
 
 

 

 

 

 

 

 

با استفاده از عملیات جمع، تفریق، ضرب  gو  fمتعلق به اشتراک دامنه های  xرا در نظر می گیریم.برای هر  𝐷𝑔با دامنه ی  gو تابع  𝐷𝑓را با دامنه ی  fتابع 

 و تقسیم، توابع جدیدی به صورت زیر تعریف می شوند:

(1  (f + g)(x) = f(x) = g(x) 

(2  (f – g)(x) = f(x) – g(x)     → Df±g =  Df.g =  Df  ∩  Dg 

(3  (f.g)(x) = f(x).g(x) 

(4  (
f

g
)(x) = 

f(x)

g(x)
 → D f

g

=  Df  ∩  Dg − {x ∈  Dg|g(x) = 0} 

 دقت کنید که:

 اعمال روی توابع در دامنه ی مشترک انجام می شود. (1

fدامنه ی  (2

g
Dfممکن است تمام    ∩  Dg  نباشد، بلکه باید نقاطی کهg .را صفر می کند، از دامنه خارج کنیم 

f + g  ،f – g  ،f.g  ،fباشد، دامنه ی  g(x) = x - 1و  f(x) = √xاگر تمرین: 

g
 را بدست آورید. 

 

→g:Aدو تابع ترکیب توابع:  B  وf:B → C  مفروض اند، ترکیب این دو تابع، تابعfog:A → C  است که در آن به ازای هرx  ازA  :داریم                   

fog(x) = f(g(x))  به بیان ساده تر، ابتدا تابع.g ر بx  اثر می کند وy = g(x)  را می سازد.سپسy  حاصل، تحت اثر تابعf قرار می گیرد و یک خروجی مثل    

z = f(g(x))  یاz = f(y) .بدیهی است باید اعضایی از دامنه یخواهد داد g  انتخاب شوند کهy  متناظر با آنها، در دامنه یf  هم قرار بگیرد تاf  بتواند بر آن

 به صورت زیر است:  fogدامنه ی تابع قابل تشکیل نیست. fogنداشته باشد  fاشتراکی با دامنه ی  gاثر کند.نتیجه این که اگر برد 

Dfog =  {x ∈  Dg|g(x) ∈  Df} 

 را بدست آورید. fog(x)دامنه و ضابطه ی  g(x) = x - 1و  f(x) = √xاگر تمرین: 

 

 

 دو ویژگی تابع مرکب:

 لزوما با هم برابر نیستند بنابراین ترکیب خاصیت جابجایی ندارد. gofو  fogدر حالت کلی دو تابع  (1

 بنابراین ترکیب خاصیت شرکت پذیری دارد. oh = fo(goh)(fog)در حالت کلی  (2

 فرد توابع زوج و-اعمال روی توابع:مبــحث 
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∋ xبه گونه ای باشد که به ازای هر  fهر گاه دامنه ی تابع دامنه ی متقارن:  Df  داشته باشیم–x ∈ Df  آنگاه گویند دامنه ی تابعf .متقارن است 

 مفروض است آنگاه: Dfرا با دامنه ی متقارن  fتابع  توابع زوج و فرد:

 را زوج گویند. fآنگاه تابع  f(-x) = f(x)داشته باشیم  xالف( اگر برای هر عضو دامنه مانند 

 را فرد گویند. fآنگاه تابع  f(-x) = -f(x)داشته باشیم  xب( اگر برای هر عضو دامنه مانند 

 ویژگی های توابع زوج و فرد:

 .تنها تابعی است که هم زوج است و هم فرد y = 0تابع ثابت، تابعی زوج می باشد.اما تابع ثابت  (1

 محور تقارن توابع زوج می باشد. x = 0ها متقارن است.یعنی خط  yزوج نسبت به محور  منحنی توابع (2

 مرکز تقارن توابع فرد می باشد. O(0,0)ی منحنی توابع فرد نسبت به مبدا مختصات متقارن است.یعنی نقطه  (3

 با دامنه ی متقارن را می توان به صورت مجموع یک تابع زوج و یک تابع فرد به صورت زیر نوشت: fهر تابهع مانند  (4

f (x) = 
f(x)+f(−x)

2
+ 

f(x)−f(−x)

2
 

 زوج یا فرد بودن توابع زیر را مشخص کنید.تمرین: 

 y = √𝑥2الف( 

 

y = √𝑥ب( 
3 

 

 |y = x√|𝑥ج( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


