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 ١                 سيد محسن زنوززاده98-99سال تحصيلي )                      ومفصل د(جبرخطي وتحليلي جزوه كمك درسي هندسه 

:                                                                                                                                         جاي خالي را با عبارات مناسب پر كنيد ) 1
.                        است. . . . . . . . . .، شكل حاصل يك   از رأس آن عبور نكند بر محور سطح مخروطي عمود باشد وPي  در حالتي كه صفحه: الف 

.                            است. . . . . . . . . .، شكل حاصل يك  و از رأس آن عبور كند سطح مخروطي عمود باشد بر محور Pي  در حالتي كه صفحه: ب 
،                   موازي نباشد و تنها يكي از دو نيمه سطح مخروطي را قطع كندd عمود نباشد و با مولد L بر محور Pي  در حالتي كه صفحه: پ 

.                                                                                                                                                                      است. . . . . . . . . .سطح حاصل يك 
، در اين صورت فصل مشترك صفحه و سطح   موازي باشد و از رأس سطح مخروطي عبور نكندdبا مولد  Pي در حالتي كه صفحه : ت

                                                                                                       .                                                               است. . . . . . . . . . مخروطي يك 
 ، در اين صورت فصل مشترك صفحه و سطح  موازي باشد و از رأس سطح مخروطي عبور كندdبا مولد  Pي  در حالتي كه صفحه : ث

.                                                                                                                                                                           است. . . . . . . . . . مخروطي يك 
، در اين   نباشدLي  بااليي و پاييني سطح مخروطي را قطع كند و شامل محور  ه گونه اي باشد كه هر دو تكهب Pي  صفحهاگر : ج 

                                                                                                                 . است. . . . . . . . . . صورت فصل مشترك صفحه و سطح مخروطي يك 
، در اين صورت  ي  بااليي و پاييني سطح مخروطي را قطع كند و از رأس آن بگذرد به گونه اي باشد كه هر دو تكه Pي  صفحهاگر : ز 

                                                                                                                                . است . . . . . . . . . .فصل مشترك صفحه و سطح مخروطي 
  . است. . . . . . . . فصل مشترك صفحه و سطح مخروطي يك آن گاه ،   هرگاه صفحه شامل محور رويه نباشد و هر دو دامنه را قطع كند:ژ 
:                                                                                                                                          ا نادرستي عبارات زير را مشخص كنيد درستي ي) 2

                                                                       .  مقطع يك سطح مخروطي با صفحه اي دلخواه سهمي است اين سهمي با مولد موازي است) الف
يمه نيز موازي نباشد و تنها يكي از دو ن) d(عمود نباشد و با مولد آن ) I( بر محور سطح مخروطي Pي  در حالتي كه صفحه) ب

  )مرهن25/0-كشوري02/03/1398(.                                                        ، فصل مشترك حاصل يك بيضي خواهد بود مخروط را قطع كند
                                                                          .مقطع يك سطح مخروطي با صفحه اي دلخواه سهمي است اين صفحه با مولد موازي است) پ
، يك  ، فصل مشترك صفحه و سطح مخروطي ، موازي است و از رأس آن عبور نمي كند صفحه اي با مولد سطح مخروطي دواري) ت

      )نمره5/0-صبح10 -19/10/1397(                                                                                           .                                              بيضي است
    .                                                                                                                                                     جاي خالي را با عبارات مناسب پر كنيد) 3

داشته باشند و همچنين هر نقطه كه آن ويژگي را . . . . . . . . . . ي آنها يك  كه همه) يا فضا(ي نقاطي از صفحه  ، مجموعه مكان هندسي
   )مرهن25/0-كشوري02/03/1398(                                    .                                                              داشته باشد عضو اين مجموعه باشد

   ) نمره5/0-18/03/1388()  نمره5/0-10/06/1386 ()نمره1-20/6/82(                                 مكان هندسي: واژه زير را تعريف كنيد ) 4
                                                                                                                                                . جمله زير را با كلمه مناسب تكميل كنيد) 5

   )نمره25/0-8/6/83(                                . باشد. .. . . .B وA ازMاست اگروفقط اگر فاصلهABروي عمود منصف پاره خطMنقطه

     . . . . . . . . . .                                                                                                                          هر نقطه روي نيمساز زاويه ) 1  :1 فعاليت )6

.                                                                                                                                            روي نيمساز زاويه است. . . . . . . . . . هر نقطه كه ) 2
                                                                                                                                                   :                        اكنون گزاره زير را كامل كنيد 
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 ٢                 سيد محسن زنوززاده98-99سال تحصيلي )                      ومفصل د(جبرخطي وتحليلي جزوه كمك درسي هندسه 

00021                  . . . . . . . . . .                                       ، اگر و تنها اگر  يك نقطه روي نيمساز زاويه است  OzM)ÔÔ( 
   )  98 چاپ 36ص (. . . . . . . . . .                                   ، مكان هندسي نقاطي از صفحه است كه  نيمساز هر زاويه: بنابراين مي توان گفت 

 . .  .  .  .  .  .  .  .   ه از دو ضلع يك زاويه به يك فاصله باشدمكان هندسي نقطه اي در صفحه ك.  جاي خالي را با عبارت مناسب كامل كنيد) 7
)  نمره25/0-07/06/1388(                                                                                                                                                    . است

 به يك فاصله باشد و B و Aي اين مستطيل را بيابيد كه از دو رأس  نقطه اي در صفحه.   مفروض استABCDمستطيل ) 8
.)                                                                                       ح كنيدروش حل مسأله را تشري. (  مساوي باشدBC و ABي آن از دو ضلع  فاصله

                                                                      ؟ مكان هندسي مركز دايره هايي را كه بر دو خط متقاطع داده شده مماسند چيست) 9

             .                                                                                                  را در نظر بگيريدr و شعاع O به مركز Cي   دايره :2فعاليت  )10

؟                                                                                                                         چه فاصله اي داردO، از   روي دايرهAي دلخواه  هر نقطه) الف
rOB( باشد rي   به فاصلهO، يك نقطه در صفحه باشد و از  Bر اگ) ب  (با برهان خلف نشان دهيد  ،B روي دايره است و از 

rOACA: نتيجه بگيريد ) ب(و ) الف(                                                                                                                                         

.                                                                                                 . . . . . . . . . ، اگر و تنها اگر   استr,O(C(ي   روي دايرهAي   نقطه:نتيجه 

    ) 98اپ  چ34ص ( . . . . . . . . . .                                                    مكان هندسي نقاطي از صفحه است كه C)r,O(ي   دايره:نتيجه 

                                             .  استR مي گذرند و شعاع آنها برابر Aمكان هندسي مركز دايره هايي را پيدا كنيد كه از نقطه مفروض ) 11
طه اي از صفحه اين دايره را تعيين كنيد كه از آن نقطه مماس هايي به طول مكان هندسي نق.   داده شده استR,O(C(دايره ) 12
dبر اين دايره مي توان رسم كرد                                                                                                                                       .                                
O(C,(دايره ) 13  8مكان هندسي نقطه اي از صفحه اين دايره را تعيين كنيد كه از آن نقطه مماس هايي به طول .   داده شده است6

                                                                                                                         .                                              بر اين دايره مي توان رسم كرد
، بر هم   مكان هندسي نقطه اي را تعيين كنيد كه مماس هاي رسم شده از اين نقطه بر دايره.  داده شده استR,O(C(دايره ) 14

   ) نمره25/1-19/03/1386(                                                                                                                                                 . باشندعمود 
                              .  وسط اين وترها را تعيين كنيدMي  ، مكان هندسي نقطه ده اند رسم شKوترهاي به طول  R,O(C(در دايره ) 15
، مكان هندسي نقطه اي درون   سانتي متر پرتاب مي كنيم12ي مربع شكلي به ضلع   سانتي متر را روي صفحه2سكه اي به شعاع ) 16

   ) نمره5/0-11/06/1385(.                              ، سكه كامالً داخل مربع واقع شود سكه در آنجا قرار گيردمربع را تعيين كنيد كه اگر مركز 
 بر روي محورهاي  مختصات B  وA،  ي مختصات چنان مي لغزد كه همواره دو سر آن  واحد از صفحهLي به اندازهABپاره خط)17

                                                                                                   ؟  كدام استAB وسط Mي   مكان هندسي نقطه. قرار دارند

             .  باشد2a ، مساوي مقدار ثابت ن هندسي نقطه هايي كه مجموع مربع هاي فاصله هايشان از دو خط عمود بر هممطلوب است مكا) 18

.                                                               ، در نظر بگيريد  سانتي متر است2ي آنها از هم   را كه فاصلهd  ،d دو خط موازي  :3فعاليت  )19

      ؟                                                             ؟ اين فاصله چقدر است ي يكساني دارند   فاصلهd، از خط  d روي B و Aآيا نقطه هاي دلخواه 
؟                                                    نباشندd سانتي متر باشد و روي 2ي   به فاصلهdديگري مشخص كنيد كه از ) يا نقاط(آيا مي توانيد نقطه 
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؟                                                                                             ، روي چه شكلي قرار دارند  سانتي متر واقع اند2 به فاصله dهمه نقاطي كه از 
                                                                                                    ؟                                                                              آيا گزاره زير درست است

d و d، اگر و تنها اگر روي يكي از دو خط  سانتي متر است2به فاصلهd،ازخط يك نقطه درصفحه  كه موازي dواقع باشد  هستند ،              .
، دو خط راست موازي   سانتي متر هستند2ي   به فاصلهd؟ مكان هندسي نقاطي از صفحه كه از خط  آيا نتيجه گيري زير درست است

d) 98 چاپ 37ص (                                           .                                         سانتي متر از آن مي باشد2ي  و به فاصله) در دو طرف آن             (
   ) نمره0k()19/3/87-5/0( .  باشدk به فاصله معلومdي صفحه را پيدا كنيد كه از يك خط داده شدهمكان هندسي نقطه اي از)20
         .                        باشند2به فاصله  2d و از 1به فاصله  1d مفروضند نقاطي را در صفحه اين دو خط بيابيد كه از 2d و 1d دو خط متقاطع) 21

نقطه اي در اين صفحه پيدا .   كه روي هيچ يك از اين خطوط نيست در صفحه مفروض اندAي   و نقطهd و dدو خط متقاطع ) 22
  ؟     مسأله حداكثرچند جواب مي تواند داشته باشد.   باشد3ي   به فاصلهAي   و از نقطه2به فاصله  d و از 1به فاصله  d كه ازكنيد 
 به يك فاصله بوده B و Aنفطه اي بيابيد كه از.  ند كه شامل هيچ يك نيست در صفحه مفروض اd و خط B و Aي  دو نقطه: مثال 

                                       )             98 چاپ 38ص .                                                                                (  سانتي متر باشد3ي   به فاصلهdو از 

                                                                                                  AB، عمودمنصف   به يك فاصله اندB و Aمكان هندسي نقاطي كه از: حل 

                                  ، دو خط موازي                                                                سانتي متر باشد3 به فاصله dو مكان هندسي نقاطي كه از خط 

dي برخورد خط  بنابراين نقطه.   سانتي متر از آن هستند3ي   به فاصلهL                                                                                                        

d و dو دو خط موازي ) ABعمودمنصف (  1نقاط ( جواب مسئله استM 2 وM(                                                                                 . 

d و d يكي از دو خط L اگر :بحث در وجود جواب                                                 را قطع كند                                                        

اگر با دو خط                                                                                                      .   جواب دارد2،  ديگري را هم قطع مي كند و مسئله مانند شكل

d و d بر يكي از دو خط Lه جواب ندارد و اگر ، مسئل موازي باشد مسئله بي شمار جواب دارد  منطبق باشد ،  .  

                                                     :                                          مكان هندسي هر يك از مجموعه نقاط زير را مشخص كنيد ) 39ص1تمرين) 23
                                  .                                                                           به يك فاصله اندd و dنقاطي از صفحه كه از دو خط متقاطع ) الف
.                                                                                        مماس اندAي ثابت  نقطه در dي دايره هايي در صفحه كه بر خط  مركزهاي همه) ب
.                                                                                                    در صفحه مماس اندd كه بر خط rيره هايي با شعاع ثابت ي دا مركز همه) پ
                            . ي اين دايره مماس خارج اند  در صفحهr,O(C( ي  كه بر دايرهrي دايره هايي با شعاع ثابت  مركزهاي همه) ت
             )مرهن5/0-صبح10 -19/10/1397(.                                                                            درستي يا نادرستي عبارت زير را مشخص كنيد) 24

          .          نيمساز زاويه بين آن دو خط مي باشد.   به يك فاصله اندd و dمكان هندسي نقاطي كه از دو خط متقاطع 
 به O، نقاطي در صفحه اين دو خط مشخص كنيد كه از دو خط به يك فاصله و از نقطه   متقاطع اندO در نقطه L و Lدو خط ) 25

)R( ؟  باشد مسئله چند جواب داردcmRي  فاصله 0                                                                                                                        
             ) نمره5/0-1306/89(.  يك خط مستقيم مي غلتد را با رسم شكل بيابيدمكان هندسي مركزتوپي كه روي يك سطح صاف درامتداد)26
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 مكان هندسي مركز دايره هايي از فضا كه در يك نقطه مشخص بر يك خط داده شده مماس باشند را به كمك استدالل استقرايي )27
)              نمره75/0- 18/06/1391 ()نمره75/0-28/3/76(                                                      . حدس بزنيد

                                      ؟ مكان هندسي مركز دايره اي كه در خارج يك دايره داده شده واقع است و روي محيط آن مي غلتد چيست) 28
 ) نمره25/0-07/06/1388(                    . جاي خالي را با عبارت مناسب كامل كنيد) 29

   .  مي باشد. .  .  .  .  .   مكان هندسي مركز دايره اي كه در خارج يك دايره داده شده واقع است و روي محيط آن مي غلتد
 C به يك فاصله و از B و Aنقطه اي در اين صفحه بيابيد كه از .   در صفحه مفروش اندD و A ،B ،Cنقاط ) 39ص2تمرين) 30
        )98 چاپ 39تمرين ص (.                                                                                                         )بحث كنيد( نيز به يك فاصله باشد Dو 

 3ي   به فاصلهC به يك فاصله و از B و Aنقطه اي بيابيد كه از .   در صفحه مفروض اندC و A  ،Bنقاط ) 39ص3تمرين) 31
)             98 چاپ 39تمرين ص                                                (.                                                                            )بحث كنيد(سانتي متر باشد 

ي   به فاصلهd سانتي متر و از 2ي   به فاصلهAنقطه اي بيابيد كه از .   در صفحه مفروض اندd و خط Aي  نقطه) 39ص4تمرين) 32
)             98 چاپ 39تمرين ص                                                                (.                                                        )بحث كنيد( سانتي متر باشد 3

؟   حاصل چه شكلي است) مقطع(، فصل مشترك  ، آن را برش دهد محور يك سطح مخروطيهرگاه صفحه اي شامل ) 39ص5تمرين)33
سطح                           سطحي ايجاد مي شود كه آن را يك L حول d، از دوران   موازي باشندL و dهرگاه دو خط ) 39ص6تمرين) 34

ي سطح مقطع  در حالت هاي مختلف در باره.  ، يك سطح استوانه اي را قطع كند Pي  حال فرض كنيد صفحه.  استوانه اي مي ناميم
 )            98 چاپ 39تمرين ص                                                       (.                                                                 )چهار حالت(حاصل بحث كنيد 

                                   .   باشدkي نقاطي از صفحه را بيابيد كه مجموع فاصله هاي آنها از دو خط عمود بر هم برابر   مكان هندسي مجموعه)35
                                                                  . ان هندسي نقطه اي در صفحه را بيابيد كه از دو سر يك پاره خط به يك فاصله باشدمك )36
 .  به يك فاصله باشدB و Aي   بيابيد كه از دو نقطهdطه اي روي خط  نق.  در يك صفحه واقعندd و خط B و Aي  دو نقطه) 37

   ) نمره1-05/06/1390 (                                            ))بحث كنيد (؟ جواب دارد مسأله چند( .  بحث كنيد؟ آيا مسئله همواره جواب دارد
.                                                                   را نشان مي دهدFي   و  فوارهS، مجسمه  نمودار مقابل محل قرار گرفتن ساختمان شهرداري) 38

يم كه از مجسمه و فواره به يك فاصله باشد و از مقابل                                                                 ي پرچم را در محلي نصب كن مي خواهيم ميله
                                                               . ي پرچم را تعيين كنيد  مكان هندسي محل نصب ميله.  متر باشد9ي  ساختمان شهرداري به فاصله

                                                                 .  باشدd به فاصلهLي  مكان هندسي نقطه اي در فضا را پيدا كنيد كه از يك خط داده شده) 39
  ) 82نهايي سال (                         . در قاعده مشترك و مساحت برابر دارند را تعيين كنيدمكان هندسي رأس هاي مثلثي هايي كه) 40
مكان هندسي رأس هاي مثلثي هايي كه در قاعده مشترك و مساحت ،  در صفحه: درستي يا نادرستي عبارت زير را مشخص كنيد ) 41

  . اع از آن و در دو طرف آن است، ارتف ، به فاصله ، دو خط موازي قاعده مثلث برابر دارند
                                                              . اصله باشدمكان هندسي نقطه اي از صفحه را پيدا كنيد كه از دو خط موازي به يك ف) 42
                                                                                               . مكان هندسي مركز دايره هايي را بيابيد كه بر دو خط متوازي مماس باشند) 43
در صفحه  d كه بر خط r مكان هندسي مراكز همه دايره هايي با شعاع ثابت : مشخص كنيد ت زير رادرستي يا نادرستي عبار) 44

.                                                                                                  استr برابرd است كه فاصله ان ها تا خط dموازي با دو خط  ، مماس هستند
                                                             . ، پيدا كنيد مكان هندسي وسط هاي پاره خط هايي را كه دو سرشان روي دو خط موازي واقعند) 45

S 

12 F 

6 



﴿﴿  

 

  ۵                سيد محسن زنوززاده98-99سال تحصيلي )                      ومفصل د(جبرخطي وتحليلي جزوه كمك درسي هندسه 

                                                                  . مكان هندسي نقطه اي در فضا را پيدا كنيد كه از دو صفحه موازي به يك فاصله باشد) 46

ك فاصله  به يQ و Pي موازي  مكان هندسي نقطه اي از فضا كه از دو صفحه.   با هم موازيندd و خط Q و Pي  دو صفحه) 47

   .) در مورد جواب هاي مسئله بحث كنيد. (  باشد را به كمك استدالل استقرايي بيابيدkي معلوم   به فاصلهdباشد و از خط موازي 

  ) نمره75/0-81نهايي سال                                          (                                        . دايره  مكان هندسي چه نقطه اي از صفحه است) 48

؟                                                       مكان هندسي نقطه اي از يك صفحه كه از نقطه ثابتي واقع در آن صفحه به فاصله ثابتي است چيست) 49

                            ؟                       ثابتي واقع در آن به فاصله ثابتي است چيستمكان هندسي نقطه اي از فضا كه از نقطه ) 50

  .                                                                                                       شكل حاصل از دوران يك دايره حول يكي از قطرهاي آن را بنويسيد) 51

  ؟                                     واقع در يك صفحه مي گذرند چيستB و Aي متمايز  مكان هندسي مركز دايره هايي كه از دو نقطه) 52

 به يك C و Bي  نقطه اي از اين صفحه را بيابيد كه از دو نقطه.   در يك صفحه داده شده اندC و A  ،Bسه نقطه متمايز  ) 53

                                                                                                         .                             باشدRي معلوم   به فاصلهAي  فاصله و از نقطه

ي ثابت   بر يك خط داده شده مماس باشد و اين دايره از نقطهAمكان هندسي مركز دايره اي را تعيين كنيد كه در نقطه مشخص ) 54

Bخارج آن خط بگذرد                                                                                                                                                                               .  

مراحل .) ( روش رسم را توضيح دهيد. (  قطر آن باشدDEه خط مفروض  با استفاده از خط كش و پرگار مربعي رسم كنيد كه پار)55

   ) نمره75/0-06/10/1395) ( نمره1-25/10/1389()  نمره1-14/06/1387(                     .)   رسم را توضيح دهيد

                         ؟                            مماس است چيستdر خط مفروض، كه ب Rمكان هندسي مركز دايره هاي به شعاع ) 56

 در صفحه وجود دارد كه Mفقط يك نقطه مانند .    سانتي متر از هم قرار دارند4ي   به فاصلهB و Aي  در يك صفحه دو نقطه) 57

              كدام است؟                                                                      mمقدار .  قرار دارندB سانتي متر از m و A سانتي متر از 3ي  به فاصله

 در صفحه وجود دارد كه به M و Mي  دو نقطه.    سانتي متر از هم قرار دارند4ي   به فاصلهB و Aي  در يك صفحه دو نقطه) 58

؟                                                             وجود داردmچند مقدار صحيح براي .   قرار دارندB سانتي متر از m و A سانتي متر از 3ي  فاصله

، را به   باشدRي   به فاصلهOيك فاصله باشد و از نقطه ثابت   بهL و Lمكان هندسي نقطه اي از فضا كه از دو خط موازي) 59

  .      كمك استدالل استقرايي بيابيد

شد را به كمك  باd، به فاصله P به يك فاصله باشد و از نقطه ثابتR وM مكان هندسي نقطه اي در فضا كه از دو صفحه موازي)60

  . استدالل استقرايي بيابيد

O),(معادله دايره اي به مركز :مثال 12  را بنويسيد و مختصات نقاط برخورد آن را با محورهاي مختصات به دست آوريد2 و شعاع                .

42122: ي فوق نوشته مي شود  ي استاندارد دايره به كمك دستور باال معادله: حل   )y()x()                 98 چاپ 40ص          (  

E D 
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: ها به دست مي آيد x، نقاط برخورد دايره با محور   قرار دهيم0y،  اگر در اين معادله

32323224122  xx)x()x(                                                                                       

A),(ها را در نقاط xلذا دايره فوق محور  032  و ),(B 032                                                                                     قطع مي كند 

           :  ها به دست مي آيد y، نقاط برخورد دايره با محور   قرار دهيم0x،  و اگر در اين معادله

                           1014214  y)y()y(                                                                                 

C),(ي  ها را در نقطهyبنابراين دايره فوق محور  10  قطع مي كند و مي دانيم كه اگر يك خط دايره اي را فقط در يك نقطه قطع 

.                     ها مماس استy بر محور Cي  ، دايره در نقطه پس همان طور كه در شكل هم ديده مي شود.   بر آن مماس است، در آن نقطه كند

O),(ي دايره اي به مركز  معادله) 61 35 يسيد و مختصات نقاط برخورد آن را با محورهاي مختصات به دست آوريد را بنو5 و شعاع                .

O),(معادله دايره اي به مركز)62 12 ل و سوم به دست آوريد  را بنويسيد و مختصات نقاط برخورد آن را با نيمساز ناحيه1وشعاعي او              .

),(معادله دايره اي به مركز مبدأ مختصات بنويسيد كه از نقطه ) 63 21بگذرد                 .                                                   

A),(ي  كدام از آن ها از دو نقطهمعادله ونوع مكان هندسي نقاطي ازصفحه راتعيين كنيدطوري كه مجموع مربعات فواصل هر)64 01 

B),(و  )             نمره صبح75/0-19/10/1383(                                                     .                                                                       باشد4 برابر 01

 14 معادله ي دوايري را تعيين كنيد كه از مبدأ مختصات بگذرند و مجموع دو وتري كه روي محورهاي مختصات جدا مي كنند برابر )65

  .                                                                                                                                                    باشد4 دواير برابر باشد و طول مركز

xy معادله ي دوايري را تعيين كنيد كه از مبدأ مختصات بگذرند و خط )66 6  قطري از آن باشد و مجموع دو وتري كه روي

  .                                                                                                                                               باشد14محورهاي مختصات جدا مي كنند برابر 

014222ي  ه به معادلهمختصات مركز و طول شعاع داير) مثال  yxyx98 چاپ 41ص .                (  را به دست آوريد             (

014224212122014222:                                            جواب   yyxxyxyx 

                       2r و ),(O)y()x( 2142221    

022ي ضمني   مي خواهيم مختصات مركز و طول شعاع دايره به معادله:فعاليت ) 67  cbyaxyx را در حالت 

              : با پر كردن جاهاي خالي اين كار را انجام دهيد .  كلي به دست آوريم

       00000002
4
2

4
22022  c)byy()

aa
axx(cbyaxyx 

                                                   00020002000000020002000  )y()x()y()x( 

A B 

C 
O 
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                                                                                                        2
422 cba

r


 و ),(O 000000 

؟                                                                         به دست مي آيدc و a  ،bي  با توجه به نامنفي بودن عبارت زير راديكال چه نتيجه اي در باره

04:                            جواب 
2

4
22

4
2

4
22022  c

bb
byy

aa
axxcbyaxyx 

             4
4222

2
2

204
4222

2
2

2
cba
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b

y()
a

x(
cba

)
b

y()
a

x(





 

                                                                                                    2
422 cba

r


 و )
b

,
a

(O 22  

                                                                       cbacba 4220422    

06422ي  اگر شعاع دايره) 68  myxyx مقدار   باشد3 برابر ،mرا بيابيد                                                                          .  

                                                                                                                                                                                       :كار در كالس ) 69

O),(ي دايره اي را بنويسيد كه مركز آن  معادله) 1                                                                              .                              باشد3 و شعاع آن 10

                    ؟                                                                                     به چه صورت استrي دايره اي به مركز مبدأ مختصات و شعاع  معادله) 2

.              ؟ مختصات مركز و طول شعاع دايره ها را به دست آوريد و دايره را رسم كنيد كدام يك ازروابط زير مي تواند معادله يك دايره باشد)3

                                 016222  yxyx)  الف

                                                         043222  yxyx)  ب

                                                                             02432222  yxyx)  ج

08222)                         1: جواب   yyx 232120222 و يا  )y()x(r)y()x( 

2                                                     (22222020222 ryxr)y()x(r)y()x(  

019236212122016222:                         روش اول ) الف) 3  yyxxyxyx 

O),(ي دايره به مركز  معادله .                                               مي باشد11 و طول شعاع 31 112321 )y()x(  

0444364422:                                                                                                          روش دوم   cba 
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(ي دايره به مركز  درنتيجه معادله
b

,
a

(O 3212  112 و طول شعاع
44

2
1

rمي باشد                                       .

044:                       روش اول ) ب
92

2
33212122043222  )(yyxxyxyx  

4.                                                              كنداين معادله هيچ نقطه اي از صفحه را مشخص نمي 
32

2
321  )y()x(     

31694422.                               اين معادله هيچ نقطه اي از صفحه را مشخص نمي كند: روش دوم   cba 

              .                         برابر يك باشد2y و 2xي دايره بايد ضرايب  در معادله) ج

                                                                   0122
33202432222  yxyxyxyx  

16           :روش اول 
41212

4
30112122

16
92

4
3

2
32  )y()x(yy)(xx   

O),(ي دايره به مركز  معادله 12
3
 4 و طول شعاع

.                                                                                                                  مي باشد41

04                     :                                                                                        روش دوم 
41444

9422  cba 

(ي دايره به مركز  درنتيجه معادله
b

,
a

(O 122
3

2  4 و طول شعاع
41

2
1

r98 چاپ 42ص .            (  مي باشد  (  

014222 مختصات مركز و طول شعاع دايره )مثال  yxyx98 چاپ 41ص                             (.          را به دست آوريد             (

422211422121014222:                   جواب   )y()x()y()x(yxyx 

                                                                                            221  r),(O    

1222و طول شعاع دايره  مختصات مركز )70  yxyxنمره عصر1-16/10/86.(  را تعيين كرده و نمودار آن را رسم كنيد  (  

O),(ي  ي دايره اي را بنويسيد كه نقطه  معادله: مثال  12  مركز آن و ),(M )             98 چاپ 42ص .                  (  يك نقطه از آن باشد11

rOMروشن است كه .  ي آن را بنويسيم ، پس بايد طول شعاع آن را داشته باشيم تا معادله مركز دايره را داريم: حل   پس طول 

OM 1321122122:                را به دست مي آوريم  )()()OyMy()OxMx(OM 

132122:                                                                                  و معادله دايره را به صورت زير نوشته مي شود   )y()x( 
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          .   ي دايره صدق مي كند و به روش ديگر مي توان گفت مختصات هر نقطه روي دايره در معادله

           1321221322211221222  )y()x(rr)()(r)y()x(     

),(معادله دايره اي را بنويسيد كه مركز آن ) 71 21  بوده و از نقطه ),(   )  نمره تطبيقي تهران75/0-17/10/1386(           .  بگذرد32

),(ي  ي دايره اي را بنويسيد كه از نقطه معادله) 72 11  1 بگذرد و خطوط xy و xy    .          شامل دو قطر آن باشند1

A),(معادله دايره اي را بنويسيد كه نقاط ) 73 14  و ),(B 12نمره5/1-صبح10 -19/10/1397.             (  دو سر قطري از آن باشد (  

02434ي دايره اي رابيابيدكه خط معادله)74  yxي قطري ازآن بوده ودوسر اين قطر بر محورهاي مختصات واقع شود معادله              .

0122معادله دايره اي رابنويسيدكه معادله قطرهاي آن به صورت)75  y)m(mx)yx(mباشد3بوده وشعاعش برابر               

0202422ي به معادله هاي   دو دايره)76  yxyx 042422 و  yxyxي وتري از  اندازه.   مفروض اند

                                       ؟                                                                                      وچكتر مماس است كدام استي ك ي بزرگتر كه بر دايره دايره

096822ي به معادله هاي  دو دايره)77  yxyx 096622 و  yxyxاندازه بزرگترين .  مفروض اند 

.                                          ، را بيابيد ي تماس بر روي دايره كوچكتر باشد طعه مماسي كه يك سر آن بر روي دايره بزرگتر و سر ديگر آن قطعهق

3 بنويسيد كه مركز آن روي خط  معادله دايره اي را)78 xyمحور  بر2نقطه اي به عرض در  بوده وyها مماس گردد                 .  

2 بنويسيد كه مركز آن روي خط ه اي را معادله داير)79 yxباشدها مماس طول محور   بر5 نقطه اي به طول در  بوده و                    .  

  )  نمره صبح16/10/1386-1(                                                                                         

),(ي   نقطه دايره اي بر دو)80 30  و ),( 09 گذشته و بر محور yاين دايره محور .  ها مماس استxبا كدام  ي ديگر ها را در نقطه ،

                                                                              ؟ طول قطع مي كند

),(ي   دايره اي بر دو نقطه)81 90  و ),( 03 گذشته و بر محور xاين دايره محور .  ها مماس استyبا كدام  ي ديگر ها را در نقطه ،

                                                                    ؟ عرض قطع مي كند

C),(بنويسيد كه مركزآن  معادله دايره اي را) 82 55 محورهاي مختصات مماس گردد بر  بوده و                                                           .  

),(دو دايره از نقطه ) 83   ؟                                            قطر دايره بزرگتر كدام است.  ت مماس اند گذشته و بر هر دو محور مختصا24

43ي دايره اي را بنويسيد كه مركزش روي خط  معادله) 84  xyو در ربع سوم بر هر دو محور مماس باشد  .  

O),( معادله دايره اي رابنويسيدكه نقطه:2فعاليت)85 11 0343ي   مركز آن بوده و بر خط به معادله  yxمماس باشد                 .

. . . . . . . . . .                                                                بر خط )H(ي تماس  ، شعاع دايره در نقطه  به ياد داريد2ي  با توجه به آنچه از هندسه) 1

. . . . . . . . . .                                                                                                                   ي مركز دايره از  اع دايره برابر است با فاصلهطول شع) 2
H 

O 

0343  yx 

d 
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000000000: ي نقطه از خط داريم  به كمك دستور فاصله) 3
0000000000




 OHr                                                                                          

0000002121.  ي دايره را با داشتن مختصات مركز و شعاع آن مي نويسيم معادله) 4  )y()x()        98 چاپ 43ص     (    

10129نويسيد كه بر خط  معادله دايره اي به مركز مبدأ مختصات ب)86  yxمماس باشد  .                                                        

),(معادله دايره اي به مركز ) 87  12 543 را بنويسيد كه بر خط  yxمماس باشد  .                                        

016222دله دايره اي را بنويسيد كه هم مركز با دايره معا) 88  yxyx 0543 و بر خط  yxمماس باشد   .                 

A),(ي  ه از نقطواقع شده و دوم ي ه بر روي نيمساز ناحيآنمركز شعاع دايره اي را بيابيد كه ) 89 12 ي ه بر خط به معادل گذشته و 

xy 2مماس شود  .                                                                                         

1 ي ه خط به معادلm به ازاي كدام مقدار )90 mxy04222 ي ه بر داير  yxyx؟ اس است مم      

312بنويسيد كه معادله قطرهاي آن به صورت معادله دايره اي را) 91  y)m(x)m(1343بر خط  بوده و  yx 

                                                                                                                                                                                                    . مماس باشد

12 مماس باشد و مركز آن روي خط 5x و 1xمعادله دايره اي را بنويسيد كه بر دو خط ) 92  yxباشد                             .        

2معادله دايره اي را بنويسيد كه بر دو خط ) 93 xy 6 و xy 72 مماس باشد و مركز آن روي خط  yxباشد                      .

),(ركز آن  معادله دايره اي را بنويسيد كه م)94 24062 بوده و بر خط xمماس باشد  .                                                                        

044222 ي ه نقاط دايره به معادل و دورترين نزديكتريني هفاصل)95  yxyx0943 ي ه از خط به معادل  yx ،   

                                                                                                                                       . را بيابيد

O),(ي دايره اي را بنويسيد كه مركز آن   معادله:كار در كالس  )96 2ي  ادله بوده و روي خط به مع10 yx وتري به طول 

   ) 98 چاپ 43ص  (.)    مي دانيم كه عمودي كه از مركز دايره بر يك وتر رسم شود آن وتر را نصف مي كند: راهنمايي . (  جدا كند22

O),(ي دايره اي را بنويسيد كه مركز آن   معادله)97 21 1043ي  ه و روي خط به معادله بود  yx جدا كند8 وتري به طول   .

  .)                                                           مي دانيم كه عمودي كه از مركز دايره بر يك وتر رسم شود آن وتر را نصف مي كند: راهنمايي (

A),(ديكترين فاصله نقطه  دورترين و نز)98 15  36422 از دايره به معادله  yxyx را بيابيد .                                              
                                                                                                                                        : مشخص كنيد درستي يا نادرستي عبارات زير را) 99

2 مكان هندسي مراكز همه دايره هايي با شعاع ثابت
r  كه بر دايره)r,O(C  در صفحه اين دايره مماس خارجي هستند دايره 2

)
r

,O(C 2
5 است .   
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O),(ي  ي دايره اي را بنويسيد كه مركز آن نقطه معادله) لمثا) 100 1102222ي   بوده و بر دايره به معادله  yxyx از 

                                                                           .                                                                                                              مماس بيروني باشد

                : مختصات مركز و شعاع دايره فوق را به دست مي آوريم : حل 

               2r و ),(O)y()x(yxyx 112212102222                                          

OOd مي دانيم اگر 2ي  چنانچه از هندسهو  ي مماس خارج باشد  طول خط المركزين دو دايره  ،rrd                                          

228211211:                                                         بنابراين داريم   )()(OOd     

                   222222  rrrrd                                           
            :  را مي نويسيم )C(ي  ي دايره ، معادله و با داشتن مختصات مركز و طول شعاع

                                     0222222121  yxyx)y()x( )    98 چاپ 43ص  (  

O),(ي  ي دايره اي را بنويسيد كه مركز آن نقطه معادله) 101 44222ي   بوده و بر دايره به معادله13  yxyx از مماس 

                                                                                                  .                                                                                         بيروني باشد

04222 دايرهدوaچه مقاديري از به ازاي)102  ayxyx  0164822و  yxyx ؟  هستندخارج  مماس             

O),(ي دايره اي را بنويسيد كه مركز آن   معادله:3تفعالي )103 36422ي   بوده و با دايره10  yxyx مماس داخل 

.                                          ي فوق را به صورت استاندارد تبديل كنيد و از آنجا مختصات مركز و طول شعاع آن را بيابيد ي دايره معادله) 1.  باشد

           000r  و ),(O)y()x( 00000000020002000                                                           

000231220.        طول خط المركزين دو دايره را به دست آوريد) 2  )()(OOd                                                        

0002200022000:           ، داريم   مي دانيم2دسه با توجه به آنچه از هن) 3  rrrrrd  

2220002120:                         ، معادله دايره را مي نويسيم  با داشتن مختصات مركز و طول شعاع) 4 )()y()x(  

    )98 چاپ 43ص                                                                               (؟                                                            چرا مسئله دو جواب دارد

O),(ي  ي دايره اي را بنويسيد كه مركز آن نقطه معادله) 104 11 072222ي   بوده و بر دايره به معادله  yxyx از 

                                                                                                                                                                            .               مماس دروني باشد

          : وضعيت هر يك از جفت دايره هاي زير را نسبت به هم مشخص كنيد  : كار در كالس )105

C O 

O C 



﴿﴿  

 

 ١٢                 سيد محسن زنوززاده98-99سال تحصيلي )                      ومفصل د(جبرخطي وتحليلي جزوه كمك درسي هندسه 

                    073141022  yxyx 36422 و  yxyx)  الف

                                                                                  122  yx 1222 و  xyx)   ب

                                                                012222  yxyx 922 و  yx)   ج

                                                              0194822  yxyx 422 و  yx)              د

 مركزوطول شعاع هاي هردودايره را به دست آورده و پس از تعيين طول خط المركزين از اطالعات خود از هندسه مختصات:راهنمايي( 

)             98 چاپ 44ص             (.)                                                                                                                                              استفاده كنيد2

0422  دو دايرهaچه مقاديري از  به ازاي) 106  xyx  08222و  ayxyx؟   مماس داخل هستند                            

328222 دايره به معادالت دوو داخلي  خارجياندازه مماس مشترك  )107  yxyx 12427 و  )y()x( 

  . را بيابيد

4ي   مي خواهيم وضعيت خط به معادله :4فعاليت  )108 yx03222ي   و دايره  yyxرا تعيين كنيم                        .    

xyي خط  از معادله: روش اول   ، مختصات  با اين كار در صورت برخورد خط و دايره(ي دايره جايگزين مي كنيم  ، را در معادله 4

0000342242.) :                                           نقطه هاي برخورد از معادله حاصل به دست مي آيد  )x()x(x 

.              در نتيجه خط و دايره نقطه برخوردي ندارند،نشان دهيدمعادله فوق ريشه حقيقي نداردو تعيين عالمتباساده كردن معادله حاصل و

.  ي مركز دايره از خط را بيابيد سپس فاصله.  ي دايره را استاندارد كنيد و مختصات مركز و طول شعاع آن را بيابيد معادله: روش دوم 

  )   98 چاپ 45ص (         ؟                                                                 رنددهيد خط و دايره نسبت به هم چه وضعي دا چگونه تشخيص مي

؟ در   شود وضع دايره و خط نسبت به هم چگونه است0 يا 0،  ي حاصل از برخورد خط و دايره اگر در معادله: سؤال ) 109

  )  98 چاپ 45ص (   ؟                                                                                               ي مركز دايره از خط چگونه است ها فاصلهاين حالت 

0ي  وضعيت خط به معادله) 110 yx222ي   و دايره  yxنيد را نسبت به هم مشخص ك  .                                 

05وضع خط ) 111  yx 034222 را نسبت به دايره  yxyxمشخص كنيد                                                                  .

222 واقع بر دايره b,a(A(ر نقطه معادله خطي كه دثابت كنيد ) 112 Ryx به صورت   بر اين دايره مماس  باشد ،

2Rbyax مي باشد                                                                                                                          .                                                     

A),( معادله خطي را بنويسيد كه در نقطه )113 2522 بر دايره مماس 34  yxنمره25/1-02/04/82(                             .  باشد             (

A),(ي  در نقطه) مثال) 114 32222ي   روي دايره32  yxyxي اين خط مماس را  معادله.   رسم كرده ايم مماسي بر آن
)             98 چاپ 45ص .                                                                                                                                                           ( به دست آوريد
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 را OAبا تعيين مختصات مركز دايره شيب .  ، بر خط مماس عمود است ي تماس با توجه به اينكه شعاع دايره در نقطه: روش اول : حل 
          .  تعيين مي كنيم و از آنجا شيب مماس را به دست آورده و معادله آن را تعيين مي كنيم

                                           ),(O)y()x(yxyx 115212132222  

               42
1

 xy: معادله مماس d)x(ydmOAm 



 22
132

1212
13 

0121211:                                                                                                  روش دوم   c)yy(
b

)xx(
a

yyxx  

                    42
182332

222
232 





 xyyx)y(

)(
)x(

)(
yx     

A),(در نقطه ) 115 32222ي   روي دايره32  yxyxمعادله اين خط مماس را به دست آوريد  مماسي رسم كرده ايم ،  .

   )مرهن1-كشوري02/03/1398(                                                                         

:                                                                                                                                        ي دايره اي را بنويسيد كه   معادله)46ص1تمرين )116

O),() الف A),( مركز آن بوده و 11 .                                                                                                                           نقطه اي از آن باشد23

O),() ب 043 مركز آن بوده و بر خط 12  yxمماس باشد              .                                                                                                         

O),() پ 11  1 مركز آن بوده و روي خط yx ايجاد كند2 وتري به طول                                             .                                               

1خطوط ) ت yx 3 و yx 634 شامل قطرهايي از آن بوده و خط  yxبر آن مماس باشد                                                     .

A),(از نقاط ) ج B),( و 21 12 بگذرد و 03  xyشامل قطري از آن باشد                                                                                               .

1معادله دايره اي را بنويسيد كه خطوط ) 117 yx 3 و yx 534 شامل قطرهايي از آن بوده و خط  yx بر آن 

             )مرهن5/1كشوري02/03/1398(.                                                                                                                                            مماس باشد

A),( نقاط  معادله دايره اي كه از)118 B),(و 32 12 1 مركزش روي خط و بگذرد yx بيابيد باشد .                                          

A),( ي هشعاع دايره اي كه از دو نقط)119 22 و ),(B 1 ي ه گذشته و مركز آن روي خط به معادل51 xy؟   باشد كدام است  

05322 را طوري به دست آوريد كه a حدود )46ص2تمرين) 120  ayxyxي يك دايره باشد  بتواند معادله    .  

             )نمره1-صبح10 -19/10/1397(                                                            

044227222 ي ه منحني به معادل، a مقادير ي ه به ازاي كدام مجموع)121  ayaxy)a(x؟  يك دايره است    

01262323 كه طوري تعيين كنيد  راk مقدار)122  kyxyx  سپس مختصات .  باشد 3معادله دايره اي به شعاع

                                                                                                                                                                                   . مركز اين دايره را بيابيد

A),(ي   نقطه درستي و يا نادرستي عبارت زير را تعيين كنيد) 123 14  064222 خارج دايره  yxyxقرار دارد                 .   

A),( وضعيت هر يك از نقاط )46ص3تمرين) 124 11  و ),(B 21  و ),(C D),( و 32 14  را نسبت به دايره   
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054222  yxyx98 چاپ 46ص                                                                             (.                             تعيين كنيد             (

A),( ي  طول قطعه مماسي كه از نقطه)125 038622 ي  به معادلهي  بر دايره31  yxyx را بيابيد رسم شود .                       

0248622 ي  طول كوتاهترين وتري از دايره)126  yxyxي  كه از نقطه ),(A                           . را بيابيد مي گذرد 11

          . شخص كنيد وضعيت هر يك از جفت دايره هاي زير را نسبت به هم م)46ص4تمرين) 127

                               4222  xyx 422 و  yx)  الف

                                                                                     1221  y)x( 1212 و  )y(x) ب

                                                                05232322  yxyx 122 و  yx) ج

                                         092622  yxyx 122 و  yx)  د  

362221وضعيت دو دايره با معادالت ) 128  )y()x( 074422 و  yxyxص كنيد را مشخ                           .  

4222دايره هاي ) 129  xyx 422 و  yxنمره75/1-صبح10 -19/10/1397(؟                نسبت به هم چه وضعي دارند(   

044222وضعيت دو دايره ) 130  yxyx 12222 و  )y()x( ؟  استنسبت به هم چگونه                                     

A),( نقاط )46ص5تمرين) 131 11  و ),(B C),( و 11 31  رئوس مثلث ABCي دايره محيطي مثلث  معادله.   هستندABC 

.                                                                                                      به دست آوريدBي مماس بر اين دايره را در رأس  سپس معادله.  را بنويسيد

A),(نقاط ) 132 B),( و 11 C),( و 42 62 رئوس مثلث ABCي دايره محيطي مثلث  معادله.   هستندABCرا بنويسيد                  .  

),( معادله دايره اي را بنويسيد كه از سه نقطه )133 22  و ),( ),( و 11 15نمره1-20/10/1382(                                       .  بگذرد  (  

        :  وضعيت هر يك از خطوط و دايره هاي زير را نسبت به هم مشخص كنيد )46ص6تمرين) 134

                          074422  yxyx 043 و  yx)  الف

                                                                                                              222  yx 2 و yx)  ب

                                                                  22222  yxyx 1 و yx)   ج  

A),( ي هنقط از كه فاصله آنها كنيد ا پيد  را)y,x(مكان هندسي نقاطي مانند) 135 B),( ي ه آنها از نقطي ه فاصل برابر2 ، 42 21 

) نمره1-كشوري عصر28/2/82(                                                                                                                                               . باشد

),(ازنقطه)136 522دومماس بردايره05  yxمي كنيم تابردايره درنقاط رسمAوBمختصاتمماس شوندAوBكنيد پيدا  را .   
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 Lفرض كنيد طول نخ .   ثابت كنيدF و Fي   يك تكه نخ در نظر گرفته و دو سر آن را مطابق شكل در دو نقطه :1فعاليت  )137

FFLباشد و  دو طرف نخ به  يك قلم را مانند شكل داخل نخ كنيد و منحني اي به گونه اي رسم كنيد كه در تمام زمان رسم ،

                               .                                             شكل حاصل منحني بسته اي خواهد بود كه بيضي نام دارد.  صورت صاف و كشيده شده باشد

؟    برابر چيستF و Fي ثابت  مجموع فاصله هاي اين نقطه از دو نقطه.  ي دلخواه روي شكل رسم شده در نظر بگيريد يك نقطه) 1

 وصل كنيد و نشان F و Fي ثابت   در درون بيضي رسم شده در نظر بگيريد و آن را به دو نقطهAي دلخواه مانند  يك نقطه) 2

.                                                                                                       استL كوچكتر از F و Fي مورد نظر از  دهيد مجموع فواصل نقطه

)                                .  امتداد دهيد تا بيضي را قطع كند سپس از نامساوي مثلثي استفاده نماييدA را از سمت FAپاره خط : راهنمايي (

 وصل كنيد و نشان دهيد F و Fي   بيرون بيضي رسم شده در نظر بگيريد و آن را به دو نقطهBي دلخواه مانند  يك نقطه) 3

.                                                                                                                  استL  بزرگتر از F و Fي مورد نظر از مجموع فواصل نقطه

.)                                        را رسم كنيد و از نامساوي مثلثي استفاده كنيدDF،   با بيضي باشدFB محل برخورد Dي  اگر نقطه: راهنمايي (

؟              دارد، آن ويژگي را ن ي ديگري از صفحه ي نقاط بيضي شديد كه هيچ نقطه متوجه وجودچه ويژگي مشتركي در همه)3(تا)1(ازمراحل)4

.                                                     ي را كه با استفاده از مكان هندسي در زير آمده است تكميل نماييدبا توجه به آنچه گفته شد تعريف بيض) 5

                           .                    است. . . . . . . . . . يك مقدار . . . . . . . . . . بيضي مكان هندسي نقاطي از صفحه است كه مجموع فواصلشان از دو 

)             98 چاپ 47ص  (.  را ناميديم كانون هاي بيضي نام دارندF و F، بيضي را به دست آورديم و آنها  ي ثابتي كه با توجه به آنها دو نقطه

                                                                                                                                                    :ت مناسب پر كنيدجاي خالي را با عبار) 138
                                                .است. . . . . . . . . . بتي است ، يك مكان هندسي نقاطي از صفحه كه مجموع فواصلشان از دو نقطه ثابت مقدار ثا

AA.   بيضي مقابل را در نظر بگيريد :2فعاليت  )139  و ) قطركانوني( قطر بزرگBB  ي ناميده بيض) قطر ناكانوني( قطر كوچك

FF، وسط پاره خط  Oي  كانون هاي بيضي هستند و نقطهF و F.  مي شود  مركز بيضي است ،                                                                    .
                                .                                         نمايش دهيمc و a  ،b را به ترتيب با OF و OA  ،OBي پاره خط هاي  فرض كنيد اندازه
.                                                                                                                                                  استc2ي دو كانون بيضي برابر  بنابراين فاصله

.                                                           قرار مي گيرد در نظر بگيريدA و Aدر ترسيم بيضي با نخ و قلم دو وضعيت را كه قلم در نقاط ) 1

AFFAنشان دهيد كه ) الف و از آنجا نتيجه بگيريد  OAAO ي قطر بزرگ بيضي برابر   و لذا اندازهa2است                              .
                                   .                                                                              نشان دهيد طول نخ مورد نظر برابر است با طول قطر بزرگ بيضي) ب

222 قرار دارد در نظر بگيريد و نشان دهيد Bي  در رسم بيضي وضعيتي را كه قلم در نقطه) الف) 2 acb                                            

222 نتيجه بگيريد Bي  با انجام همين كار براي نقطه) ب acBO  و با توجه به آن نتيجه بگيريد bOBBO  و 
  )98 چاپ 48ص  (.                                                             استb2ي قطر كوچك بيضي برابر  لذا اندازه

F F 

P 

A B 

A F 

F 

B 
O 

A 

B 

A 
F F 

B 

O 

A A 
F F O 
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FF، وسط پاره خط  Oي  كانون هاي بيضي اند و نقطهFوFكنيدفرض )140  با توجه به تساوي .  ، مركز بيضي استFAAF  

.                          مي باشدa2جا نتيجه بگيريد كه طول قطر بزرگ بيضي برابر نشان دهيد كه مركز بيضي قطر بزرگ آن را نصف مي كند و از آن

FF، وسط پاره خط  Oي  كانون هاي بيضي اند و نقطهF و Fنيد فرض ك) 141  ثابت كنيد مجموع فواصل هر .  ، مركز بيضي است

                                                                                                                                          .        استa2نقطه روي بيضي از دو كانون آن برابر 

وصل كنيد و نشان ) كانون هاي بيضي (F و Fي   درون بيضي در نظر بگيريد و آن را به دو نقطهAي دلخواه مانند  يك نقطه) 142

                        .                                                      است) طول قطر كانوني (a2  كوچكتر از F و Fي مورد نظر از دهيد مجموع فواصل نقطه

وصل كنيد و نشان ) كانون هاي بيضي (F و Fي   بيرون بيضي در نظر بگيريد و آن را به دو نقطهBي دلخواه مانند  يك نقطه) 143

.                                                                                                               استa2  بزرگتر از F و Fي مورد نظر از اصل نقطهدهيد مجموع فو

.                                                                                                                                        ا كلمات مناسب پر كنيدجاي خالي را با عبارات ب )144

  .                                           است. . . . . .  . . . . يك مقدار . . . . . . . . . . بيضي مكان هندسي نقاطي از صفحه است كه مجموع فواصلشان از دو 

  .    را تعيين كنيدMFطول .  سانتي متر باشند. 4FM و 10OAاگر .   روي بيضي قرار داردMي  در شكل مقابل نقطه) 145

12اگر .   روي بيضي قرار دارندN و Mي  در شكل مقابل دو نقطه) 146 MFFM 8 وNF                                                        

FNي  اندازه.  واحد طول باشد  بيابيد را                                                                                                                                                            .

222: ثابت كنيد در هر بيضي همواره داريم ) 147 cba                                                                                                                           

                      ؟                                        واحد است فاصله كانوني اين بيضي چقدر است18 و قطر كوچك آن 30در يك بيضي قطر بزرگ ) 148

.                                                               واحد طول باشند1FA و 5OBاگر .   روي بيضي قرار داردMي  در شكل مقابل نقطه) 149

MFFMحاصل ) الف حاصل ) ب.   را بيابيد
OA

OFرا به دست آوريد                                                                                                           .

.                                                               واحد طول باشند2FA و 8OB اگر .  روي بيضي قرار داردMي  در شكل مقابل نقطه) 150

MFFMحاصل ) الف حاصل ) ب.   را بيابيد
OA

OFرا به دست آوريد                               .                                                                            

                                                                                                                                                3AF و 15FB در بيضي مقابل) 151

                                                                                                                                              . دراين صورت طول قطر كوچك بيضي چقدر است

  .                       بيابيدراOFوBFطول پاره خط هاي. درجه است30برابرOAB زاويهاندازهو23OBشكل مقابلدر)152

                                                .  را تعيين كنيدOF و OBاندازه هاي .   سانتي متر است1AF و 13BFدر شكل مقابل ) 153

HMMHبيضي چنان قرار دارند كه  روي M و Mدر شكل مقابل نقاط ) 154  و MM  بر BB ثابت كنيد .   عمود است  
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FFMMي  ذوزنقه متساوي الساقين است                                                                                   .                                                              

2اگر .   رسم شده استAA بر MF عمود Fدر شكل مقابل از كانون ) 155
1


OF

AF 5 وMA                                                       

FMي پاره خط  ، اندازه  باشد29AMو  را بيابيد                                                                                                                                 .

 منطبق هستند                             y و xكز بيضي مقابل بر مبدأ مختصات و قطرهاي آن مانند شكل بر محورهاي  مر:كار در كالس  )156

AA بر Fي  اگر خطي كه در نقطه.   است4 برابر Aو Oي نقطهدوهرازFي فاصلهو                                                                عمود كرده ايم 

  )98 چاپ 48ص  (         را به دست آوريدD مختصات ،  قطع كرده باشدDي  بيضي را در نقطه

ي   از هر دو نقطهFي  و فاصله  منطبق هستندy و xبيضي مقابل بر مبدأ مختصات و قطرهاي آن مانند شكل بر محورهاي مركز)157

O و A ي  اگر خطي كه در نقطه.   استدو برابرF بر AA ي  نقطه دوكرده ايم بيضي را در  عمود                                                                  

D  وD مختصات  قطع كرده باشد ،D  وDي پاره خط   و اندازهDD را به دست آوريد                                                                             .

مي گذرد و بر محور كانوني عمود است از رابطه ) يا هذلولي( طول وتري كه از يك كانون بيضي :مثال ) 158
a

b
MN

22
 محاسبه 

                                                                        . مي باشند) هذلولي يا (بيضي   به ترتيب نصف قطر كانوني و ناكانونيb وa كه در آن ، مي شود
و قطرهاي آن مانند شكل بر   مركز بيضي مقابل بر مبدأ مختصاتبدون آنكه از كليت مسأله كاسته شود فرض كنيم: روش اول : اثبات 

COF منطبق هستند و y و xمحورهاي   و OAa  ي  اگر خطي كه در نقطه.  ستاF بر AA كرده ايم بيضي را در  عمود 
.                                                                                                را به دست مي آوريمD و D، مختصات   باشد قطع كردهD و Dي  دو نقطه

      ),c(F 0 و ),c(F a(A,( و 0 0 و ),a(A c(D,( و 0  و ),c(D                   
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acمي دانيم كه .   بيضي مورد نظر را رسم مي كنيمc و a در اين فعاليت با انتخاب مقادير مختلفي براير  :3فعاليت )159 0 

10و لذا  
a

c دقت كنيد كه چگونگي ميزان كشيدگي بيضي چه ارتباطي با مقدار كسر 
a

cدر رسم بيضي به صورت تقريبي .   دارد

FF را بر خط A و A، سپس نقاط   از هم در نظر بگيريدc2ي   را به فاصلهF و Fابتدا دو كانون   به گونه اي انتخاب كنيد كه 

ca برابر F تا Aي   و فاصلهF تا Aي  فاصله ي   و اندازهAA  برابر a2ي  ، سپس با استفاده از رابطه  باشد

222 cab  نقاط B و Bقريبي رسم كنيد  را مشخص كنيد و بيضي را بطور ت                                                                                    :

1 (1c 4 وa   4؛
1


a

c                                                                                                                                                                

2 (2c 8 وa   4؛
1


a

c                                                                                                                                                                          

3 (1c 2 وa   2؛
1


a

c                                                                                                                                                                          

4 (2c 4 وa   2؛
1


a

c                                                                                                                                                                  

5 (3c 4 وa   4؛
3


a

c                                                                                                                                                                         

6 (6c 8 وa   4؛
3


a

c                                                                                                                       ) 98 چاپ 49ص(    

1در حالتي كه ) 160
a

c 0 بيضي تبديل به يك پاره خط و در حالتي كه
a

c؟                                   چرا.   بيضي تبديل به يك دايره مي شود

                                                                                                                                       :درستي يا نادرستي عبارات زير را مشخص كنيد ) 161

مقدار ) الف
c

a
e را خروج از مركز بيضي مي نامند                                                   .                                                                                        

0 اگر در بيضي) ب
a

cبيضي تبديل به خط مي شود  باشد ، .                                                                                                                             

1 اگر در بيضي) پ
a

cبيضي تبديل به دايره مي شود  باشد ،.                                                                                                                          

  .                                                                                       كشيدگي بيضي صفر شود بيضي تبديل به پاره خط مي گردداگر ميزان) ت
F),( نقاط) 162 45 و ),(F 41 محور كه بر  باشندي مي يك بيضيكانون ها xرا بيابيد يبزرگ اين بيض طول قطر .مماس است ها .  

F),(در يك بيضي به كانون هاي ) 163 F),( و 37 33 مختصات مركز بيضي  ي كانوني فاصله.   واحد است10ي قطر بزرگ   اندازه ،

                                   .  را بنويسيد آني قطرهاي بزرگ و كوچك بيضي همعادلرا پيدا كنيد و  قطر كوچك و خروج از مركز بيضي ي اندازه و
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),(مجموعه نقاطي از صفحه كه مجموعه فواصل آن ها از دو نقطه ثابت ) الف) 164 ),( و 04 04 چه مخروطي   مي باشد10 برابر ،

.                                                                                                                      كز اين مقطع مخروطي را بيابيد؟ فاصله كانوني و خروج از مر است

212نشان دهيد در يك بيضي طول قطر كوچك برابر است با ) ب eaBB                        .                                                                  

.                                                                                                          واحد است10 و 20در يك بيضي طول قطر بزرگ و كوچك به ترتيب ) 165

.                                                                                                                                                            را به دست آوريدآن خروج از مركز ) الف

، طول   قطع كندN و M، پاره خطي را بر محور كانوني عمود رسم مي كنيم تا بيضي را در نقاط  بيضياين از يكي از كانون هاي ) ب

                                                                                                                                                                             .  را پيدا كنيدMNپاره خط 

                                                     ؟ جود دارد كه طول آن ها عدد طبيعي باشد چند قطر و)شكل مقابل (F و Fبه كانون هاي  در بيضي )166

C),(  مركزبه بيضي )167 32 خروج از مركز آن را بيابيد محورهاي مختصات مماس مي باشد بر ،                          .                                      

5اگر خروج از مركز بيضي برابر)168
 .  آن را به دست آوريدفاصله كانوني و طول قطر بزرگ بيضي،   باشد16 و طول قطر كوچك بيضي 3

   )مرهن5/1-كشوري02/03/1398(                                 

F),(بدأ مختصات وآن ميابيدكه مركزبي قطرهاي كوچك وبزرگ بيضي را اندازه)169 5آناين دوقطرنسبت يك كانون آن و40
.   باشد3

5خروج از مركز يك بيضي افقي ) 170
),(، مركز آن  4  را F و Bو  Aمختصات نقاط .   واحد مي باشد18 و طول قطر كوچك آن 14

          )                                                                                قطرهاي عمودي و افقي بيضيAC و BD مركز بيضي و O. ( بنويسيد

F),(يد كه نقاط ياب بيضي را بخروج از مركز  )171 F),( و 51 31  دو كانون و ),(A                                                    .  آن باشدرأس يك 61

B),(يد كه نقاط ياب بيضي را بخروج از مركز) 172 B),( و 51 11  كانون و رأس نا دو),(A                      .  آن باشدرأس كانوني يك 26

),(كانون هاي بيضي نقاط ) 173 ),( و 15 11 بوده و مختصات يك سر قطر بزرگ آن نقطه ),( خروج از مركز بيضي و .   است17

.                                                                                                                                                                                 اندازه قطرهاي آن را بيابيد

FM بر MF و 5MF  ،12FMاگر .   نقطه اي روي آن بيضي استM، كانون هاي يك بيضي و  F و Fنقاط ) 174  

  .                                                                                                                                              بيابيد، خروج از مركز اين بيضي را  عمود باشد

A),( وجود دارد كه مجموع فواصل آنها از دو نقطه محورهاي چند نقطه روي )175 B),( و 35 33 باشد10 برابر  .   

.                                                                                                                      واحد است4 و قطر كوچك 8در يك بيضي طول قطر بزرگ ) 176
                                                                                                                                         .                  اندازه فاصله كانوني را محاسبه كنيد) الف
                                                                         .                                                                              خروج از مركز بيضي را به دست آوريد) ب
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O C A 
F F 
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 ٢٠                 سيد محسن زنوززاده98-99سال تحصيلي )                      ومفصل د(جبرخطي وتحليلي جزوه كمك درسي هندسه 

F),( اگر )177 51  و ),(F 35  خروج از مركز آن را بيابيد  باشد24 آن كوچكدو كانون يك بيضي و طول قطر ، .                      

F),(نقاط  ي قطر كوچك بيضي كه اندازه  )178 F),( و 11 39  3 كانون هاي آن بوده و خروج از مركز آن
                       .  باشد5

A),(يد كه نقاط يابرا بافقي  بيضي خروج از مركز )179 B),( و 17 13  انوني و ناكانوني آن  باشند هاي كرأس به ترتيب                          .  

5 و خروج از مركز 18قطر كوچك برابر  ،  بيضي شكل زيردر اگر )180
FAAF محيط چهارضلعي ،  باشد4  را بيابد .                           

)F و F بيضي هستند كانون هاي .(                                                                                   

FFBمساحت مثلثبرابرOAB ،kبيضي شكل مقابل مساحت مثلثدر)181  ؟ بيضي چقدر استمركزخروج از,است      

                                        ؟           خروج از مركز اين بيضي كدام است.  است12 و طول قطر كوچك بيضي 120 مساحت لوزي ،  در شكل زير)182

5 هر گاه نسبت اقطار يك بيضي برابر )183
                                                                                                .  از مركز آن را بيابيد باشد خروج3

                     ؟ بر مي شود كنيم خروج از مركز بيضي جديد چند برابرابر) 0k( k  اگر فاصله كانوني يك بيضي و قطر كوچك آن را)184

A),( هاي كانوني آن رأس خروج از مركز بيضي كه )185 A),( و 72 76 و ),(F                                     . ،را بيابيد  يك كانون آن باشد71

.                                                                                    بر بيضي مماس باشدMي   مانند شكل مقابل در نقطهd فرض كنيم خط  :4فعاليت 

؟                                                                 ؟ چرا  كمترين مقدار را داردF و F نسبت به دو كانون d فواصل كدام يك از نقاط خط مجموع) 1

؟                                                                                                                                          ؟ چرا  نسبت به هم چگونه اند و ي  دو زاويه) 2

ي داخلي  ي نوري بر بدنه آينه اي باشد و از يكي از كانون هاي بيضي اشعهي داخلي يك بيضي  با توجه به آنچه گفته شد اگر بدنه) 3

     )98 چاپ 50ص (؟                                                                                ؟ چرا ، انعكاس نور از كدام نقطه خواهد گذشت بيضي تابيده شود

؟  ، امتداد محور كانوني را با چه زاويه اي قطع مي كند Mي   در نقطهF و F مماس بر بيضي به كانون هاي dدر شكل خط ) 186

                                                  )FM̂F,FF̂M(  10020                                               

ي   عمود كرده تا بيضي را در نقطهAA خطي بر Fابتدا از كانون .   سانتي متر است12، طول قطر بزرگ بيضي  در شكل مقابل) 187

Mي   قطع كند و سپس از نقطهM خط dرا مماس بر بيضي رسم مي كنيم                                                                                                     .

FEMي  ي زاويه اگر اندازه  ي قطر كوچك بيضي را بيابيد ، اندازه  درجه باشد60 برابر         .                                                                             

ي  اگر اندازه.   بر بيضي مماس شده استMي  در نقطه DE روي امتداد قطر بزرگ بيضي بوده و Dي  در شكل مقابل نقطه) 188

MFF و FMDزاويه هاي   ي  ي زاويه اندازه.   درجه باشند30 و 33 به ترتيب برابرADMرا بيابيد                                        .                   
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MF||FN و 10، طول قطر بزرگ بيضي  Mي   مماس بر بيضي در نقطهdدر شكل خط ) 189 حاصل .   مي باشد

FMMFFN                                                                                                                  ؟                                               كدام است2

 رسم MF خطي به موازات Fاز .   است12رگ بيضي مماس است و طول قطر بزFوFبيضي به كانون هايبرMنقطهدرdخط)190

.               را به دست آوريدMNطول پاره خط .   باشد6ابر  برd از خط F و فاصله 2MFاگر .   قطع كندNدرنقطه راdخطمي كنيم تا

R و R و شعاع هاي O و O متداخل مفروض با مراكز متمايز ي همكان هندسي مركز دايره هايي كه بر دو داير)191  مماس داخل 

                                                                                                                                                                                       چيست؟باشد 

F),(نقطه ثابتازدوMمجموع فاصله هاي نقطهاگر)192 F),(و03 03رابيابيد هاي كانوني شكل حاصل رأسمختصات ، باشد10برابر     

و به طريق .   استFي بيضي از كانون   و دورترين نقطهFي بيضي به كانون   نزديكترين نقطهAثابت كنيد در بيضي مقابل رأس )193

  .    استFي بيضي از كانون   و دورترين نقطهFي بيضي به كانون   نزديكترين نقطهAر بيضي مقابل رأس مشابه نتيجه بگيريد كه د

، وتري كه از كانون   باشد10بر ي كانون تا رأس ناكانوني برا  باشد و فاصله2ي يك كانون تا نزديكترين رأس به آن برابر  اگر فاصله) 194

  .  ي بين اين دو نقطه را بيابيد ، بيضي را در دو نقطه قطع مي كند فاصله بيضي مي گذرد و بر قطر كانوني آن عمود است

                        .                 را بيابيد باشند خروج از مركز بيضي 27 و 3 كانوني بيضي از دو كانون آن بترتيب رأس يك ي ه اگر فاصل)195

      .  را بيابيد خروج از مركز بيضي .  واحد است2 ، رأس كانون تا نزديكترين ي ه و فاصل8 طول قطر كوچك بيضي )196

  . را بيابيد خروج از مركز بيضي .  باشد12 , رأس يك كانون تا دورترين ي ه و فاصل12 اگر طول قطر كوچك بيضي )197

5كز بيضي اگر خروج از مر) 198
، طول قطر كوچك   باشد6، برابر   و فاصله يك رأس قطر بزرگ تا كانون نزديكتر نسبت به اين رأس3

                                                               ؟                                                                                                                         بيضي چه قدر است

 .  بيضي استي ه همان كانون از نزديكترين نقطي ه برابر فاصلپنج ،  بيضيي ه يك كانون از دورترين نقطي ه فاصل،  در يك بيضي)199

  . را بيابيدخروج از مركز بيضي 

.                                                                                     خروج از مركز اين بيضي را بيابيد11AF و 5OF،  در بيضي شكل مقابل) 200

  .  ، را بيابيد  مماس باشد7y و 12x , 8x , 5y مثبت كه بر چهار خط طوليك بيضي با  F مختصات كانون) 201

),(در نقاط )  است هاy موازي محور FF (قائم يك بيضي )202 ),( و 100  فاصله كانوني . مختصات مماس است بر محورهاي 06

                                                 . و خروج از مركز آن را بيابيدبيضي چقدر 
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نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | | نمونه سواالت درسی | | جزوه آموزشی دوازدهم گام به گام دوازدهم    |

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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