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 نمایش جدولی اتبع: (1

سطر اول تابع است که اعدادولی یک رابطه ، وقتی نمایش جد

بودند اعداد ردیف پایین مربوط به آن  برابریا اگر باشند ن برابر

 باشند برابر هم

 مثال: کدام رابطه تابع است؟ چرا؟

4 1- 2 3 x  

7 4 7 1- y  

 ندبرابر نیستاعدادسطر اول حل: تابع است زیرا 

4 1 10 2 x 

5 4 2 0 y 

ندبرابردر سطر اول  4و2حل: تابع نیست زیرا اعداد  

کانی نمایش (2  اتبع: پی
که از هر عضو یک رابطه ، وقتی تابع است یکانی نمایش پ

 دقیقا یک پیکان خارج شود  اول مجموعه

 (48ص  4و تمرین  45ص  1)فعالیت 

 شده داده شینما یکانیپ نمودار با که ها رابطه از کی کدام

 چرا؟ اند؟ تابع اند،

 عضو از هرحل: تابع است زیرا 

 یک پیکاندقیقااول مجموعه  

 شدهخارج  

 عضو ست زیرا از هرنیحل: تابع  

  از  یک پیکاناول بیش  مجموعه

 خارج شده

 

عضو حل: تابع است زیرا از هر 

 مجموعه اول دقیقا یک پیکان 

 خارج شده

 

 2عدد حل: تابع نیست زیرا از 

 خارج شده بیش از  یک پیکان 

 :1اهداف ردس 

 مستقل یرهایو متغ تابعو مفهوم   رابطه مفهوم درک 

 وابسته و

 5 تابع مختلف یها شینما با ییآشنا  
 وابسته: و مستقل متغیراهی و اتبع مفهومو رابطه مفهوم 

 ما به نوعی با هم ارتباط دارند. اطرافهای بسیاری از پدیده

در بعضی از روابط ، ارتباط خاصی بین دو متغیر وجود دارد و 

 یرها به متغیر دیگری وابسته است یکی از متغ

  (40و42)مثال ص  

 مسافت طی شدهزمان و رابطه بین 

 زمان )ثانیه( 0 1 2 5/2

 مسافت)متر( 0 2 4 5

ی در هر ثانیه دومتر را طی می کند .هر دوچرخه سوار (1مثال

 :د  مسافت بیشتری را طی میکند .پس چه زمان بیشتر  شو

زمان  و به متغیر وابستهمسافت تابعی از زمان است.به مسافت ،

 می گوییم. متغیر مستقل، 

( مساحت دایره تابعی از شعاع دایره هستند 2مثال  S r 2 

متغیر  Sمتغیر مستقل و مساحت  دایره r پس :شعاع دایره

 وابسته است.

 

 اتبع:تعریف 
  یک رابطه هنگامی تابع است که بتوانیم به هر عضو از مجموعه

A  دقیقا یک عضو ازB .را نسبت دهیم 

 اتبع:نمایش اهی مختلف 
 (نمایش زوج مرتبی3( نمایش پیکانی    2نمایش جدولی      (1
 ( نمایش جبری6( نمایش توصیفی  5( نمایش مختصاتی   4

 ع مفهوم اتب  :1ردس  2فصل 
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 (49و48ص  5و3)تمرین 

 

دررابطه ③ {( , ),(..., ), ,... , (...,...)}f 2 3 5  یجاها 3

 .نباشد تابع رابطه نیا که دیده قرار یاعداد را یخال

 

xیک تابع باشد، حاصل اگر رابطه زیر ⑤ y2  رابیابید. 2

          , , , , , , , , ,  f x y x y2 2 4 5 2 3 4 5  

 
 
 نمایش مختصاتی  اتبع:(4

هر خط نمایش مختصاتی یک رابطه ، وقتی تابع است که 

اکثر در یک نقطه ها(، نمودار را حدعمودی )موازی محور عرض

  قطع کند.
 (49ص 6تمرین و 46ص  3)فعالیت  

 شده رسم آنها یمختصات نمودار که ها رابطه از کی کدام

 چرا؟ اند؟ تابع است،

 

 

 

 

 هر خط  حل: تابع است زیرا     هر خط  حل: تابع نیست زیرا

 در بیشنمودار را عمودی،    اکثر        نمودار را حدعمودی، 

 از یک نقطه قطع می کند.                 در یک نقطه قطع می کند.

 
 

 
 هر خط  حل: تابع است زیراهر خط       تابع نیست زیراحل: 

 در بیشنمودار را عمودی،      اکثر      نمودار را حدعمودی، 

 از یک نقطه قطع می کند.                در یک نقطه قطع می کند.

 
 

 

 

 
 

 Home work:(48ص 1)تمرین
 رابطه کی یکانیپ نمودار ①

 کدام حذف با .است شده رسم 

 شد؟ خواهد تابع رابطه نیا عضو 

 

 نمایش زوج رمتبی  اتبع:(3
نمایش زوج مرتبی یک رابطه ، وقتی تابع است که مولفه های 

اول برابر نباشد و اگر برابر بود ، مولفه های دوم آن هم برابر 

                                . نکته:باشد

همین دلیل به ترتیب نوشتن اعداد در هر زوج مهم است، به  (1

 گوییم.می« زوج مرتب»ها، یک هر یک از زوج

و عضو دوم را « مؤلفه اول»در هر زوج مرتب، عضو اول را (2

 نامیم.می« مؤلفه دوم»

 (48ص  4تمرین و 45ص  2)فعالیت 

 است؟ تابع کی شینما ها، مرتب زوج از مجموعه کدام

 
.حل: تابع است زیرا مولفه های اول برابر نیست 

 
دررایز ستین تابع   , , ,4 1 4    برابراست. اول های مؤلفه  2

 

.حل: تابع است زیرا مولفه های اول برابر نیست 

 
.حل: تابع است زیرا مولفه های اول برابر نیست 

 
 دررایز ستین تابع   , , ,4 1 4    برابراست. اول های مؤلفه 2

 
رادریز ستین تابع   , , ,2 1 2 و 2   , , ,3 2 3    برابراست. اول مؤلفه های4
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 (نمایش توصیفی اتبع:5

 (48ص  4تمرین و 45ص  4)فعالیت 

 کدام و است تابع ر،یز شده فیتعر یها رابطه از کی کدام

 ست؟ چرا؟ین تابع

 را شهر آن یِسوغات ران،یا در شهر هر به که یا رابطه (الف

 .دهد یم نسبت

 حل: تابع نیست زیرا هر شهر ممکن است بیش از یک

 سوغاتی داشته باشد

 

 .دهد یم نسبت را او تولد روز فرد، هر به که یا رابطه (ب

 دارد تولد خیتار کی قاًیدق نفر هرحل: تابع است زیرا. 

 

 مجلس در شهر آن ندهینما شهر، هر به که یا رابطه (پ

 .دهد یم نسبت را یاسالم یشورا

 حل: تابع نیست زیرا هر شهر ممکن است بیش از یک

 نماینده داشته باشد

 

 .دهد یم نسبت را او قبله مسلمان، هر به که یا رابطه( ت

 :است کعبه مسلمانان، همه تابع است زیرا قبلهحل 

 

 یم نسبت را او یمل شماره شخص، هر به که یا رابطهت(

 .دهد

دارد یمل کد کی قاًیدق یشخص هر رایز است حل:تابع. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 Home work:(55ص 4)تمرین

 چرا؟ باشد؟ یم تابع کی شینما نمودار، کدام ④

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


