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 درس دوم: معادالت درجه دوم

 

بود  ax2 + bx + c = 0 کلی به صورت:درسال قبل با حل معادله درجه دوم در حالت کلی آشنا شدیم.مثال فرم حل معادله درجه دوم:(1  

X12و =
−b±√Δ

2 a
می باشد وداریم:  Δ = b2 − 4 acاعداد حقیقی دلخواه بودند.از طرفیcوbو)a ≠  که درآن)0

(روابط بین ریشه های معادله درجه دوم:2  

باشند با توجه به رابطه بین ضرایب معادله و مقادیر ریشه ها خواهیم داشت:  ax2 + bx + c =  اگرαوβریشه های معادله درجه دوم0

α + β = s =
−b

a
؟)   𝛼 ⋅ 𝛽 = 𝑝 =

𝑐

𝑎
    (؟)

αوβمی توان عبارت درجه دوم را به صورت زیر تجزیه کرد با داشتن ریشه های معادله درجه دوم یعنی:1نکته  

ax2 + bx + c = a(x − α)(x − β)  

باداشتن ریشه ها دو راه وجود 2پس برای نوشتن معادله درجه  x2 − sx + p = 0 گاه می توان نوشت:آن  α ⋅ β = Pوα + β = s ویا اگر 

 دارد.

کدام است؟  M دیگرباشد ریشه  4x2 − mx − 7 = 0 یک ریشه معادله  x = −1 اگر(1مثال  

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................  

بدون حل معادله مجموع وضرب ریشه بدست آورده وآنرا تجزیه کنید.  3x2 = 5 x − 2 درمعادله ی(2مثال  

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................  

می نامیم.یعنی صفرهای تابع   F(x) )درصورت وجود(صفر ها تابع  F(x) = 0 بطور کلی جواب های هر معادله (صفرهای توابع:3  

 مقادیری از دامنه تابعfهستند که به ازاء آن هاF(x) معادل صفر است.
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xها(تعریف می شود. صفرهای تابع محل برخورد تابع بامحور طول ها)نکته مهم:  

رابدست آورید.  x4 − 25x2 + 144 = 0 صفر های معادلهمثال(  

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................  

ریشه های دیگر معادله را پیدا کرد:  x − aبرF(x)باشد می توان با تقسیمF(x) = 0 یکی از ریشه های معادله  x = a اگرنکته:  

باشد ریشه های دیگر آنرا بدست آورید.  x3 − 3 x − 2 = 0 یکی از ریشه های معادله  x = −1 اگر بطور مثال:   

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................  

را می توان براحتی  محل تالقی یا نقاط مشترک دو تابع  F(x) = 𝑔(x) دو تابع باشند با حل معادله ی   𝑦 = 𝑔(x) و𝑦 = F(x) اگرنکته:  

 بدست آورد

 نمودار سهمی:

yحاصل می شوند : = ax2 + bx + c که از تابع   نمودار هر عبارت درجه دوم یک سهمی خواهد بود∪یا∩

aسهمیmaxدارد∩ < aباشد سهمیmin   ∪واگر0 > 0 (اگر1  

بدست می آید.  y =
−Δ

4 a
x و  =

−b

2 a
از رابطهمینیمم یا ماکزیمم  ٬طول وعرض نقطه(2  

برابر میانگین صفر های تابع است. مینیممیا  ماکزیمم ٬(اگر معادله دو ریشه داشته باشد طول نقطه3  
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 نمونه سواالت امتحانی

معادالت زیر را حل کنید:-1  

x))الف − 2)(x + 1) = x(2 − x) 

 

)ب
2−x2

5
+

4x2+3

15
= 3 

 

4x3)پ + 2x2 − 6 x = 0 

 

و دو ریشه دیگر   mدو واحد بیشتر از ریشه ی دیگر است.مقدارx2 − 4 x + m = 0 ومدیکی از ریشه های معادله ی درجه -2  

 معادله را بدست آورید.

 

 

mرا پیدا کنید. نصف ریشه دیگر است  x2 + 2 mx + 2 = 0 یکی از ریشه های معادله درجه دوم -3  

 

 

صفر های توابع زیر را بدست آورید.-4  

f(x))الف = (x2 − 1)2 + 3(x2 − 1) + 2 

 

 

 

𝑔(x))ب = (x2 + X + 1)2 − 3x2 − 3 x − 1 
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را تجزیه کنید.  f(x) ابتدا صفر های توابع زیر را بیابید. سپس با استفاده از آن ها-5  

f(x))الف = 2x2 − 10 x + 12 

 

f(x))ب = 3x2 + 12 x + 9 

 

2x3برابر دو می باشد ریشه های دیگر را بدست آورید. − 12x2 + 20 x − 8 = 0 اگر بدانیم یکی از ریشه های معادله ی-6  

 

 

متر انداخته شده است اگر اندازه باقیمانده در اطراف فرش 10و6فرشی با ابعاد  96M2 داخل اتاقی مستطیل شکل به مساحت-7  

 مساوی باشد ابعاد اتاق را پیدا کنید.

 

 

 

Cm2 10 300متر مربع است 18از عرض آن بیشتر است.اگر برای کاشی کردن کف یک اتاق که مساحت آن    کاشی طول یک-8

ستفاده می شود. ابعاد کاشی را پیدا کنید؟کاشی ا  
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 معادالت وتوابع

را باشند یک رابطه را مشخص می کنند ولی این رابطه ها همیشه یک تابع را نتیجه نمی yوxمعادالتی که دارای دو متغییر مانند

 دهند.

 آورده شود،یک تابع نخواهیم داشت.توانی زوج داشته باشد یا داخل قدر مطلق yاما بطور کلی اگر در رابطه ها ،

 مثال:

1)X2 + y = −4       √ 

2)𝑥 − 𝑦2 = 11       × 

3)𝑦 = |𝑥|+1             √        

4)|𝑦| + |𝑥| = 1     × 

5)𝑥2 + 𝑦2 = 1       × 

 جزء صحیحتابع 

گیرید قرار می n+1وnبین دو عددصحیح متوالی یک عدد دلخواه وحقیقی باشد این عدد حقیقی حتماaًجزءصحیح یک عدد:اگر

 نمایش داده می شود.[a]نامیده وباaیک عدد کوچکتر را جزءصحیح

 مثال:

[2/5]→ 2      ,     [2/99] → 2     ,    [0/2] → 0    .       [−
1

3
] → −1    ,    [√2] → 1 

≥[x]نکته:درحالت کلی xیعنی در حالتی کهx ∈ z    باشد تساوی برقرار است در غیر این صورت[x]< x 

 13=[13]         9-=[9-]           ,مثال:                                                                                                             

∋xتمرین:تابع جزءصحیح زیر را رسم کنید به شرطی که  باشد.[3و2−]
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صورت زوج های مرتب جای مولفه های اول ودوم عوض شود رابطه جدیدی تشکیل می شود که  اگردریک تابع بهوارون یک تابع:

 وارون تابع ما خواهد بود.

 

 اگروارون یک تابع بازهم تابع باشد به آن تابع وارون می گویند.نکته:

هرتابعی وارون دارد اما هر تابعی ،تابع وارون ندارد .مگراینکه تابع شرایط یک به یک داشته باشد به این صورت که مولفه های تذکر:

 دوم نیز تکراری نباشد.

 درآن هرعضو برد فقط به یک عضو از دامنه نظیر شده باشند تابع یک به یک خواهد بود .یعنی:fتابعهرگاه 

 

 مثال تابع زیر یک به یک نیست. 

 

  زیرا:

 

 برای تشخیص تابع یک به یک درحالت های زیر خواهیم داشت:نکته:

 باید پیکان های خروجی و ورودی فقط یکی باشد.نمودار وِن:-1

 در مؤلفه های دوم تکرار نباشد. های مرتب:درزوج -2

 ها(نمودار را فقط دریک نقطه قطع کند.xهرخط موازی محور طول ها)نمودار درصفحه:-3

 بدست آوردن ضابطه وارون یک تابع:

 حساب شده استxبرحسبyباتوجه به ضابطه می دانیم که-1

 محاسبه می کنیم)درصورت امکان(yرابرحسبxحال-2

 راعوض می کنیمyوxآنچه بدست آمد را به جای متغییر های -3

  مثال:



 جزوه درس حسابان

 

       

رارسم کرده وسپس چند نقطه الزم از نمودار اصلی را y=xاگر بخواهم وارون یک تابع را از نمودار آن رسم کنیم ابتدا خطنکته:

 می شود.نسبت به این خط قرینه می کنیم از وصل کردن این نقاط به هم نمودار وارون تابع حاصل 

 اعمال روی توابع)جمع،تفریق،ضرب وتقسیم(

Dfدوتابع دلخواه باشند وgوfفرض کنید ∩ D𝑔.تهی نباشد 

Dfدرx.برای هربصورت زیر تعریف می شودgوfآنگاه چهارعمل اصلی روی توابع ∩ D𝑔:داریم 

 (1 

 (2 

 (3 

 (4 

  مثال عددی:

 

............................................................................................................................................................................................................................................... 

F+g={(1,2+0),(4,5+11),(8,2+13)} 

f-g={(1,2),(4,-6),(8,-11)} 

f.g={(1,0),(4,55),(8,26)} 

 

نشان می دهند وزمانی تعریف می شود که برای gofرابصورتfباgدوتابع باشندترکیب تابعfوgاگرترکیب دوتابع:

 نیز تعریف می شود.fogبه طور مشابهg(f(x))=(x)(gof)وجود داشته باشد. واین را بصورت gدرون دامنهf،f(x)دردامنهxهر

 راتشکیل دهید.fogوgofتابعg={(0،2),(4,-1),(3،1)}وf={(1،0),(2،5),(-1،4)}اگرمثال:

gof={(1,2),(-1,-1)} 

(gof)(1)=g(f(1))=g(0)=2 

(gof)(2)=g(f(2))=g(5)=* 
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(gof)(-1)=g(f(-1))=g(4)=-1 

Fog={(0,5),(4,4),(3,0)} 

Fog(0)=f(g(0))=f(2)=5 

Fog(4)=f(g(4))=f(-1)=4 

Fog(3)=f(g(3))=f(1)=0 

وبرای تبدیل سانتیگراد به کلوین از ضابطه                            تبدیل دما از واحد فارنهایت به سانتیگراد از ضابطه: برایمثال:

فارنهایت 5ابع ای بنویسید که فارنهایت را مستقیما به کلوین تبدیل کند وبدست آورید تاستفاده می شود .

 کلوین است؟چند 

  ترکیب کنیم:fراباgباید تابعحل(

 

 

 

 

D𝑔طبق تعریف زمانی امکان پذیراست کهgofترکیب تابعنکته مهم: ∩ D𝑓 ≠ ∅ . 

 از الگوی زیر استفاده می شود.gofبرای مشخص کردن دامنه تابع

 

 به طور مشابه

 

 رابدست آورید.gofوضابطهاگر                      و                      ،تمرین(

                                                                                                                                  حل(  
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 دوتابع باشند.اگرتمرین(

 رابصورت زوج مرتب بنویسید.fogتابعالف(

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................... 

 رادرنظر گرفته دامنه اش را بنویسید.    تابعب(

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................... 

 تابع نمایی

 که درآن شیک عدد مثبت ولی مخالف یک می باشد تابع را نمایی می نامند.f(x)=axهرتابع با ضابطه

 خواهد بود.                وبرد آنRکلیدامنه این تابع درحالت 
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 √                                مثال(

 √ 
 × 

             نمودار تابع نمایی:

است ونمودار آن به صورت  صعود،مقدار تابع نیز افزایش می یابد در این شرایط تابع همیشه در حال xباشد دراین حالت با افزایش <1aاگر-1

 زیر است.

 

است ونمودار آن  نزولمقدار تابع،کاهش می یابد.دراین شرایط تابع همیشه درحال xباشد دراین حالت با افزایش 1a<<0اگر-2

 بصورت زیر است.
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 برای رسم یک تابع همانی بهتر است از روش نقطه یابی وانتخاب نقاط الزم نمودار را رسم کرد.نکته:

 نکات مهم

به y=bیک تابع نمایی است برای رسم آن با نقطه یابی با روش نقطه یابی نمودار از روی خطy=kax+t+bتابع به شکل کلی-1

 صورت صعودی یا نزولی رسم می شود.

 انتقال طولی

 انتقال می دهیمx=kرارسم می کنیم وسپس نمدار به نقطهy=axنمودارy=ax+tبرای رسم نمودار تابع:1تذکر 

 

 

 

 

 به سمت چپ کشیده می شود.x=-kبه اندازه دارونم                وبرای رسم

 انتقال عرضی

واحد kنمودار تابع                  واحد به باال منتقل ،شود و برای حالتkبه اندازه           اگر نمودار تابع                برای رسم-3

 به پایین منتقل می شود.

 روش پیدا کردن دامنه تابع براساس ضابطه آنها:

 اگر ضابطه یک تابع بصورت چند جمله ای باشد دامنه همیشه اعداد حقیقی است.تابع چند جمله ای:-1

 

 اگرضابطه یک تابع بصورتی گویا باشد. دامنه آن بصورت زیر تعریف می شود:تابع کسری:-2

 عبارت گویاR=-}ریشه های مخرج{
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 دامنه توابع زیر را بدست آورید.

 

 توابع رادیکالی:-3

 اگر فرجه فرد باشد دامنه تابع همان دامنه عبارت زیر رادیکال است.الف(

 

 باشد. نامنفیهایی از اعداد حقیقی خواهد بودکه عبارت زیر رادیکال برای آنها xاگرفرجه زوج باشد دامنه ب(

 مثال(
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−∞ − 4      − 1           1             3    + ∞          x 

+ + - + +  

- + + + +  

+ + + + -  

 عالمت - + - + -

Dn = و4−) − 1] ∪  (3و1]

 را به همراه دامنه آنها به دست آورید.f-g،fog،     ،توابعg(x)=2-xوf(x)=4xاگر(1تمرین

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................... 

 آورید.ودامنه آن را بدست fog تابع               ،                     برای دوتابع(2تمرین

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................... 

 توان های حقیقی:

از این رو قوانین توان برای توان های گنگ هم مانند توان های گویا هرعدد حقیقی می تواند باشد xمقدار،           گفتیم که درتابع

 برقرار خواهد بود.
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 ودلخواه باشند داریم:x،           درحالت کلی اگر 

 (1 

 (2 

 (3 

 (4 

 (5 

 (6 

 

 (7 

 مثال(حاصل                             رابدست آورید.

 

 را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.اعداد                      تمرین(

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................... 

 کاهش می یابد.    مقدارxباشدبا افزایش a>0<1اگرنکته:
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