
 با سالم به خدمت دوستان عزیز

 نگارش یافته است ناین پست به سفارش یکی از دوستا

 مساله اصلی در پیدا کردن ضابطه یک تابع از روی منودار اینه که شکل ترمسی یا منودار ترسیمی خطی هست یا نه

و...( و متغیری در پایه 2/1و 3و2تعریف منودار خطی : اگر توان متغری یک باشد )به غری از یک خطی نیست مثل تواهنای 
 تابع خطی را تشکل میدهد. قرار بگرید )در توان عددی نباشد(

 مثال های زیر خطی منیباشند.

2𝑥  و x2  و   𝑥1/2,… 

 تذکر : بازم میگم توان ایکس باید یک باشد

 توابع خطی مهواره منحنی خطی هم دارند مثال : 

 
در حالت کلی برای عبارات خطی میتوان گفت که بصورت :   

y=Ax+B                                                                                      

A  شیب خط : 

B  )عرض از مبدا )نقطه تالقی منحنی با حمور ایگرگ ها تا مبدا : 

 

 



 :  در توابع فوق الذکر نکات مهم در پیدا کردن ظابطه توابع خطی از روی منحنی

 ها را پیدا کرده امی yرا مساوی صفر بگذارمی دقیقا حمل تالقی با حمور  xدقت کنید که اگر  -1
پیدا  1که در قسمت   Bرا مساوی صفر قرار داده و با توجه به مقدار yرمقدا xبرای پیدا کردن حمل تالقی با حمور  -2

 را بدست اورد. xشد میتوان مقدار ضریب 

 وابع غری خطی :ت

 :ه هستند و ر توابع خیز خطی عموما چند گ

 عبارات توان دار : که اعم از عبارات توان زوج و فرد : -1
 توان های زوج : تواهنای زوج مهواره سهمی وار میشوند : 

 مثال زیر را دقت کنید :  

 
 مثبت باشد رو به باال و اگر منفی باشد رو به پاینی خواهدبود، حال اگر ضریب ایکس به توان دو 

 قسمت حتتانی صاف تر میشود.و ... شکل به مهنی ترتیب با این فرق که 8و6و4اگر ضریب ایکس بزرگرت شود یعنی 

 توان های فرد : 

 بزرگرت شود به مهان اندازه قسمتهای نزدیک مبدا صاف تر میشود.توان تواهنای فرد بصورت کلمه " مل " میشود و هرچه 



 
 

 حرکت دارمی نوعدقت منایید برای تغیری مکان این اشکال دو 

 الف ( حرکت در راستای حمور ایکس ها

)ناحیه ای که ایکس با یه چیزی یا برای حرکت دادن منحنی در راستای حمور ایکس ها باید عدد داخل ناحیه 
 متغری باشد یعنی : عددی مهراه هم به توان دو یا توان سه یا زیر رادیکال و امثامل باشند (

 
( y=0پس نقطه ای که حمور ایکس ها قطع میشود) -2میکند : حال دقت کنید که چه عددی ناحیه داخلی متغیری را صفر 

x=-2 .است 

 



 ب ( حرکت در راستای حمور ایگرگ ها

 
میتوان یعنی )حرکت در راستای حمور ایگرگ ها حمل قرار گرییش مثل توابع خطی هست )عرض از مبدا ( که جدااز ناحیه متغری

در داخل ناحیه میباشد و منیتوان به به مست  2هست دقت کنید که عدد 6منتقل کرد اینجا عدد گ عدد را به راحتی کنار ایگر 
  . قرار دارد دیگر برد (

 .میدهدبرای توان های فرد و قدر مطلق هم مهنی شیوه جواب 

 عبارات رادیکالی :-2

 برای رسم این توابع باید دقت کرد که دو نوع رادیکال خواهیم داشت 

ه فرد : این عباران چون حمدودیتی زیر رادیکال وچود ندارد در نتیجه دامنه این توابع مهه اعداد حقیقی خواهد بود و الف ( فرج
 در این حال شکل کل ناحیه ایکس ها رو پر خواهد کرد)هم مثبت ها و هم منفی ها(

مثال 
 : 

 

 



 برای حرکت در چهت های افزایس ایکس و ایگرگ دارمی : 

 
میباشد( و عرض از مبدا )عددی   -3)حمل صفر شدن زیر رادیکال  به مست چپ منتقل شد +3ناحیه متغری ما که با دخالت 

 که به راحتی میتوان به مست چپ منتقل کرد( نیز دو واحد شکل را پاینی برد.

 ب( فرجه زوج : در رسم شکل توان فرد اگر قسمت ایکسهای منفی را جذف کنیم توان زوج بدست خواهد امد

 

√𝑥 

 

 

 

 

 

 ت داشته باشید که هرچقدر فرجه زوج یا فرد بزرگرت شود قسمت ابتدای شکل نیز به حالت عمود وارد مبدا خواهد شد.دق

 عبارات منایی :  -2

 که از امسش پیداس  بصورت منایی صعود یا نزول میکنندعبارات منایی مهان گونه  

 



 به مثاهلای زیر دقت کنید : 

 میتوان یافت  x=0را با قرار دادنyدر این شکل حمل قطع حمور 

 
 با تغیری عالمت دادن ضریب متغری به شکل زیر رسیدمی دقت کنید که وقتی ضریب متغری منفی میشود شکل نزولی میشود

 (33نایی که کنرتل میخونن این شکل منایی خیلی اوقات بصورت ورودی سیستم ها در نظر گرفته میشه)سال قابل توجه مهه او 

 حال اگر عددی با متغری مجع شود منای شکل مهنی خواهد بود 

 اگر عددی در متغری ضرب شود باز هم منای شکل مهنی است )البته تغریاتی خواهد کرد ولی شکل کلی مهنی خواهد بود(



 عددی با ناحیه متغری مجع و یا نفریق شود مثل قبلی ها باال و پاینی خواهد رفت.اگر 

 ( لگاریتم ها : 4

 میدانیم که معکوس تابع منایی تابع لگاریتمی خواهد بود 

 را کشیده و نسبت به این خط معکوس را رسم میکنیم  y=xیاد اوری: ابتدا 

 رسم میشود. y=xدقت داشته باشید که مهواره معکوس توابع نسبت به خط 

را بدست بیاورمی و از روی نقاط بدست xعدد ها را نسبت میدهیم تا yبهxحال برای رسم تابع منایی به جای عدد دادن به 
 امده و با توجه به اینکه غری خطی هست شکل را رسم میکنیم :

 مثبت خواهد بود yمقدار x>1منفی میباشد و برای yمقدار  x<1دقت کنید که در ناحیه 

عمل باال و پاینی  مهان ) یعنی عددی که میشه به راحتی به مست چپ برد (یه غری متغریحال اگر بعد از لگاریتم یعنی ناح
 ند شود شکل را به مستی میکشد که قسمت منای لگاریتم را صفر کری عددی اضافه به ناحیه متغ بردن را اجنام میدهد و اگر

 کنید : به مثال زیر دقت  

 



 واحد به مست چپ حرکت کرده است. 5با دقت میتوان فهمید که دو واحد شکل اصلی پاینی و 

 ل ندارد و منای کلی شکل مهنی خواهد بود.ضربی اگر پشت لگاریتم قرار گرید تاثری چندانی رو شک

 


