
 
 

 

 

 

 

 

 

تعریف شده  𝑥0(، به جز احتماال در نقطه ی Iیک نقطه ی میانی بازه ی  𝑥0) 𝑥0شامل  Iدر تمام نقاط بازه ی  fفرض کنید تابع 

می توان به آن نزدیک  𝑥0است، با مقادیر کمتر و بیشتر از  Iیک نقطه ی میانی بازه ی  𝑥0باشد.در این صورت چون نقطه ی 

 ضروری نیست. 𝑥0در نقطه ی  fشد.دقت کنید تعریف شدن 

 را در: fتابع 

، می توان به این مقطه  𝑥0قابل محاسبه نیست، ثانیا فقط با مقادیر کمتر از  f(𝑥0)در نظر می گیریم.اوال  I = (a,𝑥0)الف( بازه ی 

 نزدیک شد.

,I = (𝑥0ب( بازه ی  𝑏)  در نظر می گیریم.اوالf(𝑥0)  قابل محاسبه نیست،ثانیا فقط با مقادیر بیشتر از𝑥0  می توان به آن نزدیک

 شد.

⊇ Iدر بازه ی  fفرض کنیم تابع حد:   𝐷𝑓  شاملa  تعریف شده باشد و نقطه یa ز داخل به گونه ای باشد که بتوان اI  بهa  نزدیک

را حد  Lنزدیک شود، عدد  Lها به عدد حقیقی  yروی محور  f(x)نزدیک شویم، آنگاه  aها به نقطه ی  xشد، هر گاه روی محور 

limمی گوئیم و می نویسیم: aدر نقطه ی  fتابع 
x →a

f(x) = L 

نزدیک  aها به عدد  xنخواهد رسید.اما هر چه روی محور  Lهرگز به عدد  f(x)نمی رسد، بنابراین  aهرگز به  xبدیهی است چون 

 هابیشتر خواهد بود. yروی محور  Lبه  f(x)و نزدیک تر شویم، میزان نزدیکی 

 ستگی ندارد.ب aبع در به معین بودن یا نبودن مقدار تا aدر نقطه ای مانند  fحد تابعی مانند نکته: 

به این نقطه  ها)با توجه به دامنه ی تابع( x، ابتداباید بتوان روی محور  aبرای بررسی وجود حد تابع در یک نقطه مانند تذکر: 

 نزدیک شود. Lها به عددی مانند  yروی محور  f(x)نزدیک شد تا شاید 

y = √x2(xبرای تابع مرین: ت −  بررسی کنید. x = 0شرایط حد گیری را در  (1
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ها با مقادیر کمتر یا بیشتر از  yروی محور  fو  نزدیک شویم a، به عدد  aها با مقادیر بیشتر از  xهر گاه روی محور حد راست: 

L1  نزدیک شود، عدد حقیقیL1  را حد راست تابعf  درx = a :گوئیم و می نویسیمlim
x →a+

f(x) =  L1 

به عدد  L2ها با مقادیر کمتر یا بیشتر از  yروی محور  fنزدیک شویم و  aبه  aها با مقادیر کمتر از  xهر گاه روی محور حد چپ: 

L2  نزدیک شود عدد حقیقیL2  را حد چپ تابعf  درx = a :گوئیم و می نویسیمlim
x → a−

f(x) =  L2 

باشد و حد چپ و راست تابع در این نقطه موجود و با هم برابر باشند، تابع  fیک نقطه ی میانی در دامنه ی تابع  x = aاگر قضیه: 

f  درx = a  دارای حد است و برعکس.اما اگرx = a  یک نقطه ی انتهایی دامنه ی تابعf  باشد، حد چپ یا راستf  درx = a  همان ،

 است. x = aحد تابع در 

 اگر حد راست و چپ تابع در یک نقطه ی میانی از دامنه ی تابع با هم برابر نباشند، تابع در آن نقطه حد ندارد. در نتیجه

 بررسی کنید. x = 0را در نقطه ی  |f(x) = |xحد تابع تمرین: 

 

 

f(x) = √xآیا تابع تمرین:  −  دارای حد است؟چرا؟ x = 3در  3

 


