
]Type text[

  تعیین برد ومطالبی از تابع 

     را به سه روش بیابید  برد تابع به معادله

  : حل

                                                                                                               سطر سوم جدول تغییرات تابع ، برد تابع را نشان می دهد:  روش اول 

  

  

                                     

 برد تابع              

   وجود داشته باشدx را چنان تعیین می کنیم تا yله تابع به دست می آوریم ، سپس محدوده  را از معادx: روش دوم

                             

    :روش سوم

  بع  میل می کند پس برد تا ، صفر و بیشترین مقدار آن وجود ندارد ولی به سمت    می نی مم 

   را به دو روش بیابیدبرد تابع به معادله 

  :حل

                                                                       روش اول

  

  ر برد تابع وجود ندارد دy=0 پس y=0 آنگاه x=0 را از برد تابع بر داریم زیرا اگر y=0الزم نیست 

                                                                  :    روش دوم

                  2               
  

                     0           
  

                  6    
  



]Type text[

  تعیین برد ومطالبی از تابع 

:  است پس -1و کمترین مقدار آن + 1 ، بیشترین مقدار 

  تمرین

 را بیابید برد تابع به معادله -1

 را بیابیددله برد تابع به معا-2

را بیابیدبرد تابع به معادله -3

 را بیابیدبرد تابع به معادله -4

   مفروض است معادله این تابع را با یک ضابطه بنویسیدتابع به معادله 

ده است باید معادله  به دو ضابطه تقسیم ش2چون ضابطه تابع از درجه اول است و در عدد : حل

   باشد  به صورت 

                                                                             

                                                                          

                                                                                          

                                                                         

                                                                         

                                                                                          

                                                                                     

                                    

   مفروض است معادله این تابع را با یک ضابطه بنویسیدتابع به معادله :   تمرین

   با هم مساویند   آیا دو تابع



]Type text[

  تعیین برد ومطالبی از تابع 

 ، براي هر  )   ثانیا )  وقتی مساویند که اوالدو تابع : حل

        پس دو تابع مساویند زیرا دامنه ها مساوي و ضابطه ها مساوي است

  :تمرین

  کدام یک از تابع هاي به معادله هاي زیر مساویند

الف(                                                       ب(                      

  رد استثابت کنید تابع زیر ف

                                                                                           

                                                                                                                     :                 حل

 

       

                             

   تابعی زوج است ثابت کنید تابع به معادله 

                                                                   :                             حل

                                                                  

                                                                                          

                                                          

  تمرین

ثابت کنید تابع داده شده فرد است      -1



]Type text[

  تعیین برد ومطالبی از تابع 

 چه نوع تابعی استتابع به معادله -2

 مفروض استتابع به معادله -3

   را چنان بیابید تا این تابع فرد باشد) الف

   زوج با شد را چنان بیابید تا این تابع)   ب

       


