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زندگی به یک مسابقه ی عظیم دوجرخه سواری می ماند که هدف اش زیستن سرنوشت شخصی هر کس است. در خط 

آغاز همه کنار هم و در شور و رفاقت شریک هستیم. اما هر چه مسابقه ادامه میابد شعف اولیه جایش را به مبارزه تن 

پشتیبان  نمی توانند وسط یک جاده بمانند در کنار اتومبیل دهند: هنوز در در مسابقه حضور دارند، اما تنها به خاطر آن که

حرکت می کنند. با هم صحبت می کنند و وظیفه شان را انجام می دهند، می بینیم که مدام از آن ها دور می شویم و 

یم آیا سبعد ناچار می شویم با تنهایی، با غافلگیری های پشت هر پیچ و مشکالت دوچرخه شویم. سرانجام از خود می پر

 ارزش اش را دارد؟ بله ارزش اش را دارد، تسلیم نشوید، اما...

تومان به حسابتان واریز می شود و تا آخر شب فرصت دارید تا همه  00488تصور کنید بانکی دارید که در آن هر روز 

سعی می  البته پول ها را خرج کنید، چون آخر وقت حساب خود به خود خالی می شود در این صورت چه خواهید کرد؟

کنید تا آخرین ریال را خرج کنید هر کدام از ما یک چنین بانکی داریم: بانک زمان، هر روز صبح، در بانک زمان شما 

ثانیه اعتبار ریخته می شود که و در آخر شب این اعتبار به پایان می رسد. هیچ برگشتی نیست و هیچ مقداری از  00488

ر لحظه گنج بزرگی است، گنجتان را مفت از دست ندهید. زمان به خاطر هیچ کس منتظاین به فردا اضافه نمی شود هر 

 نمی ماند... دیروز به تاریخ پیوست، فردا معما است و امروز هدیه است.

 

 

 

 

 

 

 برگرفته از کتاب مکتوب اثر پائلو کوئلیو  
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ن می باشد و از ویژگی های ارزشمند آن عالوه بر این مجموعه یکی از بهترین منابع برای دوران امتحانات نهایی دانش آموزا

 کسب آمادگی الزم برای امتحانات توجه به پیش نیاز های الزم در درس ریاضی باشد.

در بخش بعدی این جزوه که مختص تمامی دانش آموزان کنکور ی می باشدسعی شده است با توجه به ضعف اکثر دانش آموزان 

گفته شود با ارائه ی تست و درس نامه های کامل و روش های تستی و کامال ابتکاری فردی  در درس ریاضی تمامی پیش نیاز ها

 درصد باالی در درس ریاضی کنکور سراسری برای شما ساده ساز است.

 رقیبان کنکور خود را با همین درس پشت سر بگذارید. %09می توانید بیش از 

 جدول بارم بدون امتحان نهایی

 نمره 5/7 فصل اول

 نمره 5/7 فصل دوم

 نمره 5 فصل سوم
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 زوج مرتب و تابع اول: فصل

 زوج مرتب به هر دو شی که برای آن ها ترکیبی قایل شویم که کدام اول و کدام دوم باشد، یک زوج مرتب می گوییم.

اول )مولفه ی اول(  عضو X( به Y،Xبنامیم. در زوج مرتب ) Yو  Xدر صورتی که به این شی دو عدد نسبت دهیم و آن ها را 

( 2, 3عضو دوم) مولفه ی دوم( می وییم. هر زوج مرتب نمایش یک نقطه در صفحه می باشد. مثال منظور از نقطه ی ) Yو به 

A  می باشد. 3و عرض آن برابر  2نقطه ای است که طول آن برابر 

 { با هم مساوی اند ولی زوج مرتب های )5, 3{ و }3, 5تذکر: مجموعه های }یکسان نیستند.5,  3( و )3 , 5 ) 

 نکته: دو زوج مرتب را وقتی مساوی گوییم که مولفه های اول آن ها با هم و مولفه های دوم آن ها نیز با هم برابر باشند.

(x , y) = (z , t) = {
𝑥 = 𝑧
𝑦 = 𝑡 

  :1مثال 

 

 را به دست آورید. yو  x( با هم برابر باشند، y5  ,7 – x2 – 3( و ) x3+  1, 4اگر دو زوج مرتب ) 

 :پاسخ: مولفه ی اول زوج ها با هم و مولفه ی دوم هم با هم مساوی اند. لذا خواهیم داشت 

3x+1=2x-7⇒3x-2x= -7-1⇒ x= -8 

5y-3=4⇒5y =4+3 ⇒ 5y=7⇒y= 
7

5
 

 تعریف تابع از لحاظ زوج مرتب

 ب متمایزی دارای مولفه های اول مساوی نباشند.یک تابع مجموعه ای از زوج های مرتب است که درآن، هیچ دو زوج مرت

توجه: طبق تعریف تابع، اگر در تابعی دو زوج مرتب، مولفه های اول مساوی داشته باشند، مولفه های دوم آن ها نیز باید برابر 

 باشند.

گی با هم متفاوتند ولی بیان گر یک تابع است، چون مولفه های اول هم f = {(√2  {(0, 3√ ),(3،7),(4 ,مثال: رابطه ی

( دارای 0،3( و )7،3معرف یک تابع نمی باشد؛ چون مالحظه می شود که زوج مرتب های ) g = {(3،0),(4،4).(3،7)}رابطه ی

 مولفه های اول برابر هستند ولی مولفه ی دوم آن ها یکسان نیست.

  :2مثال 

 را به دست آورید. bو  aتابع باشد  بیان گر یک A = {(1,a+b),(2,a-b),(1،3),(2،5)}اگر مجموعه ی
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   ( 1 پاسخ: در زوج مرتب های,a+b( و )عضو های اول مساوی اند لذا برای این که مجموعه 3،1 )A  تابع باشد عضو های

  a+b= 3دومشان هم باید مساوی باشند. یعنی 

 

حل دو معادله ی به دست آمده در یک ، با  a+b= 5( نیز برقرار است. یعنی: 2, 5( و )a-b,2مطلب فوق درمورد زوج های )

 دستگاه خواهیم داشت:

{
𝑎 + 𝑏 = 3
𝑎 − 𝑏 = 5

 

⇒2a = 8 ⇒ a = 4 

a+ b = 3 
(𝑎=4)
→    4+b=3 ⟹b=3-4= -1 

 ضابطه ی) قانون( تابع

 نیم:ک درسنامه ی قبل، تابع را از نظر زوج مرتب بیان نموده است، حال تعریف جامع تری را برای تابع به صورت زیر بیان می

به دست آید که آن  y، یک و فقط یک مقدار برای xرا تابع گوییم هر گاه برای هر مقدار دلخواه  yو  xتابع: رابطه ای بر حسب 

متغیر  yبستگی دارد.  xبه مقدار  yمتغیر مستقل است و چون مقدار  xنمایش می دهیم. در این رابطه   y=f(x)را به صورت

 وابسته می باشد.

  :3مثال 

 تابع بودن زیر را بررسی کنید.

 𝑦2 = 2x + 1الف( 

𝑦2 = 2x + 1         x=9 ⇒ 𝑦4=1⇒y = ± √14الف( 
 = 11 

به دست آمده است لذا رابطه ی داده شده معرف یک تابع نمی باشد. معموال روابطی که  y( دو مقدار برای x=9چون برای )

ل قدر مطلق باشد تابع نمی باشند) ولی برای اطمینان باید مانند مثال های ذکر داخ yدر آن ها توان زوج داشته باشد یا 

 شده، آن ها را بررسی کنیم(.
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 تشخیص تابع از روی نمودار

ها( نمودار آن را حداکثر در یک نقطه قطع کند.) یعنی  yنمودار یک رابطه وقتی تابع می باشد که هر خط عمودی) موازی محور 

 ها، یا نمودار را قطع نکند و یا فقط در یک نقطه قطع کند(. yور هر خط موازی مح

  :4مثال 

 کدام یک نمودار های زیر، بیانگر یک تابع است؟

 

 

 ب( الف(

     نمایش یک تابع است، زیرا هر خط عمودی  "الف"پاسخ: نمودار  

 دلخواه که رسم کنیم این نمودار را حداکثر در یک نقطه قطع می کند:

 

 

 تابع نیست، زیرا مطابق شکل زیر، خطی عمودی وجود  "ب"ر نمودا

 دارد که نمودار را در بیش از یک نقطه قطع می کند:
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 دامنه و برد تابع

عددی حقیقی  yقرار دهیم. مقدار  xدامنه ی تابع) حوزه ی تعریف(: دامنه ی تایع: مجموعه ی مقادیری است که اگر به جای 

نشان می دهیم. به عبارت دیگر، دامنه ی تابع، مجموعه ی مقادیری است  𝐷𝑓عه ی این مقادیر را باشده و نامعین نشود. مجمو

 که یک متغیر مستقل می تواند داشته باشد.

 𝑅𝑓به دست می آید و آن را با yهای دامنه برای  xبرد تابع) حوزه ی مقادیر(: برد تابع: مجموعه ی مقادیری است که به ازای 

 می دهیم. به عبارت دیگر، برد یک تابع، مجموعه ی مقادیری است که یک متغیر وابسته می تواند داشته باشد. نمایش

تذکر: اگر تابع بع صورت زوج های مرتب نمایش داده شده باشد، آن گاه مجموعه ی همه ی مولفه های اول را دامنه و مجموعه 

 ی تمام مولفه های دوم را برد تابع می گوییم.

  :5ل مثا

 را بنویسید.  f = {(-1،7),(9،4),(4،7)}دامنه و برد تابع

                   :پاسخ                              𝐷𝑓 = {-1 , 9 , 4} )این  دامنه) حوزه ی تعریف 

                                                         = {7،4،7} = {7،4} 𝑅𝑓    زه ی مقادیر(برد) حو 

 

 تعیین دامنه ی توابع چند جمله ای (1

)اعداد حقیقی( می باشد. به  Rبرابر ∋n)  (Nو +𝑏𝑥𝑛−1+…+L  f(x)=𝑎𝑥𝑛دامنه ی توابع چند جمله ای به فرم

معین  به دست می آید yدلخواه از اعداد حقیقی تعریف شده اند و مقداری که برای  xعبارت دیگر این توابع به ازای هر 

 می باشد.

 تعیین دامنه ی توابع کسری (2

به جز اعدادی که مخرج کسر را صفر می کنند، زیرا اگر مخرج کسر  Rدامنه ی توابع کسری برابر است با تمام اعداد حقیقی 

                               تابعی کسری باشد، می توان نوشت:    fصفر باشد، آن کسر تعریف نشده است. پس اگر 

 R=𝐷𝑓-}ریشه) های( مخرج کسر{ 

 

 

  :6مثال 
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  ریم:گیبع رادیکالی دو حالت در نظر می برای توا

ول: برای تعیین دامنه ی توابع رادیکالی با فرجه ی فرد می توانیم از رادیکال صرف نظر کرده و دامنه ی عبارت زیر حالت ا

 رادیکال را به دست آوریم. به عبارت دیگر رادیکال با فرجه ی فرد، تاثیری در محاسبه ی دامنه ندارد.

 مثال: دامه ی تعریف تابع√𝑥3 − 2𝑥 5
y=  برابرR (، 5را با صرفنظر کردن از رادیکال با فرجه ی فرد) عدد است؛ زی

𝑥3یک چند جمله ای به صورت − 𝑥  باقی می ماند و می دانیم دامه ی تعریف چند جمله ای ها برابرR .است 

یم؛ ی دهحالت دوم: برای تعیین دامنه ی توابع رادیکالی با فرجه ی زوج، عبارت زیر رادیکال را بزرگ تر با مساوی صفر قرار م

 زیرا اگر فرجه ی رادیکال زوج باشد، عبارت زیر رادیکال نباید منفی باشد.

  

 دامنه ی تعریف توابع زیر را به دست آورید.

 = g(x)   ب(                                     f (x) = 4𝑥2-5x+4الف(  
2𝑥−7

4−8𝑥
  

 ( تابع )پاسخ: الفx)f   یک چند جمله ای می باشد.) زیرا متغیرx د و در ضمن توان منفی و کسری ندارx  در مخرج

برابر مجموعه ی اعداد حقیقی است. یعنی برای هر مقدار دلخواه  fکسر و یا زیر رادیکال قرار ندارد( لذا دامنه ی تابع 

 به دست می آید. yحتما جوابی معین برای  Rاز 

 R=𝐷𝑓- }ریشه )های( مخرج کسر {

 ر می دهیم:کسری است، لذا مخرج را مساوی صفر قرا g(x)ب( تابع 

    {
1

2
}- R⇒ 𝐷𝑔 

1

2
=  

−4

−8
x =  ⇒4-x=8-⇒ 9x=8-  4      

=xبه عبارت دیگر اگر
1

2
به  g(x)هر عددی به غیر از  باشد، حتما جوابی برای  xتعریف نشده است و اگر  g(x)باشد، تابع  

 دست می اید.
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  :7مثال 

y=√2𝑥 دامنه ی تابع −  را محاسبه کنید.  34

  (، برای یافتن دامنه ی تابع، کافی است عبارت زیر رادیکال را بزرگ تر 2پاسخ: چون فرجه ی رادیکال زوج است) عدد

 یم. پس می توان نوشت:یا مساوی صفر قرار ده

x ≥ 18 ⇒ 𝐷𝑦 ={x | x ≥ 18} 2x-34 ≥ 9 ⇒2x ≥ 34 
 تقسیم طرفین بر عدد 2
→            

 تذکر: اگر رادیکال با فرجه زوج در مخرج کسری بود آن را فقط بزرگتر از صفر قرار می دهیم.

 به دست آوردن ضابطه ی تابع از روی جدول) زوج مرتب(

رت جدول و یا مجموعه ای از زوج مرتب ها داده می شود. در این صورت برای به دست آوردن گاهی اوقات یک تابع به صو

) دامنه و برد( پیدا کنیم. به عبارت دیگر باید مشخص کیم که روی مولفه ی  yو  xفرمول) ضابطه ی( تابع باید رابطه ای بین 

 یم.( برسy( چه تغییراتی باید انجام دهیم تا به مولفه ی دوم) xاول )

  :8مثال 

 به دست آورید. fیک ضابطه) فرمول( برای تابع 

F={(1،1),(2, 
1

1
),(-3,- 

1

3
)} 

 ( پاسخ: مالحظه می شود که مولفه های دومy( از معکوس کردن مولفه های اول ،)x به دست آمده اند، پس ضابطه )

 =yی این تابع به صورت 
1

𝑥
 {1, 2, -3}می باشد و دامنه ی آن عبارت است از:   

 

  :9مثال 

 که به صورت زیر ارائه شدن یک ضابطه تعیین کنید. fبرای تابع 

4 3 2 1 9 x 

81 27 0 3 1 y 

 

  را به توان هر یک از اعداد ردیف باال برسانیم، اعداد ردیف پایین به دست می آند. پس ضابطه ی تابع  3پاسخ: اگر عدد

 ان مثال:می باشد. به عنو  y=3𝑥فوق به صورت

{

𝑥 = 9 ⇒ 3𝑥 = 39 = 1 = 𝑦
𝑥 = 1 ⇒ 3𝑥 = 31 = 3 = 𝑦
𝑥 = 2 ⇒ 3𝑥 = 32 = 0 = 𝑦
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 مقدار تابع در یک نقطه

محاسبه کنیم  x=aرا داشته باشیم و بخواهیم مقدار آن را در نقطه ی  y=f(x)اگر ضابطه ی یک تابع به صورت  (1

را با  aدر نقطه ی  fدر نقطه ی  fرار دهیم. مقدار تابع را ق aها عدد xکافی است در ضابطه ی تابع به جای تمامی 

 نشان می دهیم. f(a)نماد 

 مثال: در تابعf (x) = √𝑥2 +  عبارت است از: x=2مقدار تابع در نقطه ی   0

F(4)=√42 + 0= √25 = 5 

( 0،2( ,)29،8یم. مثال تابع })گاهی اوقات به جای ضابطه، تابع را به صورت مجموعه ای از زوج مرتب ها در اختیار دار (2

( ,7،1){ f=  را در نظر بگیرید، می گوییم مقدار تابعf  است و می نویسیم  7برابر  1در نقطه یf(1)=7 به همین .

 .f(8) = 29 وf(2)=0ترتیب خواهیم داشت 

ار نقطه را روی نموداگر نمودار یک تابع را داشته باشیم و مقدار تابع در یک نقطه مطلوب باشد، کافی است عرض آن  (3

 مشخص کنیم.

  مثال: نمودار تابعf  را در نظر می گیریم. از رو شکل مشاهده می شود که عرض نقطه یx=1  است. پس  2برابر با

 .f(1)=2می توان نوشت: 

 .f(9)=1و  f(-3)=-1به همین ترتیب خواهیم داشت:  

 

 

 محاسبه ی ضریب زاویه ی )شیب(یک خط

 ایه ی )شیب( یک خط با معلوم بودن دو نقطه ی آنبه دست آوردن ضریب زاو

اگر مختصات دو نقطه ی دلخواه از یک خط را داشته باشیم. م یتوانیم شیب یا ضریب زاویه ی خط را محاسبه کنیم. فرض کنید 

,A(𝑥1نقاط  𝑦1)  وB(𝑥2, 𝑦2)  با ما داده شده باشد، شیب خطی که از نقاطA  وB ر است با:می گذرد براب 

 

𝑦2 به مقدار − 𝑦1 "و به مقدار "خیز𝑥2 − 𝑥1 "گفته می شود، پس شیب خط گذرنده از نقاط  "رفتA  وB را به صورت 

𝑚𝐴𝐵 = 
مقدار خیز

مقدار رفت
 هم می توان تعریف کرد.  

 ABخط شیب =  𝑚𝐴𝐵 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
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  :01مثال

 رده و مقدار رفت و خیز را مشخص کنید.می گذرد به دست آو A(-3،4)و  A(5,-3)ضریب زاویه ی خطی را که از نقاط 

 

  :پاسخ 

[𝐴 |

5 → 𝑥2
                
3 → 𝑦2

 𝐵| 

−3 → 𝑥2
                   

4 → 𝑦2

] ⇒ 𝑚𝐴𝐵 = 
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
= 

4− (−3)
−3− 5

=
7
−8
=
−7
8

 

می  7-برابر  "خیز"و مقدار  8برابر  "رفت"ی شود که مقدار ، مالحظه مBو  Aبا توجه به مقدار شیب خط گذرنده از نقاط 

 باشد.) عالمت منفی را می توانیم همیشه برای صورت در نظر بگیریم.(

 

بدهیم.  1می توانیم به آن عدد، مخرج  "رفت "و  "خیز"تذکر: ار مقدار شیب برابر عددی صحیح شود برای پیدا کردن مقدار 

=m، آن را به صورتباشد m=+5مثال اگر شیب خطی 
5

1
+ 5برابر  "خیز"+ و مقدار 1برابر  "رفت"در نظر می گیریم. پس مقدار  

 است.

 

 به دست آوردن ضریب زاویه ی یک خط از روی معادله ی آن

همان شیب خط)ضریب زاویه( و عدد  mدر نظر گرفت که در این معادله  y=mx+nمعادله ی هر خط را می توان به صورت 

( قطع می کند(. پس برای به دست اوردن شیب n,9ها را در نقطه ی ) yرض از مبدا خط می باشد) یعنی خط محور ع nثابت 

، xدر می آوریم. در این صورت ضریب  y=mx+nیک خط از روی معادله ی آن، ابتدا آن را به صورت استاندارد یعنی به فرم 

 شیب را مشخص خواهد کرد.

  :11مثال 

 به دست آورید. را 3x+2y=5شیب خط 

 

 :پاسخ 

y=−
3

2
𝑥 +

5

2
⇒ 𝑚 = −

3

2
      3x+2y=5⇒ 2y = -3x+ 5⇒ 

𝑦 طرفین را بر ضریب

یعنی 2 تقسیم می کنیم.
 

 

 می باشد y=k: معادله ی هر خط افقی به صورت 1حالت خاص

(k  .شیب هر خط افقی برابر صفر می باشد .)عددی حقیقی است  
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 ابر صفر استف زیرا این معادله، جمله بر y=3مثال شیب خط افقی 

 هم صفر خواهد بود. xرا ندارد. پس ضریب  xشامل 

=m=9                                      شیب Y=3⇒ 

 

 می باشد x=k: معادله ی هر خط عمودی به صورت 2حلت خاص 

 (k  ،شیب هر خط عمودی، تعریف نشده میباشد .)عددی حقیقی است 

 تعریف نشده است. زیرا این خط موازی محور  x=2مثال شیب خط 

y.ها است 

 ⇒ x=2شیب =  = m تعریف نشده

 

 به دست آوردن معادله ی خط

A(𝑥1اگر از یک خط نقطه ی .1 − 𝑥2)  و شیب آن یعنیm  به ما داده شود معادله ی خط از رابطه ی زیر به دست

 می آید:

y-𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 

 است. 5می گذرد و شیب آن  A(-1،2)به دست آورید که از نقطه ی  مثال: معادله ی خطی را

 هستند پس: 𝑦1و 𝑥1همان  Aپاسخ: طبق فرمول فوق طول و عرض نقطه ی 

(𝐴|

−1 = 𝑥1
                      ,

2 = 𝑦1

 𝑚 = 5) ⇒ 𝑦 − 2 = 5(𝑥 − (−1) ⇒ 𝑦 − 2 = 5𝑥 + 5 ⇒ 𝑦 = 5𝑥 + 7 

𝑚𝐴𝐵از یک خط معلوم باشند ابتدا شیب را از فرمول (𝑦2 و 𝑥2)Bو (𝑦1 و𝑥1)Aاگر دو نقطه ی  .2 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
به دست   

 آورده سپس از فرمول مقابل برای نوشتن معادله ی خط استفاده می کنیم.

𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 

 د.می گذر B(3،4)و  A(1،2)مثال: معادله ی خطی را بنویسید که از نقاط 

 را به دست می آوریم: Bو  Aپاسخ: ابتدا شیب خط گذرنده از نقاط 

𝐴 |
1 = 𝑥1
2 = 𝑦1
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⇒ 𝑚𝐴𝐵 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
=

4 − 2
3 − 1

=
2
2
= 1 

𝐵 |
3 = 𝑥2
4 = 𝑦2

 

𝑦حال از فرمول  − 𝑦1 = 𝑥 − 𝑥1  و نقطه یA :استفاده می کنیم تا معادله ی خط به دست آید 

𝐴 |
1 = 𝑥1
2 = 𝑦1

  , 𝑚 = 1 ⇒ 𝑦 − 2 = 1(𝑥 − 1) ⇒ 𝑦 = 𝑥 + 1 

 رسم تابع خطی

 رسم خط به کمک شیب) ضریب زاویه( و عرض از مبدا

عرض از مبدا خط می باشد.  nشیب خط و  mمی باشد که درآن   y=mx+nمی دانیم معادله استاندارد شده ی خط به صورت 

 ا رسم کنیم مراحل زیر را انجام می دهیم:اگر بخواهیم خط را به کمک شیب و رض از مبد

 می نویسیم. y=mx+nمعادله ی خط را به شکل  (1

 ها مشخص می کنیم. yیعنی عرض از مبدا را روی محور  (n,9)نقطه ی  (2

شیب را به صورت (3
خیز

رفت
  𝑚 در نظر می گیریم، سپس از نقطه ی عرض از مبدا شروع می کنیم و به اندازه ی رفت و  =

ت راست حرکت می کنیم) مقدار را همواره مثبت در نظر می گیریم(. سپس به اندازه ی خیز به سمت برگشت به سم

باال و در صورت منفی بودن به سمت پایین حرکت می کنیم.( و نقطه ای که به آن می رسیم را به عنوان دومین نقطه 

 ود.ی خط در نظر بگیریم. با وصل کردن این دو نقطه به یک دیگر خط رسم می ش

  :21مثال 

 را به رو ش استفاده از شیب ) ضریب زاویه( و عرض از مبدا رسم کنید. 2y-4x=4خط 

 

  پاسخ: ابتدا خط را به فرم استاندارد یعنیy=mx+n .تبدیل می کنیم تا شیب و عرض از مبدا آن پیدا شود 

2y-4x=4 ⇒ 2𝑦 = 4𝑥 + 4 
طرفین تقسیم

بر 2
 𝑦 = 3𝑥 + 2 

است. شیب را به صورت  2مبدا و عرض از  3شیب برابر 
3

1
   

 می باشد.  "رفت" 1و عدد  "خیز" 3درنظر می گیریم که عدد 

 + روی 2برای رسم خط ابتدا به اندازه ی عرض از مبدا یعنی 

 به دست آید،  Aها به باال حرکت می کنیم تا نقطه ی  yمحور 
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 + به دست راست و سپـــس به 1سپس به اندازه ی رفت یعنی 

  B+ به باال حرکت می کنیم تا به نقطه 3ازه ی خیز یعنی اند

 وصل می کنیم. Bرا به  Aبرسیم. حاال 

 

 رسم نمودار تابع خطی به روش نقطه یابی

، y=mx+nاگر معادله ی یک خط را داشته باشیم، برای رسم آن، ابتدا معادله ی خط را به شکل استاندارد، یعنی به صورت 

دو مقدار دلخواه می دهیم و عرض های مربوط به آن ها را به دست می اوریم. به این ترتیب،  x تبدیل می کنیم. سپس به

 مختصات دو نقطه از خط به دست می آید که با وصل کردن آن ها به یکدیگر، نمودار خط را رسم می کنیم.

  :13مثال 

 را به روش نقطه یابی رسم کنید. y+2x=1نمودار خط 

  ی خط را به شکل استاندارد تبدیل می کنیم: پاسخ: ابتدا معادله 

y+2x=1⇒ 𝑦 = 2𝑥 + 1 

 دو مقدار دلخواه می دهیم و عرض مربوط به این دو مقدر را پیدا می کنیم: xحال به 

{
𝑥 = 9 ⇒ 𝑦 = −2(9) + 1 = 1 ⇒ 𝐴(9,1)        
𝑥 = 1 ⇒ 𝑦 = −2(1) + 1 = −1 ⇒ 𝐵(1, −1)

 

را به هم وصل می کنیم تا نمودار خط مورد نظر رسم  را در یک دستگاه مختصات مشخص کرده و آن ها Bو  Aحال نقاط 

 شود.

 

 یک بار صفر و یک بار یک رو دادین؟ xآقا شما چرا به 

 دو مقدار دلخواه دیگه بده و عرض اونها  xپاسخ: شما به 

 را پیدا کن.اگه دو نقطه رو در یک دستگاه بهم وصل کنی 

 م هر مقداری که بدی xباز به همین شکل می رسی.پس به 

 می دیم. xاشکالی نداره ولی همیشه ساده ترین اعداد رو به 
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نمودار تقریبی تابع خطی: در بعضی موارد نیازی به رسم دقیق یک تابع خطی نیست و یک شکل تقریبی مورد نظر می باشد. در 

 .y=mx+nیک تابع خطی به صورت 

}الف. اگر
𝑚 > 9
𝑛 > 9

 ت است:باشد نمودار تقریبی تابع بدین صور 

 

}ب. اگر
𝑚 > 9
𝑛 < 9

 باشد نمودار تقریبی تابع بدین صورت است: 

 

}پ. اگر 
𝑚 < 9
𝑛 < 9

  باشد نمودار تقریبی تابع بدین صورت است: 

 

}ت. اگر
𝑚 < 9
𝑛 > 9

  باشد نمودار تقریبی تابع بدین صورت است:  

 

}ث. اگر 
𝑚 > 9
𝑛 = 9

 باشد نمودار تقریبی تابع بدین صورت است: 

 

}ج. اگر
𝑚 < 9
𝑛 = 9

 باشد نمودار تقریبی تابع بدین صورت است:  
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  :14 مثال

 بدون محاسه تعیین کنید هر معادله معروف کدام یک از نمودار های زیر است؟

 

    

 

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

 Y=-2/5xت.             Y=9/2x-5پ.               Y=9/5x+3ب.                   Y=-x+9/45 الف.

 

                                                              Y=-x+9/45 حل: الف.

 ( است.3پس نمودار تقریبی آن نمودار شماره ی )

    ⇒ {
𝑚 < 9
𝑛 > 9

    {
𝑚 = −1
𝑛 = 9/45 

      Y=9/5x+3ب. 

 ( است.     4پس نمودار تقریبی آن نمودار شماره ی )

    ⇒ {
𝑚 > 9
𝑛 > 9

    {
𝑚 = 9/5
𝑛 = 3

 

     Y=9/2x-5پ. 

 ( است.     2پس نمودار تقریبی آن نمودار شماره ی )

    ⇒ {
𝑚 > 9
𝑛 < 9

    {
𝑚 = 9/2
𝑛 = −5

 

 Y=-2/5xت. 

 ( است.     1شماره ی ) پس نمودار تقریبی آن نمودار

    ⇒ {
𝑚 < 9
𝑛 = 9

    {
𝑚 = −2/5
𝑛 = 9

 

 

 خانواده توابع خطی

 y=mxو  y=mx+nتوابع خطی: توابعی هستند که نمودار آن ها به شکل یک خط می باشند. به طور کلی ضابطه هایی مانند 

 به ترتیب شیب و عرض از مبدا هستند.( nو  mاز یک خانواده هستند. ) 

 می باشند و از مبدا می گذرند. mشامل کلیه ی خط هایی است که دارای شیب  y=mx (n=9): خانواده ی تابع های 1نکته 
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اگر شیب مثبت باشد خط از نواحی اول و سوم و اگر شیب خط منفی باشد خط از نواحی  y=mx: در خانواده ی تابع 2نکته 

 دوم و چهارم می گذرد.

 :خطوط  مثالy=x  ،y= 
1

2
𝑥  وy=2x  همگی از ناحیه های اول و سوم می گذرند) زیرا شیب مثبت دارند( و هم

−=y و y=-xچنین خطوط 
1

2
𝑥  وy= -2x   .)همگی از ناحیه های دوم و چهارم می گذرند) چون شیب منفی دارند

 است. همان طور که مالحظه می کنید همه ی این خطوط از مبدا گذشته اند چون عرض از مبدا آن ها صفر

 

  

 

 

 

 خانواده ی توابع توانی

 عددی طبیعی است. pعددی حقیقی به جز صفر است و  kمی باشد که  y=f (x) =𝑘𝑥𝑝فرم کلی یک تابع توانی به صورت 

ع خواهد بود. یعنی توابع خطی نیز عضوی از خانواده ی تواب y=𝑘𝑥1باشد، آن گاه شکل تابع فوق به صورت  p=1: اگر 1نکته 

 به شمار می روند.

𝑦: یکی از معروف ترین توابع توانی، تابع 2نکته  = 𝑥2  می باشد که به سهمی معروف است. برای رسم نمودار تابع 𝑦 = 𝑥2 +

𝑘  اگر ،k مثبت باشد نمودار𝑦 = 𝑥2   را به اندازه یk  واحد باال و اگرk  منفی باشد، نمودار𝑦 = 𝑥2   را به اندازه یk حد وا

 پایین منتقل می کنیم.

  :15مثال 

𝑦نمودار تابع  = 𝑥2 + 𝑦را با استفاده از انتقال نمودار  3 = 𝑥2  .رسم کنید 

  :پاسخ 

 

نمودار را 3 واحد

به باال منتقل می کنیم
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  :16مثال 

𝑦نمودار  = 𝑥2 − 𝑦را به کمک انتقال دادن     3 = 𝑥2  .رسم کنید 

 

  :پاسخ 

 

نمودار را 3 واحد

به پایین می کنیم
 

 

 

 

𝑦: برای رسم نمودار توابع فرم 3ته نک = (𝑥 + 𝑘)2  اگرk مثبت باشد، نمودار𝑦 = 𝑥2  را در راستای محورx  ها به اندازه ی

k واحد به چپ و اگر منفی باشد نمودار𝑦 = 𝑥2   را به اندازه یk .واحد به سمت راست منتقل می کنیم 

  :17ل مثا

𝑦نمودار های  = (𝑥 − 𝑦و    2(1 = (𝑥 + 𝑦را به کمک انتقال نمودار    2(2 = 𝑥2  .رسم کنید 

 

  :پاسخ 

 

نمودار را 1 واحد

به راست منتقل می کنیم
 

 

 

 

 

نمودار را 2 واحد

به چپ منتقل می کنیم
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𝑦: نمودار سهمی  4نکته = −𝑥2  :به صورت مقابل می باشد 

𝑦حال اگر بخواهیم نمودار   = −𝑥2 + 𝑘   را رسم کنیم اگرk  ،مثبت باشد 

𝑦نمودار  = −𝑥2  راk  واحد به باال و اگرk  منفی باشد، نمودار𝑦 = −𝑥2 را 

 k .واحد به پایین منتقل می کنیم 

 

  :18مثال 

𝑦نمودار  = −𝑥2 + 𝑦را به کمک انتقال نمودار   3 = −𝑥2 .رسم کنید 

 

  :پاسخ 

 

نمودار را 3 واحد

به باال منتقل می کنیم
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 فصل اول

 دامنه ی توابع زیر را مشخص کنید:   .1

𝑦 = 𝑥2 + 2𝑥2 الف( 

 𝑦 = √𝑥 +  )ب4

 𝑦 =
5

𝑥−7
 )پ

 باشد، جدول روبرو را کامل کنید. y=5x+1اگر ضابطه ی تابعی به صورت  .2

3 2 1 9 x 

    y 

 

g(x) = 3𝑥2و = x-3|  f(x)|اگر  .3 +  باشد، مقادیر زیر را محاسبه کنید:  2

  g(t)ب(   
𝑓(9)+𝑔(1)

2
 )الف

 

 با توجه به جدول ضابطه) فرمول( تابع را نوشته، سپس دامنه و برد تابع را مشخص کنید. .4

5 4 3 2 x 

25 14 0 4 y 

 

𝑦در خط   .5 =
−2

3
𝑥 + سپس خط را کرده و را مشخص  عرض از مبدا) شیب( و ضریب زاویهابتدا  3

 رسم کنید.

 

5/1 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

5/1 

 

 

 

5/1 
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 پاسخ:

1.  x+4 ≥ 9⇒ 𝑥 ≥ -4 (9/25)                                     ب(  =R (9/5)         دامنه )الف 

 
   (9/25)
(9/25)  

𝑋 − 𝑌 = 9 ⇒ 𝑋 = 𝑌
𝐷 = 𝑅 −  )پ                {7}

 (25/9هر دو مورد ) .2

3 2 1 9 x 

14 11 4 1 y 

 

3. 𝑓(9) = 3  (
9

5
)    𝑔(1) = 5 (

9

5
)  ⇒

𝑓(9)+𝑔(1)

2
=

8

2
=  )الف                 (9/5) 4

𝑔(𝑡) = 3𝑡2 +  )ب (9/5)   2

 

𝑦(   5/9{ = دامنه     )2، 3، 4، 5(    }5/9{ = برد      )4، 0، 14، 25(    }5/9) .4 = 𝑥2 

 

ضریب زاویه =  .5
−2

3
   (25/9) 

 (25/9)   3ا: عرض از مبد

 (1رسم خط   )
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 فصل اول

 دامنه ی توابع زیر را مشخص کنید:   .1

 𝑦 = √𝑥 − 𝑦)ج            7 =  −3𝑥2 + 7𝑥 − 𝑦)ب            4 =
5

3𝑥−1
 )الف 

  

 جدول زیر را نوشته سپس با توجه به آن مقادیر زیر را محاسبه کنید. y=f(x)ضابطه ی تابع  .2

  f (x-3) الف(

  f (1+a) ب(    

 

g (x) = √2𝑥و  =2𝑥 f (x)اگر  .3 +   مقادیر زیر را محاسبه کنید: |h(x) = |3x-2و   1

h(-1)× g(1)      ج(            
𝑓(2)−𝑔(9)

5
 )الف 3f (1)+ g(4)             )ب       

 

 بدا رسم کنید.را با استفاده از ضریب زاویه و عرض از م 3x-2y+4=9خط  .4

 ضریب زاویه)شیب( خط های زیر را تعیین کنید. .5

 بگذرد. B(1،4)و  A(3,-2)الف( خطی که از دو نقطه ی 

 y= -5ب( خط 

4 5 4 3 2 X 

13 11 0 7 5 y 

 

5/1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

5/1 

5/1 

 پاسخ 

 به غیر از ریشه های مخرج. IRتابعی است کسری و دامنه آن       .1

3𝑥 − 1 = 9 ⟶ 3𝑥 = 1 ⟶ 𝑥 =
1
3
 

𝐷 = 𝐼𝑅 − {
1
3
} 

 𝑦 = −3𝑥2 + 7𝑥 −  می باشد. IRتابع کثیر الجمله) خطی( گویند و دامنه آن همواره 4

 𝑦 =  √𝑥 −  به طوری که زیر جذر را مثبت کنند. IRتابع جذری گویند و دامنه آن اعدادی از مجموعه  7

x-7 ≥ 9⇒ 𝑥 ≥ 7 ⇒ D = {x ∈ IR|x ≥ 7} 

f (x)= 2x+1 
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 جایگذاری کنیم. f(x)در ضابطه  xه جای را ب x-3کافی است   f(x-3)برای پیدا کردن ضابطه  .2

 F( x-3) = 2( x-3) + 1=2x -4 + 1= 2x -5  الف( 

 F( 1+a) = 2(1+a) + 1= 2+ 2a + 1= 2a+ 3ب( 

 

3.      

{
𝑓(1) = 21 = 2                           

𝑔(4) = √2(4) + 1 = √0 = 3
 

3f (1) + g (4) = 3(2) + 3 = 4 +3 =0 الف( : 

{
𝑓(2) = 22 = 4                         

𝑔(9) = √2(4) + 1 = √1 = 1
→
𝑓(2)−𝑔(9)

5
=

4−1

5
=

3

5
 : )ب 

{
ℎ(−1) = |3(−1) − 2| = |−3− 2| = |−5| = 5

𝑔(1) =  √2(1) + 1 = √3                                     
⇒ ℎ(−1) × 𝑔(1) = 5 × √3 =  : )ج3√5

 =mعرض از مبدا          2-            .4
3

2
 خطشیب  

واحد به سمت باال)خیز( و  A ،3را روی محور عرض ها مشخص کرده و سپس از نقطه ی  A(9،2)ابتدا نقطه ی عرض از مبدا 

 به دست آید. خطی که از این دو نقطه می گذرد نمودار مطلوب است. Bواحد به سمت راست) رفت( می کنیم تا نقطه ی  2

 

 

 

 

 

 زیر به دست می آید: شیب خط با داشتن دو نقطه از آن روی رابطه .5

𝑚 =
𝑦𝐵 − 𝑦𝐴
𝑥𝐵 − 𝑥𝐴

=
−2− 4
3 − 1

=
−4
2
= −3 

  موازی محور طول هاست و شیب آن صفر است.  y=kب: خط 
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