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 رس اول: هندسه تحليلید

از هر دو نقطه متمايز، تنها يک خط عبور  :١يادآوری
نقطه از يک خط می توان  ٢می کند بنابراين با داشتن 
 معادله خط را بدست آورد.

 ٢با داشتن معادله خط، می توان مختصات  :٢يادآوری
نقطه از آن را بدست آورد و نمودار آن را در دستگاه 

 مختصات رسم کرد.
 )B  ,(و  )A  ,(شيب يک خط که دو نقطه  :٣يادآوری

بدست می  به آن تعلق دارند از رابطه :  
 آيد.

بگذرد  B(1,-2)و  A (3,-1)هر گاه خطی از دو نقطه  مثال:
 معادله آن را بنويسيد.

m =     

 y = mx + h  y =  x +h  : راه اول
دهــيم مــی صــدق

آن در را نقطه
-1=  (3) +h 

 : راه دوم

قرار  Lروی خط  B (6, 1)و  A (2 , 4)دو نقطه   سوال:
 را بنويسيد. Lدارند. نمايش جبری خط 
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بگذرد و A (2 , -1)معادله خطی را بنويسيد که از  مثال:
 باشد.دارای شيب 

 y = mx + h  y =  x +h  : راه اول
صدق

-1=  (2) +h 

  : راه دوم

 

بگذرد و ) A-(2, 1معادله خطی را بنويسيد که از  سوال:
 باشد. ٣دارای شيب 

 
 

محور طولها را در  معادله خطی را بنويسيد که مثال:
 باشد. ٣قطع کند و شيب آن  -١نقطه ای به طول 

محور طولها را قطع می کند    y = 0  A (-1 ,0) 

y = mx + h  y = 3x+ h 0 = 3(-1) + h  h =3  y = 3x+3 

محور عرض ها را در  معادله خطی را بنويسيد که سوال:
 باشد. -١قطع کند و دارای شيب  ٢نقطه ای به عرض 

 
 

محور طولها را در  معادله خطی را بنويسيد که مثال:
و محور عرض ها را در نقطه ای به   ٢نقطه ای به طول 

 قطع کند. -٣عرض 

محور طولها را قطع می کند    y = 0  A (2 ,0)
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محور عرضها را قطع می کند    x = 0  B (0 ,-3) 

 m = m =          

y = mx + h 
صدق

 0 =  2+h h= -3           y =  x -3 

محور طولها را در  معادله خطی را بنويسيد که سوال:
و محور عرضها را در نقطه ای به   ١نقطه ای به طول 

 قطع کند. -٢عرض 
 
 

از محل تقاطع دو  معادله خطی را بنويسيد که مثال:
 باشد.بگذرد و دارای شيب  4x +3y =18و  5x+2y =19خط 

      7y =14     y = 2 

5x+2y =19  5x+4 =19  5x= 15    x = 3                A( 3,2)  

y = mx + h 
شيب

صدق
2 =  (3) +h h =  

y =  x +  

از محل تقاطع دو  معادله خطی را بنويسيد که سوال:
 باشد.  -٣بگذرد و دارای شيب  x+5y=20و  2x-3y =1خط 
 
 

دو خط زمانی موازيند که شيب های برابر  :۴يادآوری
 داشته باشند.
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دوخط برهم عمودند هرگاه حاصل ضرب شيب  :۵يادآوری
باشد به عبارت ديگر شيب هرکدام  -١های آنها برابر 

 عکس و قرينه شيب ديگری باشد.

:شيب محورطولهاوهرخط موازی آن برابرصفر  ۶يادآوری
 وشيب محور عرضهاوهرخط موازی آن تعريف نشده است.

 A (1 ,3)معادله خطی را بنويسيد که از نقطه   مثال:
 موازی باشد. 2x+3y = 6گذشته و با خط 

2x+3y = 6  m =  

اول راه  : y = mx + h  
صــدق

3=  1 +h  =  = 

   y =  x +  

  : راه دوم

 از رابطه ax +by +c = 0 شيب خط به معادله  توجه:

  m= 
ضريب
 محاسبه می شود. ضريب

 A(-1, 2)از نقطه  معادله خطی را بنويسيد که سوال:
 موازی باشد. 4x+2y = 1 -گذشته و با خط 

 

) Aمعادله خطی را بنويسيد که از نقطه   مثال:  ,1) 
 عمود باشد. 2x- 4y +3 = 0خط  رگذشته و ب

m=  =   
قرينه و عکس

عمـــود
  = -2 
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  y = x + h  : راه اول
صــدق

1= -2 +h 2  y = -2x+2 

  : راه دوم

 A (1,3)معادله خطی را بنويسيد که از نقطه   سوال:
 عمود باشد. 3x+2y -1 = 0-خط  رگذشته و ب

 
 

مبدأ مختصات به  معادله خطی را بنويسيد که از مثال:
 رسم شود. 3y-2x+4 =0موازات خط 

0(٠,٠)  , 3y-2x +4=٠ m =  =  

  y = mx + h  : راه اول
مبدأ صدق ٠  =٠+h ٠       y =  x 

  : راه دوم

 معادله خطوطی که از مبدأ ميگذرند به صورت توجه:
 y = mx  .می باشد 

مبدأ مختصات به  معادله خطی را بنويسيد که از سوال:
 رسم شود. 2y - 4x + 1 = 0موازات خط 

 
 

مبدأ مختصات بر  معادله خطی را بنويسيد که از مثال:
 شودعمود  x-2y+1= 0خط 
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x-2y+1= 0  m=  
قرينه و عکس

عمـــود
  = -2 

  y = x + h  : راه اول
مبدأ صــدق

0= -2 +h 0   y = -2x 

  : راه دوم

  =x-2y+1= 0  m  : راه سوم
قرينه و عکس

عمـــود
  = -2 

مــبــدأ
  

مبدأ مختصات بر  معادله خطی را بنويسيد که از سوال:
 شودعمود  3y –x =2خط 

 
 

 را چنان تعيين کنيد که خط های kقدار م مثال:
 2kx -2y = x-k   3وx+y=2-4x  باهم موازی باشند 

   2kx -2y –x +k=0 (2k-1)x-2y+k = 0                                  

 m =  , 3x+ y -2+ 4x = 0  7x + y-2 = 0  m =   = -7 

  =2k-1= -14 2k = -13  k  7- =  :شرط موازی بودن

 را چنان تعيين کنيد که خط های aقدار م سوال:
 ax-3y=2x+a  2وx+y=5x-3 .باهم موازی باشند 
 
 

 را چنان تعيين کنيد که دو خط  tقدار م مثال:
 tx+ t= - 4y -3x  3وx-5y+2 =0  .برهم عمود باشند 
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tx+ t= - 4y -3x  tx+ t+ 4y +3x =0  (t+3)x +4y +t =0 

 m =  , 3x-5y+2 =0  =  
عمـــود

  = -  

3t +9=20 3t=11  t =  

 را چنان تعيين کنيد که دو خط  kقدار م سوال:
 2x-4y =1  وkx+y=k+x  .برهم عمود باشند 
 

عادله خطی را بنويسيد که از محل تقاطع دو م مثال:
موازی  4x-8y+2=0می گذرد و با خط  4x-2y=2و  2x+y=2خط 

 باشد. 

      8x =6     x =  

2x+y=2  2×  +y=2   + y =2  = y 

 y =  =  , 4x-8y+2=0  m =  =  

y-  = (x - ) +  y =  x +  

عادله خطی را بنويسيد که از محل تقاطع دو م سوال:
موازی  3x+6y-2=0می گذرد و با خط  x-2y=4و  x+y=2 خط 
 است
 
 

عادله خطی را بنويسيد که از محل تقاطع دو م مثال:
عمود  4x+2y-1=0-می گذرد و بر خط  x+2y=6و  3x-y=11خط 
 است
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      7x =28     x = 4 

  4 +2y = 6  2 y =2  y =1                        (4,1)

-4x+2y-1=0  m =  = 2 
قرينه و عکس

عمـــود  

y-1 = (x -4) y =  x +2 +1  y =  x +3 

عادله خطی را بنويسيد که از محل تقاطع دو م سوال:
عمود  2x-y=3گذرد و بر خط ب     3x-2y=2و   2x+6y=16خط 

 باشد.
 
 
 
 

را  C(1,-3)و  B(5,1)و  A(2,3)با رأسهای  مثلث  مثال:
را  ACدر نظر بگيريد و معادله ارتفاع وارد بر ضلع 

 محاسبه کنيد.
ميخواهيم پس از رأس را  ACچون ارتفاع وارد بر ضلع 

B(5,1) ميشودعمود رسم 

A(2,3) , C(1,-3)  mAC =  = =6 m'=  

=1 : معادله ارتفاع  (x-5)  

 y= x +  +1  y=  x +  

رأسهای يک مثلث C(2,1)و  B(3,2)و  A(1,2)هرگاه سوال:
 را بنويسيد. BCباشند معادله ارتفاع وارد بر ضلع 
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  بنويسيدرا در شکلهای زير  2dمعادله خط  سوال:

 

 
 

 توجه:درشکل ب دوخط برهم عمودند
 

روی محور طولها  Bو  Aهرگاه دو نقطه  فاصله دو نقطه:
 باشند:

کدام  Bو  Aبه طورکلی ،بدون آنکه بدانيم از بين 
 نقطه سمت چپ ديگری است داريم:

 BوAفاصله بين =    

روی محور عرضها  Bو  Aو بطورکلی هرگاه دو نقطه 
 باشند داريم:
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 Bو  Aفاصله بين =  
از آنجا که فاصله همواره بزرگتر مساوی صفر  توجه:

را با نماد  ABيا طول  Bو  Aاست فاصله بين دو نقطه 
 نشان می دهيم.
دو نقطه در صفحه y2B(x,2(و  x)y1A,1(هرگاه دو نقطه 
برابراست  Bتا  Aيا همان فاصله  ABمختصات باشند طول 

 با:
       

= 
در صفحه محورهای مختصات  B(8,6)و  A(-3,4)اگر  مثال:

مبدا مختصات باشد نشان دهيد:     Oقرار داشته باشند و 
2=AB2+OB2OA                                            

OA =  = = =5 

OB =  = = =10 

AB =  = = =  

OA2+OB2=AB2  52+102= 25+100=125 

 بنابراين رابطه درست است.
 

برابر است y1A(x,1(فاصله مبدأ مختصات از نقطه  توجه:
 =OAبا :           

سه رأس يک مثلث  C(2,-4)و B(3,1)و  A(0,-1)سه نقطه  سوال:
 اند نوع مثلث را تعيين کنيد.
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 را چنان تعيين کنيد که نقاط kمقدار  مثال:

 A(k-1,2k+2)  وB(-1,3K+1)  داشته فاصله ای برابر
 باشند.

AB =   

AB =   

 =   =   

 =  
توان به

 5 =2K2 -2K+1  

2K2 -2K+1-5=0 2K2 -2K-4=0 K2 -2K-8=0 

(K-4)(K+2)=0  

نيز  ∆را می توان از راه  2K-22K-0=4معادله  توجه:
 آورد. وهمين جوابهارابدستحل کرد
فاصله ای برابر B(1, 2K+1)و  A(k+1,3k+3)هرگاه  سوال:
 را محاسبه کنيد. Kداشته باشند مقدار  
 
 

نقطه ای در ناحيه اول دستگاه مختصات روی خط  مثال:
y = x  پيدا کنيد که فاصله آن تا مبدأ مختصات برابر

 )٨٠خرداد -باشد . ( هماهنگ کشوری
قراردارد پس طول و عرض آن  y = xچون نقطه روی خط 

و چون اين نقطه در ناحيه اول است طول x1A(x,1(برابرند 
 و عرض آن مثبتند پس:

OA =  = = = x   
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x  =  x =  =  = 2 

 A(2,2)بنابراين : 

دو راس مجاور يک لوزی Bو  Aاگر نقاط  سوال:
 باشند محيط اين لوزی را محاسبه کنيد.

 ۴ (طول ضلع)  محيط لوزی  توجه:
 
 
 

 :مختصات نقطه وسط پاره خط
 ABمختصات نقطه وسط پاره خط y2B(x,2(و  x)y1A,1(هرگاه 

 عبارت است از:

 m (  , ) 

را در C(7,11)و B(3,1)و  A(1,9)مثلث با رأس های  مثال:
 نظر بگيريد.

را حساب کنيد. (کار در کالس کتاب  Amالف)طول ميانه 
 درسی)

 را بنويسيد. Amب)معادله ميانه 
الف) ميانه ضلع مقابل را نصف می کند بنابراين 

 برابر است با:mمختصات 

m (  , ) m(5,6) 

Am =  = = =5 
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=  = شيب  A(1,9) , m(5,6)  (ب  

y = mx +h 
صدق را

دلخواه به 6 =  5+h  h =  + =  =  

y =  x +  

رأسهای يک مثلث C(-2,1)و B(3,2)و  A(1,2)هرگاه  سوال:
 باشند.

را بدست آوريد.        ABالف) طول ميانه وارد بر ضلع 
 را بنويسيد. Cmب) معادله ميانه 

 
 
 
 

 فاصله نقطه از خط:
برابر  ax+by+c=0از خط به معادله y1A(x,1(فاصله نقطه 
  = dاست با:     

برابر ax+by+c'=0 و  ax+by+c=0فاصله دو خط موازی  توجه:
  = d است با:   

خط  يکدرyو  xاگر دو خط موازی باشند ضرايب نکته:
در خط ديگر است به عبارت ديگر yو  xمضربی از ضرايب 

را در هر دو خط هم مضرب می کنيم و سپس yو  xبتدا ا
 استفاده می کنيم.صفحه قبل از فرمول 

را  4x-8y-5=0و  2x-4y+3=0فاصله دو خط موازی مثال: 
 محاسبه کنيد.
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2x-4y+3=0  4x-8y+6=0 , 4x-8y-5=0  

 d =  =  =  

 و5x-12y+8 = 0 نشان دهيد دو خط با معادالت  سوال: 
 -10x+24y+10 = 0  با يکديگر موازی اند و سپس فاصله

 کتاب درسی) ٩اين دو خط را حساب کنيد. ( صفحه 
 
 
 

نقطه ای بيابيد که فاصله اش از خط  yروی محور مثال:
2x+y-4=0  باشد.برابر 

x =0   روی محورy ها 

d =    =  

دوتا نقطه داريم        
         : 

ها بيابيد که فاصله اش  xنقطه ای روی محور  سوال: 
 باشد.برابر  x-2y+2=0از خط 

 
رأسهای يک مثلث C(2,1)و B(3,2)و  A(1,2)هرگاه  مثال:

را محاسبه  BCباشند اندازه ارتفاع وارد بر ضلع 
 کنيد. 

تا آنرا  Aرا بنويسيم و سپس فاصله  BCبايد معادله 
 محاسبه کنيم.
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  m =  =  =1 

y = mx +h 
صدق را

دلخواه به 2= 1 3+h h=-1  y = x-1  x-y -1 =0 

اندازه تا اين خط رامحاسبه می کنيم:  Aاکنون فاصله 
  = BC     =dبر ارتفاع وارد

 ACدر مثال فوق اندازه ارتفاع وارد بر ضلع  سوال: 
 را محاسبه کنيد.

 
 

واقع است .  2y=3x+1يکی از اضالع مربعی بر خط مثال:
يکی از رئوس اين مربع باشد محيط و مساحت  A(2,1)اگر 

 آن را بدست آوريد.
روی  Aدر معادله خط صدق نمی کند پس  Aچون مختصات 

تا خط ضلع  Aرار ندارد به عبارت ديگر فاصله خط ق
 مربع می شود:
                                                   2y-3x-1=0     

d =  =  =  =  ×  =  

×4 : محيط مساحت   =   : =  =  

واقع است. y = 2x-1يکی از اضالع مربعی برخط  سوال: 
يکی از رأسهای اين مربع باشد مساحت آن را A(3,0)اگر 

 )٩بدست آوريد.(کتاب درسی صفحه
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مماس O(2,3)بر دايره ای به مرکز  3x+2y+1=0خط  :سوال
 است اندازه شعاع دايره را بيابيد.

خط مماس بر دايره بر شعاع گذرنده از نقطه  توجه:
 تماس عمود است.

 
 
 

می  xoyدر صفحه C(-1,-1)و B(-2,-1)و  A(2,1)نقاط  مثال:
را  ABCDرأس چهارم متوازی االضالع  Dباشند .مختصات 

 دو ضلع مجاور آن باشند.ACو ABطوری تعيين کنيد که 
ميدانيم در متوازی االضالع قطرها يکديگر را نصف می 

 کنند 
 بنابراين:

 

xA+ xD = xB +xC  2+ xD =-2-1  xD =-5   D (-5,-3) 

yA+ yD = yB +yC  1+ yD =-1-1  yD =-3 

را بدست M(-1,4)نقطه  نسبت بهC(1,2)قرينه نقطه :سوال
 )٧آوريد.( کتاب درسی صفحه 

 
عبارت B(a,b)نسبت به نقطه y1A(x,1(قرينه نقطه  توجه:

 1y-, 2b 1x-A' (2a(است از 
نسبت به مبدأ عبارت است از y1A(x,1(قرينه نقطه توجه:

)1y-,  1x-A' ( 
و A(2,4) نقطه  به  را نسبت B(-1,3)قرينه نقطه سوال:

 همچنين نسبت به مبدأ بدست آوريد.

C

m

D

A B
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 نکات کليدی:

اگر شيب خطی مثبت باشد می توان نتيجه گرفت که  -١
ها زاويه حاده می سازد .  xخط با جهت مثبت محور 

نواحی اول همچنين خط صعودی می باشد و نمودار خط از 
 و سوم می گذرد.

ها  xاگر شيب خط منفی باشد خط با جهت مثبت محور  -٢
زاويه منفرجه ميسازد و خط نزولی می باشد . همچنين 

 نواحی دوم و چهارم ميگذرد. خط از
شيب هر خط افقی برابر صفر است و برای هر خط  -٣

ها) شيب تعريف نمی شود. مثال  yقائم (موازی محور 
شيب تعريف  x=2برابر صفر است و برای خط  y=2شيب خط 

 نمی شود.
برای بدست آوردن عرض از مبدأ يک خط در معادله  -۴

 هيم.را برابر صفر قرار ميد xخط مقدار 
برای بدست آوردن طول از مبدأ يک خط در معادله  -۵

 را برابر صفر قرار ميدهيم. yخط مقدار 
مساوی باشد در  طول از مبدأشانهمه خطوطی که  -۶

 نقطه ای واقع بر محور طولها همديگر را قطع می کنند.
مساوی باشد در  از مبدأشان عرضهمه خطوطی که  -٧

 نقطه ای واقع بر محور عرضها همديگر را قطع می کنند.
باشد  ax+by+c = 0اگر حالت کلی معادله خط به صورت  -٨

 آنگاه :

= عرض از مبدأ         = طول از مبدأ               
 = شيب

 
 :a'x+b'y+c' = 0 و ax+by+c = 0 دو خط  -٩
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 برهم منطبق اند هرگاه : الف) 

 ب) در يک نقطه متقاطعند هرگاه:

 ج) دو خط موازيند هرگاه: 

اگر شيب و طول از مبدأ دو خط برابر باشند آن  -١٠
 دو خط برهم منطبق اند.
دارای  3x-6y+9 = 0و  2x-4y+6 = 0به عنوان مثال: دو خط 

شيب های برابر و طول از مبدأهای برابرند پس برهم 
 منطبق اند.

اگر شيب و عرض از مبدأ دو خط برابر باشند آن  -١١
 دو خط برهم منطبق اند.
دارای  12x+6y-3 = 0-و  4x-2y+1 = 0به عنوان مثال: دو خط 

شيب های برابر و عرض از مبدأهای برابرند پس برهم 
 منطبق اند.

ول از مبدأ و عرض از مبدأ يک خط باهم اگر ط -١٢
برابر باشند آنگاه بر نيمساز ربع اول و سوم عمود 

طول از مبدأ و  3x+3y-2 = 0خط  راست به عنوان مثال: د
عرض از مبدأ باهم برابرند پس بر نيمساز ربع اول و 

 سوم عمود است.
اگر طول از مبدأ و عرض ازمبدأ خطی قرينه باشند  -١٣

آنگاه بر نيمساز ربع دوم و چهارم عمود است. به 
طول از مبدأ و عرض از  2x-2y+3 = 0عنوان مثال: در خط 

مبدأ قرينه يکديگرند پس بر نيمساز ربع دوم و چهارم 
 عمود است.

بريک خط راست  Cو  Bو  Aبرای آنکه سه نقطه  -١۴
 برقرار باشد. BC= m ABmشند بايد رابطه واقع با
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 و  1mاگر زاويه بين دو خط که دارای شيب های  -١۵
2m باشد آنگاه مقدار اين زاويه از  می باشند برابر

 بدست می آيد.  =  tanرابطه 

و عرض از مبدأ  aمعادله خطی که طول از مبدأ آن  -١۶
 باشد برابر است با:    bآن 

را در نظر  ax+by+c' = 0و  ax+by+c = 0دو خط موازی  -١٧
می گيريم . معادله خطی که بين اين دو خط و موازی 
هر دو و به يک فاصله از دو خط باشد از رابطه 

ax+by+  بدست می آيد. 0= 

را در نظر  ax+by+c = 0و ax+by+c' = 0 دو خط موازی  -١٨
 می گيريم. 

 بدست می آيد.فاصله اين دو خط از رابطه 

برابر است  ax+by+c = 0فاصله مبدأ مختصات تا خط  -١٩
 با 

تشکيل يک مثلث بدهند  Cو  Bو  Aاگر سه نقطه  -٢٠
محل برخورد ميانه های آن برابر است با:        Gنقطه 

G ( )  

سه رأس يک مثلث باشند  Cو  Bو  Aاگر نقاط  -٢١
 از رابطه زير بدست می آيد: مساحت مثلث 

=  

 يا

=  
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اگر طول سه ضلع مثلث را محاسبه کنيم می توانيم  -٢٢
از دستور هرون برای محاسبه مساحت مثلث استفاده 
کنيم. اين دستور بيشتر برای زمانی بهتر است استفاده 
شود که اضالع اعدادی صحيح يا گويا باشند چون محاسبات 

را نصف محيط مثلث در نظر  pراحت تری دارد. اگر 
 =بگيريم آنگاه:             

مساحت مثلثی که از تقاطع يک خط با محورها ايجاد  -٢٣
 می شود:

S =  مبدأ طول از ×از مبدأ  عرض   

  : Aقرينه يک نقطه مثل  -٢۴

   'Aنسبت به مبدأ مختصات برابر است با  )١

   'Aها برابر است با  xنسبت به محور  )٢

   'Aنسبت به محور عرض ها برابر است با  )٣

  'Aبرابر است با  x = aنسبت به خط  )۴

  'Aبرابر است با  y = bنسبت به خط  )۵
برابر است  (y = x)نسبت به نيمساز ربع اول و سوم  )۶

  'Aبا 
برابر  (y = -x)نسبت به نيمساز ربع دوم و چهارم  )٧

  'Aاست با 

منتقل می کنيم اگر  o'(a,b)را به  xoyمبدأ دستگاه  -٢۵
A  در اين دستگاه باشد مختصات آن در دستگاه جديد

 برابر است با : 
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 تست:

روی (6,4a+1)و (a,3)و  (0,0)نقاط  a) به ازای کدام مقدار ١
خارج از  ٨٨خط راست قراردارند؟ (کنکورتجربیيک 

 کشور)

١ ( -2 ,      ٢ ( -2 ,     ٣ (2 ,-         ۴ ( 2 , -   

حل می کنيم:        ١۴باتوجه به نکته 
,C(6,4a+1) A(0,0) ,B(a,3)  

m AB= m BC  4a2 -2a =18-3a 

 4a2+a -18=0 ∆ =289  a =   

 صحيح است. ۴پس گزينه 
مماس است  2y-5x-6 = 0و  5x-2y-3 = 0)دايره ای بر دوخط ٢

 کدام گزينه می تواند مرکز دايره باشد؟

١(( 0 , - )    ٢()  (1 ,      ٣()  , 1 (               ۴()  
-  ,0 ( 

باتوجه به شيبها دوخط موازيند پس مرکز دايره برخطی 
مابين اين دو و به فاصله يکسان و موازی هر دو خط 

برابر  ١٧بنا به نکتهقرار دارد که معادله اين خط 
 است با:

5x-2y-3 = 0   2y-5x+3 = 0    2y-5x+  = 0     2y-5x-  = 0      

صدق می کند . در چنين سواالتی  ۴در اين معادله گزينه 
بهتر است اول نقاطی را امتحان کنيم که يکی از مؤلفه 

 های آنها صفر است.
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باهم موازی  x -2y = (m(5m+6و m) = x+1-2y(4) اگر دو خط ٣
 چه زاويه ای می سازند؟ y=x+1باشند آنگاه با خط 

٢           ٣٠ )١ (۶٩٠ )٣             ٠        ۴ ( ۴۵ 
 حل کنيد. ١۵وجه به نکته با ت

 mراهنمايی: ابتدا با توجه به موازی بودن دو خط 
 ۴را بدست آوريد.  جواب: گزينه 

 
 
 y = xرا نسبت به خط  3y-2x = 4) قرينه خط به معادله ۴

 کدام است؟ dمی ناميم. عرض از مبدأ خط  dخط 

 تجربی) ٩٧( کنکور
١) ٣           -١) ٢             -٢ )١          ۴ ( ٢ 

 ١حل کنيد. پاسخ : گزينه  ٢۴و  ۴باتوجه به نکات: 
 
 
دوبرابر فاصله آن A(3,6)از نقطهm(x,2)) فاصله نقطه۵

چه مقاديری می تواند داشته  xازمبدأ مختصات است. 
 باشد؟

) ٣                   -٣و  ١) ٢                -١و  -٣ )١
 ٣و  ١ ) ۴                   -١و  ٣

 ٢پاسخ : گزينه 
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وسط قطر مربعی است که يک ضلع آن  A(3,-1)) نقطه ۶
می باشد مساحت اين مربع    2y-x=5منطبق برخط معادله

 )٩٣کدام است؟( کنکور تجربی خارج کشور
١( ۴٧) ٢      ٠۵       ٣ (۴۵    ۴ ( ٨٠ 

نصف اندازه ضلع مربع است   2y-x=5ازخط Aفاصله نقطه
  =  = dبنابراين: 

 باشد پس: aاگر اندازه ضلع مربع 

    = 80 = 2)S= ( a= a=2d  d =  

) و مماس برخط به ٢،-١)شعاع دايره ای به مرکز (٧
 برابر است با: x-y =1معادله 

٣        ) ٢      ) ١ (        ۴ (2 

 
 B(3,0)و A(2,5))مساحت مثلثی با سه رأس به مختصات ٨
 )٩٢کدام است؟(کنکور تجربی خارج کشور C(0,3)و
١ ( ۶                         ٢ (۵/۶       
٧) ٣                          ۴ ( ۵/٧ 

 حل کنيد. ٢١باتوجه به نکته 
را بدست آورد و اگر  AB ،AC،BCالبته می توان شيب 

نی برهم عمودند دوتا از آنها عکس و قرينه بودند يع
و از فرمول مساحت مثلث قائم الزاويه يعنی نصف 

 حاصلضرب دو ضلع عمود هم مساحت را بدست آورد.
 �بهتر است هر دو را امتحان کنيد. 
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 :تمريناتی برای تالش بيشتر

را درنظر بگيريد  B و   Aدونقطه  -١
را بدست  aباشد مقدار  ١برابر  ABدرصورتيکه شيب خط 

 آوريد.

مفروضند. در صورتيکه  C و  B و  A نقاط  -٢
را  aبرابر باشند مقدار  BCبا شيب خط  ABشيب خط 

 تعيين کنيد.
 را طوری بدست آوريدکه خطkمقدار  -٣
 3y+ax = 2- قطع کند. -٢محورطولهارادرنقطه ای به طول 
را در نقطه 2x-y = 3معادله خطی را بنويسيد که خط  -۴

 ٣را در نقطه ای به عرض -3y+x = 1و خط  ٢ای به طول 
 قطع کند.

گذشته و در معادله خطی را بنويسيد که از نقطه -۵
واحد  ١ربع دوم با محورهای مختصات مثلثی به مساحت 

 تشکيل دهد.
بگذرد و A(-1,2) معادله خطی را بنويسيد که از نقطه -۶

 عمود باشد. C(-3,2)و  B(2,-1)برخط گذرنده از دو نقطه 

 معادله خطی را بنويسيد که از نقطه ای به عرض  -٧
 موازی باشد. y = -2x+3بگذرد و با خط 3x-2y = 5واقع برخط 

ها عمود باشد xمعادله خطی را بنويسيد که بر محور  -٨
 قطع کند ٢را در نقطه ای به عرض x = 3y+2و خط 

را  aرا درنظر بگيريد. مقدار  x+(a+3)y+a-5(a-1)خط  -٩
 چنان تعيين کنيد که اين خط :

  موازی محور عرض هاباشد.                   )الف
 ب) موازی محور طولها باشد.
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وخط موازی  x=kتوجه: خط موازی محورعرضها به صورت 
 می باشد. y= kمحورطولها معادله آن به صورت 

 A(K+2,-4)ط را طوری تعيين کنيد که نقا kمقدار  -١٠
عمود  x=-5روی خطی واقع شوند که برخط  B(-2,3K+1)و 

 است.
 ABCسه رأس مثلث  C(a+1,-4)و  B(-2,3)و  A(1,-2)اگر  -١١

 BCبر ضلع  ABرا طوری بيابيد که ضلع  aباشند مقدار 
 عمود باشد.

 ) از خط به معادله٢و  -١فاصله نقطه ( -١٢

 5x-12y-m=0  واحد است مقدار  ۵برابرm  را بدست
 آوريد.

مفروض است. چند نقطه روی 3x-4y-10=0 به معادلهdخط -١٣
برابر  dوجود دارد که فاصله آنها از خط x+y+1=0خط 

 باشد؟ ۵
نقطه برخورد m(2,1)يک رأس و نقطه  A(-1,1)نقطه  -١۴

قطرهای يک مربع اند مختصات سه رأس ديگر مربع را 
 پيدا کنيد.

سه رأس متوازی االضالع C(-1,7) وB(3,5)و A(2,3)نقاط  -١۵
ABCD .هستند. مساحت متوازی االضالع را پيدا کنيد 

با 5x-2y=7مساحت مثلثی را بدست آوريد که خط  -١۶
 محورهای مختصات می سازد.

)گذشته ومعادله يک ٣و٠)و(٠و١دايره ای از دونقطه(-١٧
 است.شعاع دايره را بدست آوريد x-y=2قطرآن به صورت
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 درس دوم: معادله درجه دوم و تابع درجه٢

رابه روشهای  ٢سال قبل حل معادالت درجه حل معادله:
) آموختيم اما ∆تجزيه، مربع کامل و روش کلی (

نيستند ولی می توان  ٢معادالتی وجود دارند که درجه
کرد و به شيوه  ٢آنها را تبديل به معادله درجه

ات درج حل نمود. اين تبديل معادالت به ٢معادالت درجه
 روش تغيير متغير معروف است. پائينتر به نام

حل  به روش تغييرمتغيررا 028x-4x=12+معادله مثال: 
 کنيد.

x2 = u  x4 = u2  u2-8u+12=0 

(u-6)(u-2)=0   

 معادالت زير را به روش تغيير متغير حل کنيد.سوال: 
 4 +(x2-1)2 -2=0(x2-1) (الف
 

 

 

 

 
 x4-3x2+2=0 (ب
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)(ج -2)2 -7( -2)+6=0 

-2= u  u2-7u+6=0  (u-1)(u-6)=0  

     

 2 - 2(4-x2)  -15=0(x2-4) (د
 

 

 
 :٢ريشه های معادله درجهمجموع و حاصل ضرب 

و حاصلضرب آنها را  Sمعموال مجموع دو ريشه را با 
 نمايش ميدهيم. pبا 
باشند آنگاه  c=0x+b2ax+ريشه های معادله βو αاگر 

 داريم:

+ = -                       ,                  =   

معادله درجه دومی بنويسيد که ريشه های آن مثال: 
 باشد. 1

+β= S=1+ +1- =2 

β= p= (1+ )(1- )=1-3=-2                         x2-2x-2=0 

ريشه های يک معادله باشند آن βو αهرگاه  توجه:
 می نويسيم. Sx+p=0-2xرا به صورت  ٢معادله درجه 

 معادله درجه دومی بنويسيد که ريشه های آن سوال: 
 باشد. و 
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 معادله درجه دوم ريشه هایβو αاگر مثال: 

 =01-2x-2x باشند معادله ای بنويسيد که ريشه های آن
 حسابان) – ٩۵باشند.( هماهنگ کشوری خردادو 

+ =   =  = 2  , =   =   =-1 

     x2-2x+ =0  

بدون حل معادله در وجود و عالمت ريشه های  مثال:
 معادالت زير بحث کنيد.

    5x2-7x-5=0(الف 

 ∆0<149=100+49=    ريشه حقيقی دارد٢معادله 

+β=  عدد بزرگتر مثبت است            

 αβ=-1 دو ريشه دو عالمت متفاوت دارند.

* معادله يک ريشه مضاعف   x2+4x+4=0    ∆=16-16=0  (ب
  .                                 دارد

             2x1x   4=)          -ريشه مثل هم هردو + يا هر دو ٢(  *

 x1x+2=-ريشه مضاعف منفی است( دو ريشه مثل هم منفی اند). *
4                                         

عالمت ريشه های  بدون حل معادله در وجود وسوال:
 معادالت زير بحث کنيد.

=01-+3x2x- الف) 
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  x2-7x+12=0(ب

 

 

 

 ∆و S،pبدون حل معادله و با استفاده ازسوال:
 دروجود وعالمت جوابهای معادله

  =05-+x2x ٩۴بحث کنيد.( هماهنگ کشوری شهريور –
 حسابان)

 
 

باشند بدون  05x+3-2x=ريشه های معادله βوαاگر  سوال:
را محاسبه کنيد.(  +يافتن ريشه ها مقدار عددی  

 حسابان) – ٨۴هماهنگ کشوری دی 
 

باشند و  02x+m-2x=ريشه های معادله   βوαاگر  مثال:
  +  -=داشته باشيم:

 – ٨٣را بيابيد. ( هماهنگ استانی خرداد mمقدار 
 حسابان)

  

-m= 8- 4m 3m=8 m =  

باشند  03x+1-2x=جواب های معادله   βوαاگر  سوال:
تشکيل دهيد که ريشه های آن دو  یمعادله درجه دوم

برابر ريشه های معادله درجه دوم فوق باشد.( حسابان 
 )٩٢ايرانيان استانبول دی  –
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٣١ 
 

را طوری تعيين mمقدار  mx2x+-02=در معادله  مثال:
2کنيد که بين ريشه ها رابطه  +      برقرار باشد. 0=

 حسابان) – ٨۶خرداد–فروغ علم  –( تهران 

+β=   = -m  ,   2 +β=0  
تفاضل

 –α=-m α=m 

 ريشه معادله است پس در معادله صدق می کند. mيعنی 

x2+mx-2=0  m2+ m2-2=0 2m2 =2 m2 =1 m= 1 

باشند بدون  07x+1-2x=ريشه های معادله   βوαاگر  سوال:
حل معادله مقدار عددی رابطه زير را بدست آوريد. ( 

 ) ٨۶ –غيرانتفاعی علوی  –تبريز 
( -1)2+β(β-2)= 

 
 

 

مفروض است.مطلوب است معادله  05x+3-2x=معادله  سوال:
درجه دومی که ريشه های آن ازدو برابرقرينه ريشه 

 –يک واحد بيشتر باشند.( مرند های معادله مذکور
 )٨۶ –نمونه ابوريحان

+β=   =5 , p=  = 3  

2-اکنون ريشه های معادله جديد  2-و  1+  پس:1+
S=(-2 +1)+( -2β+1)=2-2( +β)=2-2 ×5=-8 

p=(1-2 ).( 1-2β)=1-2( +β)+4  = 1-2 ×5+4 3=3 

x2-Sx+p=0  x2+8x+3=0  
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 ماگزيمم و می نی مم سهمی:
را در نظر می گيريم،نکات  = cx+b2ax y+سهمی باضابطه  

 زير رااز سالهای قبل به ياد داريم:

 است.  - =xطول رأس اين سهمی  : ١نکته

aاگر  : ٢نکته و به  ، دهانه سهمی رو به باالست  0
کمترين (مينيمم) مقدار سهمی به دست می  - =xازای 
 آيد.
aاگر  :٣نکته و  ، دهانه سهمی رو به پائين است 0

بيشترين (ماکزيمم) مقدار سهمی حاصل  - =xبه ازای 
 می شود.
 -٨برابر  4x+a-2y = xهرگاه مقدار منيمم مثال:

غيرانتفاعی –را بدست آوريد.(تهرانaباشدمقدار 
 )٨۶ –احمديه

x= -  =   =2 

f(2)=22-4×2+a f(2) =4-8+a=a-4 a-4=-8 a=-4 

 ۴برابر  10x+k-2f(x)=xهرگاه مقدار ماکزيمم سوال: 
 را بدست آوريد. kباشد مقدار 

 
 

مقدار ماکزيمم يا  6x+3y=-2x12-5در معادله  مثال:
 را محاسبه کنيد. yمنيمم تابع 

3y =-12x2+6x-5 y =-4x2+2x-  

x= -  =   =  y =-4( )2+2( )-   
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٣٣ 
 

y =-  +  -  =  =  =  

بيشترين مساحت قطعه زمين مستطيل شکل کنار مثال:
متر نرده محصور  ١٢٠دريا که می توان آن را فقط با 

 کرد چقدر است؟
 

:x+2y x+2y=120 y =  محيط   

S= xy= x ×  = x( 60-  ) = -  +60x 

 S= xy = 60×30 =1800 

ابعاد مستطيلی که کنار دريا الزم است سه ضلع  سوال:
متر نرده محصور شود چقدر باشد تا مساحت  ١٠٠آن با 

آن بيشترين مقدار ممکن گردد.( کتاب درسی کار در 
 )١۵کالس صفحه 

 

 

 
 

کدام سهمی ماکزيمم و کداميک مينيمم دارد؟  سوال:
 مقدار آن را محاسبه کنيد.

1 -2(x+2) -f(x)= الف) 
 6x +5-2f(x)= x ب) 

 
 

 

y 

x 

y 
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 :٢صفرهای تابع درجه
ها صفرهای تابع  xمحل برخورد نمودار تابع با محور 

يا همان ريشه های معادله ناميده می شود که در اين 
نقاط مقدار تابع برابر صفر است. اگر نمودار 

f(x)=0 محور ،x جواب و  ٢ها را در دو نقطه قطع کند
ها مماس باشد يک ريشه مضاعف دارد و xاگر بر محور 

 ها را قطع نکند جواب ندارد.xدر صورتيکه محور 
نشان دهنده  cعدد ثابت  = cx+b2ax y+بع در تا توجه:

هاست به عبارت yمحل برخورد نمودار آن با محور 
ها را در قسمت مثبت yديگر اگر نمودار تابع محور 

cدستگاه مختصات قطع کرد نتيجه می گيريم  و اگر  0
ها را در قسمت منفی دستگاه مختصات yنمودار ، محور 

cقطع کرد نتيجه ميگيريم  و اگر از مبدأ مختصات  0
cعبور کرد نتيجه می گيريم  0. 

در صورت داشتن نمودار برای نوشتن معادله  توجه:
 زير می توان بهره برد: هایسهمی از حالت

 1xها را در دو نقطه  xالف) اگر نمودار سهمی محور 
 2x-)(x1x-f(x)=a(x(قطع کرده باشد از معادله  2xو 

دادن مختصات نقطه ای استفاده می کنيم و با قرار 
 را محاسبه می کنيم. aديگر مقدار 

ب) اگر نمودار سهمی از مبدأ مختصات بگذرد از 
استفاده کرده و با قرار دادن  1x-f(x)=ax(x(معادله 

 را محاسبه می کنيم. aمختصات نقطه ای ديگر مقدار 
ها مماس باشد از xج) اگر نمودار سهمی بر محور 

استفاده کرده و با قرار دادن  1x-f(x)=a(x(2معادله 
 را محاسبه می کنيم. aمختصات نقطه ای ديگر مقدار 

ها را قطع نکند باتوجه xد)اگر نمودار سهمی محور 
به نمودار ، مختصات نقاط مشخص را در نظر گرفته و 

 استفاده می کنيم. = cx+b2ax f(x)+از معادله 
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 را بنويسيد. مقابلمعادله سهمی  مثال:

 � x= -  2= -  b = - 4a :               س سهمیأر

    

 (2,1)  1=4a+2b+c 

قطع  ۴ها را در عرض  yاز طرفی چون نمودار محور 
 c = 4کرده است پس

4a+2b+4=1 
�

 4a-8a+4=1 - 4a = -3 

a=      b= -4  

 معادله سهمی های زير را بنويسيد. :سوال
 (الف

 
 
 (ب

 
 
 (ج

 
 

 cx+b2ax = (x)p+در شکل زير سهمی به معادله  مثال:
تعداد جواب های وcو bوaداده شده است. عالمت ضرايب 

 )٩٢خرداد  راتعيين کنيد. (حسابانcx+b2ax+0=معادله 

  ۴
٣
٢
١

 ١    ٢  

٢

١ 

٢

٢    -١-  

٢     ٣  

٢- 
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٣۶ 
 

 
 

 ٢ها را در دو نقطه قطع کرده پس معادله xچون محور 
جواب دارد. نمودار رو به پائين است بنابراين در 

ها در قسمت منفی ها قطع می شود يعنی yنهايت محور 
c   نمودار ماکزيمم دارد پس ،a

 ها) پس: xچون رأس سهمی در قسمت منفی هاست (محور 

x= -  < 0  b 0 

تعداد و c وbوaدر سهمی های زير عالمت ضرايب  :سوال
 را تعيين کنيد. c=0x+b2ax+جواب های معادله 

 (الف
 
 
 (ب

 
 
 (ج

 
 

 (د
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 نکات کليدی:

 c=0x+b2ax+) ويژگی های معادله درجه دوم: ١

باشد يک ريشه صفر است و ريشه ديگر c=0الف) اگر 
 می باشد.برابر 

 ريشه قرينه دارد. ٢معادله b=0ب) اگر 
عکس ريشه های  ها را عوض کنيم ريشه c وaج) اگر جای 

 معادله اصلی می شوند.
را عوض و هر دو را قرينه کنيم  cو aد) اگر جای 

ريشه ها عکس و قرينه ريشه های معادله اصلی می 
 شوند.

و ديگری ١ در اينصورت يکی از ريشه هاa+b+c=0ه) اگر 
 است. برابر 

و  -١در اينصورت يکی از ريشه ها a+c=bی) اگر 
 است. ديگری برابر 

 c=0x+b2ax+با فرض معادله  ١) با توجه به نکته ٢
الف) اگر بخواهيم معادله ای بنويسيم که ريشه هايش 

را  bقرينه ريشه های آن معادله باشند کافيست عالمت 
 قرينه کنيم.

ب) اگر بخواهيم معادله ای بنويسيم که ريشه هايش 
را عوض می  cو aعکس ريشه های آن معادله باشند جای 

 کنيم.
 kج) اگر بخواهيم معادله ای بنويسيم که ريشه هايش 

و kرا در xبرابر ريشه های آن معادله باشند ضريب 
 می کنيم. ضربمقدار ثابت را در
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 kيم که ريشه هايش د) اگر بخواهيم معادله ای بنويس
واحد بيشتر از ريشه های آن معادله باشند در 

 تبديل می کنيم.x-k را به  xمعادله 
 kه) اگر بخواهيم معادله ای بنويسيم که ريشه هايش 

واحد کمتر از ريشه های آن معادله باشند در معادله 
x  را بهx+k.تبديل می کنيم 

هايش  ی) اگر بخواهيم معادله ای بنويسيم که ريشه
را عوض  cو aعکس و قرينه  معادله اصلی شوند جای 

را قرينه می کنيم يا اينکه : جای bمی کنيم و عالمت 
a وc .را عوض و هر دو را قرينه می کنيم 
جمع و ضرب دو ريشه  c=0x+b2ax+) هرگاه در معادله ٣

بهتر  =pو  =Sتعريف کنيم که  pو  Sرا به صورت 
 است روابط زير را به ذهن بسپاريم: 

(a + =  

(b + =  

(c 2p- 2= S2
2 +x 2

1 x 

(d 3pS- 3= S3
2 +x 3

1 x 

(e 22p-2)2p- 2= (S4
2 +x 4

1 x 

(f 33p-2)s3p- 3= (S6
2 +x 6

1 x 

(g + =   

(h =  = 

 کاربرد بيشتری دارند a  ،c  ،d  ،hتوجه: روابط 
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 cx+b2y =ax+)در سهمی ۴
 سهمی رو به باال و دارای مينيمم است.aالف) اگر 
 سهمی رو به پائين و دارای ماکزيمم است.aب) اگر 

)Sپ)مختصات رأس سهمی   ,  می باشد. ( 

ها  xدر اينصورت سهمی باالی محور  aو ∆ت) اگر 
 ست.و برآن مماس ا

 xدر اينصورت سهمی پائين محور  aو  ∆ث) اگر 
 ها و برآن مماس است.

 هاست. xسهمی همواره پائين محور a و  ∆ج) اگر 
 هاست. xسهمی همواره باالی محور  aو  ∆ح) اگر 

باشد يعنی دو ريشه مختلف العالمه  ) هرگاه۵
می دارد پس از چهار ناحيه دستگاه مختصات عبور 

 کند.
 f(x)=a(x-(k2h+) در حالتی که معادله سهمی به صورت ۶

باشد رأس سهمی يا همان نقطه ماکزيمم (يا مينيمم) 
 S(h,k)برابر است با 

 ) در حالتی که معادله سهمی به صورت٧

 )2x-(x )1x-f(x)=a(x   باشد رأس سهمی يا همان نقطه
)Sماکزيمم (يا مينيمم) برابر است با  ,f ) 

 ٢) هر گاه حاصلضرب ريشه های يک معادله درجه ٨
باشد نتيجه ميگيريم دو ريشه عکس  ١برابر 

 يکديگرند.
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 تست:

 معادله درجه دوم aازاي كدام مقادير به -١
 =0 -a+ax+22x حقيقي متمايز  ريشه دو داراي

 )٨١است؟(كنكور تجربي
١ (6>a  2يا<a     ٢ (4>a 3يا<a    ٣( 6<a<2       
٤ (4<a<3  
 

  8a+12-2a 0) -4(2)(a-2a0 0  :١گزينه ي 

a2-8a+12 0 (a-2)(a-6)=0   
 ,اگر جدول تعيين عالمت را تصور كنيم بين دوريشه

مثبت مي شود كه  ,ني منفي مي شود و طرفينعمخالف ي
  a>٢يا  a<٦ يعني)<∆مد نظر صورت سوال است 

، معادله درجه دوم mمجموعه مقادير  کدام به ازاي) ٢
=0m+2+(m+1)x+22x است؟ حقيقي ريشه فاقد 
 )٨٩ كشور از خارج تجربي كنكور(
١(-3 m 5    ٢(-3 m 4     ٣(-2 m 4     ٤(-1 m 5           

 ١جواب : گزينه 
 

ريشه حقيقي متمايز  چند 2-2x (-22x)-2(x=(2xمعادله ) ٣
 )٩٧دارد؟(كنكور رياضي

 
٤) ٤           ٣) ٣       ٢) ٢           ١)١ 

 ٣جواب: گزينه 
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 ، معادله درجه دومmبه ازاي كدام مقادير  )۴
 =03-2mx-26)x-(m منفي حقيقي ريشه دو داراي 

 )٩٧ تحربي كنكور(است؟
 
١(m -6    ٢( m     ٣( 0 m 3        ٤( 3 m 6 

 ٣ بين و كنيد اعمال را 0, ,00: شرايط ٤گزينه 
 .بگيريد اشتراك آمده بدست جواب مجموعه

 
 
 

 معادله درجه دوم aبه ازاي كدام مقدار )۵
 =0a-2)x+14-2(a-2x است؟ مثبت ريشه دو داراي)كنكور 

 )٩٦رياضي
١(-2 a 2           ٢(2 a 5      ٣(2 a 14      ٤(5 a 14    
 

 ٤گزينه جواب:
مجموعه  ٣وبين كنيد اعمال راSp, 00 ,0شرط هاي 

 جواب بدست آمده اشتراك بگذاريد.
 
 
 

ريشه معادله مجموع جذرهردو mبه ازاي كدام مقدار)۶
=0 (m+1)x+-22x٩٦ رياضي كنكور( ميباشد؟ ٢ برابر( 
٦)٤        ٥)٣       ٤)٢      ٣)١         

k=  +  k2 = +2  +   k2 = +2   4=  +2   

 4=  +    =   m =6 
                   ي حقيقي معادلهمجموعه ريشه ها) ٧

=0+x)+72218(x -2+x)2(x     
 )٩٠ تجربي كنكور(است؟ كدام

١(۴-      ٤)٤           ٢)٣        -٢)٢  
x2+x= t t2-18t +72 =0 (t-12)(t-6)=0 
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t=12  x2+x= 12  x2+x-12=0 x= -4 , x=3 

t=6  x2+x= 6  x2+x-6=0 x= -3 , x=2    

  2- =2+3-3+4-بنابراين: 
 برابر دو ريشه يك ax+9=022x+معادله درجه دوم در)٨

 كنكور(است؟ كدام مثبت ريشه دو مجموع. است ديگر ريشه
 )٨٤كشور خارج تحربي

 
١(۵/٣       ٤)٢   ٣( ۵/۴          ٥)٤ 

x1x2=   x1x2=   2x2x2=   x2
2=  

مثبت ی ها ريشه
 x2=   x1=2×  =3 3+  =  = 4/5 

 ازاي به باشند x(5x+3)=2 معادله هاي ريشهβ واگر )٩
 به kx+25=0-24xمجموعه جواب هاي معادله  k مقدار كدام
, } صورت  )٩٠است(کنکوررياضی { 

 
٣١) ٤         ٢٩ )٣          ٢٨ )٢      ٢٧)١ 

 ٣جواب: گزينه 
 قسمت ه وی استفاده کنيد.١ازنکته راهنمايي: 
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 باشندمقدار 12x+1=0-24x هاي معادله ريشهβواگر )١٠
 )٨۵ رياضي كنكور( است؟ چقدر   +

 ٣     ٣ )٢      ٢ )١( ۴                   ٤ (۶ 
 ٣جواب: گزينه 

 
 
 ۵ ديگر ريشه نصف از ريشه يك8x+m=0-2xدر معادله ) ١١

كدام است؟(كنكور رياضي   m مقدار است بيشتر واحد
 )٩١خارج كشور

١)٤       ١٤ )٣         ١٢)٢       ١٠)١۵         
 ٢جواب: گزينه

 

ك طناب يكه مي توان توسط  زمينيبيشترين مساحت ) ١٢
متر و به شكل مستطيلي كه يك طرف آن  ٨٨به طول 

 صور نمود چندمتر مربع است؟حرودخانه است م
 )٩١( كنكور رياضي خارج كشور

 
٩)١۵٩٨٨)٤       ٩٧٨ )٣     ٩٦٨ )٢    ٨     

 ٢جواب: گزينه
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 تمريناتي براي تالش بيشتر:

 مقدار باشند2x2x+-0=5 معادله هاي ريشه βواگر)١
 كشوري هماهنگ( .كنيد محاسبه را عددي

 )٨٤خرداد
 ها ريشه از يكي 16x+m=0-24xدر معادله درجه دوم )٢
و هر دو  m مقدار است ديگر ريشه از بيشتر واحد دو

 )٨٧ريشه معادله را بيابيد.( نهايي حسابان خرداد
 معادله درجه دوم هاي ريشه βواگر )٣
 4x+1=0-2x عبارت عددي مقدار معادله حل بدون باشند 

 )٨٦خرداد حسابان نهايي.(  كنيد تعيينرا
 و باشند 0-2x-2mx=(4m+1) معادله هاي ريشه βواگر )۴

 :باشيم داشته
11)=β+1(β)++1(مقدار m  هماهنگ استان ).را بيابيد

 )٨٢خوزستان حسابان خرداد 
 دون محاسبهباشندب 7x+4=0-2xمعادله های ريشهβواگر)۵

 كنيد تعيين راβ+ عددي مقدادβو
 )٨٢دي حسابان تهران استان(  
 حل بدون باشند 4x2x+-0=3 معادله هاي ريشه βواگر)۶

 .بيابيد را =A عبارت حاصل معادله
 )حسابان ٨٦خرداد فرزانگان شهر قائم(
 که معادله درجه دومي تشكيل دهيد)٧

 برابرعکس ريشه های معادله٣ازريشه های آن 
+6x+2=0  .دوواحدبيشترباشد 

 m مقدار  x+4(m+ -2(m+1)x(m3-0=1در معادله درجه دوم)٨
را چنان تعيين كنيد كه ريشه هاي معادله معكوس 

 .يكديگر باشند
 ٤معادله درجه دومي تشكيل دهيد كه ريشه هاي آن )٩

 واحد بيشتر از ريشه هاي معادله
  5x+6=0-2x اشند.ب 

معادله زير راحل کنيد)١٠  

-10× +9=0 
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 درس سوم: معادالت گويا و معادالت راديکالی: 

اين نسبت در رياضيات و ) :  Golden ratio(  نسبت طاليی:
می رخ ميدهد که نسبت بخش بزرگتر به بخش اهنر هنگ

 کوچکتر برابر با نسبت کل به بخش بزرگتر باشد.
 
 
 
 

 
 =   x2=x+1  x2 –x -1 =0  =5 

x=  
طاليی نسبت

  

 به عدد طاليی معروف است. 1/618 عدد 
يکی از زيبايی های دنيای رياضی  ۶١٨/١: عدد خواندنی

است که در گوشه و کنار اين دنيای بزرگ از اندام 
آثار برجسته و مشهور هنری و  های بدن انسان تا

معماری در سطح دنيا و حتی نحوه ی رشد دانه های گل 
آفتابگردان می توان ردپايی از آن پيدا کرد. عدد 

حاصل تالش دانشمندانی از  ۶١٨/١طاليی يا نسبت طاليی 
جمله اقليدس ، لوکاپاچيولی و لئوناردو فيبوناتچی 

وح و اشکال است. محققان بر اين باورند زيباترين سط
آنهايی است که نسبت طاليی در آنها به کار رفته باشد. 
اجسام و اشيايی که با اين نسبت ساخته می شوند دارای 
تقارن و زيبايی خاصی هستند که از نظر چشم انسان 

 بسيار زيبا جلوه گر می شوند.
 حوزه های مختلف وجود نسبت طاليی:

کوچکتر اگر در پاره خطی ، نسبت قسمت بزرگتر به  -١
برابر با نسبت کل خط به قسمت بزرگ باشد اين 

 می باشد. ۶١٨/١نسبت قطعا عدد طاليی و برابر 
عددی  عددطاليی تعريف ديگر از اين قرار است که -٢

(ثابت) مثبت است که اگر به آن يک واحد اضافه 
تعبير  )a+12a= (کنيم ، به مربع آن خواهيم رسيد
باشد که عبارت هندسی اين مورد مستطيل طاليی می 

A 

2 1
x+1 

B 

1 x 
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است از مستطيلی به مساحت واحد که عرض آن يک 
 واحد کمتر از طول آن است.

يکی ديگر از حوزه هايی که نشانی از نسبت طاليی  -٣
در آن پيدا می کنيد دنباله فيبوناتچی است. در 

 اين دنباله که عبارت است از
 ١و١و٢و٣و۵و٨و١٣و٢١... و 

را در نظر بگيريم و هرکدام  ٢اگر اعداد پس از 
را به عدد ماقبل خود تقسيم کنيم شاهد اعدادی 

خواهيم  ۶١٨/١بسيار نزديک به عدد نسبت طاليی يا 
عدد  مبود. هرچه بيشتر اين تقسيم را ادامه دهي

 حاصل به نسبت طاليی نزديکتر می شود.
نحوه ترسيم مستطيل طاليی و مارپيچ طاليی يا 

از رأس (گوشه) هر مربع يک کمان به شعاعی  فيبوناتچی:
برابر ضلع آن مربع رسم می کنيم. به اين مارپيچ به 

 دست آمده اسپيرال لگاريتمی هم گفته می شود. 
* در بسياری از ساختارهای هستی از مارپيچ های دی 
ان ای گرفته تا مارپيچ گوش انسان ، حلزون ، ساختار 

ی های طبيعت از مارپيچی کهکشان ها و تمام زيباي
جمله برگ های درختان ، خطوط و نقش و رنگ روی پرهای 
طاووس و مارپيچ های آفتابگردان اين نسبت رعايت شده 

 است.
* اين عدد در معماری باستان و معاصر ايران و جهان 
نيز کاربرد دارد. از جمله می توان به هرم جيزا در 

مانشاه مصر ،برج آزادی در تهران ،قلعه داالهو در کر
، بنای بيستون کرمانشاه و مقبره ابن سينا در همدان 
اشاره کرد. برای مثال ابعاد بنای بيستون کرمانشاه 
پنج کيلومتر در سه کيلومتر ذکر شده که اعداد چهارم 
و پنجم دنباله فيبوناتچی اند. با تقسيم اين دو عدد 

می رسيم که بسيار نزديک به عدد طاليی  ۶/١به عدد 
 است.
اين عدد در بدن انسان نيز بسيار کاربرد دارد. * 

زيبايی چهره ، زيبايی خنده ، تناسب اندام و خوش 
تيپی همه و همه از شاهکارهای الهی در آفرينش انسان 
است. اگر نگاهی به تاريخچه عدد طاليی بيندازيد می 
بينيد لئوناردو داوينچی اولين نفری است که نسبت 

را اندازه گيری و ثابت کرد دقيق استخوان های انسان 
تناسب  شاين نسبت ضريبی از عدد طاليی است. در سنج

د فاصله انگشتان پا تا ناف را ياندام خود می توان
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بر فاصله ناف تا باالی سر تقسيم و حاصل را با عدد 
نزديکتر  ۶١٨/١مقايسه کنيد. هرچه اين عدد به  ۶١٨/١

ی داريد. باشد به اين معنی است که تناسب اندام خوب
چنين نشانه هايی که در آنها می توان به نسبت طاليی 

 رسيد در بدن انسان بسيار زياد است.
 *کاربرد نسبت طاليی در معماری ايرانی:

 ۴٢و عرض آن  ۶٣طول بنا برج و ميدان آزادی :  -١
و به عدد طاليی نزديک می باشد. سبک  1.5= است که 

 سبک از یقيتلف که استمعماری آن نيز طاق بزرگی 
 الهام با آن یمنحن که است یاسالم و یساسان و یهخامنش

 .دينمایم یتداع را باستان رانيا معماری یکسر طاق از

 طول به استحکامات از یخط :کرمانشاه داالهو، قلعه -٢
 الشه و قلوه با متر چهار عرض و لومتريک مين و دو
 ینما سرتاسر. سازدیم را گچ واريد مالت همراه به سنگ

 یارهيدا مين یهابرج از یامجموعه با واريد نيا یخارج
 يیطال عدد همان که 1.6= ميدانیم. استشده تيتقو شکل
 .است
 عرض و لومتريک ۵ طول به :یهخامنش دوره از ستونيب-٣
 در ١٨ یکار برجسته ابعاد و 1.6= که . لومتراستيک ٣
) cm١٧٠( نچيا ٨ و پا ۵ وشيدار قامت که پاست ١٠

 .هستند یبوناتچيف اعداد دو هر که دارد یبلند

 که است ناي ديجمش تخت در یمعمار یهنرها از یکي -۴
 نسبت طورنيهم و نهاآ عرض به درها سر ارتفاع نسبت

. است يیطال نسبت ستون دو نيب فاصله به هاستون ارتفاع
 عتيطب در که است هندسه در یمهم نسبت يیطال نسبت
 در باستان انيرانيا هنر نشانگر نيا. دارد وجود

 .است یمعمار

 رودخانه یرو بر پل نيا: مازندران در ورسک پل -۵
 ١١٠ پل نيا یبلند. شد بنا کوه سواد مجاورت در ورسک
 )1.6= .( باشدیم متر ۶۶ آن قوس طول و است متر

 
 ���������	
���	���	��www.riazisara.ir



۴٨ 
 

 شکل مربع یتاالر وسط در آرامگاه :نايس ابن مقبره -۶
 و) یبوناتچيف چيمارپ( مدور پله که قرارگرفته

 سطح. اندکرده احاطه را برج گانهدوازده یهاهيپا
 وانيا. است متصل وانيا به یسراسر پله سه با اطيح

 یسرسرا به متر ١�٩ عرض و متر ٣�٢ ارتفاع به یدر با
 )٢/٣÷٩/١=۶/١(  است متصل آرامگاه

 جنوب در یکي دارد قرار تاالر دو سرسرا طرف دو در 
 که شمال در یکي و است اجتماعات و یسخنران تاالر که

 متر ۴۵/٩ کتابخانه تاالر طول. است آرامگاه کتابخانه
 )۴۵/٩÷٧۵/۵=۶/١(است متر ٧۵/۵ آن عرض و

 عرض متر ٢٠٠ و طول متر ٣٠٠ بنا نيا :بم ارگ -٧
 وهيش ۵ دژ نيا. است شده ليتشک قسمت ٢ از و داشته

 دنباله اعداد ۵ و ٢ و ٣( دارد خام خشت از یساختار
 .)هستند یبوناتچيف

 ر،ياخ کتب در :هللالطف مسجد و جهان نقش دانيم -٨
 نسبت که است باور نيا بر وتيال سونيج :سندهينو
 مسجد مجاورت در و جهان نقش دانمي طراحان توسط يیطال
 .استگرفته قرار استفاده مورد هللالطف
 قاطع تياکثر یبررس با :یحسن رعماديم يیخوشنو -٩

 به نسبت نيا که ميشویم متوجه رعماديم کلمات و حروف
 وجود هاواژه و حروف پود و تار در الگو کي عنوان
 لمستطي ميترس یمبنا که درجه ۴۴٨/۶٣ هيزاو و دارد

 یحضور قلم، رانش ادامه و یگذارقلم شروع در است يیطال
 .دارد کنندهنييتع
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ابتدا مخرج ها را تجزيه می کنيم  حل معادالت گويا:
و سپس دو طرف تساوی را در کوچک ترين مضرب مشترک 
(ک م م) مخرج ها ضرب می کنيم تا معادله از شکل 

 کسری خارج شود و سپس به شيوه های آموخته شده

 ، مربع کامل و ...) آن را حل می کنيم. ∆( تجزيه ،

ا صفر جواب های بدست آمده نبايد مخرج کسرها رتوجه:
کنند و همچنين اين جوابها بايد در معادله اوليه 

 صدق کنند در غير اينصورت قابل قبول نيستند.

می توان ابتدا دامنه معادله گويا را يافت و توجه:
سپس اگر جواب معادله در دامنه وجود داشت قابل 

 قبول و در غير اينصورت قابل قبول نيست.

 د.معادالت گويای زير را حل کني مثال:
 (الف   =  - 

(x+1)(x-1) : ک م م  (x-1)(x+1)  - (x+1)(x-1)  =  

=10 3-+2x+3x22x- +32x+3x+22x 1)-(x+1)(x 
10x=10 x=1 
 چون مخرج کسر اول را صفر می کند قابل قبول نيست.

 
 2x-2=2(x-1) ,   x2-1= (x-1)(x+1)       =  -  (ب
  
 2x+2=2(x+1)   (x+1)(x-1)2 : ک م م  
 

 2(x-1)(x+1)  - 2(x-1)(x+1)  = 2(x-1)(x+1)  

+33x-2x-22x10 =- +32x+3x+22x 
5x-10=-5x 10x=10 x=1 , 2(x-

1)(x+1)=0 
                  D=R-{1,-1} 
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 در دامنه وجود ندارد قابل قبول نيست. ١چون 

  =  -  (ج

x(x-2) : ک م م x(x-2)=0        D=R-{0,2} 

x(x-2)  - x(x-2)  = x(x-2)  

x2-2x+2-x2 +2x –x +2= x2 -x       

 
چون در دامنه نيست قابل قبول نمی باشد و اگر  ٢

 ٢مخرج  ٢دامنه را محاسبه نکرده باشيم چون عدد 
 کسر را صفر می کند قابل قبول نيست.

 معادالت گويای زير را حل کنيد. سوال:
   =  -  (الف

(فجر ايرانيان استانبول  حسابان 
)                           ٩٢دی  

 
 
 
  -  =  -  (ب
 
 
 

(ج  نهايی خرداد  –)٢(رياضی(  =  - 
٧۴                                    (  

 
 
 
 

، معادله  aبه ازای چه مقدار  مثال:
+  است؟ x=2دارای جواب =
 قرار ميدهيم: ٢عدد  xبه جای 

+ =  =   
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4+(a-2)2=a(a-2) 4+a2-4a+4=a2-2a  2a=8 a=4 
=    معادله kبه ازای چه مقداراز سوال: -  

 } است؟۴دارای مجموعه جواب {
 
 
 

=معادله  kبه ازای چه مقدار از  سوال:   
 } است؟۵دارای مجموعه جواب {
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 حل معادالت راديکالی:
جمالت را  يمبرای حل يک معادله راديکالی می توان

که يک عبارت  کنيمطوری در طرفين تساوی جابه جا 
راديکالی به تنهايی در يک طرف تساوی قرار گيرد. 
سپس با به توان رساندن طرفين معادله آن را از 
حالت راديکالی خارج و معادله بدست آمده را حل 

 کنيم.
ممکن است نياز به بيش از يک بار استفاده از توجه:

 عمل توان رسانی باشد.
در معادله  جواب های بدست آمده در صورت صدقتوجه:

و در غير اينصورت قابل قبول  اند اوليه قابل قبول
 نيستند
مثل معادالت گويا می توان از طريق دامنه قابل توجه:

قبول بودن جواب را تشخيص داد اما بهترين راه برای 
معادالت راديکالی با توجه به گستردگی حالت های 
متفاوت دامنه توابع راديکالی همان صدق جواب در 

 له اصلی است.معاد
 معادالت زير را حل کنيد.مثال: 

+  (الف =5 

 =5-  ( )2=(5- )2 x+5=25-10 +x 

( )2=22 

: امتحان + =5 2+3=5 
 قابل قبول است. x=4بنابراين 

 x =-20- (ب

=x-20 
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 غ ق ق x=16: امتحان

 ق ق x=25: امتحان

(ج دبيرستان کوثر دی  –(تهران    = 
٧٧                         (  

2+  =13-x  =11-x

= x-5=121-22x+x2 x2-23x+126=0 

(x-14)(x-9)=0  

(x=14) امتحان  غ ق ق  =  

(x=9) : امتحان  ق ق  =  

 معادالت زير را حل کنيد. سوال:

 –) ٢(رياضی(   =  (الف
)          ٧۴خرداد  

 
 
 
نهايی حسابان (  x + =6(ب

                                       ) ٩٢خرداد
 
 
 
 
نهايی حسابان شهريور (                        x-3= +2 (ج

٩۴ (     
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بدون حل معادله توضيح دهيد چرا مجموعه جواب  سوال:
+  تهی است؟ 0=3+

 
 

بدون حل معادله توضيح دهيد چرا مجموعه جواب  سوال:
+ تهی است؟ (کاردرکالس کتاب درسی  0=

 )٢٣صفحه
 
 

آيا عدد صحيحی وجود دارد که جمع آن با جذرش  سوال:
 ؟ (با راه حل)باشد ٢برابر 

 
 

           

کدام  است؟     +3aعدد =2 : اگر٩٨تست کنکورتجربی  

(1١*۵             2(٢*۵            3(٣*۵                 4(۴*۵ 

  ۴پاسخ:گزينه
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 تمريناتی برای تالش بيشتر:

 معادالت گويای زير را حل کنيد. -١

  =  (الف
 
(ب   +  =  

 
   =  +2 (ج
 
(د  )٨٧خرداد                  =  -  دبيرستان عرفان ( 

–                         

 معادالت راديکالی زير را حل کنيد. -٢
الف( + (ج (  +1)2 =   +  =2 

 
(ب  x - = - x   د)  = 1-x 

معادالت زير را حل کنيد. ( به تغيير متغير هم  -٣
 ) �د يدار نياز

(الف    + =  
 

(ب (  )2+  -7= 0 
 
   = +  (ج

 
 
 4 = + (د

 تعدادهای درخشان عالمه حلی دی(پرورش اس
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