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 بخش اول (هندسه تحلیلی) -فصل اولل
 

 معادلھ خط:
عرض از مبدا یا ھمان  شیب خط  و  می باشد. کھ در آن   معادلھ خط در حالت کلی بصورت 

 ھا می باشد. نقطھ برخورد خط با محور 
 :١نکتھ

 . برابر است با و    الف) شیب خط گذرنده از دو نقطھ 
 می باشند. شیب ھای برابردارای  موازیب) دو خط 

باشد   یکدیگر می باشد. یعنی اگر شیب یکی از این خطوط   عکس و قرینھ عمود بر ھمدو خط  شیب ھایپ) 
 است. می شود. بنابراین حاصلضرب شیب ھایشان   شیب دیگری 

 متقاطع غیرعمود). -عمود –خطو زیر نسبت بھ ھم چھ وضعیتی دارند( موازی :١مثال
 

 (الف  
 

 (ب 
 

 (پ 
 

برھم عمود  و  را طوری بیابید کھ خطوط بھ معادالت  مقدار  :٢مثال
 باشند.

 
 را بدست آورید. و   معادلھ خط گذرند از دو نقطھ :٣مثال

 
 

 را بنویسید.  و موازی با خط  معادلھ خط گذرا از نقطھ  :۴مثال
 
 

 را بنویسید.  و عمود بر خط  معادلھ خط گذرا از نقطھ  :۵مثال
 

 باشد. موازی باشد و طول از مبدا آن  0=3معادلھ خطی را بنویسید کھ با خط :۶مثال
 

 بر یک خط واقع اند. و  و  نقاط  نشان  دھید :٧مثال
 

و  در ناحیھ اول صفحھ مختصات قرار دارد (ھر چھار راس آن) بطوریکھ  مربع  :٨مثال
 دو راس مجاور آن ھستند: 

 را بدست آورده و معادلھ آن را بنویسید. شیب ضلع  -الف
 را حساب کرده و معادلھ آن را بنویسید. شیب ضلع  -ب
 

 فاصلھ بین دو نقطھ  :
) از رابطھ زیر  واصل بین دو نقطھ طول پاره خط( یا   و      فاصلھ بین دو نقطھ

 بدست می آید:
 

 متساوی الساقین است.  و  و   نشان دھید مثلث با رئوس: ٩مثال
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قائم الزاویھ است.  سپس  و    و  نشان دھید مثلث با رئوس  :١٠مثال
 مساحت آنرا بیابید.

 
 دو راس مقابل از مربعی ھستند. مساحت مربع را بیابید.  و  نقاط  :١١مثال

 
 

 مختصات نقطھ وسط یک پاره خط:
است  نقطھ   نقطھ وسط پاره خط دراین صورت  و   اگر  

 کھ طول و عرض آن از رابطھ زیر بدست می آید:
  

باشد مختصات سر دیگر  و نقطھ میانی آن    نقطھ اگر یک سر پاره خطی :١٢مثال
 پاره خط  را بیابید.

 
 را نسبت بھ مبدا مختصات  بدست آورید.  وقرینھ نقطھ  :١٣مثال

 
  بدست آورید. ورا نسبت بھ نقطھ   و قرینھ نقطھ :١۴مثال

 
رئوس یک مثلث می باشند. طول میانھ وارد   وو  وو ونقاط  :١۵مثال

 را بنویسید. ھمچنین معادلھ ارتفاع  را بدست آورید. سپس معادلھ آن را بنویسید. بر ضلع 
 
 

 را بدست آورید. وو  ومعادلھ عمودمنصف پاره خط واصل دو نقطھ  :١۶مثال
 

 فاصلھ یک نقطھ از یک خط:
 از رابطھ زیر بدست می آید: از خط   فاصلھ نقطھ 

 

 

 
 از ھریک از خطوط زیر را بیابید:  فاصلھ نقطھ  :١٧مثال

 (الف
 (ب
 (پ

 
 را بیابید. kاست. مقدار  2برابر  از خط   فاصلھ نقطھ  :١٨مثال

 
 

 را بیابید آنگاه طول ارتفاع  ،باشند سھ راس مثلث  و  و   اگر :١٩مثال
 
 

مماس است. اندازه شعاع دایره را   بر دایره بھ مرکز خط بھ معادلھ  :٢٠مثال
 بیابید.

 
 

A 
d 
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می باشند. مختصات مرکز دایره  و  دو انتھای یکی از قطرھای دایره نقاط  :٢١مثال
 و اندازه شعاع را بدست آورید.

 
 

مساحت مربع  ،یک ضلع مربع باشد راس یک مربع و معادلھ   اگر نقطھ  :٢٢مثال
 را بیابید.

 
 

با ھم موازیند. سپس فاصلھ این   و نشان دھید دو خط  :٢٣مثال
 دو خط موازی را بدست آورید.

 
 

و یک راس   و دوضلع یک مستطیل منطبق بر دو خط بھ معادالت  :٢۴مثال
 آن است. مساحت این مستطیل را بدست آورید. 

 
 

است. مساحت مربع را بدست  و  معادالت دو ضلع از یک مربع بصورت  :٢۵مثال
 آورید. 

 
و  از خطی کھ دو نقطھ  ،را بھم وصل می کنند و  فاصلھ خطی کھ دو نقطھ  :٢۶مثال

 بدست آورید. ،را بھم وصل میکند 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 پاسخ مثال ھا:

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
برای بدست آوردن وضعیت خطو نسبت بھ یکدیگر شیب خطوط زا بدست می آوریم. وقتی معادلھ  :١پاسخ مثال 

 شیب خط می شود. ضریب را تنھا می کنیم. سپس  خط را داشتھ باشیم برای بدست آوردن شیب 
 

 در می آید. معادلھ خط بصورت  زیرا بعد از تنھا شدن  ، ٢برابر است با  شیب خط    -الف
 در می آید. معادلھ خط بصورت  زیرا بعد از تنھا شدن  ،برابر است با  شیب خط          

 قسمت پ) دو خط برھم عمودند. ١اند طبق نکتھ  بنابراین از آنجا کھ شیبھا عکس و قرینھ
 
 در می آید.  معادلھ خط بصورت  زیرا بعد از تنھا شدن  ، برابر است با  شیب خط      -ب

 در می آید. معادلھ خط بصورت  زیرا بعد از تنھا شدن  ،برابر است با  شیب خط          
 قسمت ب) دو خط موازیند. ١جا کھ شیبھا برابرند طبق نکتھ بنابراین از آن

 
 در می آید.  معادلھ خط بصورت  زیرا بعد از تنھا شدن  ، برابر است با  شیب خط      -پ

 در می آید. معادلھ خط بصورت  زیرا بعد از تنھا شدن  ،برابر است با  شیب خط          
ین از آنجا کھ شیبھا برابر نیستند دو خط نیز موازی نیستند. ھمچنین از آنجا کھ شیبھا عکس و قرینھ یکدیگرند  بنابرا

 دو خط عمود نمی باشند. بنابراین دو خط متقاطع غیرعمودند.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

دو خط زمانی برھم عمودند کھ شیبھای آنھا عکس و قرینھ یکدیگر باشد. بعبارت دیگر حاصلضرب  :٢پاسخ مثال
شیب خط است. خطاول  را تنھا کرده سپس ضریب  شود.  برای بدست آوردن شیب ھر خط  شیبھای شان 

است. معادلھ خط دوم بعد از تنھا  درمی آید بنابراین شیب آن  بصورت  بعد از تنھا کردن 
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حاصلضرب این دو شیب را بدست  است. درمی آید بنابراین شیب آن  بصورت  کردن 

 قرار می دھیم.  آورده برابر 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

عرض از مبدا است. از  شیب خط  و  می باشد.  کھ در آن  معادلھ خط بصورت  : ٣پاسخ مثال
 قسمت الف) برابر است با  ١ھآنجا کھ دو نقطھ از خط داده شده است شیب خط با توجھ بھ نکت

  
  ھمان عرض از مبدا است(درغیراین صورت باید  از خط  برابر صفر است عرض  و از آنجا طول نقطھ 

 .را بدست می آوردیم). بنابراین معادلھ خط برابر است با: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

می باشد. از آنجا کھ خط موردنظر با خط  معادلھ خط موردنظر بصورت  : ۴پاسخ مثال
. شیب خط داده شده برابر است موازی است از شیب این خط برای خط موردنظر استفاده می کنیم 

طول و عرض   درمی آید.  برای بدست آوردن   . بنابراین معادلھ خط موردنظر بصورت با 
 جایگذاری می کنیم. و  نقطھ را در معادلھ خط موردنظر بجای 

 

 درمی آید. بنابراین معادلھ خط بصورت 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
می باشد. از آنجا کھ خط موردنظربر  خط  معادلھ خط موردنظر بصورت  : ۵پاسخ مثال

عمود است از عکس و قرینھ  شیب این خط برای خط موردنظر استفاده می کنیم. شیب خط داده  
 درمی آید.  برای بدست آوردن   . بنابراین معادلھ خط موردنظر بصورت شده برابر است با 

 جایگذاری می کنیم. و  طول و عرض  نقطھ را در معادلھ خط موردنظر بجای 

 

 درمی آید. بنابراین معادلھ خط بصورت 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

می باشد.  ٢شیب خط موردنظر با شیب خط داده شده یکی است. بنابراین شیب خط موردنظر  :۶پاسخ مثال
درمی آید. از طرفی محل برخورد خط موردنظر با محور   ابراین معادلھ خط موردنظر بصورت بن

از خط داده شده است. این نقطھ را در معادلھ خط موردنظر جایگذاری  است. بنابراین نقطھ  ھا   
 است. موردنظر. پس معادلھ خط بنابراین  بدست آید.  می کنیم تا 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
و  و   نقطھ روی یک خط قرار داشتھ باشند باید داشتھ باشیم : شیب خط  ٣این  برای آنکھ :٧پاسخ مثال

        با ھم برابرند. 
  شیب خط  شیب خط   شیب خط

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
کھ برای  معادلھ آن برابر است با .  برابر است با   شیب ضلع -الف :٨پاسخ مثال

. بنابراین معادلھ را در معادلھ خط جایگذاری می کنیم.  نقطھ  بدست آوردن 

 .برابر است با  ضلع  
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 عمود است بنابراین شیب آنھا عکس و قرینھ ھم می باشد. پس شیب  بر ضلع  از آنجا کھ ضلع  -ب
را در معادلھ خط  نقطھ  برای بدست آوردن . . معادلھ آن برابر است با برابر است با 

 برابر است با بنابراین معادلھ ضلع  .  جایگذاری می کنیم.

 . 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 مثلث درصورتی متساوی الساقین است کھ طول دو ضلع آن با ھم برابر باشند. :٩پاسخ مثال
 اشد. بنابراینو طول ھر ضلع درواقع ھمان طول پاره خط  واصل بین ھر دو نقطھ می ب

 با توجھ بھ فرمول فوق طول ھر ضلع بصورت زیر بدست می آید:
 
 

 
 

 
 

 بنابراین از آنجا کھ طول دو ضلع برابر است مثلث متساوی الساقین است.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

درصورتی قائم الزاویھ است کھ طول ضلع ھای آن در رابھ فیثاغورث صدق کند.مثلث  :١٠پاسخ مثال  
 

 
 

 
 حال از آنجا کھ رابطھ زیر(فیثاغورث) برقرار است مثلث قائم الزاویھ است.

 
ارتفاعمساحت مثلث برابر است با  و دو ضلع قائمھ ھمان ارتفاع و قاعده می باشند. بنابراین مساحت برابر   قاعده

 .است با 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

برای بدست آوردن مساحت نیاز بھ اندازه طول یک ضلع مربع داریم. از آنجا کھ مختصات دو  :١١پاسخ مثال
طول پاره خط واصل بین این دو نقطھ طول ضلع مربع را بھ ما خواھد داد. بنابریان  ،مربع داده شده است راس

 طول یک ضلع برابر است با 
 

 .بنابراین مساحت مربع برابر است با 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 :١٢پاسخ مثال

 

 

 .برابر است با  طبنابراین طول و عرض سر دیگر پاره خ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 است.  نسبت بھ مبدا نقطھ ای مانند  قرینھ نقطھ  :١٣پاسخ مثال
 

 

  

A O B 
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پاره خط را از ما بنابراین مثل این است کھ یک سر پاره خط  و نقطھ وسط پاره خط را داده باشند و سر دیگر 
 بخواھند. بنابراین مانند مثال قبل عمل می کنیم.

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 د مثال قبل عمل می کنیم.مانن :١۴پاسخ مثال

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 را بدست  را بدست آوریم. سپس طول ضلع  ابتدا باید وسط ضلع  :١۵پاسخ مثال
 بصورت زیر بدست می آید: می آوریم.  وسط ضلع 

 
 

 بصورت زیر بدست می آید: طول ضلع  ، حال  با مشخص شدن دو سر پاره خط 

 

 
 را بدست می آوریم: حال معادلھ خط 

می باشد. از آنجا کھ دو نقطھ از خط مشخص می باشد شیب بصورت زیر  معادلھ خط بصورت 
 بدست می آید:

 

طول و عرض یکی از این  در می آید. حال برای بدست آوردن  بنابراین معادلھ خط بصورت 
 جایگذاری می کنیم. و  نقاط را بھ جای 

 

 در می آید.  بصورت   بنابراین معادلھ ضلع 
استفاده  و ھمچنین مختصات نقطھ  از عکس و قرینھ شیب خط  حال برای بدست آوردن معادلھ ارتفاع 

. درنتیجھ معادلھ   برابر است با  . بنابراین شیب خط ابر است با بر می کنیم. شیب خط 

را بدست می  را در خط جایگذاری می کنیم و  . حال مختصات نقطھ برابر است با  خط 

 .برابر است با  دلھ ارتفاع ابنابراین مع آوریم.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 را بدست می آوریم.  ابتدا نقطھ وسط   :١۶پاسخ مثال
 
 

 

 

 

  
M 

H 

A B 

C 

D 

www.riazisara.ir



نوشتھ  معادلھ خط  عکس و قرینھ   شیب خط  و ھمچنین با استفاده از با داشتن یک نقطھ از خط  حال 
 می شود.

 برابر است با  شیب خط 

 
 

 . را عکس و قرینھ می کنیم یعنی  عمود است شیب خط  بر خط  خط حال از آنجا کھ 
دارای طول صفر است عرض آن  از خط  نقطھ  و چون  برابر است با  حال معادلھ خط 

 .ھمان عرض از مبدا است. بنابراین داریم: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

آنکھ فاصلھ این نقطھ  را از ھریک از خطوط بدست آوریم باید معادالت خطوط  را  مرتب برای  :١٧پاسخ مثال
 کنیم یعنی ھمھ باید بھ یک طرف تساوی آورده شوند. بنابراین معادلھ خط الف باید بصورت 

 باشد. معادلھ خط سوم مرتب است. معادلھ خط دوم 
 (الف 

 (ب 

 (پ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 :١٨پاسخ مثال

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ھمان طول  از خط  را بدست می آوریم. سپس فاصلھ نقطھ  ابتدا معادلھ ضلع (خط)  :١٩پاسخ مثال

 خط . بنابراین معادلھبرابر است با  شیب خط  می باشد. ارتفاع 
 را   مختصات راس  . حال برای بدست آوردن  برابر است با  

 . پس معادلھبنابراین  در معادلھ خط جایگذاری می کنیم. 
 بدست را از خط  نقطھ  ھ. حال فاصلبرابر است با  خط  

 می آوریم.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 از آنجا کھ خط مماس در نقطھ تماس  بر شعاع دایره عمود است بنابراین  :٢٠پاسخ مثال

 می آید. با توجھ بھ داده ھای مسالھ شعاع از رابطھ فاصلھ نقطھ از خط  بدست

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 می باشد. و اندازه  مرکز دایره درواقع ھمان نقطھ میانی پاره خط  :٢١پاسخ مثال

 ). بنابراین مختصات مرکز برابر است با:( یا  شعاع برابر است با طول پاره خط 

 
 و اندازه شعاع برابر است با:
 

A 

 

A 

B 
O 

A 

B C 
H 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
) بنابراین روی در معادلھ خط داده شده صدق نمی کند ( از آنجا کھ نقطھ  :٢٢پاسخ مثال

خط ضلعی از مربع است این نقطھ باید روی ضلعی دیگر غیر از این ضلع این خط قرار ندارد. بنابراین وقتی این 
 از خط داده شده. باشد. بنابراین طول ضلع مربع برابر است با فاصلھ نقطھ 

 

 

 . راین مساحت مربع برابر است با بناب
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  :٢٣پاسخ مثال
 برای بدست آوردن فاصلھ دو خط موازی کافی است یک نقطھ را از یکی 

 م.از این خطوط انتخاب کرده سپس فاصلھ این نقطھ را از خط دیگر بدست آوری
 را روی خط اول انتخاب کرده سپس فاصلھ این نقطھ را از  نقطھ 

 خط دوم بدست می آوریم.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 آوردن مساحت مستطیل نیاز بھ اندازه طول و عرض مستطیل داریم. برای بدست :٢۴پاسخ مثال

است. این دو خط برھم عمودند. بنابراین یکی از این خطوط  و شیب خط دوم   از آنجا کھ شیب خط اول  
در ھیچ یک از این دو  قطھ معادلھ یکی از طول ھا  و دیگری معادلھ یکی از عرض ھا می باشد و از آنجا کھ ن

). بنابراین روی ھیچ یک از این خطوط قرار و   معادلھ صدق نمی کند (
 ندارد.

 از ھریک طول و عرض مستطیل  برابر است با فاصلھ نقطھ 
 از این خطوط.بنابراین داریم: 
 
 
 
 

و  

 
 . بنابراین مساحت مستطیل برابر است با 
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 برای بدست آوردن مساحت نیاز بھ بدست آوردن طول ضلع مربع داریم. :٢۵پاسخ مثال
است. بنابراین این دو خط موازیند. بنابراین این دو خط معادلھ دو ضلع  ٢و شیب خط دوم نیز  ٢شیب خط اول  

را روی خط  روبرو از مربع می باشند. بنابراین طول ضلع مربع فاصلھ این دو خط موازی میباشند. نقطھ 
 اول درنظر می گیریم. فاصلھ این نقطھ را از خط دوم بدست می آوریم.

 

 .است. پس  بنابراین طول ضلع مربع 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ابتدا شیب دو خط را بدست می آوریم تا مشخص شود دو خط نسبت بھ ھم چھ وضعیتی دارند. :٢۶پاسخ مثال

 
بنابراین دو خط موازیند. و مانند مثالھای قبل معادلھ یکی از خطوط را بدست می آوریم سپس فاصلھ این خط از 

 یکی از نقاط خط دیگر بدست می آوریم.
. را در خط جایگذاری می کنیم پس  . حال مختصات نقطھ برابر است با  معادلھ خط 

 را بدست می آوریم. را از خط  . حال فاصلھ نقطھ  برابر است با بنابراین معادلھ خط 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

www.riazisara.ir


