه:  مساويند؟ چرا؟ g(x)=0و  [
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 نكات كليدي:

nيك نمودار پلكاني است كه اگر  y = [nx]نمودار  -1 n پلكان صعودي و اگر  0 پلكان 0

 پله ها هميشه يك است.مي باشد و ارتفاع نزولي است و طول پله ها 

nهرگاه  -2 ، پله ها را از مبدأ به سمت راست رسم مي كنيم در واقع نمودار صعودي است. 0
 يعني اگر از سمت چپ به راست نمودار را بررسي كنيم در حال صعود مي باشد.

nهرگاه  -3 ، پله ها را از مبدأ به سمت چپ رسم مي كنيم در واقع نمودار نزولي است  0
 يعني اگر از سمت چپ به راست نمودار را بررسي كنيم در حال نزول مي باشد.

4- 0  x-[x] 1  

5- [-x] =    

6- n  Z : [  ] =
زوج
فرد

  

7- [x+n] = [x] +n    توجه داشته باشيد كه اين نكته برايn Z .صادق است 

1- = [ ]داريم :  x  0  1-اگر  -8  -1   

0 = [ ]داريم :  x  0  1-اگر  -9  0  
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 تست:

يك تابع  mبه ازاي كدام مقدار  2{(3,m),(2,1) ,(-{(m,4),(3,m+2),(m,2) رابطه 1
 )85است؟ (كنكور تجربي 

 ) هيچ مقدار4      2)3       -1) 2         -2) 1

 2پاسخ: گزينه

 

 

 )92كدام است؟ (كنكور تجربي  f(3-x)دامنه تابع   =f(x)) اگر 2

1 ([0,2]      2 ([0,3]       3([1,2]         4 ([1,3] 

f(x)=   Df : 2x –x2 0   2x –x2 0  x=0,2 

           Df : 0 x  2 

 

 باشدبايد  fقرار است ورودي تابع  x-3بنابراين اگر 

0 3-x  2  -3 -x  -1  1 x  3 

بدست آورد و سپس دامنه آن  xبه جاي  x-3را با جايگذاري  f(3-x)توجه: مي توان ابتدا تابع 
 را حساب كرد.

 

 

x 

2x-x2 

 ٢                ٠ 

-              +               - 
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] = y) نمودار 3 x] كدام است؟  (6,6-]در بازه 

 3گزينه  3،  2،  1پاسخ: با توجه به نكته 

1(     2( 

 

 

 

 

3(     4( 

 

 

 

 

 

 

 )88كدام است؟ (كنكور تجربي خارج  x2[x]+[x]+[x3]+[4[حاصل  x2x+0) اگر 4

1 

-2    -  1                   1         

2
    
1  

-1 
-2 
-3 
-4 
 

-4  -3  -2  -1     1    2    3    

    

3 

2 

1

-1 
-2 
-3 
-4 
 

-4  -3  -2  -1     1    2    3    4      

     

3 

2 

1

-1 
-2 
1

-6  -5 -4  -3  -2  -1     1    2    3    4    5   6 

1 
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 1) 4)صفر          3       -1) 2       -2) 1

X2+x=0 x=0  1-      1- يا x 0 

 

 x2[x]+[x]+[x3]+[4=[-)+0+1- =0+(1-2:  9و8با توجه به نكات 

n) براي هر عدد طبيعي 5  حاصل 2

 [ ]-2[ عالمت جزء صحيح است)  [  ]كدام است؟ (  [
 )91(كنكور تجربي

1 (1                          2 (2                       3(3                       4 (4 

حاصل  2توجه: در تست به اين نكته اشاره شده است كه به ازاي هر عدد طبيعي بزرگتر از 
 انتخاب كنيم: 2عبارت يكسان است كافي است يك عدد طبيعي بزرگتر از 

n=3 A= [  ] -2 [  ] =5-2=3 

 �شما با جايگذاري يك عدد ديگر امتحان كنيد 

كدام  ) f (  -f((نماد جزء صحيح) مقدار [ ](  2f(x) = x-[x]2) درتابع با ضابطه 6
 )90كنكور تجربي خارجاست؟ (

1(       2(       3(      4( 

  2پاسخ: گزينه 

)fراهنمايي: ابتدا   را حساب كنيد نيجه را در  (

 جايگذاري كنيد.  fضرب و سپس در  - 

 -1                 0 

+ - + 
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 تمريناتي براي تالش بيشتر:

 را محاسبه كنيد. پاسخ :  = f(x)) دامنه 1

 (-∞ , 0] 

 رسم كنيد. [3,3-)را در بازه  y = x-[x]) نمودار 2

 را بيابيد و به صورت بازه بنويسيد.  = f(x)) دامنه تابع 3

 ( نياز به تعيين عالمت داريد.)  fD [2,4) :پاسخ: 

 رسم كنيد. ]-(2,4را در بازه 2y = x [x]) تابع 4

را رسم   h(x) = f(-2x+4)و  g(x)= -2f(x)+1رسم شده است نمودار  f) نمودار تابع 5
 )92تاجيكستان دي  –دوشنبه  -. (مجتمع آموزشي و تربيتي امام صادق (ع)كنيد

 

 

 

 در شكل زير داده شده است. [0,3]و برد  [2,4-]با دامنه  f) نمودار تابع 6

 )x)-2-y = 2f-3تابع  بردو  دامنه،  نمودارمطلوب است: 

 

 

  

1    2    3    4        

2 

-2               1     2      3     4        

3 
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 درس دوم : وارون يك تابع و تابع يك به يك:

را جابه جا كنيم رابطه جديدي  fاگر مؤلفه هاي همه ي زوج هاي مرتب تابع  :وارون يك تابع
 نشان مي دهيم. f -1مي گوييم و با  fبه دست مي آيد كه آن را وارون تابع 

 آنگاه f= {(1,2),(2,3),(3,4)}به عنوان مثال هر گاه 

 = {(2.1),(3,2),(4,3)} 1- f  .ميباشد 

براي رسم نمودار وارون يك تابع كافي است قرينه نمودار آن تابع را نسبت به نيمساز  توجه:
 ربع اول و سوم رسم كنيم.

 

 

وارون
 

 

 

كنيد رسم وارون
 

 

 

كنيد رسم وارون
 

1 1

1

- 3 

2

3 -2 

-3 
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 يك: تابع يك به

به تابعي كه در زوج هاي مرتب متمايز خود ، مؤلفه هاي دوم تكراري نداشته باشد  :1تعريف
 تابع يك به يك مي گوييم.

 Aفقط با يك عضو از  fيك تابع باشد ، اگر هر عضو از برد   R�f: Aفرض كنيد  :2تعريف
 را يك به يك گويند. fمتناظر باشد آنگاه 

نمودار آن را در صورت  هاxيك تابع يك به يك است هرگاه هر خط موازي محور  :3تعريف
 قطع كردن فقط در يك نقطه قطع كند.

داشته باشيم:  fاز دامنه  1xو  2xيك به يك است اگر براي هر دو نقطه  fتابع  :4تعريف
2= x1x) 2)= f(x1f(x 

 يك تابع يك به يك است. f:{(1,2),(2,4),(3,6)}تابع  :1مثال

 

 يك تابع يك به يك است.    تابع  :2مثال

 

 يك تابع يك به يك است ولي    تابع  :3مثال

 

 يك به يك نيست.  تابع  

1
2
3

a
b
c

A B 
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  يك به يك است زيرا: f(x)=3x+2تابع  :4مثال

  3x1+2=3x2+2  3x1=3x2 x1=x2 

 اگرتابعي يك به يك باشدوارون پذيرخواهدبود  نكته:

اگرتابعي يك به يك نباشدوارون پذيرهم نيست اماباكوچكتركردن دامنه يك تابع ممكن  توجه:
 است بتوانيم تابعي يك به يك بسازيم.به مثال زير دقت كنيد:

  

  f نيست يك به يك f وارون پذيرنيست 

     
 
 
 
 
 f پس وارون پذيراست يك است يك به 
 
 
 
 
 
 f پس وارون پذيراست يك به يك است 

             
          

f(x) 

f(x) 
x 0 

f(x) 
x 0 
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مي باشد و يك به يك نيست اما اگر دامنه آن را  Rداراي دامنه  = f(x)تابع  مثال:

 در نظر بگيريم يك به يك است: fD):-[يا  fD+,0]:(محدود كنيم يعني 

  +3= +3  = x1= x2  

در   fD+,0]:(بدست آمد پس يك به يك نيست اما اگر 1xدو مقدار براي  2xبه ازاي يك 
 نظر بگيريم مقدار منفي قابل قبول نخواهد بود و تابع يك به يك مي شود.

يك به يك بودن تابع از نظر ضابطه مثل مثال صفحه قبل در محدوده كتاب شما نيست  توجه:
. 

 �عصباني نشويد اطالعاتتون باال رفت 

عمل  fتابعي است كه برعكس  gباشد.  gتابعي وارون پذير باشد و وارون آن تابع  fاگر  توجه:
 .g(b)=aآنگاه  f (a)=bمي كند يعني اگر 

 g=RfDو  f=RgDوارون يكديگر باشند داريم:  g و fاگر دو تابع  نكته:

 اشتباه گرفت. يك نماد است و نبايد آن را با  f -1 تذكر :

 y = f(x)در معادله  fبراي بدست آوردن ضابطه تابع وارون يك تابع وارون پذير مانند  توجه:
 ،x  را برحسبy  محاسبه مي كنيم سپس با تبديلy  بهx تابع 

 (x)1- f بدست مي آوريم. را 

 را محاسبه كنيد.  = f(x)ضابطه وارون  مثال:

y =   5y= x+3 x=5y-3  f -1(x) = 5x-3 
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در كتاب درسي فقط تابع خطي مدنظر است و معموال وارون پذير بودن تابع محرز است  توجه:
 اما ما در اينجا وارون پذير بودن هم نشان ميدهيم:

  =   x1=x2 

 را محاسبه كنيد f(x)=3x-2ضابطه وارون  سوال:

 را محاسبه كنيد. f(x) = ضابطه وارون   مثال:

y =   xy -3y= x+1 xy –x = 1+3y  x(y-1)= 1+3y 

 x =   f -1 (x) =   

 پذيري اش:*براي نشان دادن وارون 

  =   

x1x2 -3x1+x2-3= x1x2 -3x2+x1-3 -3x1-x1=-3x2-x2 -4x1=-4x2 x1=x2 

وارونش را بيابيد ,البته اگر نميگفت وارون تابع را محاسبه كنيد مثال ميگفت در صورت وجود
ابتدا بايد وارون پذيري اش ثابت ميشد ولي مابراي تمرين بيشتر يك به يك بودن يا وارون 

 پذيري آن راهم نشان داديم 

 وارون خودش است. f(x) = نشان دهيد   سوال:
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را چنان بيابيد كه اين دو تابع  hو m باشد ، مقادير  g(x)=mx+hو  f(x)=2x+5اگر  مثال:
 وارون يكديگر باشند.

f(x)=2x+5 y=2x+5 2x=y-5 x =  

f -1 (x) =g(x)  = mx+h    

 را بدست آوريد. =f(x)وارون  سوال:

 

=f(x) تحقيق كنيد آيا دو تابع  سوال: وارون يكديگرند؟ (نهائي حسابان  =g(x)و 3+
 )94دي 

 

 

 

 به كمك رسم نمودار ، ثابت كنيد تابع  سوال:

f(x)=   94وارون پذير نيست. (نهائي حسابان خرداد( 

 

 

 را رسم كنيد كه در هر دو شرط زير صدق كند: fنمودار تابعي مانند  سوال:
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    اشد وارون پذير نب fالف) 

x  ،f(x)ب) براي هر عدد حقيقي  x 

 

 

 

 

 

 نكات كليدي:

براي معكوس پذيري بايد هر ضابطه روي دامنه اش يك به يك  ) در توابع چند ضابطه اي1
 باشد و بردها هم اشتراك نداشته باشند.

f(x)=ax+b   (a) تابع خطي 2  هميشه وارون پذير است. (0

باشد آنگاه  aبرابر با  f) شيب يك تابع با شيب وارونش عكس همديگرند يعني اگر شيب تابع 3
 برابر است با   f-1شيب تابع   

 ) دو حالت وجود دارد كه يك تابع خطي با وارونش برابر باشد:4

 با وارونش برابر است. y = xتابع خطي  حالت اول:

 x-f(x)=2باشد مثل  -1وقتي شيب خط تابع برابر  حالت دوم:

cهمواره با شرط : =f(x) ) تابع هموگرافيك يعني 5 يك به يك است  و  0
و  aبدست آورد يعني جاي  1- f=(x)پس وارون پذير است و مي توان وارون آن را از 
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d  را عوض كرده و هر دو را قرينه مي كنيم. و اگرa  وd آنگاه وارون تابع هم باشند  قرينهبرابرو
 هموگرافيك با خودش برابر است.
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 تست:

 عبارت است:=f(x)) وارون 1

    1-f =(x)ب)      1-f=(x)الف) 

  1-f =(x)د)      1-f =(x)ج) 

 استفاده كنيد. 5از نكته شماره  پاسخ: گزينه د

 

 

 برابر است با: 2x-3y=3) شيب وارون تابع 2

    ب)                     الف)

 -د)                         - ج) 

 استفاده كنيد. 3از نكته شماره    پاسخ: گزينه الف 

 

  

 ) كدام تابع هميشه وارون پذير است و وارونش با خودش برابر است؟3

  ج)     =yب)    y=2x+1الف) 

 y=4-xد) 
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 كمك بگيريد. 5و  4از نكته   پاسخ: گزينه د 

 تمريناتي براي تالش بيشتر:

 وارون پذير باشد وارون تابع f) اگر تابع 1

 h(x)=  .را بيابيد 

را محاسبه f(x)رابطه  h(x)=yكه h(x)ثانيًا از رابطه   1- x=hy=h(x)(y)راهنمايي: اوًال 
و  xمقدار مساويش را قرار دهيد و در نهايت جاي  xبگيريد و سپس جاي  f -1كنيد از طرفين 

y .را تعويض كنيد 

 معكوس پذير است. 4x+3-2(x≤2) f(x)= x) نشان دهيد 2

3 (f 1و تابعي يك به يك است- f معكوسf 3است. معكوس تابع)-g(x)= 1+2f(x  راحساب
 )88خردادنهائي حسابان كنيد (

را بنويسيد. (نهائي  f -1مفروض است. ضابطه   =f(x)با ضابطه  f) تابع 4
 )81حسابان شهريور

 نيز دو ضابطه اي است. f -1راهنمايي: براي هر ضابطه جداگانه وارون را بيابيد يعني 

5 (a   وb  وc  را طوري تعيين كنيد كه معكوس تابعf  .خودش باشدf(x)=  

را بدست آوريد. ( استعداد هاي درخشان  =f(x)با ضابطه  f) ضابطه تابع وارون تابع 6
 )96عالمه حلي دي

راهنمايي: ابتدا تابع را به صورت دو ضابطه اي بنويسيد كه قدر مطلق از بين برود و سپس هر 
 يد. دقت كنيد برد تابع برابر دامنه وارون مي شود.ضابطه را جداگانه وارونش را محاسبه كن
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 درس سوم: اعمال جبري روي توابع:

مي گيريم و دامنه آن ها را يكسان مي كنيم يعني  را در نظر gو  fتابع حقيقي دو تعريف: 
باشد ، در اين  Dمتعلق به  xقرار مي دهيم. فرض كنيد  g∩DfD=Dدامنه آن ها را مجموعه 

 صورت:

 نشان ميدهيم و آن را چنين تعريف مي كنيم: f+gرا با نماد  gو  fمجموع دو تابع  -الف

 (f+g)(x)=f(x)+g(x) 

 نشان ميدهيم و آن را چنين تعريف مي كنيم: f-gرا با نماد  gو  fتفاضل دو تابع  -ب

(f-g)(x)=f(x)-g(x) 

 نشان ميدهيم و به صورت زير تعريف مي كنيم: f.gحاصل ضرب دو تابع را با نماد  -ج

(f.g)(x)=f(x)×g(x) 

 نشان ميدهيم و آن را چنين تعريف مي كنيم: را با نماد  gو  fتابع تقسيم دو  -د

( )(x)=      g(x)≠ 0 

 ) (x)(است به جزء  g∩DfDشده در باال دامنه همه توابع تعريف  توجه:

= Df∩Dg – {x | g(x)=0} 

)تجربي شهريور 3(نهائي رياضي( اند داده شده  = g(x)و  =f(x)توابع  مثال:
95( 

 را با استفاده از تعريف به دست آوريد.الف) دامنه تابع 
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 را تشكيل دهيد.ب) ضابطه تابع 

 را به دست آوريد. (1-)(3f-2g)ج) حاصل عبارت 

 الف) 

Df: x+2 ≥0 x ≥-2  Df: [-2,+∞) 

Dg: x-3 =0 x =3  Dg: R-{3} 

= Df∩Dg – {x |f(x)=0} =[-2,3)  (3,+∞)-{x =0} 

=[-2,3)  (3,+∞)-{x+2=0 x=-2} =(-2,3)  (3,+∞) 

   :توجه

 بهترين كار براي اشتراك گرفتن محور است.

)ب)  )(x)=  = =                                                            

×3f(-1)-2g(-1)= 3×1-2 =(1-)(3f-2g)ج)       =3+1=4 

)داده شده اند. مقدار  = g(x)و  = f(x) توابع  سوال: را محاسبه كنيد.  (4)(
 )93) تجربي خرداد3(نهائي رياضي(

 

= f(x)توابع  سوال: را بدست آوريد. مفروضند مقدار  = g(x)و   
 )81) تجربي دي ماه3(نهائي رياضي(

 

fD 

-3  -2  -1  0  1  2  3 

gD 
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 )96) تجربي خرداد 3باشد. (نهائي رياضي( = g(x)و  f(x) = xاگر  سوال:

 را با استفاده از تعريف بدست آوريد. الف) دامنه تابع 

 را تشكيل دهيد. ب) تابع 

 

 

= f(x)دو تابع  سوال:  ) 94(نهائي حسابان شهريور  را در نظر بگيريد. = g(x)و  2+

 را بدست آوريد.دامنه تابع 

 

 

حاصل عبارات زير را  g={(1,3),(4,-2),(2,4)}و  f={(1,-1),(2,0),(3,2)}اگر  مثال:
 بيابيد.

 ب)    f+gالف) 

 f+gD {1,2} =را پيدا مي كنيم:                                                 f+gالف) ابتدا دامنه 

 f+g= {(1,2),(2,4)} 

     gD  f= D –{1,2}={x | f(x) =0}-{1}={2}                                 ب)
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(1)=  =  = -3  : {(1,-3)} 

عبارات هاي  g= {(1,4),(2,9),(-2,3)}و  f = {(1,2),(-2,5),(0,7),(3,-4)}اگر  سوال:
 زير را محاسبه كنيد.  

 را محاسبه كنيد. ب)   f-gالف) 

 

 

 

),f ={(-4,13),(-1,7),(0,5)فرض كنيد  سوال:  و {(5-,3),(0,

 g={(-4,-7),(-2,-5),(0,-3),(3,0),(5,2)}  و  توابعf.g .را محاسبه كنيد 

 

 

 وجود دارد؟ چرا؟  f×gباشد آيا تابع  =g(x)و  =f(x)اگر  سوال:

 را محاسبه كنيد. راهنمايي: 

 را رسم كنيد. f+gنمودار . است شده زير رسم شكل در gو  fتوابع  نمودار : سوال

 f 

 

 g 1     2       
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 رسم كنيد. را 2f-gدر شكل زير رسم شده است. نمودار  gو  fنمودار دو تابع  :سؤال

 g f 

 

 

 است كافي y=kf(x)بع با ضابطه ارتادومن رسم براي باشد) يفمن( تمثب ديدع k اگر توجه:
 .كنيم برابر kرا  y=f(x)هر نقطه از نمودار تابع با ضابطه  عرض

 را رسم كنيد. y=-2f(x)نمودار  است شده داده fشكل زير نمودار تابع  در : سوال 

 كتاب درسي) 69(كار در كالس صفحه  

 
 
 

 عتواب رسمنكته هايي كه درمورد  اممت :تذكر
 دش گفته التقان به كمك الىكرادي 
 تنها است صادقبع نيز واتساير مورد در 
 هست. لكش عنو ,تفاوت 

 

 تست: 

يك به يك g تابعو 2g = {(-f-,2-),(1-{(1,8و  f-1 ,3),(2,1)}=-,4),(2-{(1) اگر1
 قرار دارد؟  g-1باشدكدام نقطه زيرحتماروي

 )1و-2) (4  ) -2و1( )3 )  -2و-1) (2  ) -1و-2) (1

-1          1     2      3     4        

3 

  2             4       

2 

 ���������	
���	���	��www.riazisara.ir



 دبيررياضی شهرستان رامهرمزفرزانه بايمانی 

٣۴ 
 

نشان ميدهد چه نقاطي حتماً  2g-f∩DfDرا بدست آوريد سپس  fراهنمايي:   2پاسخ: گزينه
 حضور دارند و ... gدر 

 

 

 وبه صورت  gو  f) اگر توابع 2

 1),(5,1),(6,4)}-),(4,g={(1,  1تعريف شوند تابع-f+g كدام است؟ 

 )}   5و3) و (6و12) {(2  )}1و7) و(4و14) {(1

8) و(4و7) {(3 
 )}5و11) و(6و12) {(4 )}1و3

 را حساب كنيد و روي آن نقاط كار كنيد. f∩Dراهنمايي:   1پاسخ: گزينه

 

 

 

 

 كدام است؟ باشد دامنه  =g(x)و  =f(x)) اگر 3

1 ([-2,2]                 2 ([-2,  ]                 3 ([-  , 2]             4 ((0,2] 

 4پاسخ: گزينه 
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باشد برد تابع  g={(3,4),(0,3),(4,2),(1,2)}و  f={(2,7),(3,1),(1,4),(0,2)}) اگر 4
f+g كدام است؟ 

 }          5و6و2) {2}            5و6) {1

 }6و5و4) {4}           5و6و3) {3
 1پاسخ: گزينه 

 

 

 

 

 

 

 

 تمريناتي براي تالش بيشتر:

 را بيابيد. f.gباشند  g(x)={(-1,2),(3,1),(1,2),(4,0),(0,1)}و   =f(x)اگر  -1
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را طوري  bو  aرا در نظر گرفته و  =g(x)و  32f(x)=ax+توابع  -2

 ))(- =(1- قطع كرده و  1محور طولها را در نقطه اي به طول  g-fبيابيد كه نمودار تابع 
 باشد.

باشد مقدار  g(x)={(-4,2),(2,-3),(5,7),(0,10)}و  +f(x)= xاگر  -3

(  )97را محاسبه كنيد. ( استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي اهواز خرداد  (2)(

باشند بدون  g={(1,3),(2,0),(3,2),(-1,2)}و  f={(1,4),(4,-1),(3,4),(2,1)}اگر  -4
 ,در رابطه gو  fتابع هاي  جايگذاري

 را پيدا كنيد.دامنه تابع  

را طوري تعيين كنيد كه برد  mو  nمفروض است ،  n4f={(m),(2,5+3{(1,4+تابع  -5
 )96باشد. (غيرانتفاعي سراي دانش تهران دي  {7,18-}، برابر  fوارون 

 

 ���������	
���	���	��www.riazisara.ir


