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  كاربرد مشتق 
 اكسترمم نسبي، اكسترمم مطلق

  

 مبحث

كتاب درسي ي صفحه  

  نقاط اكسترمم يك منحني ـ اكسترمم نسبي، اكسترمم مطلق  

fxگوييم هرگاه fرا نقطه اكسترمم نسبي تابع x0نقطه به طول :تعريف D0 وf (x ) در صورت موجود بودن برابر صفر شود و 0

f (x) در دو طرفx0 تغيير عالمت دهد.  

  .تواند در آن نقطه مشتق نداشته باشد شود، يعني تابع مي دقت كنيد كه اگر مشتق در آن نقطه موجود بود برابر صفر مي

  
  .پذير نيست ولي اكسترمم نسبي است مشتق x0شكل زير، تابع در نقطه به طولدر دو 

  

y)هر نقطه روي تابع ثابت: 1 نكته c) نيمم نسبي است هم ماكزيمم نسبي و هم مي.  

  

xfماكزيمم نسبي تابع: 1تست  (x)
x

 3
3   است؟برابر كدام  1

1 (1
2   2 (2    

3 (3  4 (4  
  
  

yتابع: 2تست  x x 3   در كدام فاصله، داراي ماكزيمم نسبي است؟ 3
1 (x  2 0   2 (x 0 2     

3 (x 2 3   4 (x   3 2   
  
  



 
 

  »هاي ديگر اكسترمم نسبي حالت«

                                                                 
f (x f.                          از بعد خود بيشتر و با قبل خود مساوي است 0( (x   .از قبل و بعد خود بيشتر است 0(

                                                                          
f (x f.                      با بعد خود مساوي و از قبل خود كمتر است 0( (x    .هاي نقاط مجاور، از هر دو كمتر است عرض از0(

  

اي كه متعلق به دامنه بوده و از همه باالتر باشد، ماكزيمم مطلق و  در كل بازه داده شده، عرض نقطه: نيمم مطلق تعريف ماكزيمم و مي
  .نيمم مطلق است تر، مي اي كه متعلق به دامنه بوده و از همه پايين عرض نقطه

  .نقاط اكسترمم و نوع آن را در شكل زير، مشخص كنيد: مثال

  
  .پذير نيست ها باشد، تابع مشتقyدر نمودارها، روي نقاط تيز و روي نقاطي كه خط مماس بر منحني موازي محور: 2 نكته

fي كند و طول اين نقطه در معادله مختصات نقطه اكسترمم نسبي، در معادله منحني صدق مي: 3 نكته (x)    .كند صدق مي 0

fاگر تابع: 3 تست (x) ax bx  3 2 xبه ازاي 1  2 باشد، 3برابر  يداراي ماكزيممa b كدام است؟  
1 (4  2 (4 -    

3 (3  4 (2 -  
  
  

Aاگر: 4تست 
1
xنقطه ماكزيمم تابع 0 ax by

x
 


2

  كدام است؟ abباشد، مقدار 2

1 (1  2 (2    
3 (1 -  4 (2 -  

  

  




