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                                           فصل پنجم  
 كند؟ مي معلوم را تابع يك زير روابط از يك كدام -121

 او والدين و فرد هر بين ي رابطه )الف

  .ميدهد بتنس را او تولد سال فرد هر به كه اي رابطه )ب

 .ميكند طي را كيلومتر 72 بنزين ليتر 4 با اتومبيلي -122

 .بنويسيد را  مصرفي بنزين و   شده طي كيلومتر بين خطي رابطهالف ) 

 ميكند؟ طي را مسافتي چه بنزين ليتر 30 با اتومبيل  )ب

 ميكند؟ مصرف بنزين ليتر چند كيلومتر 320 مسافت طي براي )ج

  بود؟ خواهد اي بازه چه تابع دامنه باشد ليتر 35 يلاتومب باك گنجايش اگر  )د

  نمودار توابع زير را با دامنه داده شده رسم كنيد و برد هر يك را مشخص نماييد. -123

 1,2,3,4با دامنه 1الف) 

  2,5با دامنه  2ب)  

  1,4با دامنه  3ج) 

|نمودار  - 124 2| |را به كمك انتقال نمودار  3   رسم كنيد و دامنه و برد آن را بنويسيد. |

  توجه به شكل رو به رو ضابطه ي سهمي و تابع خطي را بنويسيد.با  – 125

  

  

  

آن  برد سپس دامنه و و رسم كنيد ار ضابطه ي روبرو نمودارتابع با - 126

خص كنيد. رامش
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اگر  - 127
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1اگر  - 128
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,را طوري بيابيد كه رابطه  و  مقادير  - 129 3 , 4,9 , 2,1 , 4, 1 3 , 2, يك تابع  1
  باشد.

√.   تابع روبرو را رسم كنيد و سپس دامنه و برد آن را از روي شكل بيابيد           - 130 2 	12  

             تابع رو برو را به كمك نقطه يابي رسم كنيد .         - 131
2															 0								

		| | 1								 0												  

تابع  - 132
2 1						 0					

1										   را در نظر بگيريد: 					0

  الف) نمودار تابع را در دستگاه مختصات رسم كنيد.

  ب) دامنه و برد تابع را مشخص كنيد.

1ج) مقدار 
  را محاسبه كنيد. 2

|ابتدا نمودار  - 133 |رسم كنيد و سپس نمودار  را | 1|   را به كمك انتقال رسم كنيد. 2

 كه طوري به بنويسيد تابعي - 134

 .باشد جملهاي سه )الف

 .باشد عضوي چهار نهدام با هماني )ب

  .نباشد هماني ولي باشد برابر آن برد و دامنه  )پ

1تابع برد  – 135 2√
1 √

  را بيابيد. 

 كه، بنويسيد اي هرابط -136

 .باشد عضو سه شامل آن برد و باشد شده تشكيل عضو يك از تنها آن دامنه )الف

 .باشد داشته عضو يك تنها آن برد ولي نامتناهي آن امنهد  )ب

  چرا؟ است؟ تابع باال روابط از يك كدام
  

12توجه به نمودار زير حاصل با  – 137   را بيابيد. 9

  
  

2تابع برد  – 138 2   را به صورت بازه نشان دهيد. 1
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cbxaxyاگرسهمي  - 139   -3باشدومحورعرض هارادرنقطه اي به عرض1xداراي محورتقارني به معادله ي 2
),(هارادرنقطه ي ومحورطول  3 ،قطع كندabc   رابيابيد. ,,

51براي يك تابع خطي ،  - 140 )(f  93و )(f  نموداراين تابع رارسم كنيدونمايش جبري آن رابنويسيد..         

اگرضابطه ي  - 141
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      رابه دست آوريد. aمتعلق به يك تابع باشد، مقدار)(

12نمودارتابع  -142  xxf   منه وبردآن رامشخص كنيد.    راباانتقال هاي مناسب رسم كنيدودا)(

  از نمودارهاي پيكاني زير تابع است؟كداميك  – 143

             

 دو هيچ كه است تابع يك رابطه اين هنگامي باشد، شده داده مرتب هاي زوج مجموعه صورت به رابطه يك اگر - 144

  .. ……………………… آن در متمايزي مرتب زوج
 .دهيد توضيح كند؟ مي معلوم را تابع يك زير روابط از يك كدام - 145

 .دهد مي نسبت را مربع محيط مربع، يك ضلع به كه اي رابطه  )الف

 .دهد مي نسبت معين زمان يك در را او بدن دماي فرد، هر به كه اي رابطه  )ب

 .دهد مي نسبت را او خوني گروه فرد، هر به كه اي رابطه  )ج

 .دهد مي نسبت را او دوستان آموز، دانش هر به كه اي رابطه  )د

 .دهد مي نسبت را عدد آن دوم هاي ريشه عدد، هر به كه اي رابطه  )ه

  .دهد مي نسبت را آن سوم ٔ◌ ريشه عدد، هر به كه اي رابطه  )و
2تابع با نمايش خطي اگر  – 146 باشد ، برد تابع  1,2,3,4دامنه ي آن داده شده باشد و  3

 را بيابيد 

  يك تابع را مشخص مي كند؟يك از نمودارهاي زير كدام –  147
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 برحسب را مستطيل اين محيط كه بنويسيد رياضي اي رابطه .است آن عرض از بيشتر واحد 3 مستطيل يك طول - 148

  .كند بيان آن عرض از تابعي
 .كنيد ارائه دلخواه به مثالي مورد هر براي - 149

 .كنيد ارائه اي جمله چند تابع يك از مثالي

,2,5دامنه  ي آن ك تابع هماني مثال بزنيد كه ي ,   باشد. ,
 .نباشد هماني تابع ولي باشند؛ برابر آن برد و دامنه كه بزنيد مثال تابع يك

 .باشد عضوي 5 آن ي دامنه كه كنيد ارائه ثابت تابع يك از مثالي

  .كنيد ارائه واقعي دنياي در ثابت تابع از مثالي
  دامنه و برد هر كدام از توابع زير را بيابيد. – 150

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


