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نکات مهم در مورد نقاط تقاطع توابع:
 )1همان طور که قبال بیان شد ،اگر نقطه ای روی نمودار یک تابع باشد ،مختصات آن نقطه در معادله ی تابع صدق می کند
و برعکس ،یعنی اگر ) A(a,bروی نمودار تابع ) y = f(xباشد ،آنگاه . f(a) = b
 )2اگر نقطه ای روی محور  xها باشد ،آنگاه عرض آن صفر است و برعکس.
 )3اگر نقطه ای روی محور عرض ها باشد ،آنگاه طول آن صفر است و برعکس.
 )4اگر نمودار توابع  fو  gروی محور  xها در نقطه ای به طول  aمتقاطع باشند ،آنگاه نقطه ی ) A(a,0در هر دو تابع صدق
می کند.یعنیf(a) = 0 , g(a) = 0 :
 )5اگر نمودار توابع  fو  gروی محور  yها در نقطه ای به عرض  bمتقاطع باشند ،آنگاه نقطه ی ) B(0,bدر هر دو تابع صدق
می کند.یعنیf(0) = b , g(0) = b :
 )6در سهمی به معادله ی  y = ax 2 + bx + cطول راس سهمی که همان طول نقطه ی ماکزیمم یا می نیمم تابع است،
b

برابر  x = -می باشد.
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 )7اگر در تابع  ، fیک یا چند مجهول داشته باشیم و تابع  gفاقد مجهول باشد و گفته شود  fو  gیکدیگر را در نقاطی به طول
های معلوم قطع می کنند ،ابتدا طول های معلوم را در تابع  gقرار داده و عرض نظیر هر یک را بدست آورده و در
نتیجه نقاطی با مختصات معلوم خواهیم داشت.چون  fو  gدر این نقاط متقاطع هستند ،پس این نقاط در  fنیز صدق می
کنند.بنابر این با قرار دادن مختصات این نقاط در تابع  ،fمجهول های آن را می یابیم.
 )8همیشه به تعداد مجهوالت در مسئله شرط وجود دارد ،فقط باید دقت کنیم و شرط ها را بیابیم.
تمرین :اگر  f(x) = ax 2 + bx + cباشد a ،و  bو  cرا طوری بیابید که سهمی محور  yها را در نقطه ای به عرض  3و محور  xها
را در نقطه ای به طول  1قطع کند و از نقطه ی ) A(2,3نیز بگذرد.

تمرین :مقادیر  aو  bرا طوری بیابید که خط . y – 2x + 1 = 0منحنی

(1−a)x+1
4x+b

= ) f(xروی محور های مختصات متقاطع باشند.

تمرین :معادله ی سهمی را بنویسید که محور طول ها را در نقطه ای به طول  2و محور عرض ها را در نقطه ای به عرض  2قطع
کند و از ) A(3,1نیز بگذرد.

تمرین :خطوط  (2m – 1)x – y = 0و  2x + y – 3 = 0یکدیگر را در نقطه ای به طول  3قطع کرده اند.مقدار  mرا بیابید.

