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فصل اّول: کاربرد برخی تابع ها در زندگی روزمره

بخش سوم: تابع نمایی

اهداف بخش
1 درك تابع هاي نمايي

٢ تشخيص رفتار صعودي يا نزولي تابع هاي نمايي
٣ محاسبه مقدار تابع نمايي

واژه های کلیدی: تابع نمايی، رفتار افزايشی يا کاهشی

نگاه کلی به بخش 
با تابع های نمايی است. در اين بخش برای رسيدن به  هدف اين بخش، آشنايی 
تابع های نمايی، از مسئلة رشد جمعيت و اهميت آن در برنامه ريزی استفاده شده 
به دست  چگونه  را  جمعيت  رشد  که  می شود  مطرح  کالس  در  سؤال  اين  است. 
می آورند. در فعاليت )4( به اين سؤال پاسخ داده می شود. در اين فعاليت به يک 

تابع نمايی خاص می رسيم و سپس رسماً توابع نمايی معرفی می شوند.
با ذکر چند مثال و تمرين اين مفهوم، در فعاليت )5( رفتار افزايشی يا کاهشی اين 

توابع بررسی می شوند و در مثال هايی اين رفتارها نمايش داده می شوند. 

ورود به مطلب
بهتر است زمينه هايی را بيابيم که در آنها تابع نمايی وجود داشته باشد. در کتاب 
بانکی،  مانند سود  استفاده شده است. زمينه های ديگری  از زمينة رشد جمعيت 
تکثير باکتری ها، استهالك، تبديل مواد راديواکتيو، ... نيز وجود دارند که با توجه 
به درك هنرجويان می توان از آنها هم استفاده کرد. در يک زمينة انتخاب شده، 
بايد به دنبال جواب اين سؤال باشيم که مقدار يک کميت بر حسب کميت ديگر 
چگونه محاسبه می شود. البته جواب سؤال بايد يک تابع نمايی باشد و سپس توابع 

نمايی کلی را تعريف کنيم.

فعالیت آموزشی
پس از طرح سؤال دربارۀ چگونگی رشد جمعيت به فعاليت )4( می رسيم که در 

جهت پاسخ به اين سؤال قرار دارد.
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اهداف:
 درك نقش تابع نمايی در مدل سازی پديده ها.

 آشنايي با مفهوم تابع نمايی.
 آشنايی با رفتار تابع نمايی.

مهارت ها و فرایندها:
 پيوندها و اتصاالت )رياضي و خارج رياضي(.

 حل مسئله )مدل سازی(.

حل فعالیت )4(
1 1/02 برابر.

٢ جدول تکميل شده:

جمعیت بر حسب 
شمارة سالمیلیون نفر

1/021
)1/02(22
)1/02(33
)1/02(44

......
)1/02(xx

......
)1/02(2020
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فصل اّول: کاربرد برخی تابع ها در زندگی روزمره

٣ f  )x( = )1/02(x  و دامنة تابع بازۀ ]20 , 0[ است. البته، در اينجا، تعداد سال 
می تواند عدد حقيقی باشد، اما اگر فقط پايان سال را درنظر داشته باشيم دامنة 

تابع، مجموعة }20 , ... , 1 , 0{ است.

پس از ارائه تعريف و مثال، برای تثبيت يادگيری به کار در کالس)4( می رسيم. 

حل کار در کالس )4(
ب( 5 = 20 × 5  الف( 20 = 22 × 5  

× =
1

335 2 5 2 ت(    −× =1 55 2 2 پ( 

در ادامه فعاليت )5(، رفتار افزايشی يا کاهشی تابع های نمايی بررسی می شوند.
اهداف موضوعی:

 آشنايی با خواص و رفتار تابع های نمايی.
 کسب مهارت رسم نمودار تقريبی تابع نمايی از طريق نقطه يابی.

فرایندها:
 بازنمايی ها
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حل فعالیت )5(
جدول تکميل شده:

3210-1-2-3x

279311
3

1
9

1
27٣x

x x+ = ×13 3 3 1 سه برابر خواهد شد، زيرا 
٢ با افزايش x مقدار )f   )x افزايش می يابد.

٣ نمودار تابع:

    -3    -2/5     2    -1/5    -1   -0/5     0      0/5     1     1/5      2    x

y

4/5

4

3/5

3

2/5

2

1/5

1

0/5

در اين فعاليت رفتار افزايشی اين تابع نمايی خاص مشخص می شود، اما با ارائه 
چند مثال ديگر معلوم می شود که وقتی پايه عددی کمتر از 1 باشد، تابع نمايی 

رفتار کاهشی دارد.
برای تثبيت يادگيری به کار در کالس)5( می رسيم.



31

فصل اّول: کاربرد برخی تابع ها در زندگی روزمره

حل کار در کالس )5(
1ـ نقاط مشخص شده در جدول »الف« روی نمودار تابع نمايی است، زيرا از نقطة 

 می گذرد و با هر واحد افزايش متغير x، مقدار y، 4 برابر می شود قانون اين  
 
 

0
1

تابع  f   )x( = 4x می باشد.
می يابد  افزايش  واحد   4  ،y مقدار   ،x متغير  افزايش  واحد  هر  با  در جدول »ب« 
بنابراين نقاط مشخص شده در اين جدول روی نمودار يک تابع خطی است و شيب 

 روی نمودار اين  
 
 

0
1

خط مربوط به اين نمودار 4 می باشد با توجه به اينکه نقطة 
تابع است قانون اين تابع f   )x( = 4x +1 می باشد.

2ـ الف( تابع نمايی است و پايه بزرگ تر از 1 است )با افزايش مقدار x، مقدار y نيز 
افزايش می يابد(.

ب( تابع درجة دوم است. )نمودار سهمی است( 
پ( تابع خطی است.

ت( تابع نمايی است و پايه کوچک تر از 1 است )با افزايش مقدار x، مقدار y کاهش 
می يابد(.
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حل مسائل
1 مهارت ها و فرایندها: حل مسئله

( )الف ( ) (f = =010 14  

( )ب (g −− = =1 11 5 5  

( )پ ( ) (f = = =
1
21 1 1 1

2 4 4 2  

( )ت ( ) (f −− = =111 44    

( )ث (g = =
1

331 5 53   

٢ مهارت ها و فرایندها: استدالل، بازنمایی ها 
 ،  x  جدول قسمت )ب( مربوط به يک تابع نمايی است. زيرا افزودن 1 واحد به متغير
( است.  ( ) (xf x = 1

3 1 برابر شده است. در اين حالت، مقدار تابع به صورت 
3  ،  y مقدار

 ،x  جدول قسمت )پ( مربوط به يک تابع نمايی است. زيرا با افزودن 1 واحد به متغير
(  است.  ( ) (xf x = 1

2 مقدار y، 0/5 برابر شده است. در اين حالت، قانون تابع به صورت 
)وجود اشتباه چاپی در جدول،  0/625  بايد 0/125 باشد(

 ،x  جدول قسمت )ت( مربوط به يک تابع نمايی است. زيرا با افزودن 1 واحد به متغير
( است.  ( xf x = 2 مقدار y، 2 برابر شده است. در اين حالت ، قانون تابع به صورت 

٣ مهارت ها و فرایندها: حل مسئله، بازنمایي ها

محل تقاطع با 
محور yها

تغییرات y به ازای 1 واحد 
x ردیفقانون تابعافزایش

 
 
 

0
6y = 6x1 برابر1

 
 
 

0
0/9y = )0/9(x2 برابر1

 
 
 
 

0
1
3

2xy برابر = ×1 23
3

 
 
 

0
1 برابر3

5) (xy = 13 5
4
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فصل اّول: کاربرد برخی تابع ها در زندگی روزمره

4 مهارت ها و فرایندها: حل مسئله، استدالل
پ( افزايش  ب( کاهش  الف( افزايش 

5 مهارت ها و فرایندها: حل مسئله، استدالل، پیوند و اتصاالت 
f   )x( = 5000000)1/12(n )الف

f )5( = 5000000 )1/12(5 ≈ 8811708 )ب

6 مهارت ها و فرایندها: بازنمایی ها، استدالل کردن 
الف( 

210-1-2x

3 × 22

12

3 × 21

6

3 × 20

3

3 × 2-1

3
2

3 × 2-2

3
4

f   )x(

 
 
 

0
3

ب( 
 

پ( به ازای افزودن يک واحد به متغير x، مقدار تابع f، دو برابر می شود. 

به دست  مهارت  کردن،  استدالل  بازنمایی ها،  فرایندها:  و  مهارت ها   7
آوردن مقدار تابع 

 a   =  2 ها عدد 2 است، پس y الف( با توجه به اينکه محل برخورد نمودار تابع با محور

تابع است، می توان گفت مقدار   که روی نمودار  
 
 

1
6

به نقطه  با توجه  همچنين 
b   =  2. پس قانون تابع به صورت : f   )x( = 2 × 3x  است.

ب( 
f   )2( = 2 × 32 = 2 × 9 = 18  

) (f −− = × = × =1 1 21 2 3 2 3 3  
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فصل اّول: کاربرد برخی تابع ها در زندگی روزمره

درک مفهوم حد
فصل دوم
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 نقشه مفهومی فصل دوم 

نزدیک شدن متغیر به یک عدد و هم زمان 
نزدیک شدن مقادیر تابع به یک عدد دیگر

قابل تعریف بودن حد در یک نقطه

حدتابع

وجود یا عدم 
وجود حد

یکتایی حد

نقطه حدگیری

حد از روی جدول 
تابع

حد از روی نمودار تابع

نماد حد

محاسبه حد

حد تقسیم تابع ها

0ــــ0 حالت مبهم 

حد مجموع و 
حاصل ضرب تابع ها
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فصل دوم : درک مفهوم حد

اهداف کلی پودمان
1 درك فرايند حدگيری و مفهوم حد

٢ درك رابطة بين نقطة حدگيری و دامنة تابع
٣ درك وجود يا نبود حد در نقاط حدگيری

4 تشخيص حد تابع از روی جدول و نمودار تابع
5 آشنايي با نماد حد تابع در يک نقطه 

6 محاسبة حد مجموع، ضرب و تقسيم تابع ها
0ــــ0 7 آشنايی با حالت مبهم 

پیش نیازها
 آشنايی با توابع و بازنمايی های مختلف آن 

 آشنايی با انواع توابع 
 توانايی محاسبه مقدار تابع در نقاط دامنة آن به کمک بازنمايی های مختلف تابع 
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بخش اول: حد تابع ها

اهداف بخش
1 درك مفهوم نزديک شدن متغير تابع ) از دامنة يک تابع ( به يک نقطه و به 

دنبال آن، نزديک شدن مقادير تابع به يک نقطة ديگر
٢ درك مفهوم حد تابع در يک نقطه 

٣ تشخيص قابل تعريف بودن يا نبودن حد تابع در نقاط داده شده
4 تشخيص وجود حد در نقاطي که حد قابل تعريف است

5 حدس مقدار حد در نقاط داده شده به کمک جدول و نمودار
6 آشنايي با نماد حد تابع در يک نقطه

واژه های کلیدی: حد، نقطة حدگيری، نزديک شدن

نگاه کلی به بخش
به همين  می گيرد.  صورت  حد  مفهوم  با  هنرجويان  آشنايی  اولين  بخش  اين  در 
دليل، سعی شده اين مفهوم در يک زمينة طبيعی به روشنی ديده شود تا به راحتی 
قابل فهم شود. زمينة انتخاب شده، برخورد يک موشک با يک هواپيما است. مسئله 
طرح شده، يافتن ارتفاع هواپيما در زمان برخورد موشک است. اين ارتفاع مستقيماً 
برخورد  از  قبل  لحظات  در  ولی  است  نشده  ثبت  و در جايی  نيست  در دسترس 
اين  است. حل صحيح  ثبت شده  هواپيما  در جعبة سياه  هواپيما  ارتفاع  موشک، 

مسئله، به طور طبيعی مفهوم حد را در ذهن هنرجويان ايجاد می کند.
يافتن حد تابع ها در ابتدا به صورت حدس از روی جدول و نمودار تابع ها انجام 
می شود و در مثال های متنوع، عمليات مورد نياز برای يافتن حد يک تابع تمرين 
می شود. پس از يافتن يک درك کلی از مفهوم حد، به جزئيات اين مفهوم پرداخته 
می شود. در فرايند حدگيری، همواره يک تابع و يک نقطه به عنوان نقطة حدگيری 
و نزديک شدن متغير تابع از داخل دامنة تابع به نقطة حدگيری و هم زمان نزديک 

شدن مقادير تابع به مقدار حد وجود دارد. 
تشخيص اينکه چه نقاطی را می توان به عنوان نقطة حدگيری برای يک تابع به کار 
برد تحت عنوان قابل تعريف بودن حد يک تابع در يک نقطه آمده است. همچنين 
وجود يا نبود حد، نکته مهمی است که با قابل تعريف بودن يا نبودن حد در يک 
نقطه فرق دارد. ابتدا قابل تعريف بودن حد يک تابع در يک نقطه بايد برقرار باشد، 

بعد سراغ اين سؤال می رويم که حد در آن نقطه وجود دارد يا وجود ندارد.
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فصل دوم : درک مفهوم حد

پس از درك اين جزئيات، مفهوم حد به طور رسمی تعريف می شود و يکتايی حد 
تذکر داده می شود. در اينجا مفهوم به اندازۀ دلخواه نزديک شدن مقادير تابع و به 
اندازۀ کافی نزديک شدن مقدار متغير به طور گذرا توضيح داده می شوند. پس از 

ذکر چند مثال، نماد حد معرفی و در مثال ها روی آن تمرين می شود.

ورود به مطلب 
از آنجا که مفهوم حد برای هنرجويان جديد است و با مفاهيم قبلی رياضی تفاوت 
اساسی دارد، درك آن برای هنرجويان بسيار سخت است. به همين دليل در اين 
بخش بايد بسيار با دقت و حساب شده وارد شويم. برای آموزش اين مفهوم نبايد 
عجله کرد و انتظار داشت در مدت کوتاه اين مفهوم به سرعت فهميده شود. اين 
مفهوم اجزايی دارد )تابع، دامنة تابع، نقطة حدگيری، نزديک شدن متغير از داخل 
دامنة تابع به نقطة حدگيری، نزديک شدن مقدار تابع به يک عدد ديگر( که بايد 

به همة آنها توجه کرد. 
بهترين روش يافتن يک زمينة طبيعی مناسب و طرح يک مسئله در آن زمينه 
است که برای حل آن مسئله هنرجو مجبور باشد تمام فرايند حدگيری و اجزای 
اين فرايند را به کار برد. البته الزم نيست هنرجو با مفهوم حد پيشاپيش آشنا باشد 
تا از عهده اين کار برآيد، بلکه حل اين مسئله او را  به طور طبيعی به اين فرايند 

هدايت خواهد کرد.

فعالیت آموزشی
در ابتدای اين بخش در طی يک مباحثه بين هنرجويان و معلم، مسئله ای طرح 
می شود و راه حل هايی ارائه می شود. در فعاليت )1( سعی می شود راه حل پيشنهادی 

به مرحلة اجرا درآيد.

اهداف:
نزديک کردن مقادير  با  به يک مقدار،  تابع  نزديک شدن مقادير   درك مفهوم 

متغير تابع به يک مقدار خاص.
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 شکل گيری مفهوم حد در ذهن هنرجو
 حل مسئلة طرح شده در قبل از فعاليت

مهارت ها و فرایندها 
 پيوندها و اتصاالت )رياضي و خارج رياضي(.

 بازنمايی ها.
 استدالل کردن.
 حدسيه سازی.

توجه داشته باشيد که برای معرفی مفهوم حد در اين فعاليت، تابعی انتخاب شده 
است که در نقطة مورد بررسی، تعريف نشده است و نمی توان از مقدار تابع در اين 
نقطه صحبت کرد. به اين ترتيب لزوم بررسی حد اين تابع، ضرورت دارد و نمی توان 

از مقدار تابع در اين نقطه استفاده کرد. 

حل فعالیت 1
h   )8( = 7 1 ارتفاع هواپيما 7 کيلومتر از سطح زمين است.

٢ خير، زيرا 10 در دامنة تابع h نيست. 
٣ بله، چون تابع h به ازای همة اعداد در بازۀ )10 , 5[ تعريف شده است.

4 جدول تکميل شده:

109/9999/999/99/959/595t

?7/99957/9957/957/9757/757/55/5 h)t(

5 با نزديک شدن مقادير t به 10، مقادير )h   )t به عدد 8 نزديک می شوند.
6 ارتفاع هواپيما در لحظة t = 10، برابر 8 کيلومتر بوده  است.

پس از اين فعاليت، مفهوم حد به طور صريح تر بيان می شود و با مثال هايی روی 
اين مفهوم تمرين می شود. در برخی مثال ها حدگيری يک طرفه و در برخی ديگر 
دو طرفه است و تذکر داده می شود که در هر دو حالت ممکن است در حدگيری 
رخ دهد. به ويژه به اين نکته پرداخته می شود که حد يک تابع فقط در نقاط خاصی 

قابل تعريف است. اين نکات در کار در کالس )1( تمرين می شود.
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فصل دوم : درک مفهوم حد

حل کار در کالس )1(
. با توجه به دامنه می توان گفت اين تابع در  [ , ( ) , ]SD = −π π0 0 الف( دامنه:  
تعريف شده است.  از صفر  بزرگ تر  و  از صفر  مقاديِر کوچک تر  ازای  به  بازه هايی 
بنابر  اين نزديک شدن به صفر از مقادير کوچک تر و بزرگ تر از صفر )از دو طرف( 

انجام می شود.
ب( جدول تکميل شده:

0/10/010/0010-0/001-0/01-0/1x

0/9980/99980/9999 ? 0/99990/99980/998 S)x(

با توجه به مقادير تابع در نزديکی صفر، مالحظه می شود هرچه متغير x به صفر 
sinx در 

x
نزديک تر می شود مقدار تابع به عدد 1 نزديک تر می شود، يعنی حد تابع 

صفر، عدد 1 است. 
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      -7      -6     -5       4       -3     -2      -1      0        1       2      3       4       5      6       7       

2

1

-1

-2

x

y

ت( حد اين تابع در تمامی نقاط ]π , π-[ قابل تعريف است.
در ادامه، به صورت مباحثه ای، دربارۀ وجود و عدم وجود حد و رابطة آن با قابل 
تعريف بودن حد بحثی ارائه می شود و در کار در کالس)2( روی آن تمرين می شود.

پ( نمودار تابع نيز نشان می دهد با نزديک شدن x به صفر، )S   )x به عدد1 نزديک 
می شود يعنی در نمودار نيز حدس ما تأييد می شود.
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فصل دوم : درک مفهوم حد

حل کار در کالس )٢(
h)x(=sinx  :1 تابع

الف( اين تابع در همة نقاط نزديک صفر تعريف شده است، بنابراين حد آن در صفر 
قابل تعريف است.

ب( جدول تکميل شده:

0/10/010/0010-0/001-0/01-0/1x

0/9980/00990/0009   ? -0/0009-0/0099-0/0998 sin)x(

 -3/5    -3    -2/5     2    -1/5    -1   -0/5     0      0/5     1     1/5      2    2/5     3      3/5 x

y

1

0/5

-0/5

-1

 x  نمودار تابع: با توجه به مقادير تابع در نزديکی صفر مالحظه می شود هرچه متغير
به صفر نزديک تر می شود مقدار تابع نيز به عدد صفر نزديک تر می شود يعنی حد تابع 

sinx در صفر، عدد صفر است. 

( با دامنة )4 , 0( ( t t
g t

t
+=

2
٢ تابع: 

الف( اين تابع در همة نقاط بزرگ تر از صفر و نزديک صفر تعريف شده است. بنابراين 
حد آن در صفر قابل تعريف است. 

ب( جدول تکميل شده:

0/10/010/0010/00010t

3/3210/0531/64100/004?   g)t(
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 t  نمودار تابع: با توجه به مقادير تابع در نزديکی صفر مالحظه می شود هرچه متغير
به صفر نزديک تر می شود مقادير تابع بزرگ تر می شود و به هيچ عدد خاصی نزديک 

نمی شوند، بنابراين، اين تابع در t =0 حد ندارد. 

     0      0/5     1     1/5      2    2/5     3      3/5    4     4/5     5
x

y

6

5

4

3

2

1

( با دامنة }0{ - )5 , 5-( ( x x
f x

x

+=
4 6

2 ٣ تابع: 

الف( اين تابع در همة نقاط نزديک صفر تعريف شده است، بنابراين حد آن در صفر 
قابل تعريف است. 

ب( جدول تکميل شده:

0/10/010/0010-0/001-0/01-0/1x

1/0041/00001/0000 ? 1/00001/00001/004  f  )x(
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فصل دوم : درک مفهوم حد

نمودار تابع:

     -5      -4      -3      -2      -1     0        1       2       3      4       5  

6

5

4

3

2

1

x

y

با توجه به مقادير تابع در نزديکی صفر مالحظه می شود هرچه متغير x به صفر 
نزديک تر می شود مقدار تابع به عدد 1 نزديک تر می شود، يعنی حد تابع عدد 1 

است. 

در اين قسمت نماد حد معرفی می شود و با مثال های متعدد چگونگی به کارگيری 
اين نماد توضيح داده می شود. در کار درکالس)3( اين مطالب تمرين می شوند. 

با ارائة حد چند تابع با نماد حد، از هنرجويان  توضیح: در اين قسمت می توان 
خواست آن را با زبان خود بيان کنند.

حل کار در کالس )٣(

lim) (
x

x
→

− =
2

3 1 5 الف( 
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حل مسائل
1 فرایندها و مهارت ها: استدالل ، بازنمایی 

الف( حد اين تابع در نقاط x = 2 , 3 , 4 , 5 قابل تعريف است. چون نمودار تابع نشان 
می دهد که می توانيم متغير x را )در دامنه تابع( روی محور طول ها به اين نقاط 
نزديک کنيم. نقاط x = 1 ,   6 از دامنه تابع دور هستند و نمی توانيم از دامنة تابع 
تعريف  قابل   x  = 1 ,   6 نقاط  در  تابع  اين  بنابراين حد  نزديک شويم.  نقاط  اين  به 

نمی باشد. 
ب( حد تابع در نقاط x = 2 ,  4 , 5 موجود است. 

lim ) (
x

f x
→

=
2

3    ,    lim ) ( /
x

f x
→

=
4

3 5
   

 ,    lim ) (
x

f x
→

=
5

1  

٢ فرایندها و مهارت ها: بازنمایی 

x وقتی x به صفر ميل می کند، برابر 0 است.  الف( حد تابع 

1 ميل می کند ، برابر 4 است. 
4  وقتی x به  

x
1 ب( حد تابع 

π ميل می کند، برابر 1 است. 
2 پ( حد تابع sinx وقتی x به 

٣ فرایندها و مهارت ها: استدالل، حل مسئله
 قابل تعريف می باشد. زيرا از داخل دامنة تابع f به هر  حد تابع f در تمامی نقاط 

عدد حقيقی می توان نزديک شد. 

4 فرایندها و مهارت ها: بازنمایی، استدالل 
حد اين تابع در تمامی نقاط )∞+  ,2[ قابل تعريف است. 

2/12/012/0012/00012/000012 ←x

3/161031/6100316? ←  f  )x(

lim ) ( lim
x x

x
g x

x→− →−
= =

+3 3

3
1 2 ب( 

lim
x

x
→

− =2
1

1 پ( 0

 lim
x→−

=
1
8 8 ت( 
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فصل دوم : درک مفهوم حد

حد اين تابع در x = 2  وجود ندارد. چون با نزديک شدن مقادير x به 2، مقادير 
)f   )x در حال بزرگ شدن هستند و به هيچ عدد خاصی نزديک نمی شوند. بنابراين 

x و دامنه )∞ + , 2( در x = 2 حد ندارد. 
x

−
−

2
2 تابع با قانون 

5 فرایندها و مهارت ها: بازنمایی، استدالل 
 را در نظر بگيريد. با توجه به نمودار، حد  برای مثال، تابع f   )x( = 2x + 1  با دامنه 

تابع f در x = 1 برابر 3 می باشد. حد اين تابع در هر نقطه ديگری هم وجود دارد. 

6 فرایندها و مهارت ها: استدالل، حل مسئله

( قابل تعريف می باشد.  , ] [ , (−∞ − +∞2 2 الف( حد اين تابع در نقاط 
( وجود دارد و در  , ( ) , (−∞ − +∞2 2 ب( با توجه به نمودار تابع، حد تابع در نقاط 

نقاط x = -2 و  x = 2 وجود ندارد. 

7 فرایندها و مهارت ها: بازنمایی، استدالل 
الف(

3/93/993/999→ 4 ←4/0014/014/1x

2/972/992/999→ 3 ←3/00023/0023/02 g )x(

lim ) (
x

g x
→

=
4

3  

1

1

2

2

3

4

5

y

x
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می توان  نمودار  به  توجه  با  ب( 
هر  به   x شدن  نزديک  با  گفت، 
نقطه ای مانند a، در بازۀ )∞+ , 0[  
a+1 نزديک  مقادير )g   )x نيز به 

می شود. 
خارج  نقاط  در  تابع  اين  پ( حد 
تعريف  قابل   ]0  ,  +∞( بازه  از 

نمی باشد. 

8 فرایندها و مهارت ها: بازنمایی، استدالل 
حد تابع h در x = 2 قابل تعريف است و با توجه به شکل و جدول زير می توان گفت:

lim ) (
x

h x
→

= −
2

1  
 

→ 21/9991/991/9x

→ -1-0/999-0/99-0/9 h)x(

y

x
a

a

1

1

+1

     -3      -2      -1     0        1       2       3  

6

5

4

3

2

1

-1

-2

x

y


