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دهد. به را آموزش پوشش میجئوجبرا افزار ریاضیا  پویای های پایه نر ماار "0 2.4 جئوجبراآشنایی با "کتاب 

ورد افزار مجات معرفی نر جئوجبرا های آموزشوووی تحت نظر مربی تواند برای کارباهبیوان دیگر، این کتواب می

 توان استفاده کرد.استفاده قرار بیرد. از این کتاب به صور  خودآموز نیز می

برای تدریس و یادبیری ریاضیا  برای بروه سنی جئوجبرا ه از این کتاب خواهید آموخت چگونه از شما با استفاد

های های آموزشی در این کتاب به ترتیب به ابزارسال به باال( تا پیش دانشگاهی استفاده کنید. فعالیت 01ابتدایی)

می پردازد. عناوین متنوعی از جبرا جئوهای ای از دیگر قابلیتهای جبری، دسوووتورها و بزیدههندسوووی، ورودی

روزه  در تدریس هرجئوجبرا هایی برای تلفیق افزار و معرفی روشریاضویا  برای آشنا کردن شما با کارآمدی نر 

 شما پوشش داده شده است. 

ای در پایان هر فصووآ قرار داده شووده اسووت که به شووما اجازه می دهد خود به تمرین های دورههمچنین تمرین

 های یادبیری بپردازید. ر ماا

های ، کاربرگجئوجبرا های های مکمآ )فایآهایی که در این کتاب مطرح شوده اسوت، شامآ فایآهمه ترسویم

 قابآ دانلود می باشد. آدرس زیرهای تصویری( از طریق پویا، فایآ

http://www.geogebra.ir/index.aspx?id=1968 
باشوود. مربی جات بربزاری کارباه  جئوجبرا ینامه مربیبواهمربی جات بربزاری این کارباه الز  اسووت دارای 

 استفاده نماید. کارباه یبربزار یراهنماتواند از می

 

 موفق باشید و از آن لذ  ببرید.جئوجبرا افزار امیدواریم در کار با نر 

 جئوجبرا جودی، مارکوس و تیم 
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  4.2 جئوجبرا آشنایی با    2

ن یا گریان دیبه ب کند.یبه هم مرتبط مو حساب را جبر  ،ا اسوت که هندسوهیا  پویاضویافزار رنر    یجئوجبرا 

، هاها، خطخطبردارها، پارهها، نقطها د بیتوانیم اسووت. شووما یتعامل یهندسووسووتم ی  سووی  سووو، یاز  افزارنر 

 د.ینند، بسازر کییا ت یتوانند به صور  پویم که یرا مثآ توابع یمختلف یها، شکآیو مقاطع مخروط هایچندضلع

 کار با ییتواناجئوجبرا ن یا بنابرکرد. افزار ماً وارد نر یمستقتوان یرا م و مختصوا  نقاطها گر، معادلهید یز سووا

کند و یم ، مشوووتق و انتگرال توابع را محاسوووبهنیچنهم افزارن نر یا و نقاط را دارد. یبردار، یعدد یرهوایمت 

 ها را در بردارد.شه و اکسترممیرمانند  ییدستورها

 باشد. یم یجبر ی  پنجرهیو  یکیبراف ی  پنجرهی، شامآ جئوجبرا کار  یصفحه

 
 . بهدیم بکشیترس یصفحه یرا به کم  ماوس رو یموجود، اشوکال هندس یهندسو ید با ابزارهایتوانیم شوما

 گریاز طرف دطور همزموان مختصوووا  متنا ر و معادال  در نمای عبار  های جبری نمایش داده می شوووود. 

 یورودنوار د، داخآ یصووفحه کل یلهیرا به وسوو یها، دسووتورها و توابع جبریم، ورودید به طور مسووتقیتوانیم

د اعداشووود، یم اشووکال نشووان داده یاء، در پنجرهیاشوو یهمه یکیش برافیکه نما ید. هنگامیوارد کن تورهادسوو
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های جبری نشوان داده می شوود. در جئوجبرا هندسه و جبر در کنار هم همه اشویاء در نمای عبار جبری معادل 

 کنند. کار می

د یدار قصدم شود. ابر شما یتنظ آموزان،دانش یازهایتواند طبق نیماست و  انعطافقابآ جئوجبرا کار  یصوفحه

  را مختصا یو محورها یعبار  جبر ید پنجرهید، ممکن است بخواهیاستفاده کن ابتدایی در مدارسجئوجبرا از 

دستگاه  دیبخواهها بعدممکن است و  .دیکار کن یهندسو یو ابزارهاخالی م یترسو ید و تناا با صوفحهیپناان کن

رستان، یبدر دممکن است د. یکن ی، معرفیآسان کردن کار با مختصا  عدد ی، براشبکهمختصا  را با استفاده از 

آ و انتگرال یفرانسوویبه حسوواب د یا  جبریاضوویآموزان خود از رت دانشیهدا یبرا یجبر یهااز داده بخواهید

 د.یاستفاده کن

( و CASای )نمای صووفحه بسووترده، نمای سوویسووتم جبر رایانه جئوجبرا به غیر از نمای برافیکی و جبری،

دهد. این نما ها از طریق منوی نما قابآ نمایش و آشکار شدن هستند. نمای برافیکی دو  را نیز پیشنااد می

اده توانید از نوار جانبی زاویه دید استفهای از پیش تعریف شده چینش نماها میبرای دسترسی سریع به مدل

  کنید.

 

 
 

نمای سییسیتم 

 ایجبر رایانه

 

 نمای صفحه گسترده

 

 2پنجره گرافیکی 
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 د. یجاد کنیا GeoGebra_Introductionبا نا   یاتاپ پوشهدس  یرو

 ت.داش یها دسترسبتوان به آن یشوند تا به سادبیره مین پوشه ذخیآ ها در ایاه، همه فاتوجه: در طول کارب

  :جئوجبران یالآن نصب

 آدرس و به  نترنت را باز کردهیا مروربرwww.GeoGebra.org/webstart دیمراجعه کن. 

 4.2 یدکمه یرو webstartGeoGebra د.ی  کنیکل 

 yes  ای okرا با ها  ا یپ یهمه دیباشود. شما یم شما نصب یانهیرا یرو ن نر  افزار به صور  خودکاریاتوجه: 

 د.ید کنییتأ

 د.یاشوصآ ب نترنتیه به اینصب اول یکه شما برا به شرط آن ،دارد یادید زیفواجئوجبرا ن ینصب آنال: توجه

  یهاآید با فایشویشما مجبور نم شود،یم نصب وتریکامپ یخودکار رو به صوور جئوجبرا چون 

 د.یشو رو به رو یمختلف

 ین امر خصووصاً براید. ایندار یکاربر یبه داشوتن اجازه یازی، ننیالنصوب آناسوتفاده از  یبرا 

 .استد یمف ،در مدارسها تاپوتر و لپیکامپ کارباه

  د.یز استفاده کنین نیآفالنر  افزار به صور  ن یاد از یتوانیم ،نیصب آنال  بار نیشما با 

 شود و یم به طور خودکار به روزن ینصب آنال ،دینترنت متصوآ باشویه به ایپس از نصوب اول ابر

 د.یکار کنجئوجبرا  شیراین ویدتریشه با جدید همیتوانیم شما

 

http://www.geogebra.org/webstart
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ید از برنامه و می توان ابر شما اکثراً به صور  آفالین کار می کنید و تمایلی به به روز رسانی دائم نر  افزار ندارید

 نصب استفاده کنید.

  برنامه نصووب را از آدرسwww.geogebra.org/installers  دانلود کرده و در پوشووه خود

 ذخیره کنید. 

 د.یداررا ستم عامآ خود یسمتناسب با  ید که شما نسخهی: مطمئن شووجهت

 MSWindows: GeoGebra_4_2.exe 
 GeoGebra_4_2.zip :MacOS 

 د.ینصب را دنبال کن راهنمای  کرده و ی، دوبار کلجئوجبرای آ نصب کنندهیفا یرو 

 د. ی( دارJREاز به نصب نر  افزار اجرا کننده جاوا )یشما نجئوجبرا د قبآ از نصب نر  افزار یدقت کنتوجه: 

د و یمراجعه نمائ www.GeoGebra.irت ید به سایتوانیمجئوجبرا در صور  بروز مشکآ در نصب توجه: 

 د.یافت نمائیت درین سایرا از اجئوجبرا آ قابآ نصب یفا

 یپوشه " GeoGebra"  پ شده یآ زیفاو  دانلود کنیدزیر  آدرس از ،رامربوط به این دستورالعمآ

 (.en.zip-.org/book/introGeoGebrawww) .ذخیره کنید "GeoGebra" یرا در پوشه

 یستم عامآ شما، چند راه برایبه س بستهاز حالت زیپ خارج کنید. وتر خود یکامپ یرا از روها آیفا 

 ن کار وجود دارد.یا

 د.ینک  Extractکرده فایآ ها را   راست یپ شده کلیآ زیفا ی: بر روMS Windowsدر 

 د.ی  کنیپ شده دوبار کلیآ زیفا ی: روMacOSدر 

http://www.geogebra.org/installers
http://www.geogebra.ir/
http://www.geogebra.org/book/intro-en.zip
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 بر نماد آن انتخاب کرد. یتوان با کل ی  ابزار را می   

 د. یز انتخاب کنیگر را نید ید ابزارهایتوانین دکمه ابزارها، میبا باز کردن قسمت پائ 

ن یا د. با هر بار انتخاب ابزار،یست هر بار آن را از جعبه ابزارها انتخاب کنی  ابزار الز  نیانتخاب  ینکته: شما برا

 رد. یبیگر ابزارها قرار میراس دش فرض در یابزار به صور  پ

 شوند. یم ،کنندید میتول یاء مشابایکه اش ییا ابزارهایمشابه  ینکته: جعبه ابزارها شامآ ابزارها

 یابزارها کل یراهنمانشووانه  یها رواز و نحوه اسووتفاده از آنیمورد ن یدا کردن ابزارهایپ یبرا  

 د.یکن

 جئوجبرا  یهاآیره کردن فایذخ

 د. یره را انتخاب کنیذخ پرونده  یاز منو 

  پوشهGeoGebra_Introduction د.یرا در پنجره بازشده انتخاب کن 

 دیپ کنیرا تاجئوجبرا آ ینا  فا. 

 د. ی  کنیند کلیاتما  فرآ یره را برایذخ 

 شود. یباز مجئوجبرا است و تناا با جئوجبرا ن پسوند مختص یاجاد شد. یا "ggb.*"با پسوند  یلینکته: فا

گر یآ به دید. چرا که با انتقال فایاستفاده نکن یحروف فارس یاز فاصوله، عالئم خا  و حت یبذارنا  ینکته: برا

 د. ید استفاده کنیتوانیم یو حروف بزرگ در نا  بذار _د شد. از عالمت یها دچار مشکآ خواهانهیرا

 د(یجد یپنجرهپرونده، ید. )از منویباز کنجئوجبرا د ی  پنجره جدی 

 د(یپرونده، جد ید. )از منویباز کنجئوجبرا د یآ جدی  فای 

 (بازکردن پرونده،  ید )از منویباز کنجئوجبرا موجود  یآ هایاز فا یکی 
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 د.یبرو ییهندسه ابتدا  یبه نما 

 د.یفعال کنرا  شبکه ، نما یبا استفاده از منو 

 

 د.یم استفاده کنیترس یصفحه یبر رو فوق دن شکآیکش یر، برایز یانتخاب یاز ماوس و ابزارها

 
 قطهن

 د.ی  کنیء موجود کلی  شی یا روی یکیبراف ی: در نماراهنما
 !دیجد

 

 ییجابجا

 د.ید و جابجا کنیریء آزاد را با ماوس بگی  شی: توجه
 !دیجد

 

  خط
 د.ی  کنیدو نقطه موجود کل یرو یکیبراف ی: در نماتوجه

 !دیجد

 

  پاره خط
 د.ی  کنیدو نقطه کل یا بر روید ی  کنیدو بار کل یکیبراف یا در نمای: توجه

 !دیجد

 

  حذف
 د.یکن  یان ها کل یاء رویحذف اش ی: براتوجه

 !دیجد

 

  مجددعمل/انجام  لغو یهادکمه
 ش(یرایو یم )منویترس یا انجا  مجدد با  های: جات ل و عمآ توجه

 !دیجد

 

  صفحه ییبجاجا
 د.ید و جابجا کنیریم بگیدن منطقه ترسید یبرا یکیبراف ی: نماتوجه

 !دیجد

 

  ییکوچک نماو  یینمابزرگ 
 د.ی  کنیکل یکیبراف ی، در نمایینماا کوچ  ی یینما بزرگ یبرا: توجه

 !دیجد
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 ؟میء موجود را انتخاب کنی  شی چگونه 

از  براشارهشود و شکآ یتر مرد، آن شکآ پررنگیء قرار بگی  شی یباال ماوسکه  یگامهن: پاسو 

 شود.یء مورد نظر انتخاب می  کردن، شیشود. با کلیآ میکان تبدیعالمت به اضافه به شکآ پ

  ؟میاوریوجود بء به ی  شی ی  نقطه بر رویچگونه 

نگ رشود.  یجاد میآن ا یء نقطه بر رویش ی  بر روید و کلیجد یبا فعال کردن ابزار نقطه: پاسو 

نقطه  ا آنید که آیکن یماوس، بررس کم نقطه به  ییشه با جا به جایروشون است. هم ینقطه آبن یا

 ا نه.یشکآ مورد نظر قرار دارد  یرو

 ،؟میح کنیتصح چگونه اشتباها  را مرحله به مرحله 

 شیرایو یکه در منو   عمآ،ی یانجا  از نوو  ن عمآیباطآ کردن آخر یهادکمه کم به  :پاسوو 

 د.یح کنیقرار دارد، اشتباها  را تصح

جاد یصفحه ا از درین مورد ینقطهسوت که از قبآ یا خط الز  نی پاره خطمثآ  شوکلاا یسواخت برخ یبرا نکته:

زارها ن ابیالز  توسط خود ا یهام نقطهیصفحه ترس ی  روین حالت با فعال کردن ابزارها و کلیشوده باشد در ا

 .جاد خواهد شدیا

مشخص  خط راپاره یکه ابتدا و انتاا هدو نقطم یصفحه ترس ی  رویخط و دوبار کلبا فعال کردن ابزار پاره مثال:

 جاد کرد.یرا ا هدو نقطن یجاد نقطه، ایکه از قبآ با ابزار ا ستین یازیشود و نیجاد میکنند ایم
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 wing_Construction_Squares.htmlDra د:یروبرو را باز کن یایپو یپوشهارک

 
 

 دهد.یم نشان ،اندساخته شده یمتفاوت یهاوهیچند مربع را که به ش ایپور یتصو ،نیا

 ند.یبویم ییش جا به جایآزما ،ن کاریبه ا د.یجا کنبهرا جاها ن مربعیکم  ماوس، رئوس ا هب 

 ع ه به مربی  تناا شووبیهسووتند و کدام یواقع یمربع هاها یضوولعن چااری  از اید کدامیمشووخص کن

 اند.ده شدهیکش

 شده است؟جاد یبه نظر شما، هر مربع چگونه ا 

 د.یسیکاغذ بنو یحدس خود را رو 

 ؟دن شکآ وجود داردیکشم و یان ترسیم یچه تفاوت 

  تر است؟افزار مامن نر ی  شکآ، از رسم آن شکآ توسط ای میترسچرا 

 «ت آن چقدر است؟یاهمست و یچ «ییجا به جا مونآز 

 چه  ،میا باشیو پو یاضیافزار رنر  نیابا اسوتفاده از  یهندسو یهانکه قادر به سواختن شوکآیقبآ از ا

 ؟مید بدانیبا یهندس یهاشکآ یرا درباره ییزهایچ

file:///D:/GeoGebra%20Project/Traning/Workshop%20Package/راهنمای%20کارگاه/introduction%20to%20GeoGebra/Intoduction%20To%20GeoGebra%204/intro-en-%204-2/intro-en/ggb-intro-en40-2012-04-12/WS_HO_1/Drawing_Construction_Squares.html


  4.2 جئوجبرا آشنایی با    11

 

 یا  یخصوص ،دینکه شورو  به رسم کنیقبآ از ا  

 د.یان کنیببه طور خالصه آ را یمستط

آ را یرسووم مسووتط یاز برای: ابر مراحآ مورد نتوجه

 د:یر را باز کنیآ زیفا ،دیدانینم

 Rectangle_Construction.ggb:آیفا

 د.یاستفاده کن مراحآ ترسیمش مجدد ینما یبرا ،مراحآ ترسیمش یماینوار پ یدکمه زا

 د.یباز کنجئوجبرا د یآ جدی  فای 

 د.یرا باز کن ییهندسه ابتدا د، یه دیزاو یاز منو 

 (ینامگذار -هانهیبزیمنو) .دیر دهییت  دینقاط جد یناا براته را ب یبذارما  نا یتنظ 

 

 !دیجد  خط عمود

  خط ین نقطه، ید تا از ای  کنیدلخواه کل ی  نقطهی  خط موجود در صوووفحه و ی یرو :توجه
 د.یعمود بر آن خط رسم کن

 

 !دیجد  یموازخط 

  خط ین نقطه، ید تا از ای  کنیدلخواه کل ی  نقطهی  خط موجود در صوووفحه و ی ی: روتوجوه
 د.یبا آن خط رسم کن یمواز

 

 !دیجد  تقاطع

ن یتا ا دی  کنید، کلیابیشووان را بد محآ تقاطعیخواهیء که میتقاطع دو شوو ینقطه ی: بر روتوجه
 د.یتقاطع به دست آ ینقطه

 

 !دیجد  یچندضلع

جاد یا ار یچندضلع یهاد و رأسی  کنیا نقاط موجود در صفحه، کلیم یترس یصفحه ی: بر روتوجه
ت ها را از راسشه رأسیبسته شود. هم ید تا چند ضلعین رأس را به هم وصوآ کنین و آخرید. اولیکن

 د.یبه چپ وصآ کن

دن، کار ید. قبآ از شرو  به کشینوار ابزار را مطالعه کن یاستفاده از هر ابزار راهنما یبا نحوه ییآشونا ی: براتوجه

 د.ین کنید را تمریجد یبا تما  ابزارها

  

file:///D:/GeoGebra%20Project/Traning/Workshop%20Package/راهنمای%20کارگاه/introduction%20to%20GeoGebra/Intoduction%20To%20GeoGebra%204/intro-en-%204-2/intro-en/ggb-intro-en40-2012-04-12/WS_HO_1/Rectangle_Construction.ggb
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0 
 

 د.یرا رسم کن ABپاره خط 

4 
 

 د.یرا رسم کن AB، خط عمود بر پاره خط B یاز نقطه

9 
 

 د.یجاد کنیرا ا Cد یجد یخط عمود، نقطه یرو

2 
 

 د.یرسم کن ABبا پاره خط  یمواز ی، خطC یاز نقطه

5 
 

 د.یرا رسم کن AB، خط عمود بر پاره خط A یاز نقطه

6 
 

 د.یبنام Dرا  BCو  AB یمحآ تقاطع خطوط عمود بر پاره خط ها

7 
 

  یرأس اول کل یرو مجدّداً، یبسوتن چند ضلع یبرا د.یرا بکشو ABCD یچاارضولع

 د.یکن

 د.یره کنیده شده را ذخیشکآ کش  8

3 
 

 د.یم خود به کار بریترس یچ  کردن درست یرا برا ییابزار جابجا
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استفاده  آیرسم مستط یمرحله به مرحله ینیبازب ید و از آن براینک لفعا نما یمنواز  را ترسیم روش  

 د.یکن

 ن ید. چرا ایر دهییشووکآ را ت  مراحآ ترسوویم ،ماوس کم ه   خط بید با جا به جا کردن یکن یسووع

 ست؟یر نیشه امکان پذیهم عمآ

 دیکن یمشاهده دسته بند یبران مرحله از رسم شکآ را ید چندیتوانیم ،م نقاط وقفیبا تنظ . 

 د.ی( فعال کنمیپنجره روش ترس ی  راست رویبا کلوقف را ) یستون نقطه 

 د.یمشاهده انتخاب کن یمرحله براوقف آن  یدلخواه را با عالمت زدن نقطه یهر مرحله 

 پنجره روش  ی  راسووت رویکلد. )یر دهییت  وقف یهانقطه ان دادنشوون ینهیما  را به بزیتنظ

 نشان دادن نقاط وقف( –نه ها یبز -میترس

ده شوکآ استفا روش ترسویم یمرحله به مرحله ینیبازب یبرا ،مراحآ ترسویم شیماینوار پاز 

 د؟یم کرده بودیدرست تنظا نقاط وقف را ید. آیکن
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 االضوووال ، یقبآ از شووورو  به رسوووم مثلو متسووواو

 د.یان کنیا  آن را بیخصوص

االضووال  را یمثلو متسوواو مراحآ ترسوویم: ابر توجه

 د:یر را مشاهده کنیآ زید، فایدانینم

Equilateral_Triangle_Construction.ggb 
دن ید ی، برامراحآ ترسووویمش یماینوار پ یاز دکمه ها

 د.یشکآ استفاده کن مراحآ ترسیم

 د.یباز کنجئوجبرا د یآ جدی  فای 

  را انتخاب کنید. هندسه زاویه دید 

 (ینا  بذار -ها نهیبز یمنود. )یر دهییت  دینقاط جد یتناا برا ینهیرا به بز یما  نا  بذاریتنظ 

 

 !دیجد    طیمح یک نقطه روین مرکز و ییره با تعیدا

 کند.یره را مشخص می  دو ، شعا  دایآورد. کلیره را به وجود می ، مرکز داین کلی: اولتوجه

 

 !دیجد     اءیا آشکار کردن اشیپنهان 

ء مورد نظر اید. سپس اشیاء را فعال کنیپناان کردن اش ایآشکار  اء، ابزاریپناان کردن اشو ی: براتوجه
 د.یاب کنرا انتخ ییسپس ابزار جابجا .(شوندیماز انتخاب پر رنگ تر  اء پسین اشی)ا .دیرا انتخاب کن

 

 !دیجد     هیزاو

ها هیزاو شهیهمجئوجبرا د. ی  کنیساعت برد کلپاد ه، در جات ی  زاویا اضال  ینقاط  ی: بر روتوجه

 آورد.یبه وجود م یاضیبا جات مثبت ر را

 

 د.ینوار ابزار را بخوان ید، راهنمای  ابزار استفاده کنید چگونه از یدانی: ابر نمتوجه

 د.ین کنید را تمریجد یم، کار با ابزارهای: قبآ از شرو  به ترستوجه

  

file:///D:/GeoGebra%20Project/Traning/Workshop%20Package/راهنمای%20کارگاه/introduction%20to%20GeoGebra/Intoduction%20To%20GeoGebra%204/intro-en-%204-2/intro-en/ggb-intro-en40-2012-04-12/WS_HO_1/Equilateral_Triangle_Construction.ggb
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0 
 

 د.یرا رسم کن ABپاره خط 

4 
 

 د.یرسم کن ABو شعا   Aبه مرکز  یره ایدا

 متصآ است.ها ره به آنید دایکن ید تا بررسیرا حرکت ده Bو  A ی: نقطهتوجه  

9 
 

 د.یرسم کن ABو شعا   Bبه مرکز  یره ایدا

 متصآ است.ها ره به آنید دایکن ید تا بررسی: نقاط را جا به جا کنتوجه  

2 
 

 د.یبرس C ینقطهد تا به یره را به دست آوریمحآ تقاطع دو دا

5 
 

 د.یساعت رسم کن یهاجات عقربهخالف را در  ABC یضلعچند

6 
 

 د.ینکرا پناان ها رهیدا

7 
 

 د.یکن یریمثلو را اندازه ب یداخل یه هایزاو

 دهد.یم را به شما یداخل یه هایساعت، زاو یها: حرکت در جات عقربهتوجه  

 د.یره کنیده شده را ذخیشکآ کش  8

3 
 

 د.یم انجا  دهیترس یدرست یبررس یرا برا ییآزمون جابجا
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در بوشوه سومت راسوت باالی صوفحه برافیکی، نوار سب  را نشان دهید. با  می توانید با پیدا کردن دکمه

برای ت ییر رنگ، اندازه و سب  اشیاء ترسیم شما نشان ها ی متفاوتی توجه به ابزار و شویء انتخاب شوده، بزینه

ه و شبکهایی را برای نشان دادن یا پناان کردن محورهای مختصا ، در تصویر زیر شما بزینهداده خواهند شود. 

  تنظیم برانش نقاط، تنظیم رنگ، شکآ نقطه، سب  و غیره مشاهده می کنید.

 

هر نمایی برای خودش نوار سبک دارد که با کلیک بر فلش سمت راست باالیی : توجه

 قابل دستیابی است.

نجره پ اسووتفاده نمائید. جات دسووترسووی به هایژبیپنجره وهای بیشووتر اشوویاء می توانید از ویژبی ت ییر یبرا

 وجود دارد. یمتفاوت یهاراهها ویژبی

 را از منوی  اهر  سپس ابزار  ء را انتخاب کنید.ویژبی اشیا و  .دی  راست کنیکلء یش یرو

 شده انتخاب کنید. 

  ء را انتخاب کنید.ویژبی اشیا روی شیء کلی  راست کرده و 

  ویژبی اشیاء را انتخاب کنید. از منوی ویرایش 

 ها در پنجره باز شده ویژبید. یکن  یدو بار کل در نمای برافیکی ءیش یرو ییجابجات یدر وضع

 را انتخاب کنید.

http://wiki.geogebra.org/en/File:Tool_Move.gif
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 یموجود در پنجره یهانهید و بزیکه در سمت چپ قرار دارد، انتخاب کن یفارستاء مختلف را از یاشو 

 د.یاء مختلف امتحان کنیاش یرا براها یژبیو

 د. یر دهییت  هم زمانها آن یهمه یخا  را برا یژبی  وید و ین شکآ را انتخاب کنیچند 

 د.یاء مورد نظر خود را انتخاب کنیاش ید و همهیرا نگه دار ctrlد ی: کلتوجه

 د.یانتخاب کنها آن عنوان ی  کردن روید با کلیتوانیم اء هم جنس رایتما  اش 

 د.یرا امتحان کن یمختلف نامگذار ید سب  هایکن ید و سعیاء را نشان دهیمقدار متفاو  همه اش 

 د. )مثال: رنگ، سب ،....(یر دهییء مورد نظر را ت یش یهایژبیو  



  www.GeoGebra.ir 17  

 

 

متنا ر  یاهد که طول ضلع قاعده و ارتفا  آن با برفتن و جابجا کردن رأسین رسم کنیالساقی  مثلو متسواوی

 شما به ابزارهای زیر برای ترسیم نیاز پیدا خواهید کرد: ر باشد.ییبا ماوس قابآ ت 

 
 خطپاره

 
 نقطه

 
 !دیجد  یانینقطه م

 
 یچندضلع

 
 خط عمود

 
 ییجابجا

 

کووارکردن ابزارهووا را  ید کووه ابر نحوهیوو: فراموش نکنتوجووه

د را یجد ید. همه ابزارهایابزارها را بخوان ید، راهنمایدانسووتینم

 د. یم امتحان کنیقبآ از شرو  ترس

 

 د.یان کنید، به طور خالصه بیم کنید ترسیخواهیم را که یاشکال هندس یها یژبیو 

 یهیود. )مثال: زایدا کنیم کرد، پین اشکال را ترسیاها توان با استفاده از آنیم را کهجئوجبرا  یابزارها 

 ( خط عمودابزار  کم قائمه به 

 ،د، یکن   ابزار کارید چگونه با یدانید. ابر نمیبا طرز کار هر ابزار آشنا شو قبآ از شرو  به رسم شکآ

 د.ینوار ابزار را مطالعه کن یآن را فعال کرده و راهنما

 ا انتخاب ر یید هندسه ابتدایه دیزاود و یباز کنجئوجبرا د یآ جدی  فایت ها، ین فعالی  از ایهر  یبرا

 د. یکن

   د.یره کنیخود را ذخ یآ هایباتر است فا د،یت جدی  فعالیقبآ از شرو 

 ،د.یاستفاده کن مجددانجا  و  عمآ ل و ید از ابزار هایتوانیم در صور  اشتباه کردن در رسم 

 نکه یا یالً براد. )مثیاستفاده کن ییجابجااز ابزار  به طور دائمرسوم شوکآ خود،  یدرسوت یبررسو یبرا

 (!دیاجاد کردهیرا ا یر ضروریء غیش ایا آی !هستند اء به هم متصآیا اشیآ دیمابف

 د، از همکالسان یخود مراجعه کن یکارباه آموزشو ین که به ارائه دهندهید، قبآ از ایداشوت یابر سواال

 د.یخود ساال کن
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د یشو مطمئن ،دینکه شرو  به رسم مربع کن یرد. قبآ از اکد یر اسوتفاده خواهیز یت شوما از ابزارهاین فعالیدر ا

 د.یکه با طرز کار هر ابزار آشنا هست

 
  پاره خط

 
 یچند ضلع

 
  خط عمود

 
 اءیردن اشکپنهان 

 
  طیمح یک نقطه روین مرکز و ییره با تعیدا

 
 ییجابجا

 
  تقاطع

 
 

 د.یکن مراجعه Square_Construction.htmlآید، به فایستیآشنا ن مراحآ ترسیم: ابر شما با توجه

 

 

 

 

 

 

 د،ید باز کنیآ جدی  فای 

 د.یقرار ده هندسه د را یه دیزاو 

 (یبذارها، نا نهیبز ی)از منو د.ید قرار دهینقاط جد یرا تناا برا ینا  بذار 

 

http://www.geogebra.org/book/intro-en/topics/files/03_Practice_Block_I/A_1a_Square_Construction.html
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0 
 

 .نامدیم aرا به صور  خودکار آن جئوجبرا  .دیرسم کنرا  AB، پاره خط Bو  Aین دو نقطهیب

4 
 

 د.ینام خواهد bرا آن جئوجبرا  د.ینکرسم  ABبر یعمود، Bیاز نقطه

9 
 

 cور  خودکار ره را به صووین دایافزار انر  د.یرسووم کن ABو به شووعا   Bبه مرکز  یارهیدا

 .دینام خواهد

2 
 

صور  خودکار ن نقطه را به یافزار انر د یرا به دست آور b و خط عمود c یرهیمحآ تقاطع دا

C دینام خواهد.  

5 
 

 نامد.یم dخط را ن پارهیاجئوجبرا  د.ینکرسم  ABبر یعمود، Aیاز نقطه

6 
 

خواهد  eصور  خودکار ره را به ین دایافزار انر  د.یرسم کن ABو شوعا   Aبه مرکز  یارهیدا

 .دینام

7 
 

 Dور  خودکار ن نقطه را به صوویافزار انر د یرا به دسووت آور eیره یو دا dمحآ تقاطع خط 

 .دینامخواهد 

8 
 

 د.ینکرا رسم   ABCDمربع

  
 ی، بر رو Dی، پس از انتخاب نقطه ین چاار ضلعیا جادیآ ایتکم یبرا دینکر: فراموش نکتذ

 د.ینک  یلک A ینقطه

3 
 

 .دینکرا پناان  یها و خطوط عمودرهیدا

01 
 

 د.یادهیشکآ را درست کش ایآ هک دینکآ، امتحان کبا جا به جا کردن ش

 ترسیم خود را با استفاده از نوار ابزار بابود بخشید.  00

 د؟یرسم کن یگریمربع را به روش دد یتوانیم ای: آمسئله

: برای ت ییر سوریع نا  اشویاء با اسوتفاده از ابزار جابجایی، روی شیء مورد نظر کلی  کرده و نا  جدید را با نکته

نا  ت ییر  Enterبا فشووار دادن کلید شووود. اسووتفاده از صووفحه کلید تایپ کنید. پنجره ت ییر نا  نمایش داده می

 کند.می
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د که با یمطمئن شو .د کردیمنتظم رسم خواه ی  شوش ضلعی ر،یز یبا اسوتفاده از ابزار هاشوما  ،تین فعالیدر ا

 د.یطرز کار هر ابزار آشنا هست

 

 یک نقطه روین مرکز و ییره بوا تعیدا

 طیمح
 

 
 هیزاو

 
  تقاطع

 
 اءیردن اشکپنهان 

 
  یچند ضلع

 
 ییجابجا

 

 .دیکن مراجعه Hexagon_Construction.htmlآ یبه فا ،دیستیآشنا ن مراحآ ترسیمبا کامالً : ابر شما رکتذ

 

 د،ید باز کنیآ جدی  فای 

 د.یقرار ده هندسه د را یه دیزاو 

 ید. )از منویهمه نقاط قرار ده یرا برا ینا  بذار 

 (یبذارها، نا نهیبز

0 
 

 د.یرسم کن ABو شعا   Aز کره به مریدا  ی

4 
 

 د.یرسم کن ABو شعا   Bز کگر به مرید یرهیدا  ی

9 
 

 د.یبرس Dو  Cد تا به رئوس یره را به دست آورین دو دایمحآ تقاطع ا

2 
 

 د.ینکرسم  AC و شعا  Cز کد به مریجد یرهیدا  ی

5 
 

 د.ی، به دست آوراست Eیاول را که نقطه یرهید و دایجد یرهیمحآ تقاطع دا

file:///D:/GeoGebra%20Project/Traning/Workshop%20Package/راهنمای%20کارگاه/introduction%20to%20GeoGebra/Intoduction%20To%20GeoGebra%204/intro-en-%204-2/intro-en/ggb-intro-en40-2012-04-12/WS_HO_2/Hexagon_Construction.ggb
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6 
 

 د.یشکب ADو شعا   Dز کد به مریجد یرهیدا  ی

7 
 

 د.ی، به دست آوراست Fاول را که رأس  یرهیره و داین دایمحآ تقاطع ا

8 
 

 د.ینکرسم  AEو شعا   Eز کد به مریجد یرهیدا  ی

3 
 

 د.یبرس Gد، تا به رأس یاول به دست آور یرهید را با دایجد یرهیمحآ تقاطع دا

01 
 

 د.یشکرا ب FGECBDیضلع شش

00 
 

 د.یاء اضافه را پناان کنیاش

04 
 

 د.یرا به دست آور یشش ضلع یداخل یه هایزاو یاندازه

09 
 

 .ندادهیکشا آن را درست یه آکد ینکآ، امتحان کبا جا به جا کردن ش

 د.یح دهیرا توض مراحآ ترسیم: مسئله

 چقدر است؟ چرا؟ها رهین دایشعا  ا: توجه

 



  4.2 جئوجبرا آشنایی با    24

 

ه ه شوورو  بکنیقبآ از ا د کرد.یرسووم خواه یطیمح یرهی  دای ،ریز یشووما با اسووتفاده از ابزارها ،تیلان فعیدر ا

 .دیهست هر ابزار آشنا ه با طرز کارکد یمطمئن شو ،دینک یطیمح یرهیساختن دا

 

 

 Circumcircle_Triangle_Construction.html آیبه فا ،دیسووتیآشوونا ن مراحآ ترسوویمبا کامالً ابر شووما 

 د.ینک مراجعه

 د،ید باز کنیآ جدی  فای 

 د.یقرار ده هندسه د را یه دیزاو 

 د. )از ید قرار دهینقواط جد یرا تناوا برا ینوا  بوذار

 (یبذارها، نا نهیبز یمنو

 
 !دیجد منصفعمود

 

 ید. همه ابزارهایابزارها را بخوان ید، راهنمایدانسوووتیکه ابر نحوه کارکردن ابزارها را نمد یو: فراموش نکنتوجوه

 د. ید را قبآ از شرو  ترسم امتحان کنیجد

  

 
 یچند ضلع

 

 
 طیمح یک نقطه روین مرکز و ییره با تعیدا

 
  !دیجد   نصف عمودخط 

 
 ییجابجا

 
 تقاطع
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0 
 

 د.یشکرا به صور  دلخواه ب ABCمثلو 

4 
 

 د.یشکاز اضال  مثلو را ب  یعمودمنصف هر

 هر پاره خط موجود، قابآ اجرا است. یتوجه: ابزار عمودمنصف، بر رو  

9 
 

 د. یباشد، به دست آور یم D یه نقطهکمحآ تقاطع دو عمودمنصف رسم شده را 

  

. دو تا از سه عمودمنصف را اشودبینمتوجه: ابزار تقاطع، در محآ تقاطع سوه خط، قابآ اجرا 

ه در کاء یست اشیرده و از لک  یلکتقاطع  ینقطه یا بر روید و ینکپشوت سور هم انتخاب 

 د.ینکخط را انتخاب   یشود،  ین حالت  اهر میا

2 
 

 عبور کند. ABCاز رئوس مثلو  یکید که از یجاد کنیا Dره به مرکز ی  دای

5 
 

 د.یادهیا آن را درست کشیه آکد ینکآ، امتحان کبا جا به جا کردن ش

 د.یدهر ییخود را ت  رسم ینحوه ،ریاال  زپاس  به سا یراب

 ییو هاچه نو  مثل یرد؟ ابر بله، برایرون آن قرار بگیتواند در بیم ،مثلو  ی یطیمح یرهیداز کا مریآ 

 ن امر درست است؟یا

 شرح  ،مثلو  ی یطیمح یرهیدازکبه دست آوردن مر یبرااستفاده از عمود منصف را  آیدلد ینک یسع

 د.یده
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 Cو  A، Bکند که ابر یان میتوالس ب یهیوقضووو

 ACکه  یره باشند به نحویط دایمح یبررو ینقاط

 قائمه خواهد بود. B یهیره باشد زاویقطر دا

نکه یا یبرا ،دین شووکآ را رسووم کنینکه ایقبآ از ا

را در  یه ایقضووودرک کنند تالس چه آموزان دانش

به  ،ش کشوووف کرده اسوووتیسوووال پ 4611حدود 

 د:یر مراجعه کنیز یایپو یارپوشهک

Theorem_Thales.html 
مطمئن  ،دیشکآ کن دنیکه شورو  به کش نید کرد. قبآ از ایر اسوتفاده خواهیز یشوما از ابزارها ،تین فعالیدر ا

 .دین ابزارها آشنا هستی  از اید با طرز کار هر یشو

 
 پاره خط

 

 
 یچند ضلع

 
 !دیجد ن دو نقطهییره با تعیم داین

 

 
 هیزاو

 
  دیجد ینقطه

 
 ییجابجا

 مراجعه rem_Thales_Construction.htmlTheoآیبه فا ،دیستیکامالً آشونا ن مراحآ ترسویمبا  ر: ابتوجه

 .دیکن

 د،ید باز کنیآ جدی  فای 

 د.یقرار ده هندسه د را یه دیزاو 

  د. ید قرار دهینقاط جد یرا تناا برا یبذارنا  

 (یبذارها، نا نهیبز ی)از منو

file:///D:/GeoGebra%20Project/Traning/Workshop%20Package/راهنمای%20کارگاه/introduction%20to%20GeoGebra/Intoduction%20To%20GeoGebra%204/intro-en-%204-2/intro-en/ggb-intro-en40-2012-04-12/WS_HO_2/Theorem_Thales.html
file:///D:/GeoGebra%20Project/Traning/Workshop%20Package/راهنمای%20کارگاه/introduction%20to%20GeoGebra/Intoduction%20To%20GeoGebra%204/intro-en-%204-2/intro-en/ggb-intro-en40-2012-04-12/WS_HO_2/Theorem_Thales_Construction.html


  www.GeoGebra.ir 27  

 

 

 !دیجد  گذرنده از دو نقطه یرهیدامین

 کند.یره را مشخص میم دای، جات نBو  A یدو نقطه یکردن رو  ی: کلتوجه

 ید. همه ابزارهایابزارها را بخوان ید، راهنمایدانسوووتید که ابر نحوه کارکردن ابزارها را نمیو: فراموش نکنتوجوه

 د. ید را قبآ از شرو  ترسم امتحان کنیجد

0 
 

 د.یرا بکش ABپاره خط 

4 
 

 د.یره بکشیم دای  نی Bو A یاز نقطه ها

9 
 

 د. یجاد کنیره ایم داین یرا رو Cد یجد ینقطه

2 
 

کمان  ین نقطه روید که ایکن یماوس، بررسووو کم به  C ی: با حرکت دادن نقطهتوجوه

 رسم شده قرار برفته باشد.

5 
 

 د.یساعت رسم کن یعقربه هاعکس در جات را  ABCمثلو 

6 
 

 د.یرا مشخص کن ABCمثلو  یداخل یه هایزاو

 د.ی  کنیکل یدر وسط چندضلع: توجه  

7 
 

 د.یم جابجا کنیترس یدرست یبررس یرا برا Cنقطه 

 د.یدا کنیشکآ پ یاز رو یاثبات هین قضیا ی: برامسئله

خط   پارهیرا به صور   OCد. سپس شعا  یبنامOد و آن را یاوریدست به را ب ABپاره خط  یانیم ی: نقطهنکته

 . دیده نشان
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 ،رهیرسووم مماس بر دا یچگونگ یمشوواهده ید و برایرا باز کن Tangents_Circle.html یایپو یکارپوشووه

 د.یدستورا  آن را دنبال کن

 

 د؟یاستفاده کرد ییرسم شکآ از چه ابزارها یبرا

ها د شما چگونه از آنیکن انیوجود داشتند؟ ابر بله، ب یدیجد یشونااد شوده، ابزارهایپ مراحآ ترسویما در یآ

 د.یاستفاده کرد

 د؟یر نشان داده شد توجه کردیکه در سمت راست تصو یا به نوار ابزاریآ

را ها کآش مراحآ ترسیما کار کنند و یپو ین کار پوشوه هایتوانند با ایم شوماآموزان دانشد یکنیم ا فکریآ

 درک کنند؟
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آ خود را د شکیتوانیم چگونه. فتدیاز کار بانه یرا یلمس یا صفحهیو  ، ماوسد در هنگا  رسوم شوکآیتصوور کن

 د؟یکامآ کن

  دستور یهر ابزار با  ز ارائه کرده است.یرا ن یجبر یها ی، دسوتورها و ورودیهندسو یدر کنار ابزارهاجئوجبرا 

 ز به کار برفته شود.یتواند بدون استفاده از ماوس نیم نیا کند و بنابریم مطابقت

تورها دس ین لزوماً همهیا است. بنابر آن یهندس یابزارها تعداد زآ شوتریب اریبسوجئوجبرا تعداد دسوتورا   :توجه

 .دنستیابزار ن یکاربردهامربوط به 

د یکن یسووعو کرده جسووتجو  از طریق انتخاب عالمت را  یموجود در کنار قسوومت ورود سووت دسووتورا یل

 د.یدا کنیپ ،شده است یمعرف یکارباه آموزشن یمرتبط با آن قبالً در ا یرا که ابزار هندس یدستورات

 ما. حاال شووکردرسووم  ،یهندسوو یابزارها فقط با توانیم راره یدا د، مماس بریدیت قبآ دیبونه که در فعالهمان 

 د.یانجا  ده پ دستورا  در نوار دستوریتار را تناا با استفاده از ن کاید ایتوانیم

 د.یباز کن راجئوجبرا د یآ جدی  فای

 قرار دهید جبر و برافی  زاویه دید را در حالت 
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0 
A = (0, 0) 

 A ینقطه

 د.ی: پرانتزها را حتماً ببندتوجه 

4 

B= (3, 0) 

 B ینقطه

 
د، طبق حروف الفبا نا  ینکن یاء را نا  بذاریکه شووما اشوو یدر صووورت :توجه
 شوند.یم یبذار

9 
c = Circle[A, B] 

 ABو شعاع  Aره با مرکز یدا

 ء وابسته است.ی  شیره ی: داتوجه 

فحه ا صیماوس  کم ه برا  اء آزادیاشماً یمستق توانیمکند. یم اء آزاد و وابسوته را از هم جدایاشوجئوجبرا  نکته:

 کنند.یم ریی تشان یآ دهندهیاء تشکیرا  و اصالحا  اشییت  به اء وابسته با توجهیاش حال آنکه در داییت د یکل

د یتوانید. اکنون می  کنیبار کلدو یجبر عبارا  یء در پنجرهی  شووی ید. بر رویرا فعال کن  ییجابجا ابزار

 د.یرا بزن Enterان کار ید. در پایر دهییآن را ت  یش جبرینما ،دیبا استفاده از صفحه کل

عال را ف ییجالت جابد. حایدلخواه خود حرکت ده یهااء آزاد را در جاتید اشیتوانیم یجات یدهایبا استفاده از کل

/ راست  چپا ین ییپا /باال  یجات یدهایل. کآزاد( ی  نقطهی مثال:د )یمورد نظر خود را انتخاب کن ءید و شیکن

 د.یفشار ده ،در جات مورد نظر خود ءیآن شحرکت  یرا برا

2 C = (5, 4) ینقطه C 

5 s = Segment[A, C]  پاره خطAC 

6 D = Midpoint[s] پاره خط  یانیم ینقطهAC 

7 d = Circle[D, C] ره به مرکز یداD   و شعاDC 

8 Intersect[c, d]  نقاطE وF رهیمحآ تقاطع دو دا 

3 Line[C, E]  مماس بذرنده از نقاطC  وE 

01 Line[C, F]  مماس بذرنده از نقاطF  وC 
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 د.یرا انجا  ده ییش جا به جایآزما ،خود یده شدهیشکآ کش یدرست یبررس یبرا 

 مثال: رنگ، ضخامت خط د. یاستفاده کنها یژبیو یپنجره از ،شکآ یش  اهریباتر کردن نما یبرا(

 (یاء کمکین کردن اشیها، خط چ

 د.ینکره یخود را ذخ یده شدهیشکآ کش 

 د؟یبرخورد یبه مشکل ،مراحآ ترسیم یا در طیآ 

 د؟ چرا؟یا صفحه کلید: ماوس یدهیم حیم شکآ را ترجیکدا  روش ترس 

 رد؟م کیشکآ را ترس یهندس یتوان با ابزارهایم کهیدر حال ،د استفاده کردید از صفحه کلیچرا با  

 وجود ندارد. ها آن یبرا یمعادل یچ ابزار هندسیه وجود دارند که ی: دستوراتوجهت

 رییت  ماوس کم ه ب یکیبراف یهمانگونه که در پنجره ،اءیا اشیدارد؟ آ یتیم شکآ اهمیا روش ترسیآ 

 هستند؟ ریید قابآ ت یصفحه کل کم ه ز بین یعبارا  جبر یدر پنجره کنند،یم
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د که از ید دیخواهو  کردد یخواه یرا بررسووو 4درجه  یهایاجملهر ثابت چندیپوارامترها و مقاد ،تیون فعوالیدر ا

ه توان بیت مین فعالیدر ا .تتوان سووود جسوویم آموزاندانشم به ین مفاهیا آموختن یبراجئوجبرا  یهاتی رف

فعال و  یریادبیق کرد و از آن در جات یتلف یس سنتیرا با روش تدرجئوجبرا توان  یکه چگونه مد یشویاندن یا

ها مشاهده جئوجبراد و هنگا  کار با یبرگ را دنبال کنکارموجود در  یهادستورالعمآ آموز محور باره جست.دانش

م  ت کین فعالیبه شما در طول بحو در مورد اها ادداشتی نید. ایکنادداشت یخود را  یج به دسوت آمدهیو نتا

 خواهد کرد.

 د.یباز کنجئوجبرا د ی  پنجره جدی 

 د.یده قرار  یبرافجبر و  تیوضع د را به یه دیزاو 

0  
  .f(x) = x^2د: یرا بزن enterد ید و سپس کلیپ کنیعبار  روبرو را تا

 د.یسیاست؟ پاس  خود را بنو یچه شکل ینمودار تابع دارا 

4 
 

 .دیپر رنگ کن یعبار  جبر یرا در پنجره یاچندجمله ی، عبار  جبرییدر حالت جابجا

 د.ین استفاده کنییپا باال و   یدهایاز کل ↓ ↑ 9

 د.یادداشت کنیخود را  یبذارد؟ مشاهدهیتابع م یو معادلهنمودار  یرو یرین کار چه تأثیا  

2 
 

 د. یمجدد انتخاب کن یعبارا  جبر ی، تابع را در پنجرهییدر حالت جابجا

 د.یچپ استفاده کن راست و   یدهایاز کل → ← 5

 بذارد؟یم و تابع نمودار یرو یرین کار چه تأثیا  

6 
 

 د.یکنن یگزیجا f(x) = 3 x^2موجود را باد. عبار  ی  کنیدو بار کل یاچندجمله یمعوادلوه یرو
 د.یا فاصله استفاده کنیوارد کردن عالمت ضرب، از *  ی: براهتوج

aد.یووان کونویوورا  نوموودار تووابوع را بویویو: تو وb بیوور مقوودار ضوووریین عمووآ را بووا ت ی: ا 
 د.یشت کنادداید و مشاهدا  خود را ی( تکرار کن9و  -1.8و  -4و  1.5: الً)مث
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 د؟یبرخورد یبه مشکلجئوجبرا ا هنگا  کار با یآ 

  یا مر (یکاغذ یآموزش یهاالعمآو دستورجئوجبرا ب ی)ترکد یمثآ آنچه انجا  داد ییهاتیفعالچگونه 

 ق کرد.یتلف یسنت یط هایتوان با مح

 بذارترریتأثآموزان دانش یریادبی یرو ،ی  چند جمله ای یپارامترها یایپو یبررسوو ،در کدا  روش 

 است؟

 دانش  یبراف یرا به عنوان تکلت ین فعالیه به ایشوووب ییهاتینکه فعالیا ید براینیب یرا م یا امکانیوآ

 ؟دیکن یطراحآموزان 

 را بر دانش آموزان دارد؟ یشتریب یبذارریامکان تاث یقیرامترها به چه طرپا یایپو یبررس 

 یبربهب یترک) .ن باشدیمشابه ا یس با روشیا  که قابآ تدریاضیگر رید یهافصآسر یا شوما برایآ 

 د؟یدار یشناادیپ ،(انهیبه کم  رام یترس ودستورا  کار 
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شووکآ بر  f(x)=a x^2+b یاچندجمله یپارامترهارا  ییر ت یتاث ینشووان دادن چگونگ یبرا ،تین فعالیدر ا

در  ریمت   یمقدار دادن ر ییت  ی. برامییجویت قبآ باره مینسوووبت به فعال یاتریپو یاز ابزارها تابعن یانمودار 

 د.کر استفاده از ابزار ل زنده توانیم ،جئوجبرا 

 د.یرا باز کنجئوجبرا د یآ جدی  فای

 د.ی  را انتخاب کنیبرافجبر و  ت یوضع، دیه دیزاو یاز منو

 د.یه ورود دستور وارد کنیر را در ناحیدستورا  ز

 د.یجاد کنیرا ا a = 1ر یمت   0

4  

 د.یش دهیبه صور  ل زنده نما یکیرا در پنجره براف aر یمت 

کرده    راستیکل یجبر یهار در پنجره عبار یمت  یاست رو ین کار کافیا ینکته: برا
 د. یء را انتخاب کنیش شیو نما

 د.یرا وارد کن f(x) = a * x^2درجه دو  یمعادله  9

 .دیرا وارد کن یخال یا فاصلهیعالمت *  x^2و  aن ید بی: فراموش نکنتوجه  

2 
 

 د.یجاد کنیا ل زنده ابزار کم را به  b یل زنده

  

خواهد اهر   یاد. پنجرهی  کنیم کلیترس یصفحه یرا فعال کرده و رو ل زنده ابزار: نکته
جاد یل زنده ا دییتا ین کرد. با زدن دکمهییل زنده را تع یهایژبیتوان ویان مشوود که در 
 خواهد شد.

 د.یرا به صور  مقابآ وارد کن f(x) = a * x^2 + bتابع  5

 کند.یم یسید بازنویف جدیرا با تعر f یتابع قبلجئوجبرا : توجه  
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د و در مقابآ آن، مختصا  یسیها، اسم دلخواه خود را بنو ی: در قسمت وروددیء جدیک شی ینام گذار

 .P=(3,2): لمثا د.یکنء را وارد یش یجبر

  د.ین دو عامآ ضوورب قرار دهیبه ا فاصوولی( و *د عالمت سووتاره )یباضوورب کردن  یبرا، ضوورک کردن

 .a*xا ی a x:مثال

ه کوچ  و بزرگ را با هم اشتبان حروف ی. بنابرانسبت به حروف کوچ  و بزرگ الفبا حساس استجئوجبرا 

 د.ینکن

 : توجه 

  مثالشوند. یم همواره با حروف بزرگ نشان دادهها نقطه:A=(1,2) . 

 شوند. یبردارها همواره با حروف کوچ  نشان داده مv=(1,3) 

 یرهی: دامثالشوند. یم یشه با حروف کوچ  نا  بذاریره ها، توابع و ... همیپاره خط ها، خط ها، دا 

2=16 ^1)-2+(y^2)-(xc:  

   ریمتx  یرهای  تابع و مت یدرxوyد با حروف کوچ  یشه بای، همیمقاطع مخروط یدر معادله ها

 x+2*f(x)=3: مثالباشند. 

د قبالً یبا، دی  دستور استفاده کنیا یو  یک عبارت جبریداخل  یر پارامتریمتغ  ید از یخواهیم ابر

 د.یبه کار ببرها ید نا  آن را در قسمت ورودیتا بتواند. یجاد کرده باشیآن را ا

 :مثال

 y=m x+b یکند که مقدار پارامترهایم جادیرا ا یخط m  وb اند. )مانند ف شوودهیآن از قبآ تعر

 اعداد و ل زنده ها( 

 Line [A, B] یرا از دو نقطه یخط A  وB کند.یم که در صفحه وجود دارند، رسم 

 د.یرا بزن enterد ید، کلیاقسمت ورود، وارد کردهکه در  ید عبارتییتأ یبرا

   کردن بریبا کل و دستوراتها یاسوتفاده از سمم  ورود یراهنما یباز کردن پنجره یبرا

 د.ین کار را انجا  دهید ایتوانیم قرار دارد،ها یکه در سمت چپ قسمت ورود عالمت ساال  یرو

 د.یبرن بیرا از بها توانند به شما کم  کنند تا خطایها مد. آنیرا بخوانها  ا یشه پیهم خطا: یهاغامیپ

 که در کنار قسمت ورود قرار دارد، انتخاب شوند. یفارستا از یتوانند نوشته شوند و یم دستورها
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د و یسیاز اسوت، نا  دسوتور را به صوور  کامآ بنوی  دسوتور مورد نی یبرا یید چه پارامترهایدانی: ابر نمتوجه

 حیاز آن را به شما توضیمورد ن یدستور و پارامترها یشوود که درستیم باز ید. پنجره ایرا فشوار ده F1 یدکمه

 دهد.یم

  دستور را در قسمت ورود ین که دو حرف اول ی: پس از اخودکارکامل شودن دستورها به صورت 

 کند.یم دستور را کامآجئوجبرا د، یپ کردیتا

 د یشوما را نشوان داد، کلدسوتور مورد نظر جئوجبرا  ابرenter ها د تا مکان نما درون کروشهیرا بزن

 رد.یقرار بگ

  د تا یست، به نوشتن ادامه دهی، دستور مورد نظر شما نجئوجبرا ابر دسوتور نشوان داده شوده توسط

 دستور مورد نظر شما نشان داده شود.
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 د. یر استفاده کنیف زیانجا  تکل یت براین فعالیآخرجاد شده در یآ ایاز فا

  مقودار پوارامترa ن عمآ چه ید. ایر دهییآن به کم  ماوس ت  یل زنده یرا بوا حرکوت دادن نقطوه

)الف(  یبذارد وقتیم بر نمودار تابع یریچه تأث aمقدار پارامتر  دارد؟ ینمودار چند جمله ا یرو یریتأث

 باشد 0شتر از یمقدار آن ب

 باشد 0و  1ن ی)ب( مقدار آن ب

 باشد. ی)ج( مقدار آن منف

 د.یادداشت کنیمشاهدا  خود را 

  مقدار پارامترb  دارد؟ یبر نمودار چند جمله ا یرین کار چه تأثید. ایر دهییرا ت 

 د به عنوان پارامتر ی  ل زنوده جودیوc د. مقدار پارامتر یجاد کنیاc  یرا  آن را روید و تاثیر دهییرا ت 

را  ید. به تاثیر دهییرا ت  cد. پارامتر یرا وارد کن f(x) = a * x^2 + b x + c یادوجمله د.ینینمودار بب

 .دینمودار توجه کن یاتفاق افتاده بر رو
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د کرد. قبآ از شوورو  به رسم، یر اسوتفاده خواهیو دسوتورا  ز یجبر یها یت شوما از ابزارها، ورودین فعالیدر ا

 د.یدانیم راها   از آنید طرز کار هر یمطمئن شو

 
  ل زنده

 
 تقاطع

 
line: y = m x + b  

 
  !دیجد        بیش

 
  پاره خط

 
 ییجابجا

 Intersect[line, yAxis]  
 

 حذف

 د.یا مشاهده کنر .htmlparameters_lineآ ی: فاتوجه

 د.یرا باز کنجئوجبرا د یآ جدی  فای 

 د.یرا انتخاب کن یو جبر یکیبراف ت یوضع، دیه دیزاو یاز منو 

  line: y = 0.8 x + 3.2د:یمقابآ را وارد کن یعبار  جبر

 را  ین حالت چه پارامترید. در ایحرکت ده یعبار  جبر ی، خط را در پنجرهیجات یدهایبه کم  کل

 د؟یر دهیید ت یتوانیم

  ؟شودیمجاد یدر خط ا یریید. چه ت یحرکت ده یکیبراف یماوس، خط را در پنجره کم به 

 
 د!یجد  بیش

 ید. همه ابزارهایابزارها را بخوان ید، راهنمایدانسوووتید که ابر نحوه کارکردن ابزارها را نمیو: فراموش نکنتوجوه

 د. یم امتحان کنید را قبآ از شرو  ترسیجد

file:///D:/GeoGebra%20Project/Traning/Workshop%20Package/راهنمای%20کارگاه/introduction%20to%20GeoGebra/Intoduction%20To%20GeoGebra%204/intro-en-%204-2/intro-en/ggb-intro-en40-2012-04-12/WS_HO_3/parameters_line.html
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  معادله کم  ی یادر درک اثر پارامترهها د تا به آنیسوویخود بنوآموزان دانش یراهنما را برا یاهلعمآادسووتور

 د.یه کنیکاغذ تا یورق یروجئوجبرا آ ید به همراه فایتوانیم را هایالعمآدستورن یکند. ا

 د.یم شده در با  اول را حذف کنیخط ترس  0

4 
 

 د.یانتخاب کن ضش فریپ ما یتنظبر اساس را  bو  m یاههل زند

9  line: y = m * x + b 

 .دیا عالمت * استفاده کنید از فاصله یانجا  عمآ ضرب حتماً با ید برایتوجه: فراموش نکن  

2 
 

 د.یرا به دست آور yمحآ تقاطع خط مذکور و محور 

 Intersect [line, yAxis]د: ینکر استفاده یا دستور زیو  تقاطعنکته: از ابزار 

5 
 

 .دیجاد کنی  نقطه در مبدأ مختصا  ای

6 
 

 د.ی  پاره خط رسم کنیتقاطع به دست آمده،  ین نقطه و نقطهین ایب

 یهایژبیو وضخامت ها  -yخط نسبت به محور  شدن هرچه باترمشوخص  یبرا دیتوانیمتوجه: 
 د.یده رییت را  آن ی اهر

7 
 

 د.یش دهیخط را نما بیو شد یاستفاده کن  بیش ، از ابزار بیمثلو شجاد یا یبرا

8 
 

 .دیرا پناان کن یر ضروریاء غیاش

 د.یبابود دهش ینما یبراها یژبیبا استفاده از پنجره واء را یر اشی اهر سا  3
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ها انوا  دیگری از توابع در جئوجبرا وجود دارند )مانند توابع مثلثاتی، تابع قدر مطلق، توابع ایبوه غیر از چنودجمله

 نمایی(. توابع مانند اشیاء عمآ می کنند و می توانند با ترسیم های هندسی ترکیب شوند. 

توان در فارسوت آبشواری دسوتورا  مشاهده کرد. برای دیدن فارست تعدادی از توابع قابآ انتخاب را می نکته:

 /http://wiki.geogebra.org/faکامآ دستورا  به ویکی جئوجبرا مراجعه نمائید. 

 د یرا باز کنجئوجبرا  دیآ جدی  فای 

  قرار دهید. جبر و برافی زاویه دید را در وضعیت 

 دیرا وارد کنf(x) = abs(x) تابع قدر مطلق   0

 د.یرا وارد کنg(x) = 3 تابع   4

9 
 

  د.یمحآ تقاطع دو تابع را به دست آور
 یبررو ، پس از فعال کردن ابزار تقاطعبه دست آوردن هر دو محآ تقاطع یتوجه: برا

 .دی  کنیکل gو  fتوابع محآ تقاطع  وهر د

 .دینشان دهرا  رهایو مقدار مت ها د و نا یرا ببند یعبار  جبر ید پنجرهی: ممکن است بخواهتوجه

 یهر نقطه yد. مختصوووا  یحرکت ده یجات یدهایا با اسوووتفاده از کلیتابع عدد ثابت را به کم  ماوس  )الف(

 .همان نقطه است یهاxقدر مطلق  ،تقاطع

چه ع تاب ید. معادلهین حرکت دهییبه سووومت باال و پا یجات یدهایا کلیکم  ماوس  تابع قدر مطلق را به )ب(

 ؟کندیم یرییت 

 کند؟ یم در درک مفاو  قدر مطلق کم آموزان دانشم چگونه به ین ترسیا )ج(

 وجود دارد. xدو  ،قدر مطلق یمسئله هر در y  ی یهد که به ازادیم نشان ،: تقارن نمودار قدر مطلقتوجه

http://wiki.geogebra.org/fa/
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 یقیشوند. هر آهنگ موسیم نشان داده ینوسیاز امواج س یبیبه صور  ترک یاضیر یطبق قانون ها یامواج صوت

 t+(t)=a sin(y(د:باشیم ریآ شده که شکآ آن به صور  زیتشک ینوسین موج سیاز چند

فاز  کند. پارامتریم تن صدا را مشخص  یه ایبسامد زاو بذارد ویم ریصودا تأث یبر بلند aنوسوان  یدامنه

 دهد.یم را در زمان نشان یامواج صوت مکانر یینا  دارد و ت 

توانند یم ینوسیاست که امواج س ین بدان معنیرد. ایبیم کنند، انطباق صور  تداخآبا هم  ینوسیسابر دو موج 

ش یآزمابرا جئوجده را با ین پدیم ایتوانیم شوووند. ماگر یکدیا باعو کم شوودن شوود  یند و ت کنیگر را تقویکدی

 .میدرک کن ،افتدیم عت اتفاقیدر طب را که م و آنچهیکن

 د یرا باز کنجئوجبرا  دیآ جدیفا  ی 

  قرار دهید.جبر و برافی   زاویه دید را در وضعیت 

0 
 

 د.یجاد کنیرا اφ_1وa_1, ω_1 یسه ل زنده

  

 را از  یونانید حروف یتوانیم کند.یم س درسوووتی  اندی 1a_: توجه

 .دیل زنده انتخاب کن یدر پنجره یبذارفارست کنار قسمت نا 

4 g(x)= a_1 sin(ω_1 x + φ_1) ینوسیتابع س g دیرا وارد کن 

  
 یرا از فارسووت کنار قسوومت ورود یونانید حروف یتوانیم مجدد :توجه

 د.یانتخاب کن

9 
 

 د.یجاد کنیرا اφ_2وa_2, ω_2 یسه ل زنده

2 h(x)= a_2 sin(ω_2 x + φ_2) ینوسیتابع س h د.یرا وارد کن 

5 sum(x) = g(x) + h(x) دیجاد کنید و تابع مجمو  را ایر با هم جمع کنیدو تابع را به صور  ز. 

 رنگ توابع را برای اینکه باتر تشخیص داده شوند ت ییر دهید.  6
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(a)  د.یکن ینمودار تابع بررس یرا روها ر مقدار پارامترها اثر آنییبا ت 

)b( =1ω_1, =1a_1 0= وφ_1 2,از  یریچوه مقاد یبوه ازاد. یوقرار دهφ ,2ω, 2,a یتابع مجمو ، دامنه 

 نه را دارد؟ یشیب

 شود.یم نهیشیب ،صدا ین حالت بلندی: در انکته

)c( 2 از یریچه مقاد یبه ازاφ, 2ω, 2a  کنند؟یم یگر را خنثیکدیدو تابع  

 شود.یم صدا صفر دامنهن حالت یدر ا: نکته
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د کرد. قبآ از شرو  به رسم، یر استفاده خواهیز یو دسوتورها یجبر یها یت، شوما از ابزارها، ورودین فعالیا در

 د.ید که با طرز کار هر ابزار آشنا هستیمطمئن شو

 
f(x) = x^2/2 + 1  

 
S = (x(A), slope) 

 
  دینقطه جد

 
 پاره خط

 

   خط مماس

 !دیجد
  

 ییجابجا

 
slope = Slope[t]  

 
 

 

 mlslope_function.htدیکن هر مراجعیزآ ی: به فاتوجه

 د.یرا باز کنجئوجبرا د یآ جدی  فای 

 د.یرا انتخاب کن یو جبر یکیبراف  تدید وضعیه یزاو یاز منو 

 f(x) = x^2/2 + 1د: یمقابآ را وارد کن یاچند جمله  0

4 
 

 ایجاد کنید. fرا روی تابع  Aی نقطه

 آیا نقطه بر نمودار تابع قرار دارد یا نه.، بررسی کنید که Aی توجه: با جا به جایی نقطه  

9 
 

توانید روی خط می .یدنامب t را ن مماسید. ایرا رسوووم کن fمماس بر تابع  Aی از نقطوه

شووود و با  دی ت ییر نا  باز خواهرا بزنید. در این حالت پنجره tمماس کلی  کنید و حرف 

 خواهد شد. tتایید آن، نا  خط 

  slope = slope [ t ]د. یرا به دست آور tمماس  شیب خطبا استفاده از دستور مقابآ،   2

file:///D:/GeoGebra%20Project/Traning/Workshop%20Package/راهنمای%20کارگاه/introduction%20to%20GeoGebra/Intoduction%20To%20GeoGebra%204/intro-en-%204-2/intro-en/ggb-intro-en40-2012-04-12/WS_HO_3/slope_function.html
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 S = (x(A), slope)د:یرا مشخص کن sی نقطه  5

 دهد. می را به شما Aی نقطه xمختصا   x(A): توجه  

6 
 

 د.ی  پاره خط به هم وصآ کنیرا با  Sو  Aی دو نقطه

 ب مماسیر آن که مطابق شووید و در مورد شووکآ مسوویرا در امتداد نمودار تابع، حرکت ده A ینقطه)الف( 

 د.یباشد، حدس بزنیم

 د. یحدس خود جا به جا کن یبررس یرا برا  Aید. نقطهیکن فعالs ینقطه یرا برا "یریردب" ینهیبز)ب( 

 د.یآن را انتخاب کن ینهی  راست کرده و بزینقطه، کل ی، بر رو"یریردب"فعال کردن  ی: برانکته

 مشتق را بدست ین حالت بر اساس دانش خود معادلهیدر اد. یابیبه دست آمده را ب خط مشتق یمعادله)ج( 

را حرکت  A یتابع را وارد کرده و نقطه یمعادله د تا رسووم شووود.ید و آنرا در نوار دسووتور وارد کنیآور

 .خواهد داشت مطابقتمشتق نمودار  رب S ینقطه ردد. ابر رسم شما درست باشد، یده

 د.ید بسازیجد ی  مسئلهید تا یر دهییه را ت یاول یاچندجمله یمعادله)د( 
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 د.یرا باز کنجئوجبرا د یآ جدی  فای 

 تاز منوی زاویه دید وضوووعی  

 برافی  را انتخاب کنید.جبر و 

 

 

 

0 f(x) = 0.5x3 + 2x2 + 0.2x - 1 دیرا وارد کن مقابآ 9درجه  یچند جمله ا. 

4 R = Root[ f ] تابع  یشه هایرf دیجاد کنیرا ا. 

  

 یرابجئوجبرا  شه وجود داشته باشد،ی  ریاز ش ی: ابر بتوجه

 .کندیم س نا  استفادهیاز اندها آن ینا  بذار

 R 2R,1R,3مثال:

9 E = Extremum[ f ]  اکسترمم تابعf دیجاد کنیرا ا. 

2 
 

 د.یرسم کن 2Eو  1Eرا در  fمماس بر تابع 

5 I = InflectionPoint[ f ] عطف تابع  ینقطهf دیدست آوره را ب. 

 

ر ییش نا  و مقدار تابع( ت یمماس، نما یآ رنگ، نقاط، سب  خط هایاء را )از قبیاشو یها یژبید ویتوانیم :توجه

 .دیده
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 یرر ضرویغ یاهاکاهش فض ید برایباقرار دهد. شوما  حافظه موقت یرا رو یکیبراف یتواند پنجرهیمجئوجبرا 

 د.یرا کوچ  کنجئوجبرا  ی، پنجرهمیرست یصفحه

م یرست یسمت چپ صفحه یباال یخود را به بوشه یده شدهیشکآ کش ،"صفحه ییجابجا"ابزار  کم ه ب

 (.دین را نگاه کنیی)شکآ سمت چپ پا .دیببر

شکآ خود جات ارسال استفاده  یآماده ساز یبرا "ییکوچ  نما"و  "ییبزرگ نما" ید از ابزارهایتوانیم :توجه

 د. یکن

  آن را کوچ یاندازه ،به سمت داخآ صفحهجئوجبرا  یپنجره ینییسومت راست پا یبوشوه ییبا جا به جا

 (.دین را نگاه کنیید. )شکآ سمت راست پایتر کن

 کند. یم رییشکآ آن ت  ،ردیبقرارجئوجبرا  یاز صفحه یاا بوشهی  لبه و یکه مکان نما نزدیهنگام :توجه

 
 

 زیبعد از کاهش ساجئوجبرا  یپنجره زیقبآ از کاهش ساجئوجبرا  یپنجره       
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 د:یاستفاده کن حافظه موقتم به یترس یارسال صفحه یپرونده برا یمنواز 

 (حافظه موقتم به یترس یر صفحهیتصوانتقال  – یخروج -پرونده  یمنو)

 
 د.ید استفاده کنیتوانیم  c –shift  –ctrlبر انیم یدهای: از کلوجهت

وارد  یشیا نمای یمتن ید آن را به هر صفحهیتوانیم ره شده و شمایذخا حافظه موقت یاکنون شوکآ شما رو

 .دیکن

کردن ماوس، در اطراف  drag  و ید با کلیتوانی، مجئوجبرا  یعالوه بر روش کوچ  کردن پنجره: نکته

رونوشت  ن قابید و سپس از ایجاد کنی  قاب اید یکن یرشوان را کپید تصوویخواهیکه م یائیا اشویئ یشو

 د.یبردار
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  ی در ر مورد نظر راید تصووویتوانیم ون شوومااکن ،رایانه تحافظه موقبه جئوجبرا ر از ی  تصووویبعد از ارسووال 

 د.ی( قرار دهMS word)مثآ  یمتن یصفحه

 د.ید را باز کنیجد یمتن ی  صفحهی

 ،ماوس قرار دارد یکه مکان نما ییجا بهر ید. تصوووویرا بزن "یبوذاریجوا" ینوهیبز "شیرایو" یاز منو

 چسبد.یم

 د.یز استفاده کنین v-ctrlان بر ید مید از کلیتوانیم :توجه

 د:یانجا  ده MS wordن کار را در ید ایتوانیم ،ر باشدیتصو یبه کاهش اندازه یازیابر ن

 د.ی  کنیدوبار کل ،ر وارد شدهیتصو یرو

 د.یکندر قسمت اندازه، مقدار را وارد 

ر یی د حجم عکس را تیخواهیم کند. ابریم رییز ت یحجم آن ن ،دیر دهییر را ت ی  تصوی یتوجه: ابر شما اندازه

 %011د یعکس با یاندازه که دیتوجه کن طول آن را محاسوووبه کنند(، ،دانش آموزان ن کهیا یبراد )مثالً ینوده

 باشد. 

 یبه صور  خودکار اندازه MS wordجا نشود،  word یبزرگ باشد که در صفحه یبه قدر یریتوجه: ابر تصو

 کند.یم رییز ت ین حجم آن نیکند و بنابرایم آن را کم
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 د.یکن یادداشت و آزمون طراحیآن کاربرگ،  یمورد عالقه خود را انتخاب کرده و برا یاضی  موضو  ری

 د.یریبگ یخروج حافظه موقت ید و از آن برایجاد کنیاجئوجبرا شکآ در   ی 

 ر در نر  افزار ی  تصویWord د.یوارد کن 

 د.یسیدانش آموزان خود بنو یف و مسائآ را برایحا ، تکالیضتو 

 





 

 

 

 

 

 

 

 



  4.2 جئوجبرا آشنایی با    54

 

ن یتمر ،wordرا به صفحا  ها وارد کردن آنسپس و  حافظه موقتبه  ارسوال نمودار توابعت ین فعالیشوما در ا

 د.یدانیم راها وارد کردن انوا  تابع ید که نحوهیت، مطمئن شوین فعالید کرد. قبآ از شرو  ایخواه

 ی  پنجره جدید جئوجبرا باز کنید.

 جبر و برافی  قرار دهید. زاویه دید را در حالت 

0  
 د.ی  تابع دلخواه را وارد کنی

 f(x) = sin(x)or  e(x) = exp(x)مثال: 

4 
 

 یپنجرهی د و اندازهیم ببریترسووی سوومت چپ صووفحه یباالی نمودار تابع را به بوشووه

 د.یم کنیرا تنظجئوجبرا 

9  
 یپنجرهی د و اندازهیم ببریترسووی سوومت چپ صووفحه یباالی نمودار تابع را به بوشووه

 د.یم کنیرا تنظجئوجبرا 

2  
به  رونوشت  – یخروج –آ یفا منوید. )یارسال کن حافظه موقترا به  یمترسی صفحه

 (حافظه موقت
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 د.ید باز کنیجد wordی   صفحهی 0

 ( منوی درج، جدولکنید. )   جدول با دو ستون و چندین ردیف ایجادی 4

 ها را انتخاب کنید. کآ جدول را انتخاب کنید و با کلی  راست منوی ویژبی 9

 قرار دهید. سانتیمتر 5روی زبانه ردیف کلی  کرده و ارتفا  ردیف ها را  2

 قرار دهید.سانتیمتر  5روی زبانه ستون کلی  کرده و عرض ردیف ها را  5

 کرده و محآ قرار بیری عمودی را وسط انتخاب کنید. روی زبانه خانه کلی  6

 قبول را بزنید. 7

8 
های جدول قرار دهید و نمودار تابع را از حافظه موقت به این خانه مکان نمای ماوس را در یکی از خانه

 ( Ctrl-Vبر انیا کلید می بذاریمنوی ویرایش، جایوارد کنید. )

3 
فرمت ی   کنید تا پنجرهینیاز تنظیم کنید. )بر روی تصووویر دو بار کلی تصووویر را در صووور  اندازه

 کلی  کنید.( اندازهباز شود. سپس روی قسمت  تصویر

01 
 ی کناری تصویر بنویسید.را در خانه یی تابع دیگرمعادله

 بر تابع استفاده کنید.نکته: ممکن است شما بخواهید از ویرایش

 

ا در نر  تکرار کنید و تصوووویر جدید ر (یتمیا لگاری ید )تابع مثلثاتیتکرار کن گری  تابع دی یمراحوآ را برا

 افزار ورد برای ایجاد کار  های دومینو وارد کنید.

 دقت کنید تصویر هر تابع در پشت ی  کار  دیگر قرار بیرد.

. 
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، برای wordها را به صووفحا  و وارد کردن آن حافظه موقتتوابع را به  یت، شووما ارسووال نمودارهاین فعالیدر ا

، مطمئن تین فعالید. قبآ از شرو  ایکنین می، تمریهندس یحافظه با شکآ ها ی  بازی یبرا ییها ایجاد کار

 د.یدانیها، مثلو ها( را م یمختلف )چاارضلع یهارسم شکآ ید که نحوهیشو

 ید جئوجبرا باز کنید.ی  پنجره جد

 قرار دهید.هندسه  زاویه دید را در حالت 

 ن(.یالساقید )مثال: مثلو متساویرسم کنجئوجبرا در  ی  شکآ هندسی 0

 د.یباتر کردن  اهر شکآ خود استفاده کن یبرا نوار سب از  4

9 
 یپنجرهی اندازه د ویم ببریترسی صفحه یسومت چپ باالی شوکآ رسوم شوده را به بوشوه

 د. یم کنیرا تنظجئوجبرا 

 .دیارسال کن حافظه موقترسم را به ی صفحه 2
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 د.ید باز کنیجد wordی   صفحهی 0

 ( منوی درج، جدول  جدول با دو ستون و چندین ردیف ایجاد کنید. )ی 4

 ها را انتخاب کنید. کآ جدول را انتخاب کنید و با کلی  راست منوی ویژبی 9

 سانتیمتر قرار دهید. 5روی زبانه ردیف کلی  کرده و ارتفا  ردیف ها را  2

 سانتیمتر قرار دهید. 5روی زبانه ستون کلی  کرده و عرض ردیف ها را  5

 را وسط انتخاب کنید.روی زبانه خانه کلی  کرده و محآ قرار بیری عمودی  6

 قبول را بزنید. 7

8 
ابع را از حافظه موقت به این تهای جدول قرار دهید و نمودار مکوان نمای ماوس را در یکی از خانه

 ( Ctrl-Vبر انیا کلید می بذاریمنوی ویرایش، جایخانه وارد کنید. )

3 
فرمت ی   کنید تا پنجرهیدو بار کلی تصوویر را در صوور  نیاز تنظیم کنید. )بر روی تصویر اندازه

 کلی  کنید.( اندازهباز شود. سپس روی قسمت  تصویر

 د.یاز جدول قرار ده یگریدی را در خانه یشکآ هندس نا  01

  د.ی، مثلو( تکرار کنیره، چاار ضلعیگر )داید یرا با اشکال هندس 01تا  0مراحآ 

  آن باشد.توجه داشته باشید که نا  هر شکآ در پشت نمودار 
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د یکارپوشه را دنبال کن یهادستورالعمآ.drawing_tool_symmetry.htmlد.یر را باز کنیز یایپو یکارپوشوه

   بآ را به دست آورند.ی تقارن یتوانند محورهایآموزان مدانشد چگونه یش کنیو آزما

 ن شکآ چگونه استفاده خواهند کرد؟ یاز اآموزان دانش 

 استفاده شده است؟ ییا از چه ابزارهایر پویجاد تصویا یبرا 

 د.یرا باز کنجئوجبرا د یآ جدی  فای

 د.یمختصا  را پناان کن یو محورها یقسمت ورود ،یعبارا  جبر یپنجره

0 
 

 د.یجاد کنیرا ا Aی نقطه

4 
 

 د.یآشکار کردن نا  را فعال کنی نهیبز

9 
 

 د.یرسم کن   خطی
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2 
 

 د.یرا به دست آور Aر ی، تصو"یتقارن محور"ابزار  کم به 

5 
 

 د.ی  پاره خط رسم کنینا  دارد،  A ́́ر آن که یو تصو Aی ن نقطهیب

 د.یروشن کن A ́و  Aنقاط  یاثر حرکت فعال را برای نهیبز  6

  
 ید. هنگامیرا از فارست انتخاب کن اثر حرکت فعالی نهید و بزی  راست کنینقطه، کل ی: بر روتوجه

 ماند.می م به جایترسی صفحه یکند، اثر آن بر رومی حرکت Aی که نقطه

7 
 

 ید و با آن شکآ بکشید.را حرکت ده Aی نقطه

 :دارد یمنحصر به فرد یهایژبیو ،فعال یریردب ینهیبز

دن یکه دوباره شرو  به کش یهنگام .اسوت یموقت یدهی  پدی ،یریردب

 شود. یم دین اثر ناپدیا ،دیکن

ده ید یعبارا  جبر یسوووت و در پنجرهیره شووودن نیقابآ ذخ ،یریردب

 شود.ینم

 اینموا  یمنودر  "نمواهواتوازه کردن " ینوهید بزیوبوا ،حوذف اثر یبرا

 Ctrl +F  د. یانتخاب کنرا 

 شده است.  رهیوتر شما ذخیکامپ یبر رو flower.jpgر یتصود که یتوجه: مطمئن شو

3 
 

 د. یم وارد کنیترسی ر، عکس را به صفحهیابزار درج تصو کم به 

  
 رد. یرار بگق تقسمن یر در اید تا تصوی  کنیم، کلیترسی ن چپ صفحهییپای : در بوشهتوجه

01 
 

 د.یم کنیر وارد شده را تنظی، محآ قرار برفتن تصوییبا ابزار جابجا

00  
 هیاقسمت پ –ها یژبیوی ن کار را از پنجرهید. اینه قرار دهیپس زم ریر را به صوور  تصویتصوو
 د.ید انجا  دهیتوانمی

04  
 (رنگ یزبانهها یژبیوی د. )پنجرهیت عکس را کاهش دهیشفاف

  
 ت ویرایش باز کنید.را از فارسووها یژبیوی نه، پنجرهیر در پس زمی: بعد از قرار دادن تصوووتوجه

 د.ینتخاب کنا یکیبرافی نه قرار برفته، از پنجرهیرا که در پس زم یریتصود یتوانشما دیگر نمی
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آ یمال تبداع ین و چگونگیمع یا ر مندرج را به اندازهی  تصوی یر دادن اندازهییت  یت شما چگونگین فعالیدر ا

 د آموخت.یخواهجئوجبرا ر مورد نظر را در یتصو یر بر روییو ت 

 ریوود کووه تصووووویوومووطوومووئوون شووووو 

.jpgSunset_Palmtrees یا بر رور 

 د. یوتر خود داریکامپ

 د.یرا باز کنجئوجبرا د یجد پنجره  ی 

  زاویه دید را در حالت هندسووه قرار دهید و

 مراحآ ترسیم نوار دستور را فعال کنید.

0 
 

 د.یم وارد کنیترس یه قسمت سمت چپ صفحهبرا Sunset_Palmtrees.jpgعکس 

4 
 

 د.یجاد کنین سمت چپ عکس اییپا یرا در بوشه Aد یجد ینقطه

 د.یعکس خود قرار ده یبوشه ا ین نقطهیرا به عنوان اول A ینقطه  9

  

د. در یاء، عکس مورد نظر را انتخاب کنیست اشید و از لیرا باز کنها یژبیو ی: پنجرهنکته

 ید و به عنوان بوشهیانتخاب کن یارا از فارست کرکره A ینقطه ،"تیموقع" قسومت

 د.یقرار ده 0

2  B = A + (3, 0) 

 د.یر قرار دهیدو  تصو یبوشه یرا به عنوان نقطه B ینقطه  5

 د.یاکردهمتر  یسانت 9ر را یعرض تصو  ین تکنیبا ا: شما توجه  

6 
 

 د.یبکشم یترس ی  خط در وسط صفحهی

7 
 

 د.یر را بازتاب کنیتصو "یتقارن محور"ابزار  کم به 

 د. یر را کاهش دهیت تصویشفاف ر اول،یده از تصویص عکس بازتابیتشخ ی: براتوجه  
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 بذارد؟یم عکس یبر رو یرین کار چه تأثید. ایرا حرکت ده A یبه کم  ماوس، نقطهالف( 

 بذارد.یم ر خودیبر تصو یرید که چه تأثید و مشاهده کنی، عکس را حرکت دهبه کم  ماوسب( 

 ریوبر تص یرین کار چه تأثید. ایماوس، محور تقارن را حرکت ده کم نقاط خط تقارن به  ییجا به جا باج( 

 بذارد؟یم

 د.ید، شرو  کنیاجاد کردهیا 43ت یبخش نخست فعالکه در  یبا شکل  0

4 
 

 خود بربردد. یاصل یر به اندازهید تا تصویرا پاک کن B یبه کم  ابزار حذف، نقطه

9 
 

 د.یجاد کنین سمت راست عکس اییپا یرا در بوشه Bد یجد ینقطه

2  
 د.یوور قوورار دهوویوودو  تصووووو یبوووشووووه ا یرا بووه عوونوووان نووقووطووه B ینووقووطووه

 

 د.یر دهییر را ت یتصو ی، اندازهB ینقطه یید با جا به جایتوانیم :توجه  

5 
 

 د.یجاد کنیر ایسمت چپ تصو ییباال یرا در بوشه Dد یجد ینقطه

 د.یر قرار دهیچاار  تصو یبوشه ا یرا به عنوان نقطه D ینقطه  6

بر عکس  یریثچه تأ ،D ینقطه ییجوا به جا

 بذارد؟یم ر آنیو تصو

چه شووکآ  ،زمان ر آن در هریعکس و تصووو

 رند؟یبیم را به خود یهندس
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به  که د کردیجاد خواهیا ایور پوی  تصوووویوشوووموا  ،تیون فعوالیدر ا

 دهد.یم تقارن را یهایژبیو بررسیامکان آموزان دانش

  نید.را دیگر ذخیره کدر این مرحله شما از شکآ فعالیت قبلی استفاده خواهید کرد. در صور  نیاز می توانند آن 

0  
تاً باید این تصووویر قاعد د.یشوورو  کن ،دیاایجاد کرده سبلی تیفعال یانتااکه در  یریبا تصووو

 شامآ ی  نخآ کج شده و خط تقارن باشد.

4 
 

 د.ی  پاره خط رسم کنی Bو A ین دو نقطهیب

9 
 

 د.ی  پاره خط رسم کنی Dو  A ین دو نقطهیب

2 
 

 .دیرسم کن ABبا پاره خط  ی  خط موازی D یاز نقطه

5 
 

 .دیرسم کن ADبا پاره خط  ی  خط موازی B یاز نقطه

6 
 

 .دیبرسگر عکس ید یبوشه یعنی C ید تا به نقطهیدا کنیمحآ تقاطع دو خط رسم شده را پ

7 
 

 د.یرا پناان کن یاء کمکیاش

8 
 

ا د تیرا نسبت به محور تقارن، تقارن ده یبوشه ا ینقطه 2، هر یابزار تقارن محور کم به 
 د.یبه دست آها آن یافتهیر تقارن یتصاو

3 
 

 (A , Á د. )مثالً نقاط یپاره خط به هم وصآ کن یلهیر را به وسیر به نظینقاط نظ

01 
 

 د.یو محور تقارن را به دست آورها خطن پارهیب یهیزاو

 یرییو خط تقارن چه ت ها خطن پارهیب یاید. زوایو محور تقارن را حرکت ده یعکس اصوول یانقاط بوشووهالف( 

ا ر آن متن یر نقطهیهر نقطه و تصو یلهیکه به وس ییهاخط تقارن و ارتباط آن با پاره خطدر مورد ب( کند؟ یم

  توان داد؟یم یحیچه توض ،اندبه وجود آمده
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رز کار د که طی. قبآ از شرو  به کار، مطمئن شودد کریخواهر استفاده یت شما از ابزارها و دستورا  زین فعالیدر ا

 د.یدانیم دستورا  را یریبه کارب یهر ابزار و نحوه

 
 ریدرج تصو

 

 
 !دیجد              بردار

 A = (1, 1) 
 

 
 !دیجد             انتقال

 
  یچندضلع

 
 ییجابجا

 Vector[O, P] 
 

 
 درج متن

 د.یرا باز کنجئوجبرا د یجد پنجره  ی 

  قرار دهید. جبر و برافی   زاویه دید را در وضعیت 

  .خطوط شبکه را در از نوار سب  نشان دهید 

  د.یقرار ده "(بکهفعال )ش" یبرانش نقاط را روی نهی، بز"هانهیبز"در فارست 

 

 جدید!                 بردار

 ابتدا نقطه شرو  بردار و سپس نقطه تعیین کننده انتخاب بردار را انتخاب کنید. راهنما:

 

 جدید!      انتقال

 ابتدا شیء، سپس بردار انتقال را انتخاب کنید. :راهنما

 

 جدید!          چندضلعی صلب

د چندضلعی حاصآ شکآ خوها را انتخاب کنید، سپس بر روی اولین راس کلی  کنید. : تما  رأسراهنما

 را هنگا  ت ییر حفظ می کند. و می تواند با ت ییر دو راس، جابجا شده و بچرخد.

راهنمای کنار ابزار را بخوانید. قبآ از شووورو  دانسوووتید، : فراموش نکنید زمانی که نحوه کار با ابزار را نمیتوجوه

 ترسیم نحوه استفاده از آن را تمرین کنید.



  4.2 جئوجبرا آشنایی با    64

0 
 

 د.یمختصا  قرار ده یهای محورد و در ربع اول صفحهیرا وارد کندلخواه  تصویری  

  A = (1,1), B = (3,1), D = (1,4)د:یجاد کنیر ایرا با مختصا  زD وA، Bنقاط   4

9  
ی )پنجره د.یر قرار دهیتصو یابوشهی ن نقطهیرا چاارم Dن و یرا دوم Bن، یرا اول Aی نقطه

 ت(یقسمت موقع –ها یژبیو

2 
 

 د.یرا رسم کن ABDمثلو 

 د.یرسم کن  ,P=(3-2(را به مختصا   Pی و نقطه O=(0,0)را به مختصا   Oی نقطه  5

6 
 

 د.یرا رسم کن u=Vector[O,P]بردار 

7 
 

 استفاده کنید.  "انتقال"انتقال دهید. برای این کار از ابزار  uی بردار تصویر را به وسیله

 توانید شفافیت تصویر را کاهش دهید.: میتوجه  

8 
 

 د.یانتقال ده uرا با بردار   DوA،B یبوشه ای سه نقطه

3 
 

 د. یرا رسم کن ́ A B́ D́مثلو 

01 
 

 د.یجا به جا نشود، آن را پناان کن یبه طور اتفاق Oی ن که نقطهیا یبرا

 د.یر دهییر، اندازه و رنگ آن را ت یباتر شدن تصو یبرا  00
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 د.ینکباز را جئوجبرا د یجد پنجره  ی  

  قرار  هندسووه زاویه دید را در وضووعیت

 محور مختصا  را آشکار کنید.دهید. و 

  ترجیحا  صفحه ترسیم را انتخاب کنید.  چیدمان کلی  کرده و در نوار ابزار  روی 

o  محور  –در قسمت محورx  محور  یبرا، فاصله راx  د.یقرار ده 0عدد 

o  محور  –در قسمت محورy  محور  یبرا، فاصله راy  د.یقرار ده 0عدد 

 

 !دیجد  دوران

د، سوووپس مرکز دوران را ی  کنیدوران کل یء مورد نظر برایشووو یرو :نکته

 د. یوارد کن شود یکه باز م یاه دوران در را پنجرهویانتخاب کرده و زا

 ید. همه ابزارهایابزارها را بخوان ید، راهنمایدانسوووتید که ابر نحوه کارکردن ابزارها را نمیو: فراموش نکنتوجوه

 د. ید را قبآ از شرو  ترسم امتحان کنیجد

0 
 

 د.یرا به صور  دلخواه رسم کن ABCمثلو 

4 
 

 د.یرا در مبدأ مختصا  رسم کن Dد یجد ینقطه

 د.یر دهییت  Oن نقطه را به ینا  ا   9

  

ء یش ،ییجابجا تیابر در وضوعدارد. وجود ع یر نا  سورییت  یبرا یروشوجئوجبرا در  توجه:

ر ییت  یرهپنججئوجبرا د، ید کنیکه شرو  به نوشتن نا  جد ید. هنگامیمورد نظر را فعال کن

 د.یر دهیید نا  را ت یتوان یم Enterپ نا  و زدن یبا تا کند.ینا  را باز م

2 
 

 د.یجاد کنیا α یهیزاو برای  ل زنده ی 
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درجه قرار  31 یآن را رو "نیشوووتریب"ه را فعال و یزاو ینهیل زنده، بز یتوجه: در پنجره

 د.یده

5 
 

 د.یدوران ده α یهیبا زاو O یرا حول نقطه ABC، مثلو "دوران"ابزار  یلهیبه وس 

 د.یساعت انجا  ده یتوجه: دوران را در خالف جات عقربه ها  

6 
 

 د.یرا رسم کن O Áو  AO یپاره خط ها

7 
 

 د.یرا به دست آورAOA یه یزاو

  
ه را پناان ین زاوید و نا  ایسووواعت انتخاب کن یجات عقربه ها توجوه: نقاط را در خالف

 د. یکن

8 
 

 د.یر مثلو را مشاهده کنید و تصویل زنده را جا به جا کن

در اینجا به شوما خواهیم آموخت چگونه می توانید با تعریف برخی از اشیاء به عنوان اشیاء کمکی و پناان کردن 

 ترسیم خود را مرتب کنید.ها از دید کاربر آن

 های جبری را از منوی نما فعال کنید.عبار  نمای 

 اشیاء باز کنید. ها را برای ویژبیی پنجره

 های جبری باز کنید و عالمت شیء کمکی را از زبانه پایه انتخاب کنید.خط ها را در پنجزه عبار همه پاره

 ها انتخاب شوند.خطپارهخط کلی  کنید تا همه : بر تیتر پارهنکته

 در مرکز انجا  دهید. Oی ها، زوایا، نقطهمثلواین مراحآ را برای 

 و تصاویر آن ها را نشان می دهد. Cو  A ،Bهای جبری اکنون تناا نقاط نکته: نمای عبار 

 د.ی مربوطه در نوار سب  پناان یا آشکار کنیحال شما می توانید اشیاء کمکی را با انتخاب نشانه

 

 

 

مختصوا  نقاط اولیه و تصاویرسان را در پنجزه عبار  های جبری کنترل کنند توانند آموزان شوما االن میدانش

 بدون آنکه دیگر اشیاء نمایش داده شوند.
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 ین از مجموعه سریاول کاربرگن ید. ایرا باز کن tilings_triangle.html_01رفته و کاربرگ  Tilingبه پوشه 

 کند.  یفراهم ممنتظم  یها یچندضلع یرا برا یریادبیط یکه مح ستایپو یهاکاربرگ ییده تا

 د. یط استفاده کنین محیمرور در ا یدر بوشه سمت راست برا یو قبل یبعد یدکمه هاز : اتوجه

  )یهااس د. پیارائه شده کار کن یریادبیط یا در محیپو یهاخواسته شده در کاربرگ یت هایبا فعالالف 

 د. یگر همکاران خود مطرح کنیخود را در بربه نوشته و با د

  د:یر پاس  دهید بود به سواال  زیا شما قادر خواهیپو یکاربرگ هاب( بعد از کار کردن با 

 ده شدن در کنار هم صفحه را پر کنند؟یتوانند با چ یمنتظم م یهایکدا  چندضلع 

 د؟یانجا  داد ییهاها در کنار هم چه انتقالیده شدن چندضلعیچ یبرا 

 شوند؟ یدر کنار هم، به هم مماس م یریها هنگا  قراربین چندضلعیاز ا یچه تعداد 

 دا کردن فرمولیپ ید؟ برایدا کنیپ یید الگویوتوان یا یود. آیور را پر کنیدر جودول ز یخوال یج(جواهوا 

nد.یتالش کن یضلع 

 یچندضلع اجزاء یچندضلع

 تعداد

 هاراس

 ینیچ یامکان کاش

 ریبله / خ
 یداخل یایزوا یداخل یایزوا یه مرکزویزا یتعداد تالق

9   --- ---  

2      

5      

6      

7      

… … … … … … 

n      

 ه کند. یجعمآ کنند را تو ینش کاشیتوانند در چیها نمینکه همه چندضلعیآ ایدل تاد یه مطرح کنی  فرضی -د

file:///D:/GeoGebra%20Project/Traning/Workshop%20Package/راهنمای%20کارگاه/introduction%20to%20GeoGebra/Intoduction%20To%20GeoGebra%204/Documents/GeoGebra%20ProJect/Traning/Workshop%20Package/راهنمای%20کارگاه/introduction%20to%20GeoGebra/WS_HO_4/Tiling
file:///D:/GeoGebra%20Project/Traning/Workshop%20Package/راهنمای%20کارگاه/introduction%20to%20GeoGebra/Intoduction%20To%20GeoGebra%204/Documents/GeoGebra%20ProJect/Traning/Workshop%20Package/راهنمای%20کارگاه/introduction%20to%20GeoGebra/WS_HO_4/Tiling/01_tilings_triangle.html
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 چندضلعی اجزاء چندضلعی

 تعداد

 هاراس

امکان کاشی 

 چینی

 بله / خیر

تعداد 

 تالقی

 تعداد

 هاراس

 امکان کاشی چینی

 بله / خیر
 تعداد تالقی

 60 --- --- 6 بله 9

90 2 بله 2
4

360


 




45
2

90180




 

 90452  

72 --- ریخ 5
5

360


 
54

2

72180




 
108542  

60 9 بله 6
6

360


 
60

2

60180




 
120602  

 --- ریخ 7
7

3
51

7

360


 7

2
64

2

7

3
51180





 
7

4
128

7

2
642 

 

… … … … … … 

n 
 ینوووه بووورا

6n 
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n

360
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180 360
n
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360
180 
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 د.یرا باز کنجئوجبرا د یآ جدی  فای 

  د.یرا فعال کن شبکه و جبر و برافی  قرار دهید.  زاویه دید را در حالت 

  در حالت تثبیت به شبکه قرار دهید.برانش نقاط را  ، "نه هایبز" منویدر 

0 
 

  A=(3,1)د.یرا رسم کن A ینقطه

 a:y = 0د.یرا رسم کن aخط   4

9 
 

به  A ید تا نقطهیتقارن بده aرا نسبت به خط  A ی، نقطهیابزار تقارن محور یلهیبه وسو
 یکی کنید.را  A یو نقطه  aرنگ خط در صور  تمایآ  د.یدست آ

 b:x = 0د.یجاد کنیرا ا bخط   2

5 
 

رنگ در صووور  تمایآ  د.یبرسوو Á 0 ید تا به نقطهیتقارن ده bرا نسوبت به خط  A ینقطه

 د.یر دهییرا ت  Á 0ی و نقطه bخط 
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 !دیجد  درج متن

 .دیسینوخواه خود را بدر پنجره باز شده متن دل. دی  کنیانتخاب کرده و کل یکیرا در پنجره براف یبعد از انتخاب ابزار محل

 ست.یچ ا در موردین شکآ پویبفامند که اآموزان دانشد تا یکنجئوجبرا  یکیبراف ی  نوشته را وارد پنجرهی

  د.ی  کنیم کلیترس یصفحه یکرده و باال انتخابرا  درج متنابزار 

 د. یسیشود، بنویم که  اهر یار را در پنجرهیمتن ز  

 « مختصا  ی  نقطه نسبت به محورهایتقارن »  

 نآهای متن را از نوار سب  ت ییر دهید. مانند توپر یا مایآ بودن، نو  قلم، اندازه قلم و  قالب ویژبی 

 د.یم کنی، محآ متن نوشته شده را تنظییبه کم  ابزار جابجا 

 شیراید. ) مثالً: متن را ویر دهییمتن خود را ت  یهوایژبید ویوتوانیم هوا، یژبیو ی: در پنجرهتوجوه

 د.( یآن را عوض کن یا قالب بندید و یر دهییرا ت  قلم ید، اندازهیکن

 جا به جا نشود. ید تا به طور اتفاقیت کنیرا تثبخود  ید محآ نوشتهیتوانیم هیدر قسمت پا 

اء موجود در صوفحه هستند و به صور  خودکار، یمربوط به اشو ایپو یمتن ها

  A = (3, 1).کنند. به عنوان مثالیم ریید، ت یکنیم جادیکه ا یراتییطبق ت 

 د.ی  کنیم کلیترس یصفحه یابزار درج متن را فعال کرده و بر رو 

 د:یسی اهر شده، عبار  مقابآ را بنو یدر پنجرهA =  

آورد و با جا به یم متن را به وجود یسووتایان کار، قسوومت ی: اتوجه

 کند.یر نمییت  A ینقطه ییجا

 ینقطوه ی  کردن بر رویوبوا کل A ا ی یعبار  جبر یدر پنجره

 د.یمتن را وارد کن یایپو، قسمت یکیبراف یپنجره

 د.ید را بزنییتأ یدکمه 
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 یافتهیمختصا  نقاط تقارن  یرا که نشان دهنده ایپو  متن ی A  0́و A د.یباشد، وارد کن 

 د.یرا بزن ییدور نما ینهیمختصا  به صور  بزرگ تر، بز یصفحه یمشاهده یبرا 

 د.یم کنیرا تنظ یشطرنج ید فواصآ خطوط صفحهیتوانیم :توجه

o  راسووت بر ید. )با کلیم را باز کنیترسوو یصووفحه ، نمای هایژبیو  یپنجرهدر  

 ( میصفحه ترس ینهیم و انتخاب بزیترس یصفحه یرو

o  د.یرا انتخاب کن شبکهقسمت 

o 0 یهر دو قسمت متن را رو ید و مقدار عددیفاصوله را فعال کن ینهیبز یآ کناریمسوتط 

 د.یقرار ده

 جا به جا نشود. ید تا به طور اتفاقیت کنیمتن را تثبد و تما  یرا ببند یعبار  جبر یپنجره 

 

م یته، تنظافیو نقاط تقارن  ین مختصا  نقاط اصلیارتباط ب بهآموزان دانشدادن  توجه یرا برا ییهادسوتورالعمآ

 د.یکم  کنآموزان دانشا، به ید به همراه شکآ پوید تا بتوانیکن
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د که ید کرد. قبآ از شرو  به کار، مطمئن شویو دستورا  استفاده خواه یجبر یها یت شما از ورودین فعالیدر ا

 آموزاندانشد ین که بفامیا یبرا د. یدانیم و اسووتفاده از دسووتورا  را یجبر یها یورود یریبه کارب ینحوه

 د،استفاده کنن یکیبه صور  براف یحآ دستگاه معادال  خط یبرا مراحآ ترسیم توجهتوانند از یم چگونه

 .ی  پنجره جدید جئوجبرا باز کنید 

  شبکه را فعال سازید. جبر و برافی  قرار داده و  زاویه دید را در وضعیت 

 

0 
 

  را ایجاد کنید.  m_1ل زنده  پیش فرض ما  یبا استفاده از تنظ

 است. 1m.همان :m_1 نکته  

4 
 

  را ایجاد کنید.  b_1ل زنده  پیش فرض ما  یاستفاده از تنظبا 

9 
 د:یسیر بنویخط به صور  زی   معادلهی 

line_1: y = m_1 x + b_1. 
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4 
 

  را ایجاد کنید.  m_2ل زنده  پیش فرض ما  یبا استفاده از تنظ

5 
 

  را ایجاد کنید.  b_2ل زنده  پیش فرض ما  یبا استفاده از تنظ

6 
 د:یسیر بنویبه صور  ز یخطی معادله  ی 

line_2: y = m_2 x + b_2 

7 
 

  را انتخاب کنید.  line_1و از منوی اشیاء text1: Line_1 متن پویای 

8 
 

  را انتخاب کنید.  line_2و از منوی اشیاء text1: Line_2 متن پویای 

9  
 Aی ن دو خط را که نقطهیر، محآ تقاطع ایا دسوووتور زیبوا اسوووتفاده از ابزار تقاطع و 

 د.یباشد، به دست آورمی

  A = Intersect [l_1,l_2] 

 .xcoordinate = x(A) مت یر مقابآ تعریف کنید   10

 دهد.را می Aی نقطه xمولفه  x(A) نکته:   

 .ycoordinate = y(A) مت یر مقابآ تعریف کنید  11

 دهد.را می Aی نقطه yمولفه  y(A) نکته:   

12 
 

 .را از منوی اشیاء انتخاب کنید xcoordinate و سپس   = text3: xمتن پویای 

13 
 

 .را از منوی اشیاء انتخاب کنید ycoordinate و سپس   = text4: yمتن پویای 

 ها را ثابت کنید که نتوانند به طور اتفاقی حرکت کنند.ل زنده ها و متن  14

 مراحآ یکه به شما امکان مشاهده ید، به طوریسیمشوابه به آن چه در باال آمده اسوت، بنو روش ترسویم  ی 

  =f(x): توابع با استفاده از عبار  روبرو وارد بشوند:یادآوری را بدهد. درجه دو  دستگاه معادال  یحآ  یکیبراف

ز   طرف ای، با وارد کردن یمجاول  ی ی  معادلهی یمشوواهده یتوان برایم ،ییایر پوین تصوواویتوجه: از چن

 معادله، استفاده کرد. یهااز تابع یکیمعادله به عنوان 
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ر د با طرز کار هر ابزاید کرد. قبآ از شرو  به کار، مطمئن شویر اسوتفاده خواهیز یت شوما از ابزارهاین فعالیدر ا

 د.یآشنا هست

 

 یچند ضلع

 

 

 
 دوران

 

 هیزاو

 

 

 
 ییجابجا

 

 لغزنده

 

 

 
 درج متن

 
 یانیمنقطه 

 
  

 

 .ی  پنجره جدید جئوجبرا باز کنید 

  هندسه قرار دهید. زاویه دید را در وضعیت 

 .نوار دستور را از منوی نما نمایش دهید 

 ها صفر کنید.تعداد ارقا  اعشار را از منوی بزینه 
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0 
 

 رسم کنید. های ساعتبه ترتیب عکس عقربه را ABCمثلو 

4 
 

و  α، βافزار به ترتیب این زوایا را را ایجاد کنید. نر  ABCمثلو  زاویه هایبه کم  ابزار زاویه، 

γ  کندبذاری مینا. 

9 
 

 ایجاد کنید. هدرج 01افزایش و دقت 081: بیشترین، درجه 1کمترین: با تعیین  را  δزاویه   ل زنده

2 
 

 ایجاد کنید. هدرج 01افزایش و دقت  081بیشترین: ، درجه 1کمترین: با تعیین  را  εزاویه   ل زنده

5 
 

ی نامد و سووپس نقطهمی D جئوجبرا این نقطه را دیرا به دسووت آور ACی میانی پاره خط نقطه

 . دنامیده خواهد ش E کهد یرا به دست آور ABمیانی پاره خط 

6 
 

 در جات عقربه های ساعت دوران دهید.  δی با زاویه Dی را حول نقطه ABCمثلو 

7 
 

 در خالف جات عقربه های ساعت دوران دهید. εی با زاویه Eی را حول نقطه ABCمثلو 

8 
 

 .دیدرجه قرار ده 081 یهر دو ل زنده را رو

3 
 

 تعریف کنید.  ’A’C’Bرا با استفاده از نقاط  ζ زاویه

01 
 

 تعریف کنید. C'1B'1A'1را با استفاده از نقاط   η زاویه

00  
 ت ییر دهید.ها شکآ های رسم شده را ویژبی نوار سب با استفاده از 

 نکته: زوایای مساوی می بایست رنگ مشابه داشته باشند

04 
 

و سپس   = α مثالً) ها را نشوان دهد. های پویایی ایجاد کنید که زوایای داخلی و مقادیر آنمتن

 آن را از منوی اشیاء انتخاب کنید.(

 به دست آورید. sum = α + β + γمجمو  زوایای مثلو را با دستور   09

02 
 

و انتخاب مجمو  از منوی اشوویاء  = α + β + γ مجمو  زوایای مثلو را با متن پویا به شووکآ 

 ایجاد کنید.

 متن ها را تثبیت کنید.ها و زاویه ها را یکسان کنید. و رنگ متن  05
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د ید کرد. قبآ از شرو  به کار، مطمئن شویر اسوتفاده خواهیز یجبر یها یو ورودها ت شوما از ابزارین فعالیدر ا

 د.یدانیم را یجبر یداده ها یریبه کارب یطرز کار ابزارها و نحوه

 
   خط

run = x(B) - x(A) 

 
 خط عمود

  
slope = rise / run 

 
 تقاطع

 

 
 درج متن

 
 یضلعچند

 

 
 یانیم

 rise = y(B) - y(A) 
 

 
 ییجابجا

 .ی  پنجره جدید جئوجبرا باز کنید 

  شبکه را فعال سازید. جبر و برافی  قرار داده و  زاویه دید را در وضعیت 

  نقاط را در حالت تثبیت به شبکه قرار دهید.برانش 

  بذاری تنظیم کنید.(ها، نا همه اشیاء فرار دهید. )ز منوی بزینه بذاری را براینا 
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0 
 

 را رسم کنید. aخط  Bو  Aی از دو نقطه

4 
 

 بنامید. bها رسم کنید و آن را خط xی  خط عمود بر محور

9 
 

 بنامید. cها رسم کنید و آن را خط yی  خط عمود بر محور Bی از نقطه

2 
 

 برسید. Cی را به دست آورید تا به نقطه cو  bمحآ تقاطع دو خط 

 توانید خط های عمود رسم شده را پناان کنید.توجه: می  

5 
 

 را رسم کنید ABCمثلو 

6 
 

 نا  اضال  مثلو را از نوار سب  پناان کنید.

7  
 دو نقطه را به صور  زیر محاسبه کنید: yی بین فاصله

rise=y(B)–y(A) 

  y(A)   مختصاy ی نقطهA دهد.می را به شما نشان 

 run=x(B)–x(A)د:ین صور  محاسبه کنیدو نقطه را به ا xن یبی فاصله  8

 دهد.می را به شما نشان Aی نقطه xمختصا   x(A): توجه  

3 
 

 را انتخاب کنید.  riseسپس از منوی اشیاء  =riseمتن پویایی به شکآ مقابآ ایجاد کنید. 

01 
 

 را انتخاب کنید.  runسپس از منوی اشیاء  =runمتن پویایی به شکآ مقابآ ایجاد کنید. 

 به دست آورید a: slope = rise / run شیب خط را به صور    00

04 
 

 را انتخاب کنید.  slopeسپس از منوی اشیاء  =slopeمتن پویایی به شکآ مقابآ ایجاد کنید. 

 د.یر دهییاء را ت یاش یژبید ویتوانمی خود،ی شکآ رسم شده بابود یبرا  09



  4.2 جئوجبرا آشنایی با    81

 

را نمایش و ... ها ها، مجذورشهیرها، فرمولسرها، کیی شامآ هامتنتوانید می LaTeX یهااز فرمولبا اسوتفاده 

 شیب با نمایش کسری و محاسبه شیب بابود بخشید.دهید. ترسیم خود را در تعیین مثلو 

 د.ی  کنیم کلیرست یصفحه یو رو ابزار درج متن را فعال کرده (0

 =slopeد:یسیر را بنویعبار  ز ،یدر قسمت ورود ،درج متن یدر پنجره (4

 د.یرا انتخاب کن a/b ینهیکنار آن بز آبشارید و از فارست یرا فعال کن التکس ینهیبز (9

از  ،دیبه دست آورده بود را که قبالً riseد و عدد ی}{ قرار ده دن آکوالیماوس را درون اول ین نمامکا (2

 د.یانتخاب کن یعبارا  جبر یپنجره

 ،دیرا که قبالً به دسووت آورده بود runد و عدد ی}{ قرار ده دن آکوالیماوس را درون دوم ین نمامکا (5

 د.یانتخاب کن یعبارا  جبر یاز پنجره

 د.ید را بزنییأت ینهیبز (6

 شود.یم جاهز به همراه آن جابین ءیشود، متن متصآ شده به آن شیم جاهجاب ءی  شیکه  یهنگام

 د.یبنام Dد و یدا کنیپ یانیبه کم  ابزار م ب رایمثلو ش یخط عمودپاره یانیم ینقطه (0

 د.یبنام Eآن مثلو را به دست آورده و  یپاره خط افق یانیم ینقطه (4

 دی  کنیت کلیقسمت موقع ید. رویرا انتخاب کن runمتن مربوط به و  کردهرا باز ها یژبیو یپنجره (9

 د.یشرو  انتخاب کن یرا به عنوان نقطه D ینقطه ،ن قسمتیموجود در ا یو از فارست کرکره ا

را به  E ینقطه ،تیموجود در قسمت موقع ییکشوو از فارسوت  کردهرا انتخاب  riseمتن مربوط به  (2

 د.یشرو  انتخاب کن یعنوان نقطه

 د.یرا پناان کن Dو  E یانینقاط م (5
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ن یدهد. در ایرا نشان م 9بر شده  انتخاب م عددیتقس یماندهیشگر، باقین نمایا

جاد یابا  و همزمان د کردیجاد خواهیا 011تا  1ن یب یتصادف یت ابتدا عددیفعال

را نشان خواهد  9 ن عدد بریم ایتقس یماندهی، باقبرشینما یعقربه ن عددیا

  !دیش کنی، ساعت را آزما clock.htmlmod_3آ یفا باز کردنبا  داد.

 د.ید جئوجبرا باز کنیجد ی  پنجرهی 

 د.ی  قرار دهیبرافجبر و  د را در حالت ید یهیزاو 

 .دیجاد کنیرا ا B=(0,1)و  A=(0,0) یهانقطه  0

4 
 

 .دیرا رسم کن Bبذرنده از  Aبه مرکز  c یرهیدا

9 
 

 .شود برهلوج هر صفحدرهید که دایم کنیم را تنظیش صفحه ترسی، نمایینمابا ابزار بزرگ

2 
 

د تا یدوران دهسووواعت  یعقربه ها تدر جا Aیحول نقطه هدرجو 041را  B ینقطوه

 .جاد شودیا ’B ینقطه

5 
 

د تا یدوران دهسووواعت  یعقربه ها تدر جا Aیدرجوه حول نقطه 421را  B ینقطوه

 .جاد شودیا ’1B ینقطه

6 
 

را وارد  4عدد  9و در متن  0عدد  4، در متن 1عدد  0در متن : دیجاد کنیر را ایسه متن ز

 د.یود دهر اندازه بابییا ت ید متن را با پر رنگ کردن یممکن است شما بخواه: توجه د.یکن

 
 د!یجد       خطمین

 طخمین یرو یادو  نقطه  یلو کشود یجاد میخط امیمبدا ن یم، نقطهی  نخست در صفحه ترسی: با کلتوجه
 کند. ین مییرا تع طخمینآورد که امتداد ید میپد

 
 د!یجددکمه                     

 توجه: برای درج دکمه در نمای برافیکی کلی  کرده. عنوان و بعد پردازه قایآ اجرا بعد از کلی  را بنویسید.

file:///D:/GeoGebra%20Project/Traning/Workshop%20Package/راهنمای%20کارگاه/introduction%20to%20GeoGebra/Intoduction%20To%20GeoGebra%204/AppData/Roaming/Microsoft/Word/intro-en/ggb-intro-en40-2012-04-12/WS_HO_5/mod3_clock.html
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 . دیقرار ده’1B یهطرا نق 9و متن ’B یرا نقطه 4، متنB یهرا نقط 0ت متن یموقع  7

 Number=RandomBetween[0,100] د:یجاد کنیا 011و  1ن یب یتصادف یعدد  8

3 
 

 انتخاب مقدار آن از منوی اشیاء  = numberد: یجاد کنیر ایز یرا با محتوا 5متن 

01 
 

 9 م بریسی تقنمایشگر باقیماندهاد کنید: جیرا ا 6متن 

00 
 

را در  []UpdateConstructionدکمه ای با عنوان مسوووئله جدید ایجاد کنید. 

قسوومت پردازه نویسووی جئوجبرا وارد کنید. نکته: جئوجبرا با هر بار فشوورده شوودن دکمه 

 ترسیم را به روز می کند و لذا ی  عدد تصادفی دیگر محاسبه می کند. 

04 
 

 . دیجاد کنیا 911و طول  0ش یبا دقت افزا 011تا  1ر ییت  یرا با بازه a یل زنده

09 
 

 .دیساعت رسم کن یهاجات عقربه در umbern°120* یاندازهرا به  2BAB’ یهیزاو

02 
 

 .دیرسم کن 2B’بذرنده از  Aبه مبدأ  یم خطین

 .دیجاد کنیرا ا D=(0,0.8) ینقطه  05

06 
 

 .دیجاد کنیرا ا Dو بذرنده از  Aبه مرکز  d یرهیدا

07 
 

 د.یرا بدست آور d یرهیخط و دامین نیمحآ تقاطع ب C یبه کم  ابزار تقاطع، نقطه

08 
 

 .دیره را پناان کنیخط و دامین

03 
 

 .دیجاد کنیا Cتا  Aاز  یبردار

 (اندازه قلم -نه هایمنو بز. )دیده ریینقطه ت  41جئوجبرا را به  یپنجره قلم یاندازه  41

ش ینما ید را برایکه ساخت یکاربرب یا   اهریها، خصوصیژبیو یبا استفاده از پنجره  40

ترسوویم  هها و ل زنده ها را تثبیت نمایید تا ناخواسووته در صووفحید. مکان متنبابود بخشوو

 ی نقاط را نیز پناان کنید.و نامگذاری های کلیه Dو  Aجابجا نشوند. نقاط 
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اتحاد نو   یریش تصوووین کاربرگ شووامآ نمای. ا دیرا مشوواهده کن binomial_formula.html.یایکاربرگ پو

 یرا برا یاشده که به صور  خودکار بسط دوجمله جادیدر آن ا ییایاست و متن پو 2ab+b2=a2(a+b)+2 اول

 د.ین کاربرگ را خودتان مجددا بسازید ایکن یدهد. سعینشان مb و  aر مختلف یمقاد

 
 

 برانش نقاط( - هانهیبز ید)منویقرار ده ت به شبکهیتثب تدر حالها را برانش نقطه 

 ،جاد و یضووولع مربع ا یرو یهاخطپاره یبرا یثابت یجاد متن، متناایبه کم  ابزار ا مطابق شوووکآ

 د.ین کنییتع اهخطپارهن یا طدر وست آناا را یموقع

 د ویجاد کنیمختلف سووطح مربع ا یهامسوواحت قسوومتش ینما یبرا یثابت یهامطابق شووکآ، متن 

 4ن ش تواینما ید. براین کنیی، تعهایجاد شدکوچ   یهاآیها و مسوتطت آناا را در وسوط مربعیموقع

 د..یانتخاب کن نایجاد مت هدر پنجررا  LaTeXفرمول  ینهیبز

 ریرا  مقادیید که ت یجاد کنیا ییایمتن پوa و bش دهد.ینما یاضلع مربع را در بسط دوجمله یرو بر 

 ها(یژبیو ی)پنجره. د تا در صفحه جابجا نشوندیت کنیمتناا را تثب

file:///D:/GeoGebra%20Project/Traning/Workshop%20Package/راهنمای%20کارگاه/introduction%20to%20GeoGebra/Intoduction%20To%20GeoGebra%204/AppData/Roaming/Microsoft/Word/intro-en/ggb-intro-en40-2012-04-12/WS_HO_5/binomial_formula.html
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کار با  نیا دهد.می به شووما ،نا  دارند پویای هاپوشووهرا که کار یر آموزشوویتصوواو دنوجود آوره امکان بجئوجبرا 

حا  ی  عنوان، توضیا شامآ یپو یپوشهی  کارمعموالً  ر است.یبه صفحا  وب امکان پذ پویا یهاارسال شکآ

آموزان دانش یکار برا یو دسوووتورالعمآ هاها نیکوچ  مانند تمر یو کاربرد یتعامل یمختصووور، برنواموه هوا

 باشند. یم

ن یا د.را ندارنجئوجبرا و آموختن طرز کار با  ییبه آشنا یازینآموزان دانش، پویا یکار کردن با کار پوشوه ها یبرا

محدود  یره کنندهیذخ ی  حافظهیا در یو  نیآنالتوان به صور  یم مستقآ از نر  افزار هستند و ،صفحا  وب

 ه کرد.یرا تاها آن

است که توسط  یآموزش یاز محتواها یا( شامآ مجموعهhttp://www.geogebratube.orgوب )یتجئوجبرا 

جود و یموضوع یوب امکان جستجویتجئوجبرا اند. در د و به اشوتراک بذاشته شدهیاز سوراسور جاان تول یافراد

تر ادهس یو دسترس یآموزش یهااهر چه باتر محتو یدسته بند یمحتوا برا یبرچسب بذارم تسوی  سویدارد. و 

http://www.geogebratube.org/
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وان تیگان است و میوب رایت جئوجبرا یآموزش یجاد شده است. استفاده از محتواهایمورد نظر ا یبه مواد آموزشو

 گر باره جست.ید یآموزش یمحتواها دیتولمحتوا از آن در  ید کنندهیبا اجازه تول

 تاالرن یوجود آمده است. اه بجئوجبرا کاربران  یمجموعهشوتر از یب یها یبانیپشوت یرابجئوجبرا  یتاالر بفتگو

و برا جئوجاال  مرتبط با اان سیب یبرا یشود و مکانیم یجاد شده و نگاداریتوسط معلمان و آموزش دهندبان ا

 باشد.یها مپاس  به آن

 
 

ان مختلف است که به کاربر یهااز موضوعا  قابآ بحو به زبان یشوامآ تعدادجئوجبرا کاربران  یتاالر بفتگو

کار  اتاق دهد.یم را به زبان مورد نظرا پاس  به سواال  یافت پاس  یو درجئوجبرا  ال مربوط بهسا ارسال یاجازه

 خورد. یم ن مجموعه به چشمیز در این یزبان فارس
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ن کار ی. ادیآموزیم را ایپو یپوشهی  کار دیتول یت شما نحوهین فعالیدر ا

 یتواند برایم ن و مجمو  باالییدهد چگونه حد مجمو  پایم پوشوه نشان

 استفاده شود.ها x  تابع و محور ین یب مساحت بیتقر

 د.یرا باز کنجئوجبرا  دیآ جدی  فای 

  قرار دهید.  جدول و برافی  زاویه دید را در وضعیت 

 f(x)=-0.5x3+2x2–x+1                                           د:یر را وارد کنیز 9درجه  یچند جمله ا  0

4 
 

 (کنند.ین دو نقطه فاصله را مشخص می: اتوجه) د.یرسم کنها xمحور  یرا رو Bو  A یدو نقطه

9 
 

 باشد. 0ش آن یو عدد افزا 51 مقدار آن نیشتریب ،0ن مقدار آن ید که کمتریجاد کنیا n  ل زنده به نا  ی

 u=UpperSum[f,x(A),x(B),n]                                                   :دیر را وارد کنیعبار  ز  2

 دهد.یم را به شما نشان A ینقطه xمختصا   x(A): توجه  

 l=LowerSum[f,x(A),x(B),n]                                   د: یر را وارد کنیعبار  ز  5

6 
 

را  uاء یاشووو یپ کرده و سوووپس از منویرا تا "= مجمو  حد باال"د. عبار  یابزار درج متن را انتخاب کن
 د.یانتخاب کن

7 
 

را  lاء یاشووو یپ کرده و سوووپس از منویرا تا "نیپائ = مجمو  حد"د. عبار  یابزار درج متن را انتخاب کن
 د.یانتخاب کن

 diff= u-l                       د. یف کنیر تعرین را به صور  زیتفاضآ مجمو  حد باال و حد پائ  8

3 
 

را انتخاب  diffاء یاشوو یپ کرده و سووپس از منویرا تا "=اختالف"د. عبار  یابزار درج متن را انتخاب کن
 را ثابت کنید. ایپو یها، ل زنده و متن ها یژبیو ی: با استفاده از پنجرهتوجه  د.یکن

فاده ن استییمجمو  باال و مجمو  پا یمحاسبه یشکآ برا یآ هایر تعداد مستطییت  یبرا n ین: از ل زندهیتمر

 بزرگ باشد. n(b) کوچ  باشد. n(a)کند ابر: یم یرییچه ت ها د. تفاضآ آنیکن
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 یضوواداشووتن ف یبرا کند.یم ارسووال ایپو یکارپوشووهرا به  یکیبراف یو پنجره یعبارا  جبر یپنجرهجئوجبرا 

ه را قبآ از ارسووال بجئوجبرا  یپنجرهکه د یاز دارین ،خود ایپو یدر کارپوشووهها نیحا  و تمریتوضوو یبرا یکاف

 د.یتر کنخود کوچ  یایپو یپوشهکار

 د.یپناان کن، آن را قبآ از ارسال ،دیندار یعبارا  جبر یبه قراردادن پنجره یازیابر ن 

 د.یست چپ پنجره ببر یباال یشوکآ رسم شده را به بوشه ،صوفحه ییبا اسوتفاده از ابزار جابجا 

 و یینموابزرگ  یهوواد از ابزاریووتوانیم ،آموواده کردن شوووکووآ خود جاوت ارسوووال ی: براتوجوه

 د. یاستفاده کن یینماکوچ   

 د.یپنجره را کاهش ده ین سمت راست پنجره به سمت داخآ اندازهییپا یبا حرکت دادن بوشه 

 آر شوووکییت به صوووور  فلش،  ،ردیپنجره قرار بگ یلبه ها یکه رویماوس هنگام ی: مکان نماتوجه

 دهد.یم

 یبرا یکاف ین فضایشوند و همچنش کار پوشه جا ینما یصوفحه د دریبا ،شوکآ یکنترل ی: ابرچه ابزارهاتوجه

ند که بزرگ باش یاد به اندازهیبا ییاجرا ین ابزارها و دکمه هاید ایاما توجه کن ،حا  وجود داشته باشدیتوض متن

 ن کنند.یکار و تمر یبه راحتها بتوانند با آنآموزان دانش

تنظیم پنجره جئوجبرا، حوال برای بواربذاری محتوا به صوووور   بعود از

 تصویری پویا از منوی پرونده آماده هستید.

  ،به اشتراک بذاری را انتخاب کنید. از منوی پرونده 

 صور  خودکار باز می شود. شما  وب سایت جئوجبرا تیوب، به

 بایست در این سایت ثبت نا  نموده و وارد شوید. می

 

 ی داده شوووده، اطالعا  مورد نیاز برای باشوووید در جوای خال

فعالیت دانش آموزان را پر کنید. در صووورتی که مایآ باشووید 
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 می توانید نوار ابزار، نوار منو را انتخاب کنید. سپس ادامه را بزنید.

 
  توضیح مختصری برای دیگر دبیران بدهید. به طوری که آن ها بتوانند از این محتوا به درستی استفاده

کنند. این اطالعا  برای دانش آموزان نمایش داده نخواهد شوود. بروه مخاطب و برچسووب های مورد 

 .بودن محتوای آموزشی انتخاب کنید نظر را برای قابآ جستجو

 
 ه ذخیره به پایان برسانید.مکار باربذاری را با فشردن دک 

توانند از آن استفاده طوری که همه میمحتوای شوما هم اکنون در جئوجبرا تیوب باربذاری شوده اسوت. به 

 کنند.
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خود به صور  کاربرگ  یارسوال شوکآ رسم شده یآمدهاکنون شوما  ،جئوجبرا  یپنجره یم اندازهیپس از تنظ

 د.یوب هست یبه صور  صفحه ایپو

 دیریبگ یخروجا به عنوان صفحه وب یپو کاربرگ  ی. 

 د.یاستفاده کن W–hiftS–trlC یهاد از دکمهیتوانیم :نکته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (یتار –طراح  –د )عنوانیبه کاربرگ خود را پر کنمربوط  ی اهر شده یقسمت متن پنجره . 

  د.یسیا بنویدر مورد شکآ پو یح مختصرید و توضیرا پر کن "میترس یمتن باال"قسمت 

 د.یسیبنورا آموزان دانش یبرا یآموزش مراحآو ها نیتمر "مین ترسییمتن پا" در قسمت 

 د.یره کنیخود را ذخ یاید و کاربرگ پویرا بزن یخروج ینهیبز 

 

که  ییاید در کنار هم قرار داشووته باشووند تا کاربرگ پویشووه بایکند که همیم جادیرا ا یمتعدد یآ هایفا :توجه

 ،ودره کردن کار برگ خیقبآ از ذخ منیکمی هیما به شما توص ،ن منظوریبه هم .بتواند اجرا شوود ،دیادرسوت کرده

 .دیجاد کنیا "GeoGebra"یپوشهدر  "ایپو یکاربرگ ها"با نا   پوشه  ی
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ن شووود. متیم   در جسووتجوبر وب شووما بازین کاربرگ به طور اتوماتیا، ایره کردن کاربرگ پویپس از ذخ

به  ،دیجاد کنیدر شووکآ خود ا یراتیید ت یخواهیم د. ابریکن ینوشووته شووده و عملکرد کاربرگ خود را بررسوو

 ،دیاهوجود آورده شوووکآ خود ب یکه رو یراتییت  یرهیذخ ید. برایرا  خود را اعمال کنیید و ت یبربرد آیفا

 .(.دیکن یسیرا بازنو یآ قبلید همان فایتوان ید )میدوباره آن را خارج کن

 ،یخروج یکند. ابر هنگا  پر کردن پنجرهیم رهیذخ یخروج یشما را در پنجره یهانوشته خودکار طوربه  

 د.ید و بعداً دوباره به آن مراجعه کنیست پنجره را ببندا یکاف ،دیر دهیید شکآ خود را ت یم برفتیتصم

ن ییابه باال و پ یازینآموزان دانشسوووتند و یبزرگ ن یلیخ ،ییو اجرا یاتیعمل یها دید که کلیمطمئن شوووو

ها آن یریادبی در ین صوور ، مشکالتیر ای. در غآن ندارند یقسومت ها یدن همهید یکردن صوفحه برا

 .شودیم جادیا

باتر  ،دین در کاربرگ خود قرار دهیتمر 9ش از ید بیخواهیم د در صفحه جا شود. ابریشما با یایکاربرگ پو

 د.یجاد کنیمختلف ا ین هایاما تمر ،با همان شکآرا  یگرید یایپو یاست کاربرگ ها

شما  یبلت قیشرفته. در فعالیو قسمت پ یقسمت عموم :باشدیم قسمت دوا شوامآ یکاربرگ پو یخروج یپنجره

قبآ از خارج کردن  ،کار برگ خود یدستورالعمآ برا وها نیحا ، تمریاضافه کردن توض یابر یاز قسومت عموم

 د.یکنیم جادیشکآ خود ا یرا برا یگریما  دیتنظ ،شرفتهید. اکنون شما در قسمت پیآن استفاده کرد
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  یلم کیرست یا صفحهیاء یاش یشما قادر خواهند بود روآموزان دانشن کار ی: با افعال شوود  راسوت یکل

 یاز پنجرهها اء و نا یش/ پناان کردن اشوویابند )مثال: نمای یدسووترسووها آن یها یژبیراسووت کنند و به و

 .ها( یژبیو

م به حالت یبربرداندن ترس یدکمه برا  ی: ش داده شودیه نمایم به حالت اولیبربرداندن ترس یبرا ینشانه ا

 شود.یم نشان داده ،ییاجرا یابزارها یسمت راست باال یدر بوشه ،خود یهیاول

 ،میترسوو یبر صووفحه  یکل : با دوبارشووودیم برنامه باز یم، پنجرهیترسوو ی  بر صووفحهیبا دوبار کل

 خود باز کنند. یبرا ی  پنجرهیقادرند آموزان دانش

 شود.یم نشان داده ییاجرا ی: نوار منو به همراه نوار ابزارهاش داده شودینوار منو نما

آموزان قادرند از شود و دانشیم نشوان داده ییاجرا ی: نوار ابزار به همراه ابزارهاش داده شوودینوار ابزار نما

 استفاده کنند.  یهندس یابزارها

  د.یش دهیز نماینوار ابزار را ن ید راهنمایتوانیم مراه نوار ابزار: به هش داده شودینوار ابزار نما یراهنما

 یحوهن ،ابزار یتوانند با استفاده از نوار راهنمایم ،استفاده کنند یهندس یبخواهند از ابزارهاآموزان دانشابر 

 مختلف را مطالعه کنند. یاستفاده از ابزارها

ش ین صفحه نماییدر پا یقسومت ورود ،نهین بزیفعال کردن ا: با ش داده شوودیورود دسوتورها نما یهیناح

 و دستورها استفاده کنند. یجبر یها یتوانند از ورودیمآموزان دانششود و یم داده

  د.یم کنیرا تنظ ییاجرا یهید عرض و ارتفا  ناحیتوانیم : شماعرض و ارتفا 

آموزان دانش یبراشما  یایمام کاربرگ پو یممکن است قسمت ها ،دیرا کاهش دهها : ابر شما اندازهتوجه

 شود.دن یر قابآ دیغ

 د.یر دهیید ارتفا  را ت یاز داشته باشید ممکن است نیش دهیرا نما یقسمت ورود وابزار : ابر نوار منو، نوار توجه

 د.یر دهییرا ت د ارتفا  یاز داشته باشید ممکن است نیش دهیرا نما ی: ابر نوار منو، نوار ابزار و قسمت ورودتوجه
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  شامآHTML5:  شامآHTML5 باشد. یبرفته شده م یصفحه وب خروج یبرا 

 یآ هایشوامآ فا *.jarآ ی: عالوه بر فاhtmlیآ خروجین در کنار فایجاوا به صور  آفال یآ های، فا 

 خواهد داشت. نترنت وجودیبدون اتصال به ا یهااپلت یب امکان اجراین ترتیشود. به ا یقرار داده م

 شود.  یقرار داده شده است حذف م یآ اصلیکه در فا یحذف خطوط وقف: خطوط وقف 

 یخروج یلااید فاین کنیید تعیتوان ی: مییکشو یمنو htmlا مودل باشند. یا، بوبآ بجت یمد یکی، و 

  ت ها توانند اپل یآموزان م  کاربرگ قرار داده شود. دانشیتواند در ی  اپلت میش از یآ: بی  فایدر

 را با استفاده از تب مرور کنند.

 ش یار با بک یو بازبشت برا یجاد دکمه بعدیوند شده و ایپ یایجاد کاربرگ پویوند شده: ایپ یآ هایفا

   محتوایاز 

 د. یجاد کنیپرونده ا یق منویاز را از طریمورد ن یهاآیست فایبایچند بانه م یجاد اپلت هایا ینکته: برا

ما  قسوومت ید و از تنظیا خارج کنی  کاربرگ پویبه صووور   ،دیرسووم کرد 08ت یکه در فعالرا  ییایشووکآ پو

ه را در جیو نت دیموجود در آن اسووتفاده کن ینه هایان بزیتفاو  م یمشوواهده یبرا یخروج یپنجره یشوورفتهیپ

 د.یخود مشاهده کن یایکاربرگ پو
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 مشووخص یهابه طول ی  مثلو با اضووالعی مراحآ ترسوویمکه  تد سوواخیخواه ییاین، کاربرگ پوین تمریدر ا

a،b وc دخواهد داز یرا ن یمثلث یهایآموزان شما فرصت کشف نامساون کاربرگ به دانشیدهد. ایرا نشان م . 

cba یمثلث یهای: نامسوواویادآوری ،acb   وbca  یهاکنند که مجمو  طولین میب 

 cوa،b یهاخطاز طول پاره یمجموعه خاصووو یمثلو از طول ضووولع سوووو  بزربتر اسوووت. ابر برا عدو ضووول

 .رسم کردها مثلو توان با آنیبرقرار نباشد نم یمثلث یهاینامساو

 دیباز کن دی  پنجره جدی 

 ت یوضووع را درد ید یهیزاو

 .دیقرار ده هندسه 

 

 

 
 د!یجد نیخط معپاره

متن  یکند. در قسوومت ورودیخط را مشووخص مشوورو  پاره ی  نخسووت نقطهی: کلییراهنما

 دیشده، طول پاره خط را وارد کن باز یپنجره

 
 د!یجد ن مرکز و شعاعییره با تعیدا

ده، شوو باز یمتن پنجره یکند. در قسوومت ورودین مییره را تعی  نخسووت مرکز دای: کلییراهنما

 دیطول شعا  را وارد کن

 یی  ابزار آشوونایکار  باه با طرز هر د.ید را امتحان کنیجد یبا ابزارها م، طرز کاری: قبآ از شوورو  ترسووییراهنما

 د. یابزار را مطالعه کن نوار ید راهنماینداشت
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0 
 

طول اضووال  مثلو  ی، برا01تا  1 یبازده در 5/1ش یرا با دقت افزا cو  a،b یها ل زنده

 د یجاد کنیا

4 
 

 .دیده قرار c=10و  a=8 ،b=6.5مقدار ل زنده ها را 

9 
 

  دیجاد کنیرا ا cطول  با dخط پاره

 .دانخطن پارهیا یابتدا و انتاا B و A: نقاط ییراهنما

2 
 

 دیجاد کنیا bو شعا   Aرا به مرکز eى رهیدا

5 
 

 دیجاد کنیا aو شعا   Bرا به مرکز  fى رهیدا

6 
 

 .دیآوردسترا به fو  e یرهیدا تقاطع دو ی، نقطهC ینقطه

7 
 

 .دیرا بساز ABCمثلو 

8 
 

α ،β  وγ مثلو  یداخل یهیسه زاوABC د.یرا مشخص کن 

3 
 

 .دیکن جادیا e یرهیدا یرا بررو D ینقطه

01 
 

 .دیبساز Dو A ینقطه ن دویرا ب gپاره خط 

00 
 

Eخط پاره یانیم ی، نقطهg دیجاد کنیرا ا. 

04 
 

 .دین کنییتع E یت آنرا نقطهید و موقعیجاد کنیا را b: 0متن 

09 
 

 .دیجاد کنیا f یرهیدا یرا رو F ینقطه

02 
 

 .دیبساز Fو B ینقطه دون یرا ب hپاره خط 

05 
 

Gخط پاره یانیم ی، نقطهh دیجاد کنیرا ا. 
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06 
 

 .دین کنییتع G یت آنرا نقطهیجاد و موقعیرا ا a: 4متن 

 .دیاء مرتبط با هم را همرنگ کنیاش  07

 نما( ی)منو. دیرا فعال کن مراحآ ترسیمش یماینوار پ  08

03 
 

 .دیرا باز کن میروش ترس یپنجره

41 
 

 .دیش دهیرا نما وقف نقطهستون 

ده به وست شیپ یها و متناارهید که شوعا  دایر دهییرا چنان ت  مراحآ ترسویمب یترت  40
 .ش داده شودیآناا همزمان نما

ثال نقاط وقف )م. دیم کنیز تنظیر نقاط وقف را نیش سایب نماید ترتیتوانیشونااد: میپ
 ند(یش درآیل زنده همزمان به نماسه  د که هریم کنیرا چنان تنظ

44 
 

 .دیرا انتخاب کن نشان دادن نقاط وقف ینهیبز

 .دیا بسازیکاربرگ پو یت فوق خروجیفعال یالف( برا

با  ا  کارد که به هنگیسیتان بنوآموزاندانش یبرا ییهاتیحا  و فعالیا، توضویمتن کاربرگ پو یب( در قسومتاا

ج، ینتا یو مشوواهده cوa،b یهار ل زندهیدادن مقاد رییها کم  کند تا با ت باشود و به آن هاآن یکاربرگ راهنما

 ببرند. یپ یمثلث یهایبه نامساو
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 NSF MSPیهااست که در کالس ینیتوسط معلم هد شدیتول یهاکاربرگ ینیتکو یابین راهنما حاصآ ارزشیا

 یریادبی یبرا ین راهنما براسوواس اصووول طراحیا یهااند. دسووتورالعمآشوورکت کرده 4117و باار  4116ز ییپا

 اند. ن شدهیشده تدو مطرح0ریاکه توسط کالرک و م یاچندرسانه

 ییش کارایجات افزا شووده در دیتول یهات کاربرگیفیش کیها، کم  به افزان دسووتورالعمآیا یهدف از ارائه

ها، ییاهنمان ریاز ا ید برخیاست. شایپو یهاد کاربرگیج در روند تولیاز بروز اشوتباها  را یریشوگیو پ یریادبی

ا  یا جزئها را بم که آنیدید یم ضروریها داشتکه در کارباه با معلم یتوجه به تجربه ا به نظر برسد اما با یایبد

 م.یح دهیتوض

ن را یت اآموزان فرصدهد که به دانشیرا نشان م شده با دیتول یای  صفحه کاربرگ پوی یکل یر، نمایر زیتصو

ثلو م یایپوم یترسووورا  در ییجاد ت یمثلو را کشوووف کنند. با ا یهامحآ برخورد ارتفا  یهایژبیهد که ودیم

کنند در  یها بررسووواز مثلو یدر انوا  متعدد و متنوع توانند محآ برخورد ارتفا  رایآموزان مشوووده، دانش جادیا

متن  یدیاز کلما  کل یشووود. برخیخا  بسوونده م   موردیبه  مرسووو  آموزش معموالً یهاکه درروشیحال

ن، یه بر اعالو دا کرد.یتر پکاربرگ ساده ها را دراند تا بتوان آنرنگ شدهء مرتبط همیها با شتیحا  و فعالیتوض

ه شوند و دیش دیمای  صفحه بدون پیمطالب در  یاند تا همهم شده قرارداده شدهیها در مقابآ شکآ ترستیفعال

 یذهن جوواد بوواریاز ا

 شتر در اثر رفتن بهیب

د یجد ی  صووفحهی

بوواال ن و ییا پووایووو 

صووووفووحووه  نکوورد

 شود.  یریجلوب

                                                      
1Clark, R. and Mayer, R.E. (2002): e-Learning and the Science of Instruction. San 

Francisco: Pfeiffer, 2002 
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شده را م یف و شووکآ ترسووید بتوانند تکالیآموزان با  صوفحه بنجانده شوود. دانشید در یتما  کاربرگ شوما با

ا  کاربرگ، یحتوش مینما یبندقالب یداشته باشند. برا یازین کردن صفحه نیید به باال و پاینند و نبایهمزمان بب

 یشووگرهایرایاسوت. با اسووتفاده از و یمناسووب یکسوآ اندازهیپ 0481 ×0142ا ی 0142 ×768 یصوفحه یاندازه

HTML ر ینظNVU م شووده یترسوو یایمتن، عکس و شووکآ پوش یمرتب کردن نما یتوان صووفحه را برایم

ن کار ممکن نبود کاربرگ خود را به یش داد. ابر ای  صفحه نمایا  کاربرگ را دریکرد و تما  محتو یبندجدول

 د. ی  کنیصفحه مجزا تفک چند

 ید و سعیسیوبن ین متن را به سب  شخصید. ایسیآن بنو یدرمورد محتوا یحید توضیا، بایکاربرگ پو یدر ابتدا

 جمله نباشد(. ا دوی  یش از ید کوتاه باشد )بیکن

د که فعاالنه از کاربرگ ید تا مطمئن شوووویکنیم یآموزان طراحدانش یبرا یفیا تکالیها پرسوووشمعموال شوووما 

ا چاار سوال یه ش از سیبد. یسیر آن( بنویقا زیمثال دق ی)برا یاپلت تعامل ف را مجاورین تکالیکنند. ایاسوتفاده م

د یتوانید میارد یشووتریف بیابر قصوود تکال ش صووفحه نشووود.یمایآموز مجبور به پد تا دانشیف طرح نکنیا تکلی

 د.یجاد کنیمجزا ا کاربرگ را در چند صفحه

ر ند و عنصابا اهداف طرح درس مرتبط اسوت که یشوامآ موارد قاًید دقیاکه سواخته ید که کاربربیمطمئن شوو

نه یزمپس یقیا موسی ینیتزئ یهاا عکسینه یزمپس یرضروریغ ید. از استفاده از رنگاایابه کار نبرده یااضوافه

 د.یآموزان از اهداف طرح درس شود تا مانع انحراف تمرکز دانشیکن یوب خوددار یدر صفحه

  

                                                      
1 scrolling 
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 ی  قاعدهید. به عنوان یش دهیشووده را تا آنجا که ممکن اسووت افزامیترسوو یایاشووکال پو یریپذزان تعامآیم

د امکان یشما با یایم پویر باشند. ترسییا قابآ ت یقابآ حرکت  ید به نحویاء قابآ مشاهده بای، تما  اشیسرانگشت

نه یا زما را بدهد تین اشیروابط ب یاضیفرصت اکتشاف اساس ر آموزدانشتعامآ آزادانه را چنان فراهم کند که به 

 شود.  یاضیم ریساز کشف مفاه

ر ییا ت یت قابآ حرک یئیممکن ساده باشد. ابر ش د که استفاده از آن تا حدید کاربرگ خود را چنان بسازیکن یسع

ها را آن یا اندازهید ید تما  نقاط قابآ حرکت را قرمز کنیتوانید مثال میمشخص کن ین مساله را به نحویاست ا

ت یده ها( آنرا تثبت ل زنیا موقعیا جابجا شووود)مثال متن، توابع یر کند ییت  یئید که شوویخواهید. ابر نمیبزربتر کن

 جابجا نشوند. د تا تصادفاًیکن

ورد م یهای دسووتکارآموز اجازه دهد که تما  به دانش بزرگ باشوود تا یکاف ید به اندازهیشووما با یایم پویترسوو

 یبرا یکاف ی  صفحه جا شود آنچنانکه فضایکوچ  باشد که در  یکاف ید به اندازهیش را اعمال کند و بانظر

 بگذارد. یز باقیسواال  ن حا  ویتوض

 دریء مرتبط در اپلت قراربید مجاور شیر، باییخط قابآ ت   پارهیا، مثال متن مربوط به طول یمتن پو

ا یحا  یثابت همچون توضوو یتوان متناایشووود. میآن م جلوهی یاد در اپلت، سووبب آشووفتگیز یوجود متناا

 بربرفته است قرارداد. در تان رایایم پویکه ترس یوب یرا در صفحه هاپرسش

از  د کهیت کمثال، دق ید. براینیها و اطالعا  مام را ببد تما  اسمید بتوانیشود بایباز م ییایکه کاربرگ پو یوقت

 نگذشته باشد. نا  نقطه ها، خط یرو
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د که یکن یحا  سعید. در توضیسیسب  بفتگو بنوتان را کوتاه، شفاف و به یهاحا  و پرسشید که توضیکن یسع

 د.یکن یید و راهنمایمخاطب قرار ده ماًیرا مستق آموزدانش

 یدن کآ صفحهید یکردن صفحه برا یید تا از باال و پایا چاار محدود کنیه سه بهر کاربرگ را  هاپرسشتعداد 

 د.یجاد کنید ایجد ید کاربربیبپرس یشتریب یهاد سوالیخواهیابر م شود. یریوب، جلوب

د که ین کنید و شوووفاف معیزیبپره "همواره درسوووت اسوووت؟ Xدر مورد  یزیچه چ "ر ینظ یاز سوووواال  عموم

شووونااد ی. پ"افتد؟یم یچه اتفاق X ید برایرا حرکت ده Yابر "د انجا  دهند مثال یبوا یآموزان چوه کواردانش

کاغذ  یرو د که دریخواهیکنند. ابر م یبردارادداشتیشما  یهاآموزان به هنگا  کار با کاربرگدانشکه  میکنیم

 د.ین مطلب در کاربرگ اشاره کنیبه سواالتتان پاس  داده شود به ا

ف یتعر مثال، چنانچه قصد ید. برایریمفاو  آن از اپلت باره بگ یارائه ید چنان باشد که برایمتن نوشته شده با

 ن، شووماید. عالوه برایآن، اپلت خود را مورد اسووتفاده قرار ده یف کالمیتعر یجاد به ید را داری  اصوطالح جدی

ب ین ترتیء متنا ر آن همرنگ شوووود. به اید که با شووویکن یزیخا  را چنان رنگ آم یدید کلما  کلیتوانیم

 ابند.یعتر بیرا سر مورد نظرمفاو   یش شاودیتوانند نمایآموزان مششود و دانیتر مساده یدیخواندن کلما  کل

ان فراهم یها و مربر معلمیسوووا یها( برا)مثآ طرح درس، راه حآ یکاربرگ، اطالعات مورد د دریخواهیچنانچه م

د حواس ینبا ین اطالعاتید. چنیده( انجا  pdfا ی)مثآ صوووفحه وب  یاآ جدابانهین کوار را در قالب فاید ایوکن

 آموزان را پر  کند.دانش

ه وب مطرح در صفح یا پرسشیت یدرس باشد باتر است فعال یارائه ید تناا برایکه رسم کرد ییایابر شوکآ پو

 آموزان قابآ فام باشد. دانش ید براید بایبریبه کار م ینشود. ابر متن
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ن ید. ایکنیم هیشود، تایم مشاهده ریدر ز  پازل را که یت شما ین فعالیدر ا

 aتوانند با طول ضلع یها مآن یاست که همه یشوکآ هندسو 7پازل شوامآ 

برای پی بردن بووه روش ترسووویم این کوواربرگ فووایووآ  سووواختووه شوووونوود.

tangram_puzzle.html  .را مشاهده کنید 

 شکآ پایه را به دست بیاورید.  7برای ترسیم اجزاء این پازل تانگرا  نیاز دارید اندازه هر ی  از اضال  

یا ارتفا  اشکال نیز توجه کنید. اندازه به راحتی  نکته: در برخی موارد ممکن است شما بخواهید به قطر

 قابآ محاسبه می باشند. aبر حسب 

از پازل یمورد ن یها یچاارضوولعو ها رسووم تما  مثلو ی  مبنا براین کار ید. ایرا وارد کن a = 6عدد  (0

 آورد.یم به وجود

ن کار به ید. ایاستفاده کن چندضولعی صلب معین یا پاره خط  ابزاررسوم هر شوکآ از  یبرا (4

 دهد. یم ا چرخاندن شکآ رایو  ییا جا به جایشما امکان دوران و 

 رسم: یاز براینکا  مورد ن (9

a)   4الیت فعه تالس ) ید از قضوویتوانیم اشوود شووماه نصووف وتر آن بیالزاو  مثلو قائمیابر ارتفا 

 د. ی( استفاده کن2کارباه 

b) یشد از رویتوانیم رسم آن ید. برایه را بدانیالزاو  مثلو قائمیه قائمه یاصوال  زاو یابر اندازه 

 د. یم استفاده کنیدشابه رسم مربع که قبالً آموزش دام

c) مربع بر هم عمود هستند ی ید که قطرهایکن  مربع با استفاده از قطر آن، توجه یرسم  یبرا  

 کنند. یم میگر را به دو قسمت تقسیکدیو 

d) د. یآن را به دست آور یحاده یایاالضال  زوای  متوازیرسم  یبرا 

 د.یبساز a  مربع به ضلع یشکآ ها،  یبا کنار هم قرار دادن همه اید که آیکن یحاال بررس (2

 تان قرار دهید.آموزانخروجی اپلت بگیرید و آن را در اختیار دانشبعد از چیدن اجزای پازل از آن  (5

file:///C:/Users/saeed/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.632/WS_HO_6/tangram_puzzle.html
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 یصووفحه یرا به طور دلخواه در اطراف لبه یهندسوو ی: شووکآ ها0ن یتمر

ا خارج یخود را به صور  کاربرگ پو ید. شوکآ رسوم شدهیم مرتب کنیترسو

 د. یاضافه کن از را به آنیحا  مورد نید و توضیکن

ر از یرا به غ یگرید ید شکآ هایتوانیم یهندس ین شوکآ های: با ا4ن یتمر

ن ید. سووپس ایرا جسووتجو کنها ن شووکآینترنت، اید. در ایجاد کنیز ایمربع ن

با نا  و  د و دوباره آن را با اسووتفاده ازیم وارد کنیترسوو یر را به صووفحهیتصووو

 . دیرسم متفاو  خارج کن یدستورالعمآ ها
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 د.یباز کن دیجد ی  پنجرهی 

 دیقرار ده هندسه   حالت د را درید یهیزاو. 

  د ید فعال کنیونقواط جود یرا فقط برا یبوذارنوا

 (یبذارنا  -هانهیبز ی)منو

0 

 

 .دیخواهد نام aرا  آن اد. جئوجبریرا رسم کن ABپاره خط 

با شود و یجاد میخط اپاره یابتدا A یصوفحه نقطه ی  برروین کلی: با نخسوتییراهنما

 .کندین مییرا تع aخط پاره یانتاا B ی  دو ، نقطهیکل

4 

 

 .دیرا رسم کن Bو  Aبذرنده از  c یرهیدامین

9 

 

 

 .دیجاد کنیره ایدامین یرا رو Cد یجد ینقطه

 .ره واقع شده استیدامین یبررو Cا ید که آیامتحان کن یی: با ابزار جابجانکته

2 

 

 .دیره را پناان کنیدامیخط و نپاره

5 

 

 .دیساعت رسم کن یهارا در خالف جات عقربه ABCمثلو 

6 
 

 .دینا  ده رییت  cو a،bاضال  مثلو را به 

7 

 

 .دیمثلو را مشخص کن یداخل یایزوا

ا را ید تا تما  زوای  کنیکل یچندضووولع یه، برروی: پس از فعوال کردن ابزار زاوییراهنموا

 .نشان بدهد

8 

 

 .دیتان مطمئن شومیترس ید تا از درستیرا جابجا کن C ینقطه
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3 

 

 .دیرسم کن BCبر  C یرا از نقطه dخط عمود 

01 

 

 .دیرسم کن BCبر  B یرا از نقطه eخط عمود 

00 

 

 .دیرسم کن Bبذرنده از  Cبه مرکز  f یرهیدا

04 

 

ها ، محآ تقاطع آنD ید تا نقطهیرا بدسوووت آور dو خط عمود  f یرهیمحآ برخورد دا

 .شود جادیا

09 

 

 .دیرسم کن Dیاز نقطه BCبا  یرا موازg خط 

02 

 

 .دیرا بدست آور gو  e یها، محآ تقاطع خطE ینقطه

05 

 

 .دیرا رسم کن CBEDمربع 

06 

 

 .دیره را پناان کنیو دا یاضاف یهاخط

 .دیمثلو تکرار کن ACضلع  یرا برا 05تا  8مراحآ   07

 .دیمثلو تکرار کن ABضلع  یرا برا 05تا  8مراحآ   08

03 

 

ها را درسوووت رسوووم د که مربعید تا مطمئن شوووویه را جابجا کنیالزاومثلو قائم یهارأس

 دیاکرده

 دیشده را بابود ببخشم یشکآ ترس ی اهر یهایژبیها، ویژبیو یبا استفاده از پنجره  41

و  a( کم  کند کهc2+b2a=2) ثاغورسیف یهیم قضید که به تفایاضافه کنتان میبه ترس ایپوو  سوتایا یهامتن

b قائمه و  یهیاضال  زاوc ه است.یالزاووتر مثلو قائم 



  4.2 جئوجبرا آشنایی با    118

 

 

 

 

 

 

 !دیجد    از سب  یالگوبردار

گر یاء دیشا یشود. سپس بررو یش آن کپید تا سب  نمای  کنیء کلی  شوی ی: برروییراهنما

 ها اعمال شود ش بر آنین سب  نماید تا همی  کنیکل

 یا راهنماد حتمیدانیرا نم ید. ابر نحوه کار با ابزارید را امتحان کنیم، کار با ابزار جدیش از آغاز ترسی: پییراهنما

 .دیابزار آن را مطالعه کن

40 

 

 دیها را بدست آور  از مربعیهر یمرکز ینقطه

  یدو راس مقابآ مربع کل ی، بررویانیو: پس از انتخواب ابزار نقطوه مییراهنموا

 .دیکن

44 

 

 2a تا متن ثابت a^2د یسووویآن بنو یپنجره د و دریفعال کن جواد متن رایابزار ا

 د.ین کنییمربع متنا ر تع یمرکز یت آنرا نقطهیجاد شود. موقعیا

د تا یرا انتخاب کن LaTeXفرمول  ینهیش از نوشووتن متن، بزی: حتما پییراهنما

 .جاد شودیا 2aصور  ه متن ب

49 

 

 2b تا متن ثابت b^2د یسووویآن بنو یپنجره د و دریفعال کن جواد متن رایابزار ا

 د.ین کنییمربع متنا ر تع یمرکز یت آنرا نقطهیجاد شود. موقعیا

42 

 

جاد یا 2cتا متن ثابت c^2د یسیآن بنو یپنجره د و دریفعال کن جاد متن رایابزار ا

 د.ین کنییمربع متنا ر تع یمرکز یت آنرا نقطهیشود. موقع



  www.GeoGebra.ir 119  

 

45 

 

 .دیها را پناان کنمربع یمرکز ینقطه

46 

 

 .دیرنگ کناز سب ، متناا را با مربع متنا رشان هم یبه کم  ابزار الگوبردار

47 

 

 .دهدی( را نشان مc2+b2a=2ثاغورس )یف ید که رابطهیجاد کنیا ییستایامتن 

48 

 

نشووان  شووما یمیثاغورس را در شوکآ ترسوویف ید که رابطهیجاد کنیا ییایمتن پو

 دهد. 

43 

 

 .دیکن یجاد شده را بررسیا یایمتن پو یجا کردن رئوس مثلو، درستبا جابه

 یحیتان توضوود. در کاربرگیریا بگیکاربرگ پو یشووده، خروجمیاز شووکآ ترسوو  91

 ثاغورس کم  کند.یف یهیآموزان در فام قضد که به دانشیسیبنو
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 یجا ابزار نیمثال، در اد. به عنوان ید و به نوار ابزار اضووافه کنیتان را بسووازخواهدل ید ابزارهایتوانیشووما م در

 یکند. برای  مثلو( را مشخص میارتفا     خط )مثالًی  نقطه و ین یب ین فاصلهیترم که کمیکنیدرست م

 د. یجاد کنیاز آن را ایاء موردنید نخست تما  اشید بایتان را بسازخواهآنکه ابزار دل

 د.یباز کن دیجد ی  پنجرهی 

 د.یقرار ده هندسه  د را در حالتیه دیزاو 

  د قرار یاء جدیرا در حالت همه اشووو یبذارنوا

 (یبذارنا -ما یظتن ی)منو. دیده

0 

 

 .دیجاد کنیا Bو  Aن نقاط یرا ماب aخطپاره

4 

 

 .دیم وارد کنیرا در صفحه ترس Cد یجد ینقطه

9 

 

 د.یعمود است را رسم کن aبذرد و بر یم C، که از bخط 

2 

 

 .دیرا بدست آور bو  a ی، محآ تقاطع خطااD ینقطه

5 

 

 .دیجاد کنیا Dو  Cن نقاط یرا ماب c خطپاره

6 

 

 .دیرا جابجا کن Cو A،Bم شده، نقاط یشکآ ترس یامتحان درست یبرا

 .دیاء را پناان کنیاش ید و نا  همهیر دهییرا ت  cرنگ پاره خط   7
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 د تایکن  ید را کلیجاد ابزار جدیا   ینهیابزارها، بز یدر منو -0

 د باز شود. یجاد ابزار جدیا یپنجره

اء یاشن پنجره، بخش یش فرض، به هنگا  باز شودن ایدر حالت پ -4

 .شودیان مینما یخروج

  یق کلیجاد کند را از طریشما ا د ابزاریخواهیکه م یاء خروجیاش -9

ا ید( ی  کنیرا کل cخط ن مثال پارهیم)در ایهوا در صوووفحه ترسوووآن

لد یء )فلش کوچ  مجاور فایواشووو یاکرکره یهوا از منوانتخواب آن

 د. یاء را نشان دهد( مشخص کنیست اشید تا لی  کنیمتن را کل یورود

زار پنجره اب یاء ورودیاشد تا قسمت ی  کنیرا کل > یبعد یدکمه -2

 د فعال شود.یجد

د شووما را مشووخص یابزار جد یاء ورودیصووور  خودکار اشووه ب -5

 ( Cو  A،Bن مثال: نقاط یکند)در ایم

انتخاب شده را به عنوان  یاء خروجیاش یجاد کنندهیاء ایتما  اش توجه:

 ند.یبزیبرم یاء ورودیاش

زار پنجره ابنا  و نشانه د تا قسومت ی  کنیرا کل > یبعد یدکمه -6

 .د فعال شودیجد

نوان به ع ی( و متن ارتفا  )مثالً دیانتخاب کن ینامابزار خود  یبرا -7

 .دیسیابزار بنو یراهنما

 .کندیصور  خودکار پرمه لد مربوط به نا  دستور را بیف نکته:

 .دی  کنیرا کل انیپا یدکمه -8

 ست.ا از نوار ابزار ید شما اکنون بخشیتوجه: ابزار جد
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 .دید باز کنیجد-پرونده یمنواز  دی  پنجره جدی. 0

 .از نوار ابزار است ید هنوز بخشیتوجه: ابزار جد

 .دیجاد کنیرا ا ABC، مثلو ی. با استفاده از ابزار چندضلع4

 .دیرا فعال کن ارتفا د ی. ابزار جد9

د تا یجاد کنیرا در صوووفحه ا Cو  A،B یها  نقطهی. بوا کل2

 جاد شود.یمثلو ا یهااز ارتفا  یکی

 د.یجاد کنین مثلو را ایاز ا یگری. ارتفا  د5

 د.یکن یمثلو را بررس یهاارتفا  یجاد ارتفا  سو ، همرسید. با ایارتفا  را بدست آور . محآ تقاطع دو6
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 ت ابزارها باز شود.یریمد ید تا پنجرهی  کنیکل  ت ابزارهایریمد یرو بر . در منو ابزارها،0

 دیموجود انتخاب کن یرا از فارست ابزارهاد یاکه ساخته ارتفا . ابزار 4

ت که در افید یب امکان خواهین ترتید. به ایره کنید تا ابزارتان را ذخی  کنیورا کل عنوانه ره بویذخ ی. دکموه9

 دین ابزار استفاده کنیا ز ازینده نیآ

 (Altitude_tool.ggtن مثال یره شود)مثال در ایتا با آن عنوان ذخ دیآ ابزارتان انتخاب کنیفا یبرا ی. نام2

)با  یمعمول یلاایلاا را از فاین فایتوان ایب مین ترتیشووووند. به ایره میذخ ggtابزار با پسووووند  یلاای: فانکته

 ص داد.ی( تشخggbپسوند

ش یصور  په د. بیه کنز از آناا مجددا اسوتفادینده نید بود که در آید قادر خواهیجد یره کردن ابزارهایپس از ذخ

ه ر، آناا را بیب زید به ترتیبردن مجدد آناا با به کار یرند و برایبیقرار نم ابزارد در نوار یوجود یفرض، ابزارهوا

 د.یوارد کن دیجد یپنجره

 .دیباز کن دی  پنجره جدی. 0

 د.ی  کنیکل بازکردن  یرو ، برپرونده ی. در منو4

( را انتخاب Altitude_tool.ggtد رسوووم ارتفا  )ی، ابزار جد(ggt) ابزار یهاآیو فا (ggb) یالهیان فایو. از م9

 د.یکن

 .د شما شودیجد ید تا وارد نوار ابزار پنجرهی. ابزار را باز کن2

از  یرحله ام د در هریتوانین میا بذارد بنابریم نمیما  صوفحه ترسیبر ترسو یرید تاثی: وارد کردن ابزار جدنکته

 د.یتان، ابزار دلخواه را وارد کند نظرمورم شکآ یترس
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 د.یباز کن دی  پنجره جدی 

 د.یقرار ده هندسه د را در حالت یه دیزاو 

  (یبذارنا -ما ی)منو تنظ. دید قرار دهیاء جدیرا در حالت همه اش یبذارنا 

 دارند؟ ییهاد. چه تفاو یسه کنیمقا ،دیارسم کرده 4که در کارباه  ین مربع را با مربعیا ترسیممراحآ ف: یتکل

0 

 

 .دیجاد کنیا Bو Aن نقاطیرا ب aخط پاره

4 

 

 .دیرسم کن ABخط را عمود برپاره bخط  B یاز نقطه

9 

 

 .دیرا رسم کن A یو بذرنده از نقطه Bبه مرکز  c یرهیدا

2 

 

 .دیدست آوره را ب bو خط  c یرهیدا ی، محآ تالقC ینقطه

5 

 

 .دیرسم کن bبا خط  یرا مواز dخط  A یاز نقطه

6 

 

 .دیرسم کن aخط با پاره یرا مواز eخط  C یاز نقطه

7 

 

 .دیدست آوره را ب eو  d یهاخط ی، محآ تالقD ینقطه

8 

 

 د.یرا رسم کن ABCDمربع 

3 

 

 ها(رهیها و دا)خط.دیرا پناان کن یاء اضافیاش

01 

 

 .دیاء را پناان کنینا  تما  اش

 سب (-هایژبیو ید)پنجرهیکن 1٪آن را  یرنگ( و تار-هایژبیو یاه)پنجرهیرنگ مربع را س  00

04 
 

 یهامربع، اضال  مربع، نقطه: یاء خروجیاش،د(یجاد ابزار جدیا-)منو ابزارها: دیجاد کنیابزار رسم مربع را ا
C وD ،یها: نقطهیاء ورودیاش A وB ، دی: دونقطه انتخاب کنابزار یراهنما، : مربعنا. 

 .دیره کنیذخ Square_Tool.ggtبا نا   ggtآ ی  فایابزار ساخته شده را در   09

 ره بعنوان...یذخ -ت ابزارها...یریمد-: منو ابزارهاییراهنما
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ه ب یهامقابآ را در مجموعه مربع یهابه وجود آورد که رأس ییهادن کمانیتوان با کشووویرا م یبوناچیچ فیمارپ

، 5، 9، 4، 0، 0 یهابا اندازه ییهااست از مربع یامجموعهکنند، که یگر وصآ میکدیبه  یبوناچیف یدهیچسبهم 

 آخر. ی، ال40، 09، 8

باشوود، یم ییچ طالیمارپه به یشووب یبوناچیچ فیمارپ

ر ب رشد آن بیاسوت که ضر یتمیلگار یچیکه مارپ

 .است ییاساس نسبت طال

 دیباز کن دیجد ی  پنجرهی. 

 باشد 0د که فاصله خطوط شبکه از هم ید و دقت کنیش شبکه را فعال کنینما. 

 (بازکردن-)پرونده. دید را وارد کنیت قبآ ساختیابزار مربع که در فعال 

 دیر دهییت  هندسه د را به ید یهیزاو. 

 (.ینامگذار -نه های)منو بز. دید فعال کنیاء جدیچکدا  از اشیه یرا در حالت برا ینامگذار 

  برانش نقاط( -هانهی)بز. دیقرار ده شبکهت به یتثببرانش نقاط را در حالت 

 

 د!یجد   انیشرو  و پا ین مرکز و نقطهییکمان با تع

د تا شعا  و ین کنییگر را تعید. سپس دو نقطه دی  کنیره کلیمرکز کمان دا ی: ابتدا برروییراهنما
 طول کمان مشخص شود.

 یا راهنماد حتمیدانیرا نم ید. ابر نحوه کار با ابزارید را امتحان کنیابزار جدم، کار با یش از آغاز ترسی: پییراهنما

 .دیابزار آن را مطالعه کن
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0 
 

 د.یاستفاده کن 0به ضلع  یمربع رسم یاز ابزار مربع خود برا

 0ها د تا فاصوووله آنیشوووبکه ها انتخاب کن ی: دو نقطه را در دو محآ برخورد متوالییراهنما
 شود.

4 
 

 .دیجاد کنیاده به آن یچسبن مربع نخست و ییدر پا 0مربع دو  را به ضلع 

 .دیرسم کن یمربع قبل ینییراس پا 4ن مربع را با استفاده از ی: اییراهنما

9 
 

 .دیجاد کنیده به آناا ایو چسب یو در سمت راست دو مربع قبل 4 مربع سو  را به طول ضلع

2 
 

سوواعت  یدر خالف جات عقربه ها 09و  8، 5، 9به طول ضوولع  ییهاب مربعین ترتیبه هم
 .دیجاد کنیا

5 
 

 د. ین مربع را رسم کنینخست یکمان داخل

ت ان، رأس سمیشرو  و پا ین مرکز و نقطهییابزار کمان با تع یسواز: پس از فعالییراهنما
را در خالف جات  گریعنوان مرکز انتخاب و سپس دو راس مقابآ ده ن مربع را بییراست پا
 د تا کمان رسم شود.یاعت انتخاب کنس یعقربه ها

 .آ شودیتکم یبوناچیچ فید تا مارپیز انجا  دهیها نر مربعیسا یرا برا 5 یمرحله  6

شده )رنگ، سب  و ...( را میشکآ ترس یا   اهریها، خصوصیژبیو یبا اسوتفاده از پنجره  7
 .مناسب شودش ینما ید که برایر دهییچنان ت 
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 ن کرد؟ییره را تعی  دایتوان مرکز ید چگونه میدانیا میآ

 د.یابیر بیبه دو روش زره به هر نفر( را یدا 2) شودیه به شما داده ماکارب که در ییهارهیمرکز دا یسع

 الف(تناا با تا کردن کاغذ

 د.یابیب کش ب(با مداد و خط

 ره است.ین دو تا، مرکز داید. محآ برخورد ایبزن تا یصور  قطره ره را دو مرتبه بیالف( دا 0

 د؟یاده کنیکاغذ پ یکش رورا با کم  مداد و خط یقبل یید راهنمایتوانیا میب( آ 0

کند که محآ برخورد یمشخص مد. خط تا عمودمنصف وتر را یره تا بزنیدا یدو تا از وترها یالف( کاغذ را از رو 4

 ره است. یها، مرکز داعمودمنصف

 د؟یاده کنیکاغذ پ یکش رورا با کم  مداد و خط یقبل یید راهنمایتوانیا میب( آ 4

 م.یریبیکارمره بهین مرکز داییتع یبرا ب را با استفاده از -4 ییحاال راهنما

 د.یباز کن دیجد ی  پنجرهی 

 د.یقرار ده هندسه د را در حالت یه دیزاو 

 نما( یش داده شود)منوینوار دستور نما 

 x^2+y^2=16 د:یرا وارد کن cره یدا یمعادله  0

4 

 

 د.یره را رسم کنیاز دا aوتر 

 .ره قرار دارندیدا یرو دو بر ن، هرآ یست که نقاط ابتدا و انتااا یخط: وتر پارهییراهنما

9 

 

Cوتر  یانیم ی، نقطهa دیجاد کنیرا ا. 

2 

 

 د.یرسم کن aبر  را عمود b، خط B یاز نقطه

 د.یارا رسم کرده aب عمودمنصف ین ترتی: به اییراهنما

5 

 

dره یدا دیجد ،وترc د.یرا رسم کن 
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6 

 

Fوتر  یانیم ی، نقطهd د.یجاد کنیرا ا 

7 

 

 د.یرسم کن dبر  را عمود e، خط F یاز نقطه

8 

 

 د.ین دو خط به دست آیتقاطع ا ی، نقطهGد تا یرا بدست آور eو b یمحآ تقاطع خطاا

شده )رنگ، سب  و ...( را چنان میشکآ ترس یا   اهریها، خصوصیژبیو یبا اسوتفاده از پنجره  3
 .ش مناسب شودینما ید که برایر دهییت 

01 

 

 د.یتان مطمئن شومیترس یبا جابجا کردن وترها، از درست

 یرا در صوووفحه مراحآ ترسووویمش یماینوار پ 

( و با استفاده از نما ید)منویان سوازیم نمایترسو

 .دیرا مرور کن مراحآ ترسیمآن 

 م یاء ترسیاش مراحآ ترسویم ش ینما یبرا

روش  -نما ی)منو دیجاد کنیشووده، نقاط وقف ا

م، ی(. پس از باز کردن پنجره روش ترس-میترس

د  . پس از یش دهیستون نقطه وقف را نما

نشان دادن  ینهیمشخص کردن نقاط وقف، بز

 .دینقاط وقف را انتخاب کن 

 د یریا بگیکاربرگ پو یآشکار است خروج احآ ترسیممرش یماینوار پکه  یم شده، در حالتیاز شکآ ترس

 د.یره کنیذخ Center_Circle_Solution.htmlآ را با نا  یو فا

 تان شکآ مرس یها، با مراحآ ترسیمش یماید. با استفاده از نوار پیساخته شده را باز کن یایکاربرگ پو

وان تناا تیا مید؟ آیااستفاده کرده ییاز چه ابزارها رهین مرکز داییتع ین کاربرگ براید. در ایرا مرور کن

 ن ابزارها را درنوار ابزار قرار داد؟یهم
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بزار ا د بود در نواریب قادر خواهین ترتید آموخت. به ایخواه ابزار را کردن نوار یسووفارشوو ین بخش چگونگیدر ا

 د.یرا قرار ده یضرور ید فقط ابزارهایکنیه میآموزان تادانش یکه برا ییهاکاربرگ

 د.ی  کنیکردن نوار ابزار را کل یسفارشروی در منو ابزارها،  (0

در باالی پنجره می توانید انوا  مختلف نوار ابزارها را انتخاب کنید. )عمومی، صوفحه بسترده، سیستم  (4

 ها(جبر رایانه، و تحلیآ داده

ن پنجره فارست تما  یدر سمت چپ ا (9

فرض در شیصووور  په که ب ییاابزاره

 دارنود آمده اسوووت و در ابزار قرار نوار

 یسوومت راسووت فارسووت تما  ابزارها

عالمت +  یرو برفته است. ابر بر قرار

د جعبه ابزار یو  کنیودر فارسوووت کل

  شود.یمرتبط با آن باز م

حول  ییابزار جابجاد تا باز شود. یرا بزن  ییجابجاست سمت چپ، عالمت + مقابآ جعبه ابزار یدر ل (2

 ین جعبه ابزار باقیدرا یید تا فقط ابزار جابجایرا دوبار بزن >حذف ید ودکمهیرا انتخواب کننقطوه 

 د تا بسته شود.یرا بزن  ییجابجامقابآ جعبه ابزار  -عالمت  بماند.

،  یانید)ابزار نقطه میز تکرار کنیره نین مرکز داییتع یاز برایموردن یر ابزارهایسا یرا برا 6 یمرحله (5

 (عمودو خط پاره خط 

 د.یده رییست سمت چپ ت ینش ابزارها را در لیب چید ترتیتوانین مییباال و پا یهابه کم  دکمه (6

 را  اعمال شود.یید تا ت ید را بزنییتأ یدکمه (7

 استفاده است. یاماده یشما اکنون در پنجره یشده ینوارابزار سفارش (8

 دیره را پاک کنیر از دایم به غیموجود در صفحه ترس اءیتما  اش. 

 ا ، یکاربرگ پو یخروج یپنجره یشووورفتهید. در قسووومت پیریا بگیکاربرگ پو یمتان خروجیاز ترسووو

 . دینوارابزار را انتخاب کن یمربوط به نشان دادن نوار ابزار و راهنما یهانهیبز
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 ها( را ارتفا  و محآ برخورد یطیمح یرهیها، مرکز داانهیمثلو )محآ برخورد م  یمام  یسووه نقطه

 د.یره کنید و آناا را دخیبساز ی  ابزاریهر یجاد کرد؟ برایا توان بایچگونه م

  دان یاضوویکه ر یان سووه نقطه به رابطهیجاد اید تا با ایری  مثلو به کار بگیهرسووه ابزار خود را در

 د.یا کشف کرد برسیهندسه پو یافزارهاار داشتن نر یبدون در اخت 08قرن لر در ی، اویسیسوئ

 د.یباز کن دی  پنجره جدی 

 د.یقرار ده هندسه  د را در حالتیه دیزاو 

 منو . دید فعال کنیونقواط جود یرا تناوا برا ینوامگوذار(

 (یبذارنا  –ها نهیبز

0 
 

 د.یرا رسم کن ABCخواه لدمثلو 

4 
 

 .دیهر سه مثلو را رسم کن یهاعمودمنصف

 شود.یخط، عمودمنصف آن رسم م  پارهی ی  برروینکته: با انتخاب ابزار عمودمنصف و کل

9 
 

 .دیها را بدست آورمنصف، محآ برخورد دو تا از عمودD ینقطه

2 
 

 .دیرسم کن ABCمثلو  یهااز رأس یکیبذرنده از  Dبه مرکز  یارهیدا

5 
 

 .دیر دهیی( ت یطیمح یرهیمرکز دا ی)به معناCircumcenter را به D ینا  نقطه

6 
 

 .دیشده مطمئن شومیشکآ ترس یاز درست ییبا آزمون جابجا

7 
 

 .دیمثلو بساز یطیره محیجاد مرکز دایا ید برایجد یابزار

 Cو A، B یها: نقطهیوروداء یاش/  Circumcenter ی: نقطهیاء خروجیاش

 .دینوار ابزار: سه نقطه را انتخاب کن یراهنما/    یطیره محینا : مرکز دا

 .خواهد بود ggtآ ین فاید. نکته: پسوند ایره کنیذخ ن نا  مناسبییابزار خود را با تع  8
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 د.یباز کن دی  پنجره جدی 

 د.یقرار ده هندسه د را در حالت یه دیزاو 

 د فعووال یونقواط جوود یرا تناوا برا ینوامگوذار

 (یبذارنا  –ها نهید)منو بزیکن

0 
 

 د.یرا رسم کن ABCخواه لدمثلو 

4 
 

 .دیهر سه ارتفا  مثلو را رسم کن

9 
 

 .دیمثلو را بدست آور یها، محآ برخورد دو تا از ارتفا D ینقطه

2 
 

 .دیر دهییها( ت رخورد ارتفا ب)محآ Orthocenterرا به D ینقطه نا 

5 
 

 .دیشده مطمئن شومیشکآ ترس یاز درست ییبا آزمون جابجا

6 
 

 .دیمثلو بساز یهاجاد محآ برخورد ارتفا یا ید برایجد یابزار

 Orthocenter ی: نقطهیاء خروجیاش

 Cو A،B یها: نقطهیاء ورودیاش

 هابرخورد ارتفا : محآ نا 

 .دی: سه نقطه را انتخاب کننوار ابزار یراهنما

 د.یره کنیذخن نا  مناسب ییبزار خود را با تعا  7
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 د.یباز کن دی  پنجره جدی 

 د.یقرار ده هندسهحالت  د را در یه دیزاو 

 (یبذارنا  –ها نهی)منو بز. دید فعال کنینقاط جد یرا تناا برا ینامگذار 

0 
 

 د.یرا رسم کن ABCخواه لدمثلو 

4 
 

 .دینقاط وسط هر سه ضلع مثلو را بدست آور

9 
 

 .جاد شوندیمثلو ا یانهید تا سه می  از نقاط وسط را به رأس مقابلش وصآ کنیهر

2 
 

 .دیمثلو را بدست آور یهاانهیم ، محآ برخورد دو تا ازG ینقطه

5 
 

 .دیر دهیی( ت هایمیانه)محآ برخورد Centroidرا به  G ینا  نقطه

6 
 

 .دیشده مطمئن شومیشکآ ترس یاز درست ییبا آزمون جابجا

7 
 

 .دیمثلو بساز یهاانهیجاد محآ برخورد میا ید برایجد یابزار

 Centroid ی: نقطهیاء خروجیاش

 Cو A،B یها: نقطهیاء ورودیاش

 هایمیانه: محآ برخورد نا 

 .دی: سه نقطه را انتخاب کننوار ابزار یراهنما

 د. یره کنیذخ ن نا  مناسبییابزار خود را با تع  8
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 ها، محآ برخوردانهین محآ برخورد مییتع یکه برا یدید و هرسووه ابزار جدیباز کن دیجد ی  پنجرهی 

 د.ید را به نوار ابزار وارد کنیاهجاد کردیا یطیمح یرهیها و مرکز داارتفا 

  مثلو دلخواهABC محآ برخورد یطیره محید تا مرکز دایکاربره د و هرسه ابزارفوق را بیرا رسوم کن ،

 جاد شود.یآن ا یهاها و محآ برخورد ارتفا انهیم

 مثلو  یهوارأسABC ها با ارتباط آن یفوق و چگونگ یحرکت سوووه نقطه ید و نحوهیرا جابجا کن

 د. یکن یشاود یهندس ید. رابطه فوق رابه کم  ابزارهایکن یگر را بررسید ی

 د: ن ابزارها در نوار ابزار بماننید چنانکه فقط ایکن ید. نوار ابزار را سوووفارشووویباز کن دیجد ی  پنجرهی

ن ییعت یکه برا یط و سووه ابزاریمح ی  نقطه روین مرکز و ییبا تعره ی، خط، دای، چندضوولعییجابجا

 .دیاساخته یطیمح یرهیها و مرکز داها، محآ برخورد ارتفا انهیمحآ برخورد م

 و باال یشووده ید که شووامآ نوار ابزارسووفارشوویریا بگیکاربرگ پو ی  خروجی یخال ین پنجرهیاز ا 

 یاها برآن ید که راهنمایسیآموزان بنوکاردانش یبرا ینوارابزار باشود. دسوتورالعمل ین راهنمایهمچن

 م خط اولر باشد.یترس یکشف چگونگ
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 د.یباز کن دیجد ی  پنجرهی 

 د.یقرار ده هندسه د را در حالت ید یهیزاو 

 د.ید فعال کنیجد یایاش یهمه یرا برا ینامگذار 

 

0 
 

 .دیم را باز کنیصفحه ترس یهایژبیو یپنجره

 صفحه ترسیم را انتخاب کنید.   ترجیحا  ، سپس   ابتدا :ییراهنما

4 
 

را  0کنار آن عدد  یکرکره ا ید و در منویفاصوووله را فعال کن ینهیبز xمحوردر قسووومت 

 .دیانتخاب کن

 د.یقرار ده 40 ین را رویشتریو ب -40 ین را رویکمتر ینهیبز هیپادر قسمت   9

 .دیرفعال کنیرا غ yش محور ینما ینهی، بز yدر قسمت محور  2

 .دیم را ببندیصفحه ترس یهایژبیو یپنجره  5

6 
 

 د.یجاد کنیا 0ش یزان افزایبا م 01تا  -01یرا دربازهa یعدد یل زنده

7 
 

 د.یجاد کنیا 0ش یزان افزایبا م 01تا  -01یدربازهرا b یعدد یل زنده

8 
 

 د.یش دهیها را نماها، مقدار آننا  ل زنده یجاه ب

 ش نا ینما -هیقسمت پا -هایژبیو ی: پنجرهییراهنما

3 
 

 .دیجاد کنیرا ا A=(0,1) ینقطه
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01 
 

 .دیجاد کنیرا ا B=A+(a,0) ینقطه

 .شودین مییتع a یبا ل زنده Aاز B ینقطه ینکته : فاصله

00 

 
 را به کم  ابزار Bو انتاا در  Aابتدا در uبردار 

 .دیجاد کنیرا ا C=B+(0,1) ینقطه  04

 .دیجاد کنیرا ا D=C+(b ,0) ینقطه  09

02 

 
 را ایجاد کنید.  bبا طول    v = Vector[C , D]بردار 

05 
 

 .دیجاد کنیرا ا R = (x(D) , 0) ینقطه

 دهد.یجمع را نشان محاصآ  R یاست و نقطه D یطول نقطه x(D): ییراهنما

06 

 
 .دیجاد کنیرا ا Z=(0,0) ینقطه

07 

 
 د.یرسم کن Aو  Zن نقاط یرا ب gخط پاره

08 

 
 د.یرسم کن Cو  Bن نقاط یرا ب hخط پاره

03 

 
 د.یرسم کن Rو  Dن نقاط یرا ب iخط پاره

41 
 

د.)بردار یش بابود بخشینما یاء را برایاش یا   اهریها، خصوصیژبیو یبا استفاده از پنجره

 د.یناء را پناان کیت و نا  اشید، ل زنده ها را تثبیمرتبط را همرنگ و هم سب  کن یو ل زنده
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د که اعداد جمع شده و مجمو  آناا را نشان دهد. یجاد کنیا ییایپو ید متناایتوانیشکآ خود م نباتر شود یبرا

 .دیا را مرحله به مرحله وارد کنید متن پویمختلف با یمختلف عمآ جمع به رنگاا یش قسمتااینما یبرا

 
 

 r=a+bد:یف کنیتعر رنوار دستو رجمع دحا   یبرا یریمت   0

4 
 

       text1: a .دیرا بساز text1 یایمتن پو

9 
 + :text2              .دیرا بساز text2 متن ثابت 

2 
 text3: b            .دیرا بساز text3ی ایمتن پو 

5 
 

 = :text4             .دیرا بساز text4متن ثابت 

6 
 

 text5: r                     .دیرا بسازی ایمتن پو

 د.یرنگ کنهم R یمرتبط، بردارها و نقطه یهارا با ل زنده text5و  text1 ،text3 یهامتن  7

8 
 

جمع ا  جمع و حاصآید تا متن مربوط به عملینیم، مرتب کنار هم بچیها را در صفحه ترسمتن

 .ش داده شودینما

 .ها(یژبیو ید)پنجرهیت کنیها را تثبها را پناان و متن نا  ل زنده  3

 د. یا بسازیکاربرگ پو ید خروجیاکه ساخته ییایم پویاز ترس  01
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، خطها )عدد و زاویه( و نقاط در مسویرهای تعریف شده، )مانند پارهسوازی ل زندهامکانی را برای متحرکجئوجبرا 

شود، جئوجبرا به طور کامآ فعال است کرده است. زمانی که حرکت آغاز میها و غیره( فراهم خط، توابع، منحنی

 و در حال حرکت نیز می توان ت ییرا  الز  بر روی اشیاء را صور  داد.

 پرونده جئوجبرا در فعالیت قبلی را باز کنید.  0

4  

 خاب کنید.روی ل زنده کلی  راست کرده و متحرک سازی را از منوی کلی  راست انت

شود. که به شما سوازی در سومت چپ، پائین صفحه ترسیم  اهر میراهنما: دکمه متحرک

 ادامه دهید. متوقف یا مجدد به آن  اجازه می دهد، حرکت را 

9  
 کلی  راست کرده و متحرک سازی را فعال کنید.  bوی ل زنده 

 توانید روی ل زنده کلی  راست کرده و آن را غیر فعال کنید. راهنما: برای حذف حرکت، می

2  
باز کرده و قسووومت ل زنده را انتخاب کنید. در این  bپنجره ویژبی اشووویواء را برای ل زنده 

 قسمت می توانید رفتار حرکت را ت ییر دهید. 

 

 

http://wiki.geogebra.org/en/File:Animate_Pause.png
http://wiki.geogebra.org/en/File:Animate_Play.png
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 حرکت را ت ییر دهید.ها، شما می توانید رفتار در پنجره ویژبی

 ثانیه است.  01به معنی عبور ل زنده از ابتدا تا انتاا در مد  حدود  0سرعت 

 حرکت به صور  افزایشی و کاهشی است. 

 .کندمیهمواره در حال افزایش است. بعد از رسیدن به مقدار بیشینه، مجدد از اول آغاز به حرکت زنده ل مقدار 

 کند.همواره در حال کاهش است. بعد از رسیدن به مقدار کمینه، مجدد از آخر آغاز به حرکت میزنده ل مقدار 

 شود.در حال افزایش است. بعد از رسیدن به مقدار بیشینه، متوقف میزنده ل مقدار 
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 !دیجد             انتخاب یجعبه

خاب باز انت یجعبه ید تا پنجرهی  کنیم کلیصووفحه ترسوو ی: پس از انتخاب ابزار برروییراهنما

تخاب ان یبه جعبه هاآن شید نمایخواهیکه م یائید و اشیسویمناسوب بنو یآن عنوان یشوود. برا

 د.ین  کیآناا کل یم بررویا در صفحه ترسیاء انتخاب یاش یاکرکره فارستوابسته شود را از 

 

0 
 

 ی انتخاب را فعال کنید.ابزار جعبه

به ی جعجمع اعداد صوحیح مساله کلی  کنید تا پنجرهدر صوفحه ترسویم در مقابآ عدد حاصوآ  4

 انتخاب باز شود.

 .دیارذبگ ش پاس ینمای انتخاب را عنوان جعبه  9

 را انتخاب کنید تا نمایش آن به جعبه انتخاب وابسته شود. 5ای اشیاء، متنفارست کرکرهاز   2

ای اشیاء، برروی خود متن در صفحه ترسیم از فارست کرکره 5توانید بجای انتخاب متننکته: می

 کلی  کنید تا انتخاب شود.

 ی انتخاب ایجاد شود.ی تایید را بزنید تا جعبهدکمه  5

6 
 

 شده را امتحان کنید.ی انتخاب ساخته ابزار جابجایی، جعبهبا 

 جمع قرار داشته باشد.ی انتخاب را تثبیت کنید تا جابجا نشود و همواره در مقابآ حاصآجعبه  7

 رید.اید خروجی کاربرگ پویا بگیاکنون از شکآ پویایی که برای نمایش جمع اعداد صحیح ساخته  8

 این کاربرگ نا  جدیدی انتخاب کنیدتوانید برای تذکر: می
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تواند در حالت انتخاب جعبه یاسوووت که مقدار آن م یبول ری  مت ی یکیش برافیانتخاب، نما یجعبوه ، هر در

 (باشد. false=یا در حالت عد  انتخاب، نادرست )ارزش بولی( true=یانتخاب، درست)ارزش بول

 مقدار یفقط شامآ  یبول یش(. فارست ارزشاایرایو ید)منویرا باز کنها یژبیو یپنجره  j  است که

 است. یر بولین مت یهم یکیش برافید نمایاکه ساخته یانتخاب یجعبه

 د.یرا انتخاب کن 5ها متنیژبیو یاء در پنجرهیاز فارست اش 

  ءیشورط آشکار نمودن شدو به آنچه در قسومت یرا انتخاب کن 5متن یهایژبیو یشورفتهیپقسومت 

ن بدان یشووود. ایده میانتخاب شووما د ینا  جعبه یعنی jن قسوومت نا  ید. در اینوشووته شووده نگاه کن

 د وابسته است.یاکه ساخته یانتخاب یت جعبهیبه وضع 5ش متنیاست که نمایمعن

 یها، نقطهیژبیو یاء پنجرهیاز فارسوت اش R آن،  یهایژبیو یشرفتهید. در قسمت پیرا انتخاب کن

 است. یء خالیلدمتن مربوط به شرط آشکار نمودن شیف

 ء ، حرف یلد متن مربوط به شرط آشکار نمودن شیدر فj یش نقطهید. نمایرا وارد کن R ز اکنون به ین

 د وابسته است.یاکه ساخته یانتخاب یجعبه

  خط پاره یرا برا 5و2مراحآi یبردار دو  را به نقطه یکه انتاا R ز یکند نیمحور اعداد وصآ م یدررو

 د.یانجا  ده

 جمع را )که حاصآ 5کند: متنیشما را کنترل م یایم پویء از ترسیش سه شیانتخاب، نما یحاال جعبه

 دهند.(یش میمحور اعداد نما یجمع را بررو)که حاصآiو پاره خط  R یدهد(، نقطهیش مینما
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 کرد. را رسم ینسکیمثلو سرپ یسادبتوان با آن به ید که میشویآشنا م یابزارت با ساخت ین فعالیدر ا

 د.یباز کن دیجد ی  پنجرهی 

 د.یقرار ده هندسه د را در حالت ید یهیزاو 

 د.ید فعال کنینقاط جد یرا فقط برا یها، نامگذارنهیدر منو بز 

0 
 

 د..یرا رسم کن ABCمثلو دلخواه 

 ها(.یژبید)پنجره ویاه کنیرنگ مثلو را س  4

9 
 

 د.یرا بدست آور AB، وسط ضلع D ینقطه

2 
 

 د..یرا بدست آور BC، وسط ضلع E ینقطه

5 
 

 د..یرا بدست آور AC، وسط ضلع F ینقطه

6 
 

 د.یرا رسم کن DEFمثلو 

 (هایژبی)پنجره و. دیکن ٪011آنرا  یزان تارید و مید کنیرا سف DEFرنگ   7

 .رنگ( -هایژبی)پنجره و دیکن اهیرا س DEFاضال  مثلو رنگ  8

 دیبساز Sierpinskiبا عنوان  یدیابزار جد  3

 DEF، اضال  مثلو DEF، مثلو Fو D،E یها: نقطهیاء خروجیاش

 Sierpinski: نا ، Cو A،B یها: نقطهیاء ورودیاش

 دی  کنی: سه نقطه را کلابزار یراهنما

جاد ین مرحله ایتا دوم دبگیری کار به FECو  ADF،ABEاه یسوه مثلو س ید را برایابزار جد  01
 آ شودیتکم ینسکیمثلو سرپ

 .آ شودیتکم ینسکیمثلو سرپ مراحآ ترسیمتا  دبگیریکار  اه بهینه مثلو س ید را برایابزار جد  00
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حآ ش مراید توانست که نمایانتخاب، خواه یچند جعبه جادیان قسمت با یدر ا

 د. یرا کنترل کن ینسکیمثلو سرپ یریبمختلف شکآ

 

 

0 
 

 د.یتما  نقاط را پناان کن Cو A،Bر از یبه غ

4 
 

 د.یبساز یکنسیمثلو سرپ یریبن مرحله از شکآیش نخستینما یبرا یانتخاب یجعبه

 بزرگ و اضال  آند ی: مثلو سفاء انتخاب شدهیاش، 0: مرحله عنوان

9 
 

و  شینما یانتخاب سوواخته شووده را امتحان و چگونگ ی، جعبهییبه کم  ابزار جابجا

 دیکن ید و اضال  آن را بررسیپناان شدن مثلو سف

2 
 

 د.یبساز ینسکیمثلو سرپ یریبن مرحله از شکآیش دومینما یبرا یانتخاب یجعبه

 4: مرحله عنوان

 د متوسط و اضال  آناایسف : سه مثلواء انتخاب شدهیاش

5 
 

  دو یش مرحلهیانتخاب سواخته شده را امتحان و نما ی، جعبهییبه کم  ابزار جابجا

 دیکن یرا بررس ینسکیمثلو سرپ یریبشکآ

6 
 

 د.یبساز ینسکیمثلو سرپ یریبن مرحله از شکآیش سومینما یبرا یانتخاب یجعبه

 هاد کوچ  و اضال  آنیمثلو سف : نهاء انتخاب شدهیاش، 9: مرحله عنوان

7 
 

ن یش سوووومیانتخاب سووواخته شوووده را امتحان و نما ی، جعبهییبه کم  ابزار جابجا

 دیکن یرا بررس ینسکیمثلو سرپ یریبشکآ یمرحله
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توان طول دنباله ین دسووتور میا ین پارامترهاییاء سوواخت. با تعیاز اشوو یاتوان دنبالهیم Sequenceبا دسووتور 

کآ (را مشخص کرد. شیء متوالیدو ش یا فاصلهیش)قدر نسبت یاء ساخته شده( و با  افزایا اشویجمله ها  تعداد)

 نگونه است:یآن ا ین دستور و پارامترهایا یکل

Sequence[<expression>,<variable>,<from>,<to>,<step>] 

 <expression >آن مشخص  یعموم یکه قرار است ساخته شود و جمله یئیو  شن قسمت نی: در ا

 یانوشته شود دنباله (i,0)ن قسمت ابر یر باشد مثال در ای  مت ید شامآ یبا یعموم یشود. جملهیم

 آنااست. x ین کنندهییر تعین مت یشود که ایجاد میا iر یها با مت از نقطه

 :<variable>  در مثال باال ینجا آورده میر مورد استفاده در اینا  مت( شودi  ینا  مت)ر است 

 <from>,<to>ن کرد.ییتوان تعین پارامترها مین اییر را با تعیرا  مت ییت  ی: دامنه 

 <step>ف شووده مشووخص یتعر یر را در دامنهیش مت یاسووت و با  افزایارین پارامتر اختی: نوشوتن ا

 شود.یدرنظربرفته م 0ش یفرض با  افزاشیر  پن نشود بصوییتع ی(. ابر عدد0.5کند)مثال یم

 Sequence[(n,0),n,0,10] 

 .است (10,0)و...و(2,0)،(1,0)(،0,0که مختصا  آناا ) کندیجاد میها اxمحور  یبررو نقطه 00ن دنباله یا

 
 Sequence[Segment[(a, 0), (0, a)], a, 1, 10, 0.5] 

کند. هر پاره خط دو نقطه یجاد میواحد است ا 1.5گر یکدی شان ازاز پاره خطاا که فاصله یان دستور مجموعهیا

به  (1,0)و  (0,1)واقع شده است)مثالً yمحور  یبررو یگریو د xمحور  یبررو یکیکند که یرا به هم وصآ م

 ( هستند به هم متصآ(0,2)و (2,0)هم و 

  ابرs باشد دستور 0ش یبا مقدار افزا 01تا  1 یدربازه یال زندهSequence[(i, i), i, 0, s] 

 s=10داد. ابر  رییر مقدار ل زنده ت ییتوان با ت یکند که طول دنباله را میجاد مینقطه ا s+1شوووامآ  یادنبواله

 اند. ن دنبالهیای دهندهآ یتشک (10,10)،....و(1,1)،(0,0)باشد نقاط
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 د.یباز کن دیجد ی  پنجرهی 

 د.یقرار ده هندسه  د را در حالت ید یهیزاو 

 د.یش دهینواردستور را نما 

 د فعال یجد اءیاشوو یهمه یرا برا ینه ها، نامگذاریدر منو بز

 د.یکن

، به 0ش یزان افزایبا م 01تا  0 یبازه ستوناا(در ی)به معنا Columnsبه نا   یعدد یال زنده
  .دیبساز یصور  افق

0 

 د.یجاد کنیرا ا Aد یجد ینقطه
 

4 

 د.یاست را بساز Columnsو طول آن برابر  Aشرو  آن  یکه نقطه aپاره خط 
 

9 

 ید تا از درسووتیکن یبررسوو را aرا  طول پاره خط یی، ت Columns یرا  مقدار ل زندهییبا ت 
  د.یمطمئن شو یمراحآ قبل

2 

 .دیرسم کن aرا عمود بر  b، خط A یاز نقطه
 

5 

 .دیرسم کن aرا عمود بر  c، خط B یاز نقطه
 

6 

، به 0ش یزان افزایبا م 01تا  0 یبازه فاا( دریرد ی)به معناRowsبوه نوا   یعودد یال زنوده
  .دیبساز 911 به عرض  یصور  عمود

7 

 د.یرا رسم کن Rowsو شعا   Aبه مرکز  d یرهیدا
 

8 

دو  ید تا از درسووتیکن یبررسوو راd یرهیرا  شووعا  دایی، ت  Rows یرا  مقدار ل زندهییبا ت 
  د.یقبآ مطمئن شو یمرحله

3 

 د.یرا بدست آور bو خط  d یرهی، محآ تقاطع داC ینقطه
 

01 

 .دیرسم کن aخط با پاره یرا مواز e، خط C یاز نقطه
 

00 
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 د.یرا بدست آور eو  b یهاخط، محآ تقاطع D ینقطه
 

04 

 د.یجاد کنیرا ا ABDC یچاارضلع
 

09 

 د.یرا پناان کن aخط و پاره d یرهیتما  خطوط، دا
 

02 

 د.ینا  پاره خطاا را پناان کن
 

05 

 د.یقرار ده 01 یرا رو Rowsو  Columns یدو ل زنده مقدار هر
 

06 

 د:یجاد کنیا یعمود یهاخطاز پاره فارستی Sequenceبا دستور 
Sequence[Segment[A+i*(1,0),C+i*(1,0)],i,1,Columns] 

A+i(1,0) از نقاط هستند که از  یامجموعهA است. 0ها برابر آن یشوند و فاصلهیشرو  م 

C+i(1,0) از نقاط هستند که از  یامجموعهC است. 0برابر  هاآن یشوند و فاصلهیشرو  م 

Segment[A + i(1, 0), C + i(1, 0)] کند که نقاط متنا ر از دو یجاد میرا ا ییهاپاره خط 
 .کندیباال را به هم متصآ م ینقطه یسر

 کند.ین مییرسم شده را تع یعمود یتعداد پاره خطاا Columns یل زنده

اند در صفحه شده جادیا Sequenceفوق که با دسوتور  یهاخطپاره یتوجه: نقاط ابتدا و انتاا
 .شوندیش داده نمیم نمایترس

 07 

 د:یجاد کنیا یافق یهااز پاره خط فارستی Sequenceبا دستور 
Sequence[Segment[A+i*(0,1),B+i*(0,1)],i,1,Rows] 

 08 

 .دیمطمئن شوتان میترس ید تا از درستیر دهییرا ت  Rowsو  Columns یمقدار دو ل زنده
 

03 

و  Columns یهاضرب و حاصآ آن را با استفاده از مقدار ل زندها  یکه عمل یجاد متنیا یبرا
Rows دیا استفاده کنیثابت و پو ینشان دهد از متناا: 

 := )ثابت(2متن، ا(ی)پوRows :9متن، )ثابت(: × 4متن، ا(ی)پوColumns :0متن

 
41 

 د:یف کنیتعر یریضرب مت حاصآ ینوار دستور برا در
result = Columns * Rows 

 40 

 result: 5متن د:یر را بسازیز یایمتن پو
 

44 

 د.یرا پناان کن  Dو A، B، Cنقاط 
 

49 

 42  .دیش بابود بخشینما یشکآ را برا یا   اهریها، خصوصیژبیو یبا استفاده از پنجره
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در  از آناا هسوووتند که یایپارامتر یهایه منحنیبز یهوایمنحن

فاده با است قلم یشود. مثال در طراحیاسوتفاده م یاانهی  رایبراف

ت با ین فعالیشوووود. در ایاز آناا اسوووتفاده م یبردار  یواز براف

 شود.یانجا  م یم هنری  ترسیه، یبز یهایاز منحن استفاده

 

 

 د.یباز کن دیجد ی  پنجرهی 

 د.یقرار ده هندسه د را در حالت ید یهیزاو 

 منوی نما( د.ینواردستور را نشان ده( 

 د.ید فعال کنینقاط جد یا فقط برار یبذارها، نا نهیدر منو بز 

 

0 
 

 .دیجاد کنیا Bو A ن نقاط یرا ب aخط پاره

4 
 

 د.یجاد کنیا Cو A ن نقاط یرا بb خط پاره

9 
 

 د.یبساز 411و عرض 0ش یزان افزایبا م 51تا  1 یبازه در nبه نا   یعدد یال زنده

 :دیجاد کنیر را ایز یدنباله  2

Sequence[A + i/n (B - A), i, 1, n] 
 یفاصله کند کهیجاد میا ABخط پاره یاز نقاط بررو یان دسوتور، مجموعهی: اییراهنما

1از هم برابر  یمتوال یدو نقطه

n
 است. ABخط طول پاره 

 د:یجاد کنیر را ایز یدنباله  5

                                                      
1 Bezier Curves 
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Sequence[A + i/n (C - A), i, 1, n] 
 یفاصله کند کهیجاد میا ACخط پاره یاز نقاط بررو یان دسوتور، مجموعهی: اییراهنما

1از هم برابر  یمتوال یدو نقطه

n
 است. ACخط طول پاره 

6 
 

 د.یها را پناان کننقطه یدو مجموعه هر

 د:یر وارد کنیها را با دستور زخطاز پاره یامجموعه  7

Sequence[Segment[Element[list1,i],Element[list2,n-i]],i,1,n] 
 n-i یرا به نقطه ABپاره خط  یسووت نقاط رویا  از ل i ین پاره خطاا نقطهی: اییراهنما

 کند.یمتصآ م ACا  پاره خط 

 د.یش بابود بخشینما یشکآ را برا یا   اهریها، خصوصیژبیو یبا استفاده از پنجره  8

3 
 

 .ر کندییشده ت  ه رسمیبز ید تا شکآ منحنیر دهییرا ت  Cو A،Bمکان نقاط 

01 
 

 د.یر دهییه را ت یبز یمنحن یکننده جادیتعداد خطوط ا n یبه کم  ل زنده

 ند.اجاد شده مماسیا یهیبز ید بر منحنیاجاد کردهیکه ا ییهاخطتوجه: پاره
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 د.یز انجا  دهیر را نیم زی، ترسکم  دنباله د، بهیکه انجا  داد یتیه فعالبا توجه ب
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منوی نما نوار جانبی زاویه دید یا از از جدول و برافی     با انتخاب صفحه بسترده را  توانید نمایشوما می

 .  اهر کنید

ماً یها مستقدهد به هر کدا  از آن یدارد که به شما اجازه م ینا  منحصر به فرد خانههر  ردهتصفحه بس یدر نما

 شود.  یده مینامA1 ،است  0ف یو رد Aدر ستون  که یاخانهد. به عنوان مثال یمراجعه کن

 رد. یمورد استفاده قرار ب یدهجات آدرس و دستورها یدر عبارا  جبر تواند یها مخانه نا توجه: 

 یانبیپشت که توسوط یاضویاء ریانوا  اشو یصوفحه بسوترده عالوه بر اعداد، از همه یهاخانهد در یتوانیشوما م

سترده را که در صفحه ب یائیاش تورها(. در صور  امکان،د. )مانند مختصا  نقاط، توابع و دسیشود، استفاده کنیم
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مورد  یهاخانهاء با نا  یدهد. لذا نا  اشووویش مینما یکیبراف ید را در صوووور  امکان فوراً در نمایوکن یوارد م

 (A5 , C1استفاده قرار برفته، منطبق خواهد بود. مانند )

 رند. یب یقرار م یجبر یدر نما یاء کمکیاش ی  اء صفحه بسترده در دستهیش فرض اشی: به طور پتوجه

ه. بستردصفحه  یو نما یجبر ینما ،یکیبراف یمختلف وجود دارد: نما یء در چند نمایش هرش یامکان نما در

وجه به ند و بدون تاگر مرتبطیکدیا به یصور  پوه مختلف ب یء در نماهای  شویش یمختلف نما یتما  حالتاا

  نما یء در یش شیکه در نما یرییت  سواخته شوده است هر ییو در چه نما یقینکه در ابتدا شوکآ به چه طریا

 شود.یز اعمال میگر نید یء در نماهایش شینما بر اعمال شود بطور خودکار

رابط  از یمختلف ید اجزایتوان یم شووود. شووما مینما به صووور  دلخواه تنظ یتواند توسووط منو یم یرابط کاربر

 د. )مانند صفحه بسترده(یش دهینما نما ی)مانند صفحه بسترده( را با انتخاب مورد متناسب در منو یکاربر



  4.2 جئوجبرا آشنایی با    146

 

 د.یباز کن دی  صفحه جدی 

 د.یرا فعال کن یکیبسترده و برافصفحه  ینما 

 د. ینوار ورود دستور را فعال کن 

 

 
 !دیجد در صفحه بسترده یبررس
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0 
 

 د.یجاد کنیا 0ش یفرض و دقت افزاشیپ یرا با بازه a یل زنده

4 A = (a, 2a)  نقطهA را با واردکردن A=(a,2a) د.یجاد کنیدر نوار دستور ا 

  
 ن مقداریاز ا یبیضر A یاست و عرض نقطه Aنقطه  xن کننده مختصییتعaنکته: مقدار ل زنده

 است.

9 
 

 د. ینشان ده یکیبراف یرا در نما Aعنوان نقطه 

2 
 

 د.یکن یرا بررس Aمختلف نقطه  یمکان ها aر مقدار ل زنده ییبا ت 

5  

 

د که یم کنیظتن یم را به بونه ایت صفحه ترسیموقع ییو کوچکنما ییابزار بزربنمااز با اسوتفاده 
 باشد.ت ها قابآ مشاهده یدر همه موقع Aنقطه 

 د.یرا فعال کن Aنقطه  یریردب  6

 د.شو ین مرحله انجا  میفعال ا یرینه ردبینقطه و انتخاب بز ی  راست روینکته: با کل  

7 
 

 بذارد.یم یرد باق جا در همه Aنقطه  یرید ردبید تا مطمئن شویر دهییل زنده را ت 

8 
 

 د. یقرار ده -5را برابر  Aمقدار ل زنده 

3 
 

 د:یر در صفحه بسترده ثبت کنیرا به روش ز Aمختلف نقطه  یهاتیموقع یهامختصا 

 Aنقطه  یدر صفحه بسترده را انتخاب نموده و سپس بر رو یدر قسومت ابزارها، ابزار بررس -0
 د تا انتخاب شود.یی  نمایکل

فحه )عرض نقطه( در صB1)طول نقطه( و A1 یها خانهبالفاصوله در  Aنکته: مختصوا  نقطه
 شود.یش داده میبسترده نما

 aدر صفحه بسترده، مقدار ل زنده  Aنقطه  یتاایاکنون به منظور ثبت مختصوا  تما  موقع -4
 د.یر دهییم ت یرا در صفحه ترس

 د.یرا انتخاب نکن یگرینکته: قبآ از حرکت دادن ل زنده ابزار د
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را که توسط  Bموجود در ستون  ید الگویآموزان داده و به آن ها اجازه دهم را به دانشین ترسید ایتوان یم شوما

شکآ د یق کنیتشووآموزان را شوود را کشوف کنند. دانش یجاد میا Aمختلف نقطه  یهاتیدر موقع yمختصوا 

 یبررسوو یآموزان تابع متنا ر را برادانش ایآکنند.  ینیش بیپشووود را  یجاد میا Aت نقطه یر موقعییبا ت را  یتابع

را  f(x) = 2xآموزان ممکن اسووت تابع کنند؟ )به عنوان مثال دانش یوارد م یخود در نوار ورود ینیش بیپ

 نقاط بگذرد وارد کنند.(ی همه که از یجاد خطیا یبرا

 د:یر دهییت د ی  مسئله جدیجاد یا یرا برا Aنقطه  yمختصا  

  نقطه  یرووضوعیت جابجایی درA اهر شده  یء را از منویش یهایژبی  راست کرده و ویکل 

 د. یانتخاب کن

 
 د مختصا  نقطه یتوان یه میدر بربه پاy به عنوان مثال  د:یر دهییف ت یتعر یرا در ورودa^2 

 ه )بربه سب ( نقط یرنگ( و اندازه یر رنگ )بربهییها به منظور ت یژبیپنجره و یهاه بربهیاز بقA 

 د.یاستفاده کن

 د.یها را ببندیژبید پنجره ویرا  دلخواه خود را اعمال کردییکه ت  یزمان 

  د نقظه یجد یهاتیثبت مختصا  موقع یم فوق را برایروش ترس 3تا  7مراحآA  در صفحه بسترده

 د. یتکرار کن

 سوتون  یر قبلیکه مقاد ی: در صوورتنکتهA  وB مانند  یبعد یاز دو ستون خال د،یرا حذف نکرده بود(

 کند. یاستفاده م yو  xر مختصا  یمقادثبت  ی( براDو  Cستون 
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 د.یباز کن دی  پنجره جدی 

 د.ی  را فعال کنیبراف و جدول  زاویه دید 

 د.ینوار دستور را نشان ده 

0 
 

ن ین سمت چپ از ایمبدأ مختصا  را در بوشه پائ م،یصوفحه ترس ییجاابزار جابهبه کم  

 د.ینما قرار ده

 د.یرا وارد کن( 1,1)   کرده و مختصا یکل A1خانه  یصفحه بسترده بررو یر نماد (1,1) 4

 دیرا وارد کن(0,0)  کرده و مختصا یکل A2خانه  یبررودر صفحه بسترده  (0,0) 9

2 
 

 داده شود. شینما یکیبراف یدر نمانقطه  دو باشد که نا  هر یاما  به بونهیتنظد یدقت کن

5 
 

ر یرا به روش ز Aستون  یهاخانه ریمختصوا  نقاط وارد شوده، سوا یتناسوب یکپق یاز طر

 جاد کرد:یتوان ایم

  

 د.یرا انتخاب کنA2و A1 یهاوس خانهابا استفاده از م -0

  یانتخاب شووده کل یهان و سوومت راسووت خانهیمربع کوچ  در بوشووه پائ یبر رو -4

 د.یینما

 د.ین بکشیبه سمت پائ A11س را نگاداشته و تا خانه ماو -9

6 

 

 

م را یترس ، صفحهییو کوچ  نما یینماز بزرگیم و نیصوفحه ترس ییجابه کم  ابزار جابه

 ش داده شود.ید که تما  نقاط نمایم کنیتنظ یابه بونه
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 د:یکن یشده را بررس جادیاز نقاط که ا یامختصا  دنباله

د یکه در باال شورح داده شد را به کار ببر یتناسوب یکپ ابر

 شود؟یجاد میا در صفحه بسترده از اعداد یاچه دنباله

د یکن یتما  نقاط ساخته شده را بررس yو  x: مختص توجه

 وجود دارد. یچه ارتباط aها و ن آنید بیکن یو بررس

کند. معادله خط مورد نظر خود را در نوار دستور ین دنباله عبور میتما  نقاط ا د که ازیشونااد کنیرا پ یمعادله خط

 مشخص شود. هاشناادیپ ید تا با رسم خط درستیوارد کن

 د. یده رییابآ تجربه باشد ت توسط دانش آموزان قکه  یجاد دنباله نقاطیه را به منظور ایتصا  نقاط اولمخ

 د.یر دهییصفحه بسترده ت  یه را در نمایاول : مختصا  نقاط0ش یرایو

همه  Enterد ید. بعد از زدن کلیر دهیی( ت 0 , 4  کرده و مختصوووا  نقطه متنا ر با )یدوبار کل A2 خانه یرو

 با یکیصووفحه بسووترده و هم در پنجره براف یوابسووته بودند به طور خودکار هم در نما A2که به نقطه  ینقاط

 کنند.  یدا میق پیجاد شده تطبیرا  اییت 

 د.یر دهییت  یکیبراف یرا در نماه نقاط یر اولیمقاد :4ش یرایو

 د. همه نقاطیر دهییدر دسوتگاه مختصا  ت  یت متفاوتیرا به موقع A2د. و نقطه یرا انتخاب کن ییجابجاابزار 

رده صفحه بست ینما و هم در یکیصفحه براف یجاد شده هم در نمایرا  اییخود را با ت  وابسوته به طور خودکار

 دهند. یفوراً وفق م

 یرا از منو برانش نقاط  دیتوانیح، میدر اعداد صح یریقرار ب یبه منظور محدود کردن مختصا  برا نکته:

 د.ینما فعال کن یشبکه مختصا  را از منو  دیتوان ید. مینت کیبه شبکه تثب ها رانهیبز

 y = m x + bرا که منجر به معادله خط با شکآ  ید مسائآ مختلفیتوان یم A1ینقطهمختصا  ر ییبا ت  :نکته

 د. یجاد کنیبذرد را ایشود که لزوماً از مبداء مختصا  نم یم
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 یست با محاسبهیکند. بد نیر مییال چگونه ت یر طول ییم که مساحت مکعب با ت ینیم ببیخواهین مین تمریدر ا

 !دیکاغذ شرو  کن یو نوشتن با مداد رو یذهن

 
 د.یسیافزار محاسبه و بنوشده بدون نر  داده یهاالیطول  یمساحت مکعب را برادر جدول باال 

 د.یباز کن دی  پنجره جدی 

 دیقرار ده  یجدول و براف د را در حالت یده یزاو. 

 هم فعال باشد. نوار دستورد که یدقت کن 

 د.یفعال کن دینقاط جد یفقط براط یرا در شرا ینامگذار 

 

  

 مماح  یال مماح  یال
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 د.یرا رسم کن یداده شده نمودار پراکندب یبا داده ها

ود ن محاسبه در خید که ایابیرا ب ید. روشیدو در ستون نوشتیرا شما خود محاسبه کرد Bاعداد ستون  9در مرحله 

 نی  پرشود. در ایبصور  اتومات یتناسب یبه روش کپ Aهم مثآ ستون Bرد و ستون یصوفحه بسوترده انجا  ب

 تواند به شما کم  کند(؟یم 7و6 ی  مرحلهیف کرد)تکنیرا تعر B1خانهد یروش چگونه با

 کند؟یت میتبع ییاز چه الگو Bب اعداد ستون یم که ترتیرسین پرسش می: به اکار یو حاال ادامه

 .دیرا وارد کنA2=2 یو خانه A1=1 یمقدار خانه Aدر ستون    0

د یآ کنیرا تکم A10تا یهاها، خانهن خانهیا یتناسووب ید. با کپیرا انتخاب کنA2 وA1  یهاخانه  4
 شوندین ستون ثبت میدر ا 01تا  0ح یحالت اعداد صح نیدر ا

ال متنا ر آن ید را در مقابآ طول یمسوواحت مکعب محاسووبه کرد یکه برا یاعداد Bدر سووتون   9
 د.یثبت کن

 د.یکن یتناسب ین کپید و فرمول آن را به سمت پائیرا انتخاب کن B2خانه   2

 د: یها را رسم کننمودار پراکنش داده  5

 دیرا به کم  ماوس انتخاب کن Bو  A یهاموجود در ستون یهاداده -0

-جادیاد)یجاد کنیاز نقاط ا یستید و لی  راست کنیانتخاب شوده کل یهاخانهاز  یکی یبررو -4
 (از نقاط یستیل

جادشده درنظربرفته یبعنوان عرض نقاط ا Bجاد شده و ستون یطول نقاط ا Aر ستون یتوجه: مقاد
 شود.یم

 0ت سی  مجموعه تحت عنوان لین نقاط در ید اینگاه کن یجبر یهانکته: ابر در پنجره عبار 
 قرار دارند

6 

 

را  yمحور  یرو یفاصله واحدها میصوفحه ترس ییجابجام، با اسوتفاده از ابزار یدر صوفحه ترسو
 د.یم دیترسجادشده را بتوان در صفحهید که تما  نقاط ایر دهییچنان ت 

 ید. سپس رویم را فعال کنیصفحه ترس یید ابتدا ابزار جابجاین است که بای  کار چنی: تکنتوجه
و  چپ وس را بهاد میاداشوووته  چپ را نگهینطور که کلید. همی  چپ کنیبا ماوس کل yمحور 

ن یا یشووود. برایاد میمحور کم و ز یرو یواحدها ین حالت فاصوولهید. در ایراسووت حرکت ده
حاال ابر الز   باشوود. 611آن  ینهیشوویبم شووود که یتنظ یابه بونه yن مطلوبسووت محور یتمر
حاال  باشوود. 01د که حداکثر آن یر دهییت  یابونه را هم به xد فواصووآ محور یتوانید مینیبیم

مودار ت است. به نظر شما نیم کامال قابآ روینمودار پراکنش نقاط صفحه بسترده در صفحه ترس
 شباهت دارد؟  ییپراکنش نقاط به چه الگو
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د. یم نگاه کنیشده در صفحه ترسد. حاال به نقاط رسمیتوجه کن DوC یجادشوده در سوتوناایا یدنباله عددهابه 

 یتواند مساحت کآ مکعب را از رویکند و میهم متصوآ مشوده را بهکه نقاط رسوم ید نمودار تابعیزنیحدس م

 درجه چند  است؟  یا  چندجملهیال آن محاسبه کند یطول 

 یهاکه در ستون یتفاضول یهادنباله یرا از رو یاچندجمله ید درجهیتوانیا میآ CوD د یاجاد کردهیا

 د؟چگونه؟یحدس بزن

 دهند؟یرا نشان م یزیستند و چه چیها چن دنباله تفاضآید که ایح دهیتوض 

 تفاضآ  یهاتوان از دنبالهیا میآCوDدا کرد؟ چگونه؟یرا پ یاب چندجملهی، ضر 

 ا ابر اعداد سوتون ید که آیبحو کنA باشند(  …,1,3,5,7نباشوند )مثال بصور   یمتوال یعیاعداد طب

 د.یآ خود را برشماریر؟ دالیا خیدا کرد یرا پ ny=axبه فر   یاب چندجملهیتوان درجه و ضرایهم م

00 
 

 بسازید.  0با دقت افزایش 5تا  1ی از زهرا به شکآ عمودی و در با nی ل زنده

04 
 

 بسازید. 0با دقت افزایش 01تا  1ی از را به شکآ عمودی و در بازه aی ل زنده

 را وارد کنیدnf(x)=a xحاال در نوار دستور تابع   09

02 
 

د. آیا رسم کنای را ی تابع چندجملهها را چنان تنظیم کنید که حدس شما در مورد ضابطهمقدار ل زنده
 شده قرار دارند یا خیر؟های اولیه برروی تابع رسمنقطه

 

 دیرا وارد کن B2-B1فرمول  C2خانهدر   7

 Enterد یو کل B2-B1د یسید بنویتوانیم C2 ی  خانهین حالت پس از انتخاب و کلی: در اروش
زند ینما چشم  مکه مکان یآن زمان ی  رویو کل C2 ید پس از انتخاب خانهیتوانیا مید یرا بزن

نحالت نا  ید)در ای  کنیکل B2 یخانه ید، سپس با ماوس رویپ کنی)=(را تا یابتدا عالمت مسواو
B2 یخانهخود در ه خودب C2 تا با ماوسید و ناایپ کنی(را تا-ق )یشووود(، بعد عالمت تفریثبت م 
نوشته  B2-B1عبار  C2 یز نوشته شود. حاال در خانهین B1د تا عنوان ی  کنیکل B1خانه  یرو

 شود.یثبت م C2 یق در خانهین تفریعدد حاصآ اEnterشده است. بازدن 

 یتناسووب یکپ C10 یتا خانه Cد و مقدار آن را در سووتون ی  کنیرا کل C2 یحاال با ماوس خانه  8
 دیکن

 دیرا وارد کن C3-C2فرمول  D3 یبه روش باال در خانه  3

 دیکن ینسب یکپ Dستون  D10 ید را تا خانهینوشته ا D3 یخانه یکه برا یفرمول  01
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05 
 

 ی تابع را نمایش دهد. ی  متن پویا بسازید که ضابطه

و سوپس در صفحه ترسیم روی  =f(x) ی آن وارد کنیدتوجه: ابزار درج متن را فعال کنید. در پنجره
را  okنمودار رسوم شوده کلی  کنید تا بصور  خودکار مقدار آن را بصور  پویا نمایش دهد. دکمه 

 بزنید تا متن ساخته شود

06 

 

ی شما را نمایش دهد یا پناان کند و نا  مناسبی شدهایجاد کنید تا متن سواخته انتخاب یجعبهی  
 کند؟ی انتخابی که ساختید کار میکنید که آیا جعبه برای آن انتخاب کنید. امتحان

 ویژبیاای اشیاء موجود درصفحه را برای نمایش زیبا و بویاتر ت ییر دهید.  07

08 
 

هوا را بواز کنیود و  واهر اشووویواء را در نموای برافیکی بابود دهید. )مانند ت ییر رنگ پنجره ویژبی
ای، تثبیت موفعیت ل زنده، جعبه انتخاب و چند جمله ای و نقاط، تطبیق زنگ متن با رنگچنودجملوه

 متن در نمای برافیکی(

  یهایاتما  چندجمله یتوان برایتفاضآ را م یهادنباله یا روش بررسوید که آیافزار امتحان کنبا نر 

 به کاربرد.  n=axf(x)به فر  

 جاد سوتون ی: پس از اتوجهA  ردنظر را در ، فرمول مو01تا  0با اعدادB1 ستون  یتناسب یوارد و با کپ

B  تاراB10  مانند یکسان وارد کنید که فرمول را با عالمت یفراموش نکند. یکنکامآ( .د= x^2) 

  ت مقدار ثاب یالز  اسووت تا بتوان به سووادب یکیبراف یصووفحه بسووترده و نما یدر نما یرییچه ت

 ن کرد؟ ییرا تع bny=ax+ یاچندجمله
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 د.یباز کن دی  پنجره جدی 

  قرار دهید جدول و برافی  زاویه دید را در وضعیت. 

 نما( ید. )از منویش دهیرا نما ینوار ورود 

 د.ید فعال سازینقاط جد یرا فقط برا یها، نامگذارنهیبز یاز منو. 

 

 

 
 !دیجد  برازشخط 
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( را به Excel )مثالً افزارهار نر یصووفحه بسووترده سووا یها، دادهیبذاریو جا برفتن توان با رونوشووتینکته: م

 یکپ یبراctrl-c  د ازیتوانی)م دیکن ید را انتخاب و کپید وارد کنیخواهیکه م یاداده انتقال داد. بستردهصوفحه 

 د.(یرا همزمان با هم بفشار cد یو کل ctrlد یدو کل حالت حتماً نیدر ا دیاستفاده کن تان رایانه حافظه موقتداده به 

 د.یش دهیصفحه بسترده را نما یباز کرده و نما دی  صفحه جدی 

 دی  کنیرد کلیبید در آن جایه بان دادیکه اول یاصفحه بسترده خانه یرو. 

 یبذاریجا خانهن یره شوووده را در همیشوووما موقتا ذخ یانهیرا حافظه موقت یکه رو ییهاحاال داده 

و انتخاب  مورد نظرخانه ی  راسووت رویا کلی ctrl-vانبر ید مید از کلیتوانینکار شووما میا ید. برایکن

 د.یبازشده استفاده کن یاز پنجره یبذاریجا  ینهیبز

0  
 د:یدر صفحه بسترده وارد کنA  ستون یر را در خانه هایاعداد ز

A1:1, A2:5, A3:2, A4:8, A5:-2 

4  
 د:یدر صفحه بسترده وارد کن B ستون یر را در خانه هایاعداد ز

B1:-1, B2:2, B3:3, B4:4, B5:1 

9  

 های زیر را رسم کنید.نمودار پراکندبی داده

 را که شامآ اعداد هستند را انتخاب کنید.  Bو  Aهای با استفاده از ماوس ستون

های انتخاب شووده کلی  راسووت کنید و ایجاد فارسووتی از نقاط را از منوی باز شووده بر روی یکی از خانه
 انتخاب کنید. 

 دهدان میاز نقاط ایجاد شده را نش yمختصا   Bو مقادیر ستون  xمختصا   Aتوجه: مقادیر ستون 

2 
 

 د.یابیفوق را ب یهانقاط داده برازش خط، یره همبستگیآ دو مت یتحلبا استفاده از ابزار 

منظور  نید. به ایابیفوق را ب یهانقاط داده برازش خط، یره همبسوووتگیآ دو مت یتحلاسوووتفاده از ابزار  با
 یدرا فعال ساز یره همبستگیمت آ دو یتحلد و سپس ابزار یمذکور را انتخاب کن یهاداده یهاخانه

 ها ت ییر دهید. رنگ و ضخامت خط را با استفاده از پنجره ویژبی  5

6 
 

ها اثر با اسوتفاده از ترسویم شوما می توانید به سوادبی نشان دهید چگونه نقاط مرزی بر خط برازش داده
 ت ییر بر خط برازش تاثیر می بوذارد.یکی از نقواط را بوا ماوس بگیرید جابجا کنید.. نشوووان دهید اینمی

 های اولیه را در نمای صفحه بسترده ت ییر دهید.شما همچنین می توانید داده« بذارد.
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آموزان د. پس از آزمون شووما از دانشیکرد آموز بربزاردانش 45با  یدر کالسوو یاضوویروز، آزمون رید دیفرض کن

 5آسان( تا درجه  یلی)خ 0کنند، درجه  یبذارر نمرهیب زیترت آزمون به ین سطح دشوارییتع ید که برایخواهیم

 ( دشوار یلی)خ

 2 آسان( یلیخ) 0 با درجه آزمون را ینفر سطح دشوار 

 6  آسان(4نفر با درجه( 

 6 دشوار( 2گر با درجه ینفر د( 

 0 دشوار(  یلی)خ 5گر با ینفر د 

 کردند. یابی( ارزمتوسط) 9آزمون را با درجه  یآموزان سطح دشواره دانشیو بق 

 د.یها را رسم کنن دادهیا یلینمودار مستطد و یوارد کن صفحه بسترده ینماداده را در 

 د چگونه از دسوتور یدانیکه نم یدر صوورتHistogram وارد  ید، دستور را در نوار ورودیاسوتفاده کن

 د.یرا فشار ده F1د یکرده و کل

  دهد. عدد مطلق یرا نشوووان م یلیمسووتط ارودها در نمت و عرض سووتونیموقعهادسووتهنکته: حدود

 شود. یهر مورد نشان داده م یشده اند برا یآزمون رتبه بند یکه بر اساس دشوار یآموزاندانش

 یلینمودار مسووتط یهاتوننمرا  در سوو ید. که مقدار واقعیها را انتخاب کندسووته ین و باالیحدود پائ 

 بر شود. انینما

 قبآ از استفاده از دستور :نکتهHistogram  د. یجاد کنیها است از دادهی  لیالز  است 

 ست   رایبرجسوته شده کل یهااز خانه یکی ید و رویها اعداد را برچسوته کناز سوتون یکی: در نکته

 د.یباز شده انتخاب کن یست را از منویجاد لید. ایکن

 یبیشووده را بصووور  تقر یآورجمع یهادادهانه،و مد یمن یانگیم -0

 د.یحدس بزن

 شده در جدولن محاسبه یانگیانه و میر میا مقادحدس خودتان را ب -4

 .دیسه کنیمقا رهی  مت یآمار  یسمت چپ پنجره



ها بواهینامه نیکند. ایصادر م هاییبواهینامهر را داشته باشند یز یهاکه ماار  یانیمرب یبرا یالمللنیموسسه ب

 .دنباشینو  م 2شامآ 

آموزان در را در ارتباط با دانش  یالز  جات استفاده از مواد آموزش یهسوتند که ماار  ها یانیمرب کاربران

  کالس درس داشته باشند.

را  یآموزش یمحتوا یو به اشتراک بذار دیالز  جات تول یهسوتند که ماار  ها یانیمرب یاکاربران حرفه

 نند. ک تیمنطقه خود حما ایرا در مدرسه  گریتوانند معلمان د یم یبخوب یکاربران حرفه ا. باشندداشته 

ها ارائه کارباه بربزار کنند و در کنفرانس بتوانند در خصو فوق،  یه هایدیعالوه بر تائهستند که  یانیمرب

را در  ییها، کارباه یو حرفه ا یافراد مجاز هسووتند جات ارائه مدرک به کاربران عاد نیداشووته باشووند. ا

 کنند. بربزارو  یمنطقه خود طراح

 د. یماافت نیرا در نامهیبواه نیتواند ا یانجا  دهد مرا  آموزش مربیان، که بتواند به صور  محلی یاموسسه

 د.ییمراجعه نما رانیتاران، ا یجئوجبرا یموسسهت یسا بهها، نامهیشتر به با انوا  بواهیب ییجات آشنا 
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