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١( GeoGebra چيست؟ 

GeoGebra، تلفيق  با همشود که مفاهيم هندسه، جبر و حساب را  يکي از مجموعه نرم افزارهاي هندسه پويا محسوب مي

و تيم همراه وي طراحي و به اجرا رسيده  اتریشر دانشگاه سالزبورگ اين نرم افزار توسط مارکوس هوهن وارتر د. کرده است

 .انجام گرفته است با حمایت مؤسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبيان ،ترجمه فارسی محيط نرم افزار و راهنمای آن .است

 ریاضی اءشينمایش چندگانه برای ا )١.١

GeoGebra  این برنامه .صفحه گسترده دیدگاهجبری و  دیدگاهگرافيکی،  دیدگاه: کند میمتفاوت با اشياء برخورد  دیدگاهاز سه 

مانند مختصات نقاط و  ( ، جبری)مانند نقاط و نمودار توابع ( گرافيکی: به سه طریق نشان دهيد که اشياء را دهد میاجازه 

بدون توجه به  یک شیء با یکدیگر مرتبط اند و ایش یک شیءهای نم شيوه ي همه .های صفحه گسترده درخانهو ) معادالت

 .باشد مینمایشی دیگر  یها ای ایجاد شده است، به طور خودکار قابل تبدیل به شيوه چه شيوه ااین که ب

 

 

 

 



 

 صفحه ترسيم )١.١.١

هر . ترکيبات هندسی ایجاد نمایيد صفحه ترسيم درتوانيد  میابزار ترسيم در نوار ابزار  ي هو از طریق گزین ماوسکاربردن ه با ب

در کنار  ( راهنمايي نوار ابزار انتخاب شده را در ي هگزین ،کار ي هنوار ابزار را انتخاب کنيد و برای آگاهی از شيو یک از ابزارهای

به صورت جبری نمایش داده جبری نيز  یها پنجره عبارتایجاد کنيد در  صفحه ترسيمهر شیء که در . بخوانيد) ابزار ي هگزین

 . شود می

 

پنجره زمان نمایش جبری آن نيز در  طور همه ب. جا کنيده جاب ماوستوانيد اشياء را با حرکت  می صفحه ترسيمدر : نکته

 . تغيير خواهد کرد ی جبریها عبارت

 

برای باز کردن . مشابه هستند یمسری ابزارهای ترسي یک شاملاست که  یک جعبه ابزار ي هنمایند ،نوار ابزارهر آیکن در 

 .کليک کنيد نوار ابزارآیکن  پایين سمت راست ي هگوش باید روی فلش کوچک جعبه ابزاریک 

 

نقطه، ابزارهایی )( در جعبه ابزار .شوند سازماندهي مي ساخته شده اشيا ماهيت وسيلهه ب  میابزارهای ترسي: نکته

امکان  که ابزارهایی وجود دارد )(و در جعبه ابزار تبدیالت هندسی  کند یمی گوناگونی ایجاد ها خواهيد یافت که نقطه

 .انجام دهيدرا دهند تغيير و تبدیالت هندسی  می

 نمایش جبری )١.١.٢

ارت عب Enter ی هپس از زدن دکم. وارد کنيد GeoGebraدر  را عبارات جبریبه طور مستقيم توانيد  می نوار ورودی با استفاده از

برای . شود آن در قسمت گرافيکی دیده می صفحه ترسيمطور اتوماتيک ه و ب شود می ظاهر ی جبریها پنجره عبارتجبری در 

 .نشان خواهد داد صفحه ترسيمو نمودار آن را در های جبری  پنجره عبارترا در در  fتابع  ٢^f(x)= xمثال، ورودی 

 

بدون را و اشياء وابسته به آن اگر یک شیء جدید . هستند و وابسته آزادشياء ، اشياء به صورت اهای جبری پنجره عبارتدر 

دیگر  جدید با استفاده از ءاگر شی. شود              میمستقل شناخته  به عنوان یک شیءآن شیء استفاده از اشياء موجود بسازید، 

 . شود وابسته شناخته می ء، به عنوان یک شیاشياء موجود ساخته شده باشد

در  اشياءتوانيد شیء را به عنوان  مخفی شود، میهای جبری  پنجره عبارتشیء در یک ری جب خواهيد نمایش اگر می: نکته

 ها ویژگی ي پنجره درکنيد و  کليک سمت راستی جبری ها پنجره عبارتقسمت در ورد نظرروی شیء م: تعين کنيد دسترس

نشان داده ی جبری ها پنجره عبارت در در دسترسطبق قرارداد، اشياء . انتخاب آنيدرا از  "در دسترسشیء " ي هگزین

 .تغيير دهيداز منو نما " در دسترسء اشيا" ی هتوانيد این وضعيت را با انتخاب گزین میشوند، اما  مین

 

پنجره  بارکليک روی شیء مستقل در قبل از دو: اشياء را اصالح کنيدی جبری ها پنجره عبارتتوانيد در  میتوجه کنيد که 

به توانيد  میتعریف مجدد متن جعبه در قسمت . را فعال کرده اید جابجایی ، مطمئن شوید که قسمتی جبریها عبارت



 

 را که داده اید، جبری تغييراتی نمایش، Enter ي هپس از فشردن دکم. جبری شیء را تصحيح کنيد نمایش طور مستقيم

 .دپذیر می

 .کنيد تعریف مجدددهد شیء را  می اجازهشود که  میدوبار کليک کنيد پنجره ای باز  صفحه ترسيمدر  مستقل ءشیاگر روی 

 

توانيد ليست  می. وارد شوندنوار ورودی  توانند در میکه  را داردی یهادستور وسيعی از ي همحدود GeoGebra چنين هم

از این  دستوربعد از انتخاب یک . مشاهده کنيد نوار ورودیسمت راست  ي هواقع در گوش دستوررا با کليک بر دکمه  دستورها

 دستوررهای مربوط به این و متغي قوانينتوانيد در مورد  می  F١ ي هبا فشردن دکم) نوار ورودی یا تایپ نام آن در ( ليست و

 .به دست آوریداطالعات الزم را 

 

 نمایش صفحه گسترده )١.١.٣

برای هر  به طور مستقيمدهد  میدارد و اجازه  هر خانه یک نام مشخص GeoGebra ي هدر قسمت نمایش صفحه گسترد

 .نام دارد A١ ي هخان ١و ردیف  A ستون ي هبرای مثال، خان. آدرسی داشته باشيد خانه

 .استفاده شود ها آنمحتوای متناظر  آدرس دادنو عبارات ریاضی برای توانند در دستورها  می ها نام این خانه: نکته

 

مانند مختصات نقاط، توابع،  ( .ی اشياء ریاضی را نيز وارد کنيد توانيد همه میی صفحه گسترده عالوه براعداد ها در خانه

صفحه رده وارد کرده اید در صفحه گست ي هشیء ای را که در یک خان صفحه ترسيم GeoGebraدر صورت امکان، ).  دستورها

 .)A۵  ،C١مانند  ( .بنابراین نام شیء مطابق نام خانه ای خواهد بود که در آن ایجاد شده است. دهد مینشان  ترسيم

 

در نظر گرفته ی جبری ها پنجره عبارتدر  طبق پيش فرض، اشياء صفحه گسترده به عنوان اشياء در دسترس : نکته

 .پنهان یا ظاهر نمایيد از منو نما "اشياء در دسترس" ي هرا با انتخاب گزین اشياء در دسترستوانيد  می. شوند یم

١.٢( GeoGebra و يادگيري رياضيات به عنوان یک ابزار آموزش 

 سفارشی کردن رابط کاربر )۴.١.٢

 برای مثال (آاربر  های مختلف رابط توانيد قسمت میبرای مثال، . تغيير استقابل  GeoGebraبا استفاده از منو نما رابط کاربر 

 .منو نما، پنهان کنيدبا تيک نزدن گزینه منو متناظر، در  را) نمایش صفحه گسترده، یا نوار ورودی نمایش جبری،

 

 آشکار و پنهان کردن اشياء

 .آشکار کرد توان پنهان و های متفاوتی می اشياء را در نمای تصویر به روش

 .توان اشياء را آشکار و یا پنهان کرد می پنهان آردن /ابزار آشكار با استفاده از ابزار



 

 .وضعيت نمايش اشياء را تغير دهيد توانيد می انتخاب گزینه و  منو راست آليكبا باز کردن 

با . ")پنهان"يا " آشكار"(آند  هاي جبري، آيكن چپ هر شيء وضعيت نمايش آن شيء را مشخص مي پنجره عبارتدر 

 .توانيد وضعيت نمايش هر شيء را تغيير دهيد اي آوچك مي آليك بر روي آيكن تيله

 .توانيد چندين شيء را آشكار يا پنهان آنيد مي ان آردن اشياءپنه/جعبه انتخاب براي آشكاربا استفاده از ابزار 

  صفحه ترسيمسفارشي آردن 

منوی کليک ا ی کردن اشياء یا آشکار پنهان  با استفاده از ابزار. پنهان یا آشکار کنيد صفحه ترسيمتوانيد اشياء را در  می

سمت چپ هر شیء وضعيت نمایشی آن را  آيكن، ی جبری ها پنجره عبارت در. اشياء را تغيير دهيد نمايشقابليت  راست

 ). پنهان یا آشکار (. دهد مینشان 

 .پنهان کنيدتعدادی از اشياء را آشکار یا   ی انتخاب هجعب توانيد با استفاده از ابزار  میچنين  هم: نکته

. 

صفحه جابجایی  را توسط ابزار  صفحه ترسيم ي هزمين ي هتوانيد صفح می، صفحه ترسيمقابل رویت  قسمت برای تنظيم

 :جا کنيده ذکر شده در زیر جاب نمايهای تغيير  روشو با استفاده از  ترسيمی 

  .کنيداستفاده  نمايي کوچک  و ابزار نمايي بزرگ از ابزار صفحه ترسيمتوانيد در مي

 .نما خواهد بودتغيير کنيد مرکز  میمکانی که در آن کليک : نکته

 .کنيدایجادنمايي  بزرگ نيز ماوسبا استفاده از غلطک روی  رسيمصفحه تدر توانيد  می

 .استفاده کنيد (- Ctrl)نمایی  یا برای کوچک (+ Ctrl)نمایی  برای بزرگ بر کليدهای ميانتوانيد از  می

توانيد  شود که مي میباز  منو کليک راست یک کنيدروی یک مکان خالی کليک راست  صفحه ترسيموقتی در 

 .نمايي کنيد بزرگ

سپس کليد راست . نمایی را انتخاب کنيد بزرگی ترسيم، ابتدا ابزار  ی خاصی از صفحه نمایی محدوده بزرگبرای 

. کند رد نظر را مشخص میاین نقطه یک گوشه محدوده مو. صفحه ترسيم نگه دارید ی خالی از ماوس را روی نقطه

به این . این نقطه گوشه مقابل محدوده مورد نظر خواهد بود. سپس ماوس را جابجا کرده در نقطه دیگری رها نمایيد

 .پوشاند کل صفحه ترسيم را مینمايي  بزرگترتيب محدوده انتخاب شده 

 

 .آشکار یا پنهان کنيد منو نما با استفاده از صفحه ترسيم را درصفحه شطرنجی و  توانيد محورهاي مختصات می

مربوط  يها و انتخاب گزينه صفحه ترسيم ي هصفح روی کليک راست شطرنجی، راه دیگر آشکار و پنهان کردن محورها و: نکته

 .است ظاهر شده منو کليک راستاز  "  شطرنجی" یا " محور"به 

 



 

 سفارشي آردن محور و شطرنجی

کليک  پس از. توان بهبود و تغيير داد می صفحه ترسيم در ها پنجره ویژگیرا با استفاده از  ها شطرنجیو   مختصات هايمحور

 ي هپنجر در توانيد می صفحه ترسيم ظاهر شده در منو راست کليک  از "ویژگيها" ي ه، با انتخاب گزینصفحه ترسيمراست روی 

 .کنيدشده، تغييرات الزم را ایجاد  باز

انيد نوع خطوط و واحدهای مختصاتی محورها را تغيير دهيد و فاصله مقادیر و تو میبه عنوان مثال " محور" در برگه 

توانيد به  می" y محور" یا " xمحور "با کليک بر توجه کنيد که هر یک از محورها را . را از محورها معين کنيد ها نشانه

به طور مستقيم يد و یا یکی را توانيد نسبت بين محورها را تغيير ده میعالوه بر این،  .تغيير دهيد، طور مستقيم

 .آشکار یا پنهان کنيد

دیر و را تغيير دهيد و فاصله مقا شطرنجیتوانيد رنگ و نوع خطوط  میبه عنوان مثال " شطرنجی " در برگه 

 .کنيد ایزومتریک توانيد شبکه را میبه عالوه، . کنيد را از محورها تعيين ها نشانه

 

امکان پذیر  ماوسدر هنگام کشيدن محورها توسط Shift بخش با فشردن و نگه داشتن آليدتغيير مقياس محورها در هر : نکته

 است

 

 .اشياء متفاوت استي ها ویژگی  پنجرهبا  صفحه ترسيم ها برای پنجره ویژگی: نکته

 سفارشي آردن نوارابزار

ابزار یا جعبه ابزاری را . توان سفارشي آرد می هااز منو ابزار ..." نوار ابزار سفارشی کردن" ي هرا با انتخاب گزین نوار ابزار

پنجره ظاهر شده، انتخاب نمایيد و روی آليد منو  چپت سمت يسحذف کنيد، از ل GeoGebra نوار ابزار خواهيد از میکه 

  .حذف شود نوار ابزارجعبه ابزار از /کليک کنيد تا ابزار" حذف"

را به شکل  رنوار ابزاتوان  میسمت چپ پایين پنجره  ي هدر گوش "فرض پيش  به نوار ابزار برگرداندن" با کليک بر : نکته

 .قراردادی اوليه برگرداند

  های اشياء ویژگیپنجره  )۵.١.٢

 ) ، قابليت رویت، نوع خطرنگ مانند ( های اشياء را تغيير دهيد که ویژگی دهد میها اجازه  پنجره ویژگی

  :ها را به چند طریق باز کنيد پنجره ویژگی توانيد می

 ..ظاهر شده، انتخاب کنيد منو کليک راسترا از  "ها ویژگی"  ي هکنيد و گزینکليک راست روی یک شیء 

 .را انتخاب کنيد "ها ویژگی"  ي هگزین از منو ویرایش

 تعریف مجدددر پنجره . دوبارکليک کنيد صفحه ترسيمدر را انتخاب آنيد و روی یک شیء جابجایی رکتابزار ح

 .کليک کنيد" ها ویژگی"روی آليد 

 



 

د، که نشو میسمت چپ ساخته در ليست ) ها مثًال نقاط، خطوط، منحنی ( ی مختلفیها ها اشياء به شيوه در پنجره ویژگی

 .باید از این ليست یک یا تعدادی اشياء را انتخاب آنيد ها برای تغيير ویژگی. شود میسبب تسهيل انجام تعداد زیادی از اشياء 

ی ها گیو بنابراین ویژ انتخاب آنيداشياء از این نوع را  میتوانيد تما می") نقطه"مثًال  ( اشياء در ليست آیکنبا کليک بر : نکته

 .تغيير دهيدفوري این نوع اشياء را  ي ههم

 

، "شيوه "، "رنگ"، "پایه"مثًال  ( های سمت راست اشياء انتخاب شده را با استفاده از برگه ي ههای هم توانيد ویژگی می

  .تغيير دهيد) "پيشرفته"

 .هاي گوناگونی وجود دارد به اشياء انتخاب شده در ليست، برگه با توجه:نکته

 

 .ها را ببندید پنجره ویژگی های اشياء از ایجاد تغييرات در ویژگی پس

  منو راست کليک استفاده از )۶.١.٢

منو راست کنيد تا  کليک راستروی یک شیء . یک شیء است ي ی پيشرفتهها راه سریع تغيير ویژگی منو راست کليک

مثًال مختصات قطبی یا دکارتی، معادالت صریح یا  ( .شیء را تغيير دهيدنماد جبری  توانيد ميبرای مثال، . باز شود کليک

 کپی در نوار ورودی ، یا ، متحرک کردنردگيری ، حذف ، تغيير نام به مواردی مانند  به طور مستقيمتا ) ضمنی

  .دسترسی داشته باشيد

تنها در  ( "در صفحه گسترده ردگيری"  ي هباز کنيد، گزین صفحه ترسيمرا برای یک نقطه، در منو راست کليکاگر : نکته

 ويژگي,چه که قبًال انتخاب شده، این  طبق آن. دهد مینشان  را) که قسمت نمایش صفحه گسترده فعال باشد صورتی

 .شود اده ميکه تغيير کرده باشد، در قسمت نمایش صفحه گسترده نشان د ، درصورتیمختصات نقطهدهد  میاجازه 

 

، ندازه، امانند رنگ( اشياء یها توانيد ویژگی میشود که  میباز  ها پنجره ویژگی و راست کليکمندر  "ها ویژگی" با انتخاب 

 .را تغيير دهيد) ، پراکندگی، نوع خطضخامت خط

١.٣(  GeoGebra به عنوان ابزار ارائه 

 استفاده از نوار پيمایش  )١.٣.٧

. را تعقيب کرد GeoGebra ي همراحل ترسيم یک فایل آماد توان میشود که از طریق آن  مینوار پيمایشي ارائه  GeoGebra در

 .نشان داده شود صفحه ترسيمرا انتخاب آنيد تا نوار پيمایش در پایين " مراحل ترسيمنوار پيمایش  " ي هنما گزین یدر منو

 

دوم از  ي همرحل ٧/٢ مثًال ( دهد میمراحل ترسيم را نشان  ي هکند و شمار میکليدهای هدایتی ارائه  يتعداد نوار پيمایش

 :)دهد ترسيم را نمايش مي ي هفت مرحله



 

 ١بازگشت به گام : آليد  

 بازگشت گام به گام: آليد  

 رفتن به جلو گام به گام: آليد  

 رفتن به آخرين گام: آليد  

  اجراي خودآار گام به گام: اجر

 .سرعت خودآار را تغيير دهيد" رااج"توانيد با استفاده ازجعبه متن در سمت راست کليد می: نکته

 توقف در اجراي خودآار :توقف

 .انتخاب آرده باشيدرا " اجرا"شود که کليد  میاین کليد تنها زمانی نمایش داده : نکته

 .دهد میرا نشان  روش ترسيم این آليد  :آليد 

 روش ترسيم )١.٣.٨

. دهد  میش ي ترسيم را نمايها که به صورت جدولي است که گامد توانيد از منوي نما انتخاب کني  میروش ترسيم تعاملي را 

به عقب  صفحه ترسيمقدم به قدم در   مراحل ترسيم نوار پيمایشدهد يک ترسيم را به آمك  روش ترسيم اجازه مي

 .برگردانيد

 پيمايش و اصالح روش ترسيم

 :کنيد دنبالرا  توانيد روش ترسيم میبا استفاده از صفحه کليد 

 .روید میقبلی ترسيم  ي هدر صفحه کليد به مرحل �با استفاده از جهت باال 

 .روید میبعدی ترسيم  ي هليد به مرحلدر صفحه ک �با استفاده از جهت پایين 

 .روید میاول ترسيم  ي هدر صفحه کليد به مرحل) Home ( با استفاده از کليد خانه

 .روید میآخر ترسيم  ي هدر صفحه کليد به مرحل) End ( با استفاده از کليد انتها

  .کنيد میانتخاب شده را حذف  ي همرحل) Delete ( با استفاده از کليد حذف

 .خابی تاثير بگذاردترسيم انت/ ی دیگر به اشياء وابسته تواند بر اشياء میاین کار : تهنک

 

 :کنيد دنبالرا  روش ترسيم ماوستوانيد با استفاده از  میچنين  هم

 .ترسيم ي هبار کليک بر یک ردیف برای انتخاب یک مرحل دو

 .دوبار کليک بر قسمت فوقانی یک ستون برای شروع روش ترسيم

 .دیگر در روش ترسيم ي هجا کردن یک مرحله ترسيم با مرحله ب کشيدن و رها کردن یک ردیف به منظور جا

 .این کار به دليل وابستگی اشياء مختلف هميشه امکان پذیر نيست: نکته

 .ترسيم ي برای شیء این مرحله منو راست کليک ی باز کردنکليک راست روی یک ردیف برا



 

 ،اضافه آنيد خواهيد میرا که   میمرحله ترسي: وارد کنيد دیتوانيد در هر موقعيتی مرحله ترسيم جدی می: نکته

به این مرحله ترسيم جدید . را باز بگذارید روش ترسيم ي هسازید پنجر میزمانی که یک شیء جدید . انتخاب کنيد

 .شود میوارد  در موقعيت انتخاب شده در روش ترسيم طور فوري

 

" قادر خواهيد بود که مراحل ترسيم مشخصی را به عنوان  روش ترسيم ي هاز پنجر در منو نما دکمه اجرابا استفاده از ستون 

زمان نمایش  به طور هم اشياء یها گروهرسيم با استفاده از نوار پيمایش هنگام هدایت مراحل ت. تعریف کنيد" وقف ي هنقط

 .شوند میداده 

 

 .را فعال یا غير فعال کنيد های مختلفی از روش ترسيم توانيد ستون می روش ترسيم ي هنما در پنجر یبا استفاده از منو: نکته

 به عنوان خروجي صفحه وب روش ترسيم

GeoGebra  باز نما  یرا از منو روش ترسيم ابتدا باید. به عنوان یک صفحه وب خروجي بگيريد دهد که از روش ترسيم میاجازه

  .را انتخاب نمایيد" وب اتصفحشکل پویا در خروجي " ي هباز کرده و گزینرا  روش ترسيم ي هپرونده در پنجر یمنوسپس . کنيد

 

خواهيد  میترسيم را وارد کنيد و مشخص کنيد که آیا " تاریخ" ، "مولف"، "عنوان"توانيد  می از روش ترسيم خروجي ي هدر پنجر

را " نگیر روش ترسيم" توانيد یک  میبه عالوه، . را شامل شود یا نه ی جبریها پنجره عبارت و ترسيم صفحهتصویری از 

 .هم رنگ خواهند بود ،اشياء مربوطه در ترسيم آنبا رنگ  روش ترسيم اشياء درت که ین معناساین بد. انتخاب آنيد

 

بسياری از با قابل دیدن است و ) Firefox, Internet Explorerمانند  ( وسط هر مرورگر اينترنتيایجاد شده ت HTMLفایل : نکته

 . قابل ویرایش است) OpenOffice Writerمثل (های متنی  سيستم

 GeoGebra يها تنظيمتغيير  )١.٣.٩

GeoGebra برای مثال، . خود را ایجاد و ذخيره نمایيد ي همورد عالق یها تنظيمدهد که  میازه اج ها گزینه یبا استفاده از منو

" قائمه ي همدل زاوی" ، و"انتخاب ي هاندازه جعب" ،"مدل نقطه"یا  تغيير دهيد و" رادیان" به " درجه" را از " واحد زاویه " توانيد می

 .اشياء را تغيير دهيد "نام گذاری"و چگونگیرا در صفحه " مختصات"عالوه چگونگی نمایشه ب. را عوض کنيد

 .را ببينيد ها گزینه یمنو برای اطالعات بيشتر بخش مربوط به

 

بعد از این . ظر خود را ذخيره کنيدسفارش مورد ن ها ی گزینهمنواز  " ها تنظيم ي هذخير"   ي هتوانيد با انتخاب گرین می

GeoGebra  برای هر فایلGeoGebra برد میسازید ظاهر سفارشي مورد نظر شما را به کار  میی جدیدی که. 

 .را به حالت از پيش تعيين شده درآورید ها تنظيمتوانيد  می "ی اوليهها تنظيمبه  برگرداندن" ي هبا گزین: نکته



 

را زیاد ) ها منو گزینهاز  ( قلمتوانيد اندازه  میکنيد  میبه عنوان یک ابزار نمایشی استفاده  GeoGebraکه از  در صورتی: نکته

 .اشياء را ببينند هاي عنوانو  ها متنکنيد تا بينندگان به راحتی 

١.۴(  GeoGebra عنوان ابزارتأليفی به 

 هاي چاپ گزينه )١٠.۴.١

 صفحه ترسيمچاپ 

GeoGebra  ترسيمی  صفحه دهد که میاجازه GeoGebraرا از منو " پيشنمای چاپ" ي هتوانيد گزین می. ی خود را چاپ کنيد

عالوه ه ب. ترسيم را تعيين کنيد" تاریخ" ، "مولف"، "عنوان"توانيد  میچاپ نمای ه پيشهنگام ظاهر شدن پنجر. پرونده بيابيد

  .تعين نمایيد) عمودی یا افقی(و جهت کاغذ را ) در مقياس سانتيمتر ( چاپ ي هنتيج" مقياس"توانيد  می

 

  .را بزنيد Enter چاپ در چاپ نهایی باید آليد نماي به منظور ایجاد تغيير متن یا طرح بندی پيش: نکته

 چاپ روش ترسيم

توانيد  میسپس . نما باز کنيد یمنو با استفاده از روش ترسيم را ي پنجرهابتدا باید  چاپ کنيد، را خواهيد روش ترسيم میاگر 

" ، "مولف"، "عنوان"توانيد  میدوباره . جدید باز کنيد ي هپرونده این پنجر یرا ازمنو پيش نمایش چاپ روش ترسيم ي هپنجر

 ..تغيير دهيد چاپ روش ترسيم یا جهت کاغذ را قبل از" مقياس"وارد کنيد و یا را ترسيم " تاریخ

 

را در روش  های مختلف ستون" اجرا"، "جبر"، "فرمان"، "تعریف"، "نام" وانت می روش ترسيم ي هدر پنجر نما یاز منو: نکته

 .تغيير داد ترسيم

 صفحه ترسيمساخت تصاوير از  )١١.۴.١

 به عنوان تصوير صفحه ترسيمذخيره 

  .تان ذخيره کنيد خود را به عنوان یک عکس در رايانه صفحه ترسيم دتواني مي

فضای موجود در صفحه را اشغال  ي هاگر ترسيم هم. به طور کامل به عنوان عکس ذخيره خواهد شد صفحه ترسيم: نکته

 :توانيد مینکرده باشد، شما 

ترسيم خود را در   ، نمایی کوچک بزارا،  نمایی بزرگ ابزار ،فحه ترسيمصجابجایی  استفاده از ابزار با 

را با کشيدن یکی  GeoGebraتوانيد اندازه پنجره  سپس، می. قرار دهيد صفحه ترسيمي باالیی سمت چپ  گوشه

 .کاهش دهيد ماوسبا  ها از گوشه



 

مشخص و به عنوان عكس ذخيره  صفحه ترسيم توانيد تعيين کنيد کدام بخش از میانتخاب  مستطيل ستفاده ازبا ا

  .دشو

روی هم را در مستطيل ه های روب گوشه، را ایجاد کنيد که مانند قطر ٢_و خروجي ١_توانيد نقاط خروجي می

  .معين کند خروجي

 .دنباش قابل رویت صفحه ترسيمباید در  ٢_و خروجي ١_خروجي :نکته

 

در پنجره ظاهر شده . خروجي را انتخاب کنيد ي هپرونده گزین یدر منو به عنوان تصویر صفحه ترسيمی  گزینهقبل از کليک بر 

 .ر خروجي را تعيين کنيدفایل تصوی) dpiواحد " (وضوح"، و)متر واحد سانتی"(مقياس"، "شکل بندی"باید 

 

  .شود میمتر و پيکسل نشان داده  خروجي و در باالی آليدها در واحد سانتی ي هاندازه تصویر ایجاد شده در پایين پنجر: نکته

 

 .ببينيد تصویر خروجی شکل به صورت های تصویری را در بخش اطالعات بيشتر درمورد فایل

 در بخش تخته نگه دارنده  صفحه ترسيم کپی کردن

  :تان وجود دارد در بخش تخته نگه دارنده رايانه صفحه ترسيمهای مختلفی برای کپی کردن  روش

  .را انتخاب کنيد صفحه ترسيم به تخته نگهدارنده تصویر برداری از  ي هگزین ویرایش یدر منو

 .را انتخاب کنيد خروجي ي هباید گزینبه تخته نگه دارنده  صفحه ترسيمقبل از کليک بر  پرونده یمنودر 

 (png, eps) تصویرخروجی شکل به صورت  –خروجي  – پرونده یمنو ( به عنوان تصویر صفحه ترسيمدر پنجره 

 .کليک کنيد" تخته نگه دارنده  " ي هتوانيد بر گزین می

 

) .را ببينيد PNGقالب ( PNGشما به عنوان یک تصویر دستگاهدر بخش تخته نگه دارنده را  محتواي صفحه ترسيم ويژگياین 

  شود جايگذاري) اسناد پردازش کلمه مانند ( تواند در سندهای دیگر میاین تصویر . کند میکپی 

 

را از منوي پرونده، خروجي  تصویرخروجی شکل به صورت ، گزينه ) سانتی متر( براي ايجاد خروجي با مقياس مشخص :نكته

 . )را ببينيد خروجی شکل به صورت تصویر( .انتخاب نماييد

    ساخت صفحات وب پويا )١٢.۴.١

GeoGebra  ی ها دهد که از فایل میاجازهGeoGebra  قبل از . شوند میخوانده  آاربرگ پوياصفحات وب تعاملی بسازید که

با این کار . گزینه خروجي را انتخاب کنيد پرونده یر منوباید د" (html) ویا در صفحات وبخروجی شکل پ" ي هکليک بر گزین

 :شود میباز  های پویا اي برای کار برگ پنجره

 وارد کنيد ی پویاها را برای کار برگ" تاریخ" ، "مولف"، "عنوان"توانيد  در باالی پنجره خروجي می



 

مانند تعریف ترسيم یا وظایف (ا پایين ترسيم پوياي خود متن وارد کنيد دهد که در باال ی اجازه می" عمومی"برگه 

در صفحه وب باز شود یا با کليک یک آليد  به طور مستقيمتوانيد معين کنيد که آیا خود ترسيم  چنين می هم). آن

 .باز شود

کاربردی  ي هن باز شدن پنجرمانند نمایش آیکن، امکا ( دهد که ميزان عملگری ترسيم پويا میاجازه  "پيشرفته"برگه 

GeoGebra نوار ابزار، اصالح  مانند نمایش(رابط کاربر را که در اپلت تعاملی  ي هصفح .را تغيير دهيد) با دوبار کليک

  .تغيير دادتوان  می نيز شود، مینشان داده ) طول و عرض

توانيد  ميخيلی بزرگ باشد،  (٧۶٨ x ١٠٢۴) تان با وضوح تصویر استاندارد اپلت برای صفحه رايانه ي هاگر انداز: نکته

 .ي آن را تغيير دهيد های پویا اندازه قبل از ایجاد کار برگ

 

 :شود میکنيد چندین فایل ساخته  میزمانی که یک کار برگ پويا ایجاد : نکته

  

  فایلHtml )  مثلcircle.html (–  باشد میاین فایل شامل خود کار برگ 

  فایلGGB )  مثلcircle.ggb (–  ترسيم این فایل شاملGeoGebra باشد می  

 ي هبست geogebra.jar )ها شامل  این فایل –)چندین فایلGeoGebra سازند می را پوياکار برگ  باشند و می. 

  .باشند تا ترسيم پويا کار کند باید در یک پوشه circle.html, circle.ggb , geogebra.jar)مانند (ها  این فایل ي ههم

قابل دیدن ) Mozilla, Internet Explorer, Safariمانند  ( مرورگر اينترنتي توسط هر) circle.htmlمثل  ( ایجاد شده HTMLیل فا

توانيد به صورت رایگان  میرا  Java. تان نصب کنيد را روی رايانه Javaبرنامه باید که ترسيم دیناميکی کار کند  برای این .است

رايانه مدرسه استفاده کنيد از مسئول  ي هدر شبکهای پویا  خواهيد ازکار برگ میاگر . نصب کنيد http://www.java.com از

  .را روی کامپيوترها نصب کند Javaبخواهيد  ي هشبک

 

با ) OpenOffice, Writer FrontPageمثل (ی ویرایش متنی ها بسياری از سيستمرا با  ی پویاها توانيد متن کار برگ می

  .ایجاد شده ویرایش کنيد HTMLبازکردن فایل 

 



 

 ورودی هندسی )٢

 نکات عمومی )٢.١

، توابع، خطوط مستقيم و مقاطع مخروطي را به صورت گرافيکي نمايش ها نقاط، بردارها، پاره خط، چند ضلعي صفحه ترسيم

 .شود  می آشكارحي با بردن ماوس روي هر شيء، توضي. دهد  می

) ابزارهای ترسيمی مراجعه کنيد به. (به ورودي ماوس وجود دارد GeoGebraي مختلفي براي تعيين چگونگي پاسخ ها روش

يا ) نقطه جدید  مراجعه کنيد به ابزار . (جديدي ايجاد شود ي نقطهبه عنوان مثال با کليک بر صفحه ترسيم، ممکن است 

 .رسم شود) دایرهنگاه کنيد به ابزارهاي ( اي دايرهو يا ) تقاطع  نگاه کنيد به ابزار (محل تقاطعي تعيين شود 

 ابزارهای ترسيمی )٢.٢

 . شود  میموجود در نوار ابزار فعال  ی دکمههر یک از ابزارهای زیر، با کليک روی 

 .چک سمت راست شکل منوها در نوار ابزار کليک کنيد تا منويي شامل ابزارهاي مختلف باز شودروي فلش کو

 .توانيد با کليک کردن روي صفحه ترسيم اشياء جدیدی را ايجاد نماييد  میدر تمام ابزارهاي ترسيم : نکته

 انتخاب اشياء

 .است جابجایی اربه معنای کليک روی آن با ماوس بعد از انتخاب ابز" انتخاب یک شیء"

 

 ابزار برای این منظور: رسم نمایيد مستطيل انتخابتوانيد یک  میخواهيد چند شیء را در یک زمان انتخاب کنيد،  میاگر 

کليد چپ ماوس را نگه داشته و  .مطلوب کليک نمایيد را انتخاب کرده سپس روی گوشه باال سمت چپ مستطيل جابجایی

با رها کردن . مطلوب هدایت نمایيد )از روي قطرمستطيل( نشانگر ماوس را به موقعيت گوشه پایين سمت راست مستطيل

 .شوند میماوس، همه ی اشياء داخل مستطيل انتخاب  ی دکمه

 

 .توانيد چند شیء را با هم انتخاب نمایيد میلف ضمن کليک روی اشياء مخت Ctrlداشتن کليد  با نگه :نکته



 

 تغيير سریع نام اشياء

گفتگوی ي  جعبهایجاد شده، روی آن شیء شروع به تایپ نمایيد تا  تازهبرای تغيير سریع نام یک شیء انتخاب شده یا شیء 

 .نمایيد انتخابرا " تأييد"کرده و دکمه  سپس، نام جدید شیء را تایپ. تغيير نام برای این شیء باز شود

 ابزارهای عمومی )٢.٢.١

 الگو برداری از سبک

شیء به یک یا تعداد بيشتری  از یک) مانند رنگ، اندازه و نوع خط ( ی ظاهریها این ابزار به شما امکان الگو برداری از ویژگی

ی آن را کپی کنيد ها خواهيد ویژگی میرا که اي  شيءبرای این منظور، پس از انتخاب ابزار فوق، ابتدا . دهد میشیء را 

 .را داشته باشند، کليک نمایيد ها خواهيد این ویژگی میسپس روی تمام اشياء که . انتخاب نمایيد

  حذف 

 .خواهيد حذف شود کليک کنيد میء که روی شی

 .استفاده کنيد" باطل نمودن آخرین عمل" ی  توانيد از دکمه میشیء را حذف کردید،  در صورتی که به اشتباه: نکته

 جابجايي 

 .اشياء آزاد را با ماوس کشيده و رها سازيد

 :  توانيد میانتخاب کرده و روی یک شیء کليک کنيد، در این صورت  را جابجاییابزار 

 .آن را حذف نماييد Delبا فشار دادن کليد  •

 ) متحرك سازينگاه کنيد به (  .با استفاده از کليدهاي اشاره گر آن را جابجا کنيد •

 .را فعال نمایيد جابجایی ابزار ی صفحه کليدرو Escتوانيد به سرعت با فشردن کليد  می: نکته

  صفحه ترسيمجابجایی 

 .بزارفوق، آن را بکشيد و رها کنيد و سطح نمايش صفحه ترسيم را تغيير دهيد، با انتخاب اصفحه ترسيمبرای جابجایی 

 .آن را جابجا کنيد صفحه ترسيمو کشيدن  Ctrl یا Shiftتوانيد با فشردن کليد  میهم چنين : نکته

 

 .تغيير دهيد ماوستوانيد اندازه محورها را با کشيدن  میدر این روش : نکته



 

 بررسی در صفحه گسترده 

این ابزار با . سازد میی متوالی از مقادیر آن را در نمای صفحه گسترده فراهم  و ذخيرهاین ابزار امکان جابجا نمودن یک شیء 

 .کند میاعداد، نقاط و بردارها کار 

 

 .برد میی مقادیر اشياء انتخاب شده به کار  نمای صفحه گسترده را برای ذخيره دو ستون خالی اول GeoGebra: نکته

  رابطه بين دو شيء 

 . )را ببينيد رابطههم چنين دستور  ( .را انتخاب کنيد ها ی دو شيء آن براي دريافت اطالعات در مورد رابطه

 جابجایی حول نقطه 

 ،ماوس توسط توانيد با کشيدن اشياء آزاد میسپس، . ابتدا مرکز دوران را مشخص کنيد

 .را حول این نقطه دوران دهيد ها آن

 ها پنهان یا آشکار کردن نام 

 .براي آشکار يا پنهان آردن نام يك شيء، پس از انتخاب ابزار فوق روي آن آليك آنيد

 پنهان یا آشکار کردن اشياء 

سپس ابزار دلخواه دیگری را انتخاب کنيد تا تغييرات . برای این منظور بعد از انتخاب این ابزار روی شیء مورد نظر کليک کنيد

 .روی شیء اعمال شود

 

به راحتی . شوند میشده نمایش داده مشخص کنيد، تمام اشيای مخفی به صورت  میوقتی این ابزار را فعال : نکته

 .با از انتخاب در آوردن این اشياء ابزار دیگر، این اشياء را از حالت مخفی در آوریدنتخاب، پيش از اتوانيد  می

 



 

  نمایی بزرگ 

را  نمایی کوچکهم چنين بخش  ( .براي اين منظور بعد از انتخاب اين ابزار روي بخش مورد نظر از صفحه ترسيم آليك آنيد

 . )ببينيد

  

 نمایی کوچک 

را  نمایی بزرگهم چنين بخش  ( .براي اين منظور بعد از انتخاب اين ابزار روي بخش مورد نظر از صفحه ترسيم آليك آنيد

 . )ببينيد

  نقاط )٢.٢.٢

  تقاطع دو شیء 

 :براي ايجاد نقاط تقاطع دو شيء دو روش وجود دارد

 در صورت وجود. (شود  میتمام نقاط تقاطع مشخص : بعد از انتخاب ابزار تقاطع، دو شيء را مشخص آنيد( 

  شخص تقاطع مي نقطهتنها اين : تقاطع دو شيء آليك نماييد هاي بعد از انتخاب ابزار تقاطع، روي يكي از محل

 .شود  می

 

مشخص آرد آه آيا نقاط تقاطع روي امتداد شكل نيز مورد قبول هستند  ها يا آمان ها ، نيم خطها براي پاره خطتوان   می: نكته

براي مثال، امتداد . رود  میء به آار اين ويژگي براي تعيين نقاط تقاطع روي امتداد يك شي). ها پنجره ویژگینگاه کنيد به ( يا نه

 .يك پاره خط يا نيم خط، خط راست است

 نقطه ی مياني  

 ...براي به دست آوردن نقطه مياني، آليك آنيد روي

 .مشخص شود ها دو نقطه تا نقطه مياني آن . ١

 .يك پاره خط تا نقطه مياني آن مشخص شود .٢

 .خروطي تا مرآز آن مشخص شوديك مقطع م . ٣



 

  جدید نقطه 

 .شود  میجديدي ايجاد  ي نقطهپس از انتخاب ابزار، با آليك آردن روي صفحه ترسيم، 

 .گردد  میماوس مختصات نقطه ثابت  ي دآمهبا رها آردن : نکته

 

روي  اي نقطهتوان   میی، مقطع مخروطی، تابع یا منحنی ، خط راست و مقاطع مخروطي، چند ضلع با آليك روي يك پاره خط

 .)را ببينيد نقطهدستور ( آند  مینقطه تقاطع آن دو را ايجاد  تقاطع آليك آردن روي. آن شيء ايجاد آرد

 

 . )را ببينيد تقاطعدستور  ( .شود میتقاطع مشخص  ي نقطهشیء، با کليک کردن روی محل تقاطع دو : نکته

 بردار )٢.٢.٣

  بردار بين دو نقطه 

 .نقاط ابتدا و انتهاي بردار را مشخص آنيد

  بردار از یک نقطه 

 .ايجاد شود Bبه  Aو برداري از  B=A+v ي نقطهرا مشخص آنيد تا  vو بردار  A ي نقطه

 پاره خط )۴.٢.٢

  پاره خط بين دو نقطه 

ره خط را توان طول پا  میي جبري ها عبارت ي پنجرهدر . شود میایجاد  Bو  A، پاره خطی بين Bو  A ي نقطهبا تعيين دو 

 .مشاهده نمود

  پاره خط معّين 

ظاهر شده، مشخص  ي پنجرهطول مورد نظر را در . خواهيد پاره خط از آن شروع شود، آليك آنيد  میآه  A ي نقطهروي 

 .نمائيد

 جابجاییتوان با ابزار   میرا  Bانتهايي  ي نقطه. آند  میايجاد  Bانتهايي  ي نقطهو  aاين ابزار يك پاره خط با طول : نکته

 .دوران داد Aحول نقطه ابتدايي 



 

 نيم خط )۵.٢.٢

  نيم خط گذرنده از دو نقطه 

ي جبري ها در پنجره عبارت. آند  میايجاد  Bو گذرنده از  A وعشر ي نقطهيك نيم خط با  Bو  A ي نقطهبا مشخص آردن دو 

 .توان معادله خط را مشاهده نمود  می

 چندضلعي )۶.٢.٢

  چندضلعي 

 ي پنجرهدر . اوليه کليک کنيد ي نقطهبراي رسم يک چندضلعي روي حداقل سه نقطه پشت سر هم و در نهايت روي 

 .ي جبري مساحت چندضلعي نمايش داده خواهد شدها عبارت

  چندضلعي منتظم 

 .دو نقطه را انتخاب کرده و سپس تعداد اضالع چندضلعي مورد نظر را وارد کنيد

 خطوط )٢.٢.٧

  ساز  خط نيم 

 .توان تعريف نمود  میمساز را به دو روش خط ني

  ي نقطهبا مشخص کردن سه A ،B  وC خط نيمساز زاويه ،ABC  شود که در آن   میايجادB رأس زاويه است 

   طول  .شود  میبا مشخص کردن دو خط متقاطع، دو نيمساز مربوط به زواياي ناشي از برخورد آن دو زاويه ايجاد

  .باشد  میک بردار جهت تمام نيمسازها ي

 خط برازش 

برای استفاده از این ابزار یکی از . کند میبهترین خط برازش را برای تعدادی از نقاط ایجاد 

 :استفاده کنيدرا دو روش زیر 

  نقاط میشامل تما  مستطيل انتخابایجاد یک. 



 

  ها برای ایجاد بهترین خط برازش آن ليستی از نقاط انتخاب 

  خط گذرنده از دو نقطه 

 .باشد  می) B-A(بردار راستاي خط . شود میمشخص  Bو  A، خط راست گذرنده از Bو  A ي نقطهبا مشخص آردن دو 

  خط موازي 

راستاي اين خط همان . شود  میتعريف  gو موازي  A، خط راست گذرنده از خارج از آن A ي نقطهو  gبا مشخص آردن يك خط 

 .باشد  می gراستاي 

  خط عمودمنصف 

 .شود  میمشخص  Bو  A ي نقطهو يا دو  sعمودمنصف يک پاره خط با پاره خطي مانند 

 .است ABيا همان  sپاره خط  بردار عمود راستاي خط : نکته

  خط عمود 

 . کند  میرا مشخص  gو عمود بر  A، خط راست گذرنده از Aو يک نقطه مانند  gمشخص کردن يک خط مانند 

 .است g بردار عمود راستاي اين خط : نکته

  يا قطري خط قطبي 

 :کند  میاين ابزار خط قطبي يا قطري يک مقطع مخروطي را ايجاد 

  يد تا خط قطبي آن را به دست آوريدنقطه و مقطع مخروطي را مشخص کن. 

  وريدبه دست آرايا بردار و مقطع مخروطي را مشخص کنيد تا خط قطري آن. 

   خط مماس 

 :توان ايجاد نمود  میي يک مقطع مخروطي را به دو روش ها مماس

   ي نقطهبا مشخص کردن A و مقطع مخروطي c  تمام خطوط مماس برc رنده از و گذA  شود  میايجاد. 

  با مشخص کردن خطg  و يک مقطع مخروطيc تمام خطوط مماس بر ،c  و موازيg  شود  میايجاد 



 

 

 .آند  میايجاد  x=x(A)را در  f، خط مماس بر fو تابع  A ي نقطهمشخص کردن  

د، خط مماس از این نقطه عبور خواهد روی نمودار تابع باش A ي نقطهاگر . دهد میرا نشان  A ي نقطه xمختصات  x(A): نکته

 .کرد

  مقطع مخروطي )٢.٢.٨

  دايره با تعيين مرکز و شعاع 

 .شود  میبراي وارد کردن شعاع باز  اي پنجرهبه عنوان مرکز،  M ي نقطهبعد از مشخص کردن 

  محيط دايره با تعيين مرکز و يک نقطه روي  

 . شود  میمشخص  Pو گذرنده از  Mدايره ای با مرکز  ،P ي نقطهو  M ي نقطهبعد از مشخص کردن 

 .باشد  می MPفاصله برابر شعاع اين دايره اندازه : نکته

   دايره گذرنده از سه نقطه 

 .کند  میدايره ی گذرنده از اين سه نقطه را مشخص  Cو  A ،B ي نقطهکردن سه  مشخص

 .شود  میمشخص  ياگر سه نقطه روي يک خط راست واقع باشند، به جاي دايره خط: نکته

 پرگار 

 .ک کنيدسپس، روی مرکز دایره جدید کلي. یک پاره خط یا دو نقطه برای تعيين شعاع انتخاب کنيد

  مقطع مخروطي با پنج نقطه 

 .شود  میايجاد  ها با مشخص کردن پنج نقطه، مقطع مخروطي گذرنده از آن

 .شود میحتی اگر چهار نقطه از این پنج نقطه روی یک خط واقع باشند، باز هم مقطع مخروطی تعریف  :نکته

 بيضی 

  .روی محيط بيضی انتخاب کنيد میسپس نقطه سو. را انتخاب کنيد ی بيضیها کانون



 

  هذلولی 

  .سوم را روی محيط هذلولی انتخاب کنيد ي نقطهسپس . ی هذلولی را انتخاب کنيدها کانون

  میسه 

 .دی را انتخاب کنيدها   نقطه کانون و خط

  کمان وقطاع )٢.٢.٩

 .باشد  میمقدار جبري يک کمان طول آن، و مقدار جبری یک قطاع مساحت آن : نکته

   کمان با تعيين مرکز و نقطه شروع و پايان 

 Bو نقطه ی انتهايی آن  Aشود، که نقطه ی شروع آن   میايجاد  Mبا مرکز  اي دايره Bو  M ،A ي نقطهبا مشخص کردن سه 

 .باشد  می

 .روي کمان دايره باشد Bالزم نيست نقطه ی : نکته

   قطاع دايره با تعيين مرکز و دو نقطه 

 Bو نقطه ی انتهايی آن  Aشود، که نقطه ی شروع آن   میايجاد  Mبا مرکز  اي دايره Bو  M ،Aبا مشخص کردن سه نقطه ی 

 .باشد  می

 .روي کمان دايره باشد Bالزم نيست نقطه ی : نكته

  کمان با تعيين سه نقطه 

 .شود  میجاد اي هنقطگذرنده از اين سه  اي دايرهبا مشخص کردن سه نقطه، کمان 

  قطاع با تعيين سه نقطه 

 .شود  میگذرنده از اين سه نقطه ايجاد  اي دايرهبا مشخص کردن سه نقطه، قطاع 



 

 نيم دايره  

 .شود  می ايجاد ABيک نيم دايره، با قطر پاره خط  Bو  Aبا مشخص کردن دو نقطه ی 

 عدد و زاويه )٢.٢.١٠

 زاويه 

 ...اين ابزار 

 زاويه بين سه نقطه 

 زاويه بين دو پاره خط  

 زاويه بين دو بردار 

 کند  میي داخلي يک چندضلعي را ايجاد ها و تمام زاويه.  

ی ساعت ایجاد شده باشد، ابزار زاویه، زوایای ها اگر چند ضلعی با انتخاب اضالعش در جهت خالف عقربه: نکته

 .دهد نمايش ميداخلی چند ضلعی را 

 

بنابراین ترتيب انتخاب اشياء در استفاده از ابزار زاویه مهم . شوند میی ساعت ایجاد ها زوایا در جهت خالف عقربه: نکته

در " اجبار در نمایش زاویه بيش از نيم صفحه " نه باشد، گزی ١٨٠°خواهيد بيشترین اندازه ی زاویه محدود به  میاگر . است

 .را از حالت انتخاب خارج نمایيد ها ژگي پنجره وي" پایه"برگه ی 

  زاويه معّين

اين ابزار يک . ان اندازه ی زاويه را وارد نمودتو  میشود که در آن   میظاهر  اي پنجره Bو  Aبعد از مشخص کردن دو نقطه ی 

 .(AB A')=αکند که در آن  میايجاد  αو يک زاويه ی  'Aنقطه ی 

  مساحت 

 .در صفحه ترسيم مشخص کنيد امتن پويتوانيد مساحت چندضلعي، دايره يا بيضي را به صورت   میبا استفاده از اين ابزار 

  فاصله 

هم چنين . دهد  میدر صفحه ترسيم به دست  متن پويااين ابزار فاصله ي دو نقطه، دو خط و يک نقطه و يک خط را به صورت 

 .تواند طول یک پاره خط یا محيط دایره یا چند ضلعی را نمایش دهد می



 

   غزندهل 

ی  براي هر عدد يا زاويه يدتوان  میبه راحتي . يک لغزنده، نمايش گرافيکي يک عدد يا زاويه مستقل است GeoGebraدر : نکته

 )را ببينيدپنهان آردن /ابزار آشكار و ابزار استفاده از منو راست کليکبخش ( يک لغزنده ايجاد آنيد مستقل

. کليک کنيد تا يک لغزنده براي يک عدد يا يک زاويه ايجاد شود صفحه ترسيمبعد از انتخاب اين ابزار، روي جاي خالي از 

 .کند  میپيکسل را فراهم دد يا زاويه و عرض لغزنده بر حسب ع ]بيشترين، کمترين[باز شده امکاني براي تعيين بازه  ي پنجره

عدد مربوط به  هاي  پنجره ويژگي (تواند در صفحه مطلق يا نسبت به دستگاه مختصات مشخص شود   میموقعيت يک لغزنده 

 ).ببينيد و زاويه

 :بر زير وارد آنيد يد نماد درجه يا عدد پي را با استفاده از آليدهاي ميانتوان در پنجره گفتگوي لغزنده مي :نکته

Alt-O براي نماد درجه  

Alt-P ،براي نماد پيπ 

 شيب  

 .کند  میاين ابزار شيب خط را به صورت پويا در صفحه ترسيم مشخص 

 هاي بولي عبارت )٢.٢.١١

  پنهان آردن اشياء / براي آشكار جعبه انتخاب 

را  يمتغيرهاي بول بخش (به منظور آشکار يا پنهان کردن تعدادي شيء بر صفحه ترسيم کليک کنيد تا یک جعبه انتخاب 

 .گيرند، مشخص کنيد  میتوانيد اشيائي را که تحت تأثير اين جعبه انتخاب قرار   میظاهر شده،  ي پنجرهایجاد شود در ) ببينيد

از ليست توليد شده در پنجره ظاهر شده انتخاب آنيد يا آنها را با ماوس در هر جايي انتخاب  توانيد اين اشياء را مي: نكته

 .آنيد

 

 مكان هندسي )٢.٢.١٢

  مکان هندسي 

 اي نقطهسپس روي . خواهيد مکان هندسي آن رسم شود، انتخاب کنيد  میکه  اي نقطهرا به عنوان  Qمانند  اي نقطهابتدا 

 .وابسته به آن است کليک کنيد Qکه نقطه ی  Pمانند 

 ... ) و خط، پاره خط، دايره ( .دروي يک شيء باش اي نقطهبايد  Pنقطه ی : نکته 



 

 

 :مثال

  عبارتf(x)=x^٢–٢x–را در خط دستور وارد کنيد ١. 

  نقطه یA  را روي محورx را ببينيد نقطهو دستور  نقطه جديد ابزار . (قرار دهيد(. 

  نقطه یB=(x(A), f’(x(A)))  را که وابسته بهA است، تعريف کنيد.  

  را انتخاب کنيد و به درستي بر نقطه ی  مكان هندسيابزارB  و نقطه یA کليک کنيد. 

  نقطه یA  محور را در امتدادx  جابجا کنيد و حرکتB را بر خط مکان هندسي ببينيد. 

 

 .را در خط دستور وارد کنيد ١–٢x–٢^f(x)=xت عبار

 .)را ببينيد نقطهو دستور  نقطهابزار . (قرار دهيد xرا روي محور  Aنقطه ی 

 .است، تعريف کنيد Aرا که وابسته به  B=(x(A), f’(x(A)))نقطه ی 

 .کليک کنيد Aو نقطه ی  Bرا انتخاب کنيد و به درستي بر نقطه ی  مکان هندسيابزار 

 .را بر خط مکان هندسي ببينيد Bجابجا کنيد و حرکت  xمحور را در امتداد  Aنقطه ی 

  ی هندسیها تبدیل )٢.٢.١٣

 .:و تصاوير قابل اعمال است ها ر مورد نقاط، خطوط، چندضلعيي هندسي زير دها تبديل

  تجانس 

شود که در آن    میباز  اي پنجره. کليک کنيد) مرکز تجانس ( سپس روي نقطه ی مورد نظر. ابتدا شيء را مشخص کنيد

 .توانيد نسبت تجانس را مشخص کنيد   می

   تقارن محوري 

 .سپس روي خط مورد نظر کليک کنيد. ابتدا شيء را مشخص کنيد

   تقارن مرکزي 

 .که قرار است نسبت به آن قرينه سازي انجام گيرد، کليک کنيد اي نقطهابتدا شيء مورد نظر را انتخاب کنيد، سپس بر 



 

 قرینه نسبت به دایره 

 .نقطه ی مورد نظر را انتخاب کرده، سپس روی دایره کليک نمایيد. کند میاین ابزار یک نقطه را نسبت به دایره قرینه 

  دوران 

توان زاويه دوران را    یمشود که در آن    میباز  اي پنجره. سپس روي نقطه ی مورد نظر کليک کنيد. ابتدا شيء را مشخص کنيد

 .مشخص نمود

  انتقال 

 .سپس روي بردار مورد نظر کليک کنيد. ابتدا شيء را مشخص کنيد

  متن )٢.٢.١۴

  درج متن 

 .دماييرا وارد ن LATEX يها فرمول با اي پويا و ثابت،هاي  متن يدتوان   میابزار فوق  با استفاده

 :هاي زير انتخاب آنيد خواهيد متن را وارد آنيد به آمك روش ابتدا مكاني را آه مي

  کنيد   میمتن جديدي در آن محل ايجاد ي ترسيم  صفحهکليک کردن روي با. 

  شود   میبه اين نقطه تعيين کنيد که موقعيت آن نسبت    میکليک کردن روي يک نقطه، متن جديدي را ايجاد با 

 .دماييدر آن وارد نمتن را توانيد  شود که می سپس جعبه ی گفتگویی ظاهر می

موقعيت متن را به صورت مطلق و یا نسبت به دستگاه مختصات  ها پنجره ويژگيدر جعبه ی " پایه"توان در برگه ی  می: نکته

 .تعيين کرد

 .تأثيري بر آن ندارد ساختار، متن ثابت به هيچ شيء رياضي وابسته نيست و معموًال تغيير

سپس روی  )Aمانند نقطه (کند  میدر اشياء مرتبط با آن، تغيير  شامل مقادیری مربوط به اشياء است که با تغيير متن پويا 

توان قسمت ثابت متن را  برای ایجاد متن پویا می .ن در متن نمایش داده شود کليک نمایيدخواهيد ویژگی آ میشیء ای که 

 .با صفحه کليد وارد نمود

 .باشد متن مرآب متني است آه شامل متن ثابت و متن پويا مي

برای این کار . (ندک میبرای ایجاد متن پویا را اضافه  )Point A = " + A") به صورت خودکار دستورات الزم GeoGebra: نکته

 ).نمایيد متن ثابت را داخل گيومه قرار داده و بقيه ی متن را با عالمت جمع به آن متصل 

 ورودي توضيح



 

 ثابت اين متن” ثابتمتن 

 ”است

 A )وجود داشته باشد Aاگر نقطه (متن پويا 

پويا با استفاده از پارامترهاي مربوط به مرآب دو قسمتي متن 

 Aنقطه ی 

A +"طه نقA " 

پويا با استفاده از پارامترهاي مربوط  مرآب سه قسمتي متن

 a عددبه 

”a=” + a + ”cm” 

 

در غير این صورت . اگر بخواهيد متن ثابتی ایجاد نمایيد که معادل نام یک شیء باشد، باید آن را در گيومه قرار دهيد: نکته

GeoGebra  توانيد هر متن دلخواهی را  البته می. دهد میآن را نام شیء قرار به صورت خودکار متنی پویا ایجاد کرده و مقدار

 .صی نباشد، بدون گيومه وارد نمایيدکه نام شیء خا

 

اید با ب) ثابت و پویا( های مختلف متن بخش. باید داخل گيومه قرار گيرد ،متن ثابت داخل متن پویادر يك متن مرآب  :نکته

 .عالمت جمع به هم متصل شوند

  LaTeXيسيفرمول نو

  درج متن ي پنجرهبرای این منظور در . وارد نمود LaTeXی ها توان متون را به صورت فرمول هم چنين می GeoGebraدر 

  .را عالمت زده و فرمول مورد نظر را وارد نمود" LaTeX فرمول" گزینه 

را بين عالمت  LaTexاست بايد متن ثابت را وارد آنيد و سپس فرمول  LaTexامل فرمول به منظور ساختن متني آه ش: نكته

 .قرار دهيد $

 .${ ٢ }sqrt\$طول قطر برابر است با  :مثال

اين آدهاي اضافه . دانتخاب نمایي"  LaTeXفرمول " ی  گزینهی رایج را از ليست کنار ها توانيد نمادهای مربوط به فرمول می

خواهيد متن پويا به همراه فرمول بسازيد، بايد  اگر مي. دهد در بين دو براآت قرار مي گيرند و مكان نما را قرار ميشده در متن 

 .آليك آنيد تا نام ان در متن مرآبتان به درستي وارد شود GeoGebraروي شيء 

 توان به هر مستند مرتبط با   میبراي توضيحات بيشتر . توضيح داده شده است LATEX در ادامه بعضي از دستورهاي مهم

LATEX مراجعه نمود. 

 LATEXورودي  نتيجه

a.b a \cdot b 

b

a

 

\frac{a}{b} 

x 
\sqrt{x} 



 

n x 
\sqrt[n]{x} 

v


 \vec{v} 

AB 
\overLine{AB} 

x٢ x^{٢} 

a١ a_{١} 

sin α + cos β \sin\alpha + \cos\beta 


b

a
xdx

 

\int_{a}^{b} x dx 



n

i ١ i٢ 

\sum_{i=١}^{n} i^٢ 

 

 تصاویر )٢.٢.١۵

  درج تصوير 

 سازد   میاين ابزار امکان اضافه کردن تصوير به صفحه ترسيم را فراهم 

  شود   میی پايين سمت چپ تصوير، مشخص  موقعيت گوشه ي ترسيم، صفحهبا کليک کردن روي. 

 آند با آليك آردن روي يك نقطه آه موقعيت پايين سمت چپ تصوير را مشخص مي  

 .توان پرونده ی تصوير مورد نظر را انتخاب نمود   میشود که در آن    میظاهر سپس يک جعبه گفتکوي باز کردن پرونده 

 

و کليک بر صفحه ترسيم، تصویر موجود در تخته ی  Altتوانيد با کمک کليد ميان بر  می درج تصویر، پس از انتخاب ابزار  :نکته

 .درج کنيدGeoGebra نگهدارنده را در صفحه ترسيم

 هاي تصوير ويژگي )٢.٢.١۶

  موقعيت

 ها ژگي پنجره وي در" پایه " به بخش  .توان موقعيت یک تصویر را در صفحه و یا وابسته به دستگاه مختصات، تثبيت کرد می

  .مراجعه کنيد

 

توانيد عالوه بر تنظيم اندازه  می. توان تنظيم کرد می، ها ژگي پنجره وي" موقعيت " ویر را در بخش موقعيت سه گوشه ی یک تص

 .  ی تصویر، تصویر را بچرخانيد و یا آن را کج کنيد



 

  چپ پایين تصویرموقعيت گوشه ی : ١گوشه ی  

 موقعيت گوشه ی راست پایين تصویر: ٢وشه ی گ  

کنيد، تنظيم شود، این بخش عرض تصویر را هم  میرا تنظيم  ١این گوشه ممکن است وقتی که گوشه ی : نکته

 .نماید میمشخص 

  موقعيت گوشه ی باالیی سمت چپ یک تصویر: ۴گوشه ی  

کنيد، تنظيم شود، این بخش ارتفاع تصویر را هم  میرا تنظيم  ١این گوشه ممکن است وقتی که گوشه ی : نکته

  نماید میمشخص 

  .را نيز ببينيد گوشه دستور :نکته

 

 :مثال

  .را ایجاد کنيد تا تاثير نقاط گوشه را مشاهده کنيد Cو A ،Bسه نقطه ی 

  نقطه یA  را به عنوان گوشه ی اول، وB  با جا به جا کردن نقاط . ی دوم در نظر بگيریدرا به عنوان گوشهA  وB  با

  .توانيد تأثير جا به جا کردن این نقاط را بر تصویر مشاهده کنيد می، جابجاييابزار

  این بار هم نقطه یA  ،را به عنوان گوشه ی اولC ا به جا این نقاط را ج. را به عنوان گوشه ی چهارم در نظر بگيرید

  .را مشاهده و تحليل کنيد ها کنيد و تأثير این جابه جایی

 را جا به جا کنيد و کج شدن تصویر را مشاهده کنيد ها در پایان، نقاط سه گوشه را تنظيم کنيد و گوشه.  

 

 :مثال

 Aيد تصویر در موقعيت خواه ميحال اگر . مشاهده کردید ها را بر موقعيت و اندازه ی گوشه ها شما پيش از این تأثير گوشه

  :ی زیر استفاده کنيدها توانيد از عبارت میواحد باشد،  ۴و ارتفاعش  ٣باشد و عرض آن 

  گوشه ی اول راA قرار دهيد. 

  گوشه ی دوم راA + (٠ ,٣) قرار دهيد.  

  گوشه ی چهارم راA + (٠, ۴) قرار دهيد.  

 .ی تصویر تغيير نخواهد کرد اندازه. ، حرکت دهيدجابجايي  را با ابزار Aاگر نقطه ی  :نکته

  تصوير پس زمينه

ينه پشت محورهاي يک تصوير پس زم.  .)ببينيد ها ژگي پنجره ويقسمت  ( توان تصويري را به عنوان پس زمينه قرار داد   می

 .توان آن را با ماوس جابه جا کرد   میمختصات قرار گرفته و ن

 .را انتخاب نماييد ها ويژگيبراي تغيير تصوير پس زمينه از منوي ويرايش، : نکته

 



 

  شفافيت

توان    میمقدار شفافيت یک تصویر را . توان آن را شفاف نمود   میبراي مشاهده ی تصاوير يا محورهاي واقع در پشت يک تصوير 

 .)را ببينيد ها ژگي پنجره ويقسمت  ( .تعيين نمود ١٠٠% تا  ٠%بين 

 



 

 ورودي جبري )٣

  نکات عمومي )٣.١

با . شوند مینشان داده هاي جبري  ه عبارتپنجردر قسمت ) مانند مقدارها، مختصات، معادالت(نمایش جبری اشياء ریاضی 

 دستورهاو  ورود نواربخش (توانيد اشياء را ایجاد کرده و یا تغيير دهيد  می GeoGebraی  نوار ورودی در پایين صفحه استفاده از

 .).را ببينيد

 را فشار دهيد Enterنوار ورودی کليد پس از تایپ تعریف هر شیء در: نکته

. 

نيست که دیگر نيازی  شوند و میمتمرکز  صفحه ترسيمبين نوار ورودی و  نمايش Enter پس از هر بار فشردن کليد: نکته

 .در نوار ورودی کليک کنيد ماوسها ابتدا با دستوربرای وارد کردن عبارات و 

 

 نامگذاری اشياء

 .کند میبراساس حروف الفبا این شیء جدید را نامگذاری  GeoGebraبرای شیء در نظر نگيرید  میاگرنا: نکته

 

 توانيد برای آن نام خاصی تعيين کنيد سازید می که یک شیء را با استفاده از نوار ورودی می میهنگا

و عالمت مساوی ) A, Pمانند ( شوند، یعنی با تایپ نام میتنها با حروف بزرگ نام گذاری  نقاط  GeoGebra در: نقاط

  .روبروی مختصات آن

  i + ٢ = complex ,(°١٨٠ ;١) = P ,(۴ ,٢) = C: مثال

و ) v, uمانند (نام با تایپ . ؛شوند میبرای تمایز بين نقاط و بردارها، بردارها با حروف کوچک نام گذاری : بردارها

  .بردار عالمت مساوی روبروی مختصات

 ٢i – ١ =complex ,(°٩٠ ;٣) = u ,(٣ ,١) = v :مثال

همراه باشد (:) نام این اشياء پس از تایپ باید با عالمت : دوایر، مقاطع مخروطی ها، مقاطع مخروطی خطوط، دایره

  .عادالت آمده اندکه روبروی آن م

  :۴ = ٢^(٢ – y) + ٢^(١-x) :c ,٣ + g: y = x مثال

hyp: x^٢ – y^٢ = ٢ 

  . =g(x)یا  = f(x)، : برای نام گذاری معادالت نام آن را مانند مقابل روبروی آن تایپ کنيد:  :معادالت

 trig(x) = sin(x) ,٢^x + ۴, q (x) = x ٢ = h(x):مثال



 

نامي برا ي شيء جديد بر حسب ترتيب  GeoGebraاگر خودتان به طور دستي نامي براي يك شيء انتخاب نكنيد، : نكته

 .آند حروف الفبا انتخاب مي

ایجاد  S_{AB}با وارد کردن  SABو  ١_Aبا تایپ  A١برای مثال . شود میایجاد  انديسبا استفاده از خط زیرین در نام شیء : نکته

 شود می

 

  تغيير مقادیر

 :برای تغيير مقدار یک شیء آزاد دو راه وجود دارد

 را ببينيد دناحيه ورو(مقدار شیء با وارد کردن نام آن و مقدار جدید در نوار ورودی  تغيير(.  

را فشار  Enterرا تایپ کنيد و کليد  a = ۵ را تغيير دهيد، در نوار ورودی ٣ = aخواهيد عدد موجود  میاگر : مثال

 .دهيد

  جبری کليک  پنجره عبارترا فعال کنيد و بر روی شیء در قسمت  جابجاييابزار : جبریپنجره عبارت ویرایش

را  Enterکليد برای اعمال تغيير باید . را ویرایش کنيدمقدار  يدتوان میشود و  میا این کار یک جعبه متنی باز ب. کنيد

 .دبزني

  قابل تغييراند، اما برای اشياء وابسته تنها با تغيير شیء پدر و  به طور مستقيمکه مقادیر اشياء آزاد  در حالی : نکته

 .شیء وابسته امکان پذیر است تعريف مجددیا 

 ی جهت نما باال ها بعد از اینکه مکان نما را در نوار ورودی قرار دادید با استفاده از کليد�و پایين  �در صفحه کليد  

 .های قبلی را یکی یکی و به ترتيب مشاهده کنيد توانيد ورودی می

 نمایش تاریخچه نوار ورودی

توانيد  میدر صفحه کليد  �و پایين  �ی جهت نما باال ها بعد از اینکه مکان نما را در نوار ورودی قرار دادید با استفاده از کليد

 .های قبلی را یکی یکی و به ترتيب مشاهده کنيد ورودی

 .شود مینمایش داده  نوار ورودی راهنمای نوار ورودیدر سمت چپ  با کليک بر عالمت سوال کوچک : نکته



 

 وارد آردن نام، مقدار يا تعريف يك شيء در نوار ورود 

خواهيد نامش را در  را فعال آنيد و شيءاي را آه مي جابجاييابزار  :وارد آردن نام يك شيء

 .در صفحه آليد را فشار دهيد F۵سپس آليد . آنيد انتخاب آنيد نوار ورود وارد

 .ايد وابسته است نوشته F۴نام شيء به عبارتي آه در نوار ورود قبل از فشار دادن آليد : نكته

 : مقدار يك شيء وجود دارددو راه براي وارد آردن : وارد آردن مقدار يك شيء

 .از منوي آليك راست" آپي به نوار ورود"و انتخاب گزينه   آليك راست بر رو ي شيء

  F۵سپس فشار دادن آليد . خواهيد مقدار آن در نوار ورود وارد شود اي آه مي و انتخاب شيء جابجاييفعال آردن ابزار 

 .صفحه آليد

 .شود اضافه مي F۴ ليدآنيد قبل از فشار دادن آ مقدار شيء به عبارتي آه در نوار ورود تايپ مي :نكته

 . در نوار ورود وجود دارد) c = Circle[A, B] ,(٢ ,۴) = A)دو راه براي وارد آردن تعريف يك شيء : وارد آردن تعريف يك شيء

 .آند هاي قبلي را پاك مي آند و ورودي روي شيء تعريف شيء را وارد مي Altآليك و 

  F٣سپس فشار دادن آليد . خواهيد مقدار آن در نوار ورود وارد شود اي آه مي و انتخاب شيء بجاييجافعال آردن ابزار 

 .صفحه آليد

 .آند جايگذاري مي F٣فشار دادن آليد  تعريف شيء هر عبارتي را آه در نوار ورود تايپ آنيد، قبل از :نكته

  ناحيه ورود.  )٣.٢

GeoGebra توانيد اين اشياء را از نوار ورود  مي .توابع آار آند و و مقاطع مخروطي ها تواند با عددها، نقاط، بردارها، پاره خط   می

 .وارد آنيد Enter با مختصات يا معادله و سپس زدن آليد

 و زاويه عدد )٣.٢.١

 عدد 

یک حرف کوچک به عنوان نام به  GeoGebra) ٣مثًال ( دد تایپ کنيداگر فقط ع. شوند میاعداد با استفاده از نوار ورودی ایجاد 

خواهيد نام خاصی به عدد خود بدهيد، نام را تایپ کرده و به دنبال آن عالمت تساوی و عدد  میاگر . دهد میآن اختصاص 

 .)٣٢.r = ۵ مانند( تایپ کنيد

 .شود   میاستفاده  نقطهماد از ن ها براي نمايش اعشار در عددها و زاويه ،GeoGebraدر : نکته

برای عبارات و محاسبات   eو ثابت  πاز ثابت  ی ميان برها کليدآبشاري در کنار نوار ورودی یا با استفاده از  از منو پایين

  .توانيد استفاده کرد می



 

 .شناسایی خواهد کرد eآن را تحت عنوان عدد ثابت  GeoGebra به عنوان نام به کار نرفته باشد، "e"گر متغير ا :نکته

 زوايا

گيرد    مینيز در اندازه گذاري با واحد راديان مورد استفاده قرار  πثابت . شوند   میوارد ) rad(يا راديان ) °(زوايا به صورت درجه 

 .نيز وارد نمود piتوان به صورت    میکه آن را 

 : بر زیر در صفحه کليد ایجاد آنيد را با آليدهاي ميان πیا  °هاي  توانيد نشانه مي :نکته

Alt-O  برای نشانه°  

Alt-P  برای نشانهπ 

 .وارد آنيد) ٣ / α=pi(و يا يا راديان  (°α=۶٠)را با واحد درجه  αزاويه ی توانيد  مي :مثال

براي  ١٨٠/πدر حقيقت ثابتي به صورت  درجه نماد. دهد   میتمام محاسبات داخلي را بر حسب راديان انجام  GeoGebra :نکته

 .باشد   می تبديل درجه به راديان

را  ° / b = αاگر .کند بدون تغيير مقدار آن تبدیل می °٣٠ = αرا به زاویه  aعدد  °α = aیک عدد باشد، پس  ٣٠ = aاگر :  مثال

 .شود میتبدیل  ٣٠ = bبدون تغيير مقدار آن به عدد  αتایپ آنيد زاویه 

  دار و آليدهاي جهت ها لغزنده

با ). را ببينيد لغزنده بخش ( ترسيم نمايش داد ها روي صفحه توان با استفاده از لغزنده   میي مستقل را ها عددها و زاويه

متحرک سازی بخش  ( تغيير دهيد صفحه ترسيمرا در  ها توانيد مقادير عددها و زاويه   میاستفاده از آليدهاي جهت دار 

 .)را ببينيد دستی

   دير به بازهمحدود آردن مقا

محدود آرد  ]کمترين, بيشترين[توان اعداد و زواياي مستقل را به يك بازه  میها  ي لغزنده از منو ویژگی با استفاده از برگه

 )را ببينيد لغزندهبخش . (ها هم به آار برد توان براي لغزنده   میها را  بازه). را ببينيد ها پنجره ويژگي(

 

د نشو توانند معکوس می ها مشخص آنيد آه آيا آن ها نجره ویژگیپتوانيد در برگه پایه از    میبراي هر زاويه ی مستقلي : نكته

 .يا نه

  و بردارها ها نقطه )٣.٢.٢

 )را ببينيد ها  عددها و زاويهبخش . (تعريف نمود توان در مختصات دآارتي يا مختصات قطبي   میو بردارها را  ها نقطه

 .هستند حروف بزرگ نشان دهنده نقاط و حروف آوچك نشان دهنده بردارها: نکته

 

  :ها مثال



 

 ی  براي وارد کردن نقطهP  يا بردارv کنيم در مختصات دکارتي از دستور زير استفاده مي.P = (٠ ,١) يا v = (٠, ۵). 

  کنيم   میدر دستگاه مختصات قطبي تايپ: P = (٠ ;١°) يا v = (۵; ٩٠°) .  

زاویه  GeoGebraاگر عالمت درجه را تایپ نكنيد . برای جدا کردن دو مختصات باید از نقطه کاما استفاده آنيد :کتهن

 .کند میرا بر حسب رادیان وارد 

  ها و محورها خط )٣.٢.٣

 ها خط

در هر دو روش بايد از متغيرهاي از . يديا به صورت پارامتري وارد آن y و x رابه صورت يك معادله خطي بر حسب توانيدخط مي

 .همراه معادله استفاده است) و بردارها ها عددها، نقطه(قبل تعريف شده 

 .وارد شود بيايد و سپس معادله خط (:) نام خط بايد در ابتداي ورودي متني وارد شده و در ادامه آن يك عالمت : نکته

 :مثال

 ارد کردن خط براي وg  رابطه یg:٣x + ۴y=را تايپ کنيد ٢.  

  با تعريف پارامتر(t=٣)  قبل از وارد نمودن خطg  با استفاده از رابطه یg: X=(-۵, ۵) + t (۴, -٣)  فرم پارامتريک

 .معادله خط را خواهيد داشت

  در ابتدا پارامترهايm=و  ٢b= -را تعريف کنيد، سپس با وارد کردن  ١g:y=mx+b عادله ی خط مg  را با تعريف صريح

  .خواهيد داشت yنسبت به 

 ها محور

خطي عمود بر  [A, xAxis]براي مثال دستور . توان به دو محور مختصات ارجاع داد   می yAxis و xAxis يها در دستورها با نام

 .آند   میرا ايجاد  A و گذرنده از نقطه ی x محور

 .آند رسم مي Aگذرنده از نقطه  xخطي عمود بر محور:Perpendicular[A, xAxis]دستور: لمثا

  مقطع مخروطي )۴.٣.٢

، ها عددها، نقطه(متغيرهاي از پيش تعريف شده . شود   میوارد  y و x بر حسب ٢مقطع مخروطي به صورت معادله ی درجه 

 .له به آار بردتوان در اين معاد   میرا نيز ) بردارها

 .بيايد و سپس معادله وارد شود) :(نام مقطع مخروطي بايد در ابتداي ورودي وارد شده و بعد از آن يك عالمت : نکته 

 :چند مثال

 بيضي ell:  ell: ٩ x^١ + ٢۶ y^١ = ٢۴۴ 

 هذلولي hyp: hyp: ٩ x^١ – ٢۶ y^١ = ٢۴۴ 



 

 میسه   par: par: y^٢ = ۴ x 

 دايره k١:  k١: x^٢ + y^٢ = ٢۵ 

  دايرهk٢:  k٢: (x–۵)^٢ + (y+٢)^٢ = ٢۵ 

 

 .توان يك بيضي را به صورت زير تعريف نمود   میباشد،  =b ٣ و =a ۴ اگر براي مثال: نکته

ell: b^٢ x^٢ + a^٢ y^٢ = a^٢ b^٢ 

  x تعريف تابعي از متغير )۵.٣.٢

 .و توابع ديگر را به آار برد) عددها، نقاط، بردارها(توان متغيرهاي از پيش تعريف شده    میارد آردن يك تابع براي و

 :چند مثال

 تابع f:    f(x) = ٣ x^٣ – x^٢ 

 تابع g:    g(x) = tan(f(x)) 

 تابع بدون نام   sin(٣ x) + tan(x) 

 

  عملگرها و توابع ریاضی از پيش تعيين شدهدر بخش  )و غيره sin ،cos ،tanمانند (توابع از پيش تعريف شده در نرم افزار 

 .شوند   میتوضيح داده 

 .تابع وجود دارند مشتقو  انتگرالدستورهايي براي به دست آوردن  GeoGebraدر 

 .استفاده آنيد... و  f’(x) ,f”(x) از f(x) تابع تعريف شده هاي توانيد براي مشتق   میهم چنين : نکته

محسوب  fرا که تابعي از مشتق  ((٢+x)'f)g(x)=cosتوانيد تابع    میسپس . را تعريف کنيد ٢^x–٣^٣x=f(x)ابتدا تابع : مثال

 .دشود، به دست آوري   می

توان با ماوس جابجا    میو تابع آزاد را ) انتقال نگاه کنيد به دستور(توان به صورت بردار تعبير نمود    میعالوه بر اين، توابع را 

 )جابجايينگاه کنيد به ( .نمود

  ها محدود آردن توابع به بازه

 .شود   میاستفاده  تابع. ، از دستورb] ,[aبراي محدود آردن توابع به يك بازه 

  شده عريفتوابع و عملگرهای از پيش ت )۶.٣.٢

توان توابع و عملگرهای از پيش تعيين شده ی زیر را به    می) را ببينيد نوار ورود(براي وارد آردن عددها، مختصات يا معادالت 

 . کار برد

 .آن و پرانتز نباید فاصله باشد ها باید از پرانتز استفاده کرد و بين نام برای به کار بردن این عمليات: نکته



 

 

 ورودي عملگر ورودي عملگر
 + جمع ( )ld ٢لگاريتم 
 - تفريق ( )lg ١٠لگاريتم 

 فاصلهيا کليد  * ضرب ( )cos آسينوس
 فاصلهيا کليد  * كالرضرب اس ( )sin سينوس
 / تقسيم ( )tan تانژانت

 n،  ^ توان ( )acos آرك آسينوس
 ! فاآتوريل ( )asin آرك سينوس
 ( )gamma تابع گاما ( )atan آرك تانژانت

 ( ) پرانتز ( )cosh آسينوس هيپربوليك
 ( )x xمختصات  ( )sinh سينوس هيپربوليك
 ( )y yمختصات  ( )tanh تانژانت هيپربوليك

 ( )abs قدر مطلق ( )acosh آسينوس هيپربوليك معكوس
 ( )sgn تابع عالمت ( )asinh سينوس هيپربوليك معكوس
 ( )sqrt ريشه دوم ( )atanh تانژانت هيپربوليك معكوس

 ( )cbrt ريشه سوم ( )floor کوچکترين عدد صحيح آوچكتر يا مساوي
 ( )random کعدد تصادفي بين صفر و ي ( )ceil بزرگترين عدد صحيح بزرگتر يا مساوي

 x� یا ( )exp تابع نمايي  ()round آردن گرد
 ( )log یا ( )e( lnطبيعي، از (لگاريتم  ()log یا ( )ln لگاریتم گرفتن

 x ضرب مختلط x ضرب عدد مختلط
 

 :ها مثال

 :توان محاسبات را انجام داد میبا استفاده از نقطه و بردار  GeoGebraدر 

  نقطه یM وسط نقاط A و B  توان به صورت    میراM=(A+B)/تعريف آرد ٢. 

 طول بردار v  توان به صورت   میراl=sqrt(v*v) تعريف نمود. 

 متغيرهاي بولي و عملگرها  )٣.٢.٧

ي ها ی ورود دستور، عبارت در ناحيه: براي مثال .را براي متغيرهاي بولي اختصاص دهيد Falseو  True توانيد مقادير   می

a=true  وb=false و سپس آليد را وارد کنيدEnter را فشار دهيد. 

 جعبه انتخاب و کليدهاي جهت دار

جعبه ابزار  به ابزار . (جعبه انتخاب در صفحه ترسيم نمايش داده شوند توانند به صورت   میمتغيرهاي بولي مستقل 

ي ها توانيد مقدار متغيرهاي بولي را در پنجره عبارت   میبا استفاده از کليدهاي جهت دار .) نگاه کنيد پنهان آردن اشياء/ آشكار

 .)نگاه کنيد متحرک سازی دستی به. (جبري تغيير دهيد

دهد از يك جعبه  اين آار اجازه مي.  )٠يا  ١مقدار  ( .چنين ممكن است از متغييرهاي بولي شبيه اعداد استفاده آنيد هم: نكته

. استفاده آنيد سازي را آغاز و پايان دهيد، دهد متحرك آه اجازه مي سازي لغزنده متحركانتخاب به عنوان سرعت پوياي يك 

 فقط در صفحه ترسيم سازي آليد متحركسرعت ثابت نيز وجود داشته باشد، در اين مورد  سازي با اگر يك لغزنده متحرك

 . شود نمايش داده مي



 

 عملگرهاي بولي

 .توانيد از عملگرهاي بولي زير استفاده کنيد   می

 ليست مثال نوع
کليد 

صفحه 
 کليد

 عملکرد عملگر

 ها، خط ها، نقطه عددها،
 مساوي == يا ≟ == ≟ a == b  يا a، b a ≟ bمقطع مخروطي 

 ها، خط ها، نقطه عددها،
 نامساوي =! يا ≠ =! ≠ a != b  يا a, b  a ≠ bمقطع مخروطي 

 کوچکتر از > > > a, b a < bددهاي ع

 بزرگتر از < < < a, b a > bعددهاي 

 کوچکتر يا مساوي => يا ≥ => ≥ a <= b  يا a, b a ≤ bعددهاي 

 بزرگتر يا مساوي =< يا ≤ =< ≤ a >= b  يا a, b a ≥ bعددهاي 

 و ∧ && ∧ a, b a ∧ bمتغيرهاي بولي 

 يا ∨ || ∨ a, b a ∨ bمتغيرهاي بولي 

 معکوس ! يا ¬ ! ¬ a!  يا a ¬aمتغير بولي 

 موازي ∥  ∥ a, b a ∥ bهاي  خط

 عمود ⊥  ⊥ a, b a ⊥ bهاي  خط

 ليست اشياء و عملگرها )٣.٢.٨

 )ها ، دايرهها ، پاره خطها مانند نقطه. (توانيد ليستي از اشياء فراهم کنيد   میبا استفاده از اين دستور 

 :مثال

 L={A, B, C}  ليستي از سه نقطه تعريف شدهA ،B  وC  کند   میتوليد. 

 L={(٢,٠),(٢,٠),(١,١)}  کند   میليستي از سه نقطه ی بدون نام توليد. 

 مقایسه ليست اشياء

 :توانيد دو ليست اشياء را مقایسه کنيد می

  ی درست و غلط اعالم کنندها ند و به عنوان نتيجه گزینهبرابر باش اگر دو ليست:  ٢ليست == ١ليست. 

  ی درست و غلط اعالم کنندها برابر نباشند و به عنوان نتيجه گزینه اگر دو ليست:  ٢ليست =! ١ليست. 

 شوند داده نمي به صورت از پيش تعيين شده، اعضاي اين ليست در صفحه ترسيم نمايش :نكته. 

 تاعمال عملگرها و توابع به ليس

 .و توابع از پيش تعریف شده را به ليست اعمال کنيد، ليست جدیدی به دست خواهد آمد ها اگر عملگر: نکته

 



 

 :مثال جمع و تفریق

   .شوند میعناصر متناظر دو ليست به یکدیگرافزوده :  ٢ليست+١ليست

 .مانند میدر اندازه خود باقی  هر دو ليست: نکته

 .شود میبه هر عنصر ليست عددی افزوده : عدد+ ليست 

   .شود میعناصر ليست دوم از عناصر متناظر ليست اول کم :  ٢ليست  – ١ليست 

 .باید هم اندازه باشند ها ليست: نکته

 .شود میاز هر عنصر ليست عددی کم :  عدد -ليست 

 

 :مثال ضرب و تقسيم

   .شوند میعناصر متناظر دو ليست در ضرب : ٢يستل*١ليست

   .باید هم اندازه باشند ها ليست  :نکته

 .شوند میهای سازگار باشند، ضرب ماتریسی  اگر دو ليست ماتریس: نکته

 .شود میهر عنصر ليست در عددی ضرب :  عدد* ليست 

   .شود میم بر عناصر متناظر ليست اول تقسي دوم عناصر ليست:  ٢ليست /  ١ليست 

 .باید هم اندازه باشند ها ليست: نکته

 .شود میهر عنصر ليست بر عددی تقسيم  :ليست/ عدد 

 

 :های دیگر مثال

 .رسد میهر عنصر به توان دو :  ٢^ ليست 

 .شود میگرفته  sinهر عنصر ليست  از ) sin:  ليست (

 

 اشياء ماتریسی و عمليات ماتریسی )٣.٢.٩

GeoGebra شود میهای ماتریسی حاصل  دهد که به صورت ليستی شامل ردیف میرا نيز پوشش  ها ماتریس. 

 .است  نشان دهنده ماتریس }} ٧،٨،٩{،}۴،۵،۶{،}١،٢،٣{{  GeoGebra در:  مثال

  های ماتریسی عمليات

 : و تفریق مثال جمع

 .شوند میعناصر متناظر دو ماتریس مشابه به یکدیگرافزوده :  ٢ماتریس + ١ماتریس

 .شود میعناصر ماتریس دوم از عناصر متناظر ماتریس اول کم :  ٢ماتریس – ١ماتریس 



 

 

 :مثال ضرب و تقسيم

 .شود میهر عنصر ماتریس در عددی ضرب :  عدد* ماتریس 

   .شوند میضرب  یس به صورت ماتریسی در همدو ماتر: ٢ماتریس* ١ماتریس 

 .های ماتریس دوم باید تعداد عناصر یکسانی داشته باشند ن های ماتریس اول و ستو ردیف: نکته

 :دهد می {{۶ ,۵ ,۴} ,{٣ ,٢ ,١}} ضربدر{{۶ ,۵} ,{۴ ,٣} ,{٢ ,١}} ماتریس:  مثال

{{١ ,١٢ ,٩۵}, {٢ ,١٩۶, ٣٣}, {٢٩, ۴٠, ۵١}} 

   .ماتریس را در نقطه یا بردار ضرب کرده و جواب آن یک نقطه خواهد بود): یا بردار ( نقطه*  ٢x٢ماتریس 

 . (٢۵ ,١١) = Aدهد  می (۴ ,٣)ضربدر {{۴ ,٣} ,{٢ ,١}} ماتریس:  مثال

   .ماتریس را در نقطه یا بردار ضرب کرده و جواب آن یک نقطه خواهد بود): یا بردار ( نقطه*  ٣x٣ماتریس 

   (٢٠ ,٨) = Aدهد  می (٢ ,١)ضربدر {{١ ,٠ ,٠} ,{۶ ,۵ ,۴} ,{٣ ,٢ ,١}}اتریسم:  مثال

براي بردار  )٠,x,y( از براي نقطه و )١,x,y(مورد خاصي براي تبديل آفين وجود دارد آه از مختصات همگن : نكته

  .دهد مثال زير اين مورد را نشان مي. آند استفاده مي

{{٣ ,٢ ,١}, {۴, ۵, ۶}, {١ ,٠ ,٠}} * {١ ,٢ ,١}. 

 .)را ببينيد دستورهاي ماتریسبخش  ( :های دیگر مثال

 .دهد میدترمينان ماتریس داده شده را : Determinant ]ماتریس[  

 .دهد میمعکوس ماتریس داده شده را : Invert ]ماتریس[ 

 .دهد میرا ماتریس داده شده ترانهاده : Transpose ]ماتریس[ 

 اعداد مختلط و عملگرها )٣.٢.١٠

 

GeoGebra  ها عملگرها را با اعداد  توانيد با استفاده از نقطه اما مي .دهد مینپوشش  را به صورت مستقيماعداد مختلط

 .مختلط شبيه سازي آنيد

مختصات اين نقطه . شود در صفحه ترسيم نمايش داده مي )٣،۴(وارد آنيد، نقطه را در نوار ورود  ۴i+٣اگر عدد مختلط : مثال

 .شود هاي جبري نمايش داده مي در پنجره عبارت ۴i+٣به صورت 

ها براي نقطه را  ژگي پنجره وي. هاي جبري نمايش دهيد توانيد به عنوان يك عدد مختلط در پنجره عبارت هر نقطه را مي: نكته

 .انتخاب آنيد" جبر"ي  هاي مختصات در برگه مختلط را از ليست قالبباز آنيد و عدد 

این به این معنی  .شناسد می ١i + ٠یا عدد مختلط  (١ ,٠) = iتعریف نشده باشد برنامه آن را به صورت  iبه نام  اگر متغيری

 . )۴i + ٣ = qمثًال( دبه کار بر توان برای تعریف اعداد مختلط در نوار ورودی میرا  iتوان متغير  میاست که 

راست بر نقطه یا بردار کليک .: توان هر نقطه یا بردار را به صورت اعداد مختلط نشان داد می ی جبریها پنجره عبارتدر : نکته

 از منو راست کليک" اعداد مختلط"  ي هو انتخاب گزین

 :مثال جمع و تفریق



 

 :نقاط است جمع و تفریق اعداد مختلط مانند: نکته

  .دهد رانمايش مي ١i – ٣ دهد آه همان را مي )١-,٣(است و عدد (٢i – ١) + (١i + ٢) همان٢- ,١) + (١ ,٢)

 .دهد را نمايش مي ٣i + ١دهد آه همان  را مي )١,٣( است و عدد (٢i – ١) - (١i + ٢)همان(٢- ,١) - (١ ,٢)

 :مثال ضرب و تقسيم

آبشاري در سمت راست نوار  امکان پذیر است که در منو ,� نشانه با" ضرب دایره ای"  ي هضرب اعداد مختلط توسط گزین

 .شود میانجام / تقسيم اعداد مختلط با عملگر متداول . قرار دارد ورودی

نشان داده  ٣i – ۴تواند به صورت  می است که (٣- ,۴)است و نتيجه آن  (٢i – ١) * (١i + ٢) مانند (٢- ,١) � (١ ,٢)

 .شود

نشان داده  ١i – ٠تواند به صورت  می است که (١ ,٠)است و نتيجه آن  (٢i – ١) / (١i + ٢) انندم (٢- ,١) / (١ ,٢)

 .شود

 .دهد ضرب عددي دو نقطه را مي(٢- ,١)*(١ ,٢)ضرب معمولي : نكته

 .تقسيم اعداد مختلط است A/Bدونقطه باشند  B و Aاگر : نکته

 :های دیگر مثال

 GeoGebra  شناسد میواقعی و اعداد مختلط را نيز عبارات ترکيبی از اعداد. 

 .دهد میرا  ۵i + ٧ یا (۵ ,٧) است و (۵i + ۴) + ٣همان  (۵ ,۴) + ٣

 .دهد میرا  ۵i- ١- یا (۵ -,١-) است و (۵i + ۴) - ٣همان  (۵ ,۴) - ٣

 .دهد میرا  ٣i- ٠ یا (٣- ,٠) است و (١i + ٠) / ٣همان  (١ ,٠) / ٣

 .دهد میرا  ۶i + ٣ یا (۶ ,٣) است و (٢i + ١) * ٣همان  (٢ ,١) *٣

  دستورها )٣.٣

 .توانيد اشياء جديدي تعريف آنيد و يا اشياء موجود را تغيير دهيد   میبا استفاده از دستورها 

 S نقطه جديد زير در مثال. نموداستفاده = در پي آن عالمت  توان از يك نام و   میبراي نام گذاري نتيجه ی يك دستور : نکته

 .ناميده شده است

 .)را ببينيد تقاطعدستور . (را وارد کنيد S=Intersect[g,h]دستور  h و g براي يافتن تقاطع دو خط: مثال

  .شوند میتایپ  s_{AB}به صورت  SAB و١_A به صورت A١. نيز استفاده نمود توان از اندیس میبا نام اشياء : نکته

 تکميل خودآار دستورها

یعنی بعد از تایپ . کند به طور خودآار آن را کامل می GeoGebraشود  مییک دستور تایپ  GeoGebra زمانی که در نوار ورودی

 .شوند نشان داده خواهد شد میین دو حرف آغاز دو حرف اول دستور در نوار ورودی ، ليست الفبایی دستورایی که با ا

 .را بزنيد Enterدو خط ، دکمه  برای انتخاب این پيشنهاد و قرار گرفتن مکان نما در بين



 

با آن منطبق  GeoGebra. اگر دستور پيشنهادی همان دستور مورد نظر شما نيست به تایپ کردن ادامه دهيد

 .خواهد شد

    میدستورهاي عمو )٣.٣.١١

  مراحل ترسيم

 [ ] ConstructionStep :به صورت عدد روش ترسيمدهنده مراحل  نشان 

 برای یک شیء به صورت عدد روش ترسيمنشاندهنده مراحل : ConstructionStep] شیء[ 

  حذف

 .آند   میيك شيء و اشياء وابسته به آن را حذف 

  رابطه دو شيء

  .آند   میدهد آه رابطه ی دو شيء را بيان    میپيغامي را نمايش : b  [Relationشيء a, شيء[ 

مساوي هستند، آيا يك نقطه روي يك خط يا يك مقطع اين دستور امكان بررسي مواردي از قبيل اين آه آيا دو شيء  :نکته

 .دهد   میرا  خيربر يك مقطع مخروطي مماس يا متقاطع است يا  خط که ، يا اینخيرمخروطي قرار دارد يا

 دستورهاي بولي )٣.٣.١٢

 اگر

اگر شرط ناصحيح باشد، یک شیء تعریف نشده  اگر شرط صحيح باشد يک کپي از شيء،:If] شرط، شیء[ 

 .شود میارائه 

، اگر شرط b اگر شرط صحيح باشد، ويك کپي از شيء aيک کپي از شيء :  b [ If، شیء  aشرط، شیء [ 

 .شود ناصحيح باشد، حاصل می

  تعریف شده

 .کند میاعالم ، درست یا غلط را خيربسته به این که شیء تعریف شده باشد یا : IsDefined] شیء[  

  عدد صحيح

 .کند میاعالم  را ، درست یا غلطخيربسته به این که عدد صحيح است یا : IsInteger] عدد[  



 

 عدد )٣.٣.١٣

 فينآنسبت 

را بر  C=A+λ*ABر حالي که د Cو  A ،Bرا بين سه نقطه  λنسبت افين  C[ AffineRatioنقطهB,نقطهA,نقطه[ 

 .گرداند مي

 مساحت

 ]A,نقطهB,نقطهC,نقطه... [Area:  مساحت يك چندضلعي آه بر اساس تعدادي نقطه تعريف شده است، را بر

  .گرداند می

 )دایره یا بيضی ( Cمساحت یک مقطع مخروطی :  c [Areaمخروط [

 

 ..استفاده شود انتگرالتور برای محاسبه مساحت بين منحنی دو تابع باید از دس: نکته

 

 محور مراحل

AxisStepX[] : عرض مرحله جاري محورx  گرداند   میرا بر. 

AxisStepY[] :محور  عرض مرحله جاريy  گرداند   میرا بر. 

 

بخش ( توان محورهای مورد نظر را ایجاد کرد میي محور  و دستور اندازه توالی و گوشهبا دو دستور :نکته

 ).را ببينيد سفارشي آردن محور و شطرنجی

 ضریب دو جمله ای

 .کند میرا حساب " r، از n" ضریب دو جمله ای: r [ BinomialCoefficient ،عدد n عدد[ 

 محيط

  .کند حساب میمحيط مقطع مخروطی را : Circumference ]مخروط[

 .کند حساب میفقط برای برای دایره و بيضی را : نکته



 

 نسبت کراس

از  λدر حالي که دهد،  می Dو  A ،B، Cرا بين چهار نقطه  λنسبت کراس : D[ CrossRatio، نقطهCقطه ، نB، نقطه  Aنقطه [ 

   .آيد   میرابطه ی زير به دست 

λ = AffineRatio[B, C, D] / AffineRatio[A, C, D] 

 خمش

 .کند   میرا مشخص  در نقطه داده شده خمش منحنی تابع: Curvature ]تابع ,نقطه[

 .کند   میخمش منحنی در نقطه داده شده را مشخص :Curvature ]منحنی ,نقطه[

  فاصله

  .کند   میرا مشخص  B و A ی دو نقطه فاصله: B[ Distanceنقطه, Aنقطه [

  .کند   میرا مشخص  ی نقطه از خط فاصله:  Distance ]خط, نقطه[

   .کند   میی دو خط را مشخص  فاصله:  h[ Distanceخط, gخط [

  .گيرد   میاين تابع براي دو خط موازي مورد استفاده قرار . فاصله ی دو خط متقاطع صفر است: نکته

   طول محور اول مقطع مخروطي

 .کند   میخص طول محور اصلي يك مقطع مخروطي را مش:  FirstAxisLength ]مخروط[

  بزرگترین مقسوم عليه مشترک 

 

 .کند میمشترک دو عدد را حساب  عليه بزرگترین مقسوم:  b[ GCD، عددaعدد [

 .کند میمشترک اعداد را حساب  عليهبزرگترین مقسوم :  GCD ]ليست اعداد[

 تقسيم صحيح

 .کند   میرا مشخص  bبر  aخارج قسمت صحيح تقسيم :  b[ Div، عددaعدد [



 

  انتگرال

  .کند   میرا مشخص  bتا  a از f (x)تابع  انتگرال معّين:  b[ Integral، عددaتابع، عدد [

  .آند   میرا رسم  x ت بين نمودار تابع و محوراين دستور هم چنين مساح: نکته

   .کند   میرا مشخص  bتا  a از f(x)-g(x) انتگرال معّين:  b[ Integral، عددa، عدد g، تابعfتابع[

 .کند محاسبه میرا  g و f اين دستور هم چنين مساحت بين نمودار :نکته

 

  .را ببينيد انتگرال نامعينبخش  :نکته

 تکرار

   .کند   میتکرار  x٠بار با مقدر اوليه  nرا  fتابع : n[ Iteration، عددxتابع، عدد [

 گرداند  را بر مي [٢ ,٣ ,f]Iteration ٨١=٢(٣٢) دستور ٢^f(x)=xبا تعريف تابع : مثال

 کوچکترین مضرب مشترک 

 .کند می کوچکترین مضرب مشترک دو عدد را حساب: b[ LCM، عددaعدد [

 .کند می کوچکترین مضرب مشترک اعداد ر ا حساب: LCM ]ليست اعداد[ 

  طول

 .کند   میطول بردار را مشخص : Length ]بردار[ 

 .کند   میطول بردار موقعيت نقطه ی داده شده را مشخص : A[ Lengthنقطه[ 

 .کند   میمشخص  [x٢ ,x١]طول نموار تابع را در فاصله: Length ]x٢، عدد x١تابع، عدد [ 

  .کند   میبين دو نقطه مشخص  طول نموار تابع را در: B[ Length، نقطهAتابع، نقطه [ 

 .رود میآنها به کار  Xاگر نقاط داده شده روی نمودار تابع واقع نباشند، مختصات محور  :نکته

 .کند   میمشخص  t٢ ,t١یها طول منحنی را در فاصله مقدار پارامتر: Length ]t٢، عدد t١منحنی، عدد [ 

 .کند   میشخص بين دو نقطه م طول نموار تابع را در: B[ Length، نقطهAمنحنی، نقطه [ 

 کند   میطول ليست عناصر داده شده را مشخص : Length ]ليست[ 



 

 خروج از مرکز خطی

 .کند میخروج از مرکز خطی مقطع مخروطی راحساب : LinearEccentricity ]مخروط[  

 .است کانونفاصله بين مرکز مخروط و یکی از دو  خروج از مرکز خطی: هنکت

  حد مجموع پايين

مستطيل را محاسبه  n با [a,b] روي بازه ی fحد مجموع پايين تابع : n[ LowerSum، عدد b، عدد aتابع، عدد 

  .کند می

  .آند   میي مربوط به حد مجموع پايين را نيز رسم ها این دستور همچنين مستطيل: نکته

 بيشينه و کمينه

 .دهد میرا  bو  aعدد کمتر بين : a[ Minعددb,عدد[ 

 .دهد میرا  bو  aعدد بيشتر بين : a[ Maxعددb,عدد[ 

 باقيمانده

 کند   میرا مشخص  bبر  aباقيمانده تقسيم : a[ Modصحيح  عددb,صحيح  عدد[ 

  پارامتر

 .کند   میدي را مشخص ها  فاصله آانونی و خط   می پارامتر يك سه: Parameter ]سهمي[ 

 محيط

 کند   میرا مشخص چندضلعي محيط : Perimeter ]چندضلعي[ 

  شعاع

 .کند   میشعاع دايره را مشخص  :Radius ]دايره[ 



 

  دستورهای تصادفی

د صحيح بين کمترین و بيشترین ععد عددیک : RandomBetween ]کمترین ععد صحيح ، بيشترین ععدصحيح [  

 .دهد میصحيح 

آزمایش و  nبين  ،یک عدد تصادفی توزیع دو جمله ای: p[ RandomBinomialاز آزمایشات ، احتمال  nتعداد [  

 .دهد می pاحتمال 

نگين و انحراف معيارداده شده ایک عدد تصادفی از توزیع نرمال با مي:  RandomNormal ]نگين، انحراف معيارامي[ 

 .دهد می

 .دهد مینگين داده شده ابا مي  یک عدد تصادفی از توزیع : RandomPoisson ]ميانگين[  

 طول نيم محور بزرگ

SemiMajorAxisLength[Conic] :دهد طول نيم محور بزرگ يك مقطع مخروطي را مي. 

 طول نيم محور آوچك 

SemiMinorAxisLength[Conic]  : طول نيم محور آوچك يك مقطع مخروطي را

 .دهد مي

  شيب

 .کند میشيب خط را اعالم : Slope ]خط[ 

 

تغيير آند،  ها پنجره ويژگيدر " سبک" تواند در برگه    میاين دستور هم چنين مثلت شيب را آه اندازه آن : نکته

 .آند   میرسم 

  ای جمع ذوزنقه

با استفاده از  [a, b]جمع ذوزنقه ای تابع را در فاصله : TrapezoidalSum ]ها از ذوزنقه n، عددb، عدد aتابع، عدد [ 

n  آند سم مياي را به خوبي ر هاي جمع ذوزنقه اين دستور ذوزنقه :نكته .کند میذوزنقه حساب. 



 

  حد مجموع باال

مستطيل را محاسبه  n با [a,b] روي بازه ی fحد مجموع باالی تابع : n[ UpperSum، عددb، عدد aتابع، عدد [ 

 .کند می

 

  آند   میي مربوط به حد مجموع پايين را نيز رسم ها اين دستور هم چنين مستطيل 

 زوايا )٣.٣.١۴

  زاويه

 .کند   میدرجه را مشخص  ٣۶٠تا  ٠بين  v٢و v١ زاويه ی بين دو بردار: Angle ]v٢بردار, v١ بردار[ 

 .کند   میدرجه، مشخص  ٣۶٠تا  ٠را بين  gوh دي دو خطها  زاوبه ی بين بردارهاي: h[ Angleخط,gخط[ 

تا  ٠بين  به عنوان راس زاویه را Bو نقطه BCو BAيه ی بين دو خط متقاطع زاو: C[ Angleنقطه B,، نقطهAنقطه[ 

 .کند   میمشخص  درجه، ٣۶٠

  .رسم شود A با رأس B آه از αزاويه اي با اندازه : Angle ]زاويه,B,، نقطهAنقطه[ 

 .دهد   مینيز همين عمل را انجام  Rotate [A,B,α]دستور : نکته

را  محورها دستور.(کند   میه پيچش محور اصلي يك مقطع مخروطي را مشخص زاوي: Angle ]مقطع مخروطي[ 

 .)ببينيد

 .کند   میرا مشخص  بردار و x زاويه بين محور: Angle ]بردار[ 

 .کند   میرا مشخص  Aو بردار موقعيت نقطه ی  xزاويه بين محور : Angle ]نقطه[ 

 .خواهد بود ٢ piو ٠که نتيجه بين  آند   میه زاويه تبديل يك عدد را ب: Angle ]عدد[ 

یعنی عکس حرکت عقربه (همه ی زوايای داخلي يك چندضلعي را در جهت ریاضی مثبت : Angle ]چندضلعي[ 

  .کند   میمشخص ) ی ساعت

اگر چند ضلعی در جهت عکس حرکت عقربه ی ساعت ایجاد شده باشد زوایای داخلی به دست : نکته

اگر چند ضلعی در جهت حرکت عقربه ی ساعت ایجاد شده باشد زوایای خارجی به دست . یندآ می

 .ایند می



 

 نقاط )٣.٣.١۵

 مرکز

   .دهد میمرکز مقطع مخروطی را : Center ]مخروط[  

 ..کند میهذلولی کار  ، بيضی و تنها برای دایره: نکته

  مرکز ثقل

 .دهد میچند ضلعی را  مرکزثقل یک: Centroid ]چند ضلعی[  

 گوشه

اه بر آورد که هيچگ میبه وجود ) ۴,١,٢,٣=n( صفحه ترسيمیک نقطه در گوشه ی : Corner ]از گوشه nعدد [  

 .شود میصفحه دیده ن

 .آورد میبه وجود ) ۴,١,٢,٣=n(یک نقطه در گوشه ی تصویر :  Corner ]از گوشه nتصویر، عدد [ 

  .آورد میبه وجود ) ۴,١,٢,٣=n(یک متن در گوشه ی تصویر  :Corner ]از گوشه nمتن، عدد [ 

 .شود میپایينی سمت چپ آغاز  ی به صورت پاد ساعتگرد است و از گوشه ها شماره گذاری گوشه: نکته

 اکسترمم

 .کند   میروی نمودار تابع مشخص  ي محلي چند جمله اي راها تمام اآسترمم :Extremum ]چندجمله اي[ 

 آانون

 .کند   میي يك مقطع مخروطي را مشخص ها تمام آانون: Focus ]مقطع[ 

 نقطه عطف

تمام نقاط عطف چند جمله اي به صورت نقاطی بر نمودار تابع را مشخص : InflectionPoint ]چندجمله اي[ 

 .کند   می

  تقاطع

 .کند   میرا مشخص  hوgنقطه تقاطع دو خط : g[ Intersectخطh,خط[

 .دهد میع مخروطي را که حداکثر دو نقطه خواهد بود، نشان نقاط تقاطع خط و مقط: Intersect ]خط ، مقطع[ 



 

 .کند   میخط و مقطع مخروطي را مشخص  امnنقاط تقاطع : n[ Intersect، عدد خط، مقطع[ 

تا خواهد بود، مشخص  ۴که حداکثر  را c٢و c١ دو مقطع مخروطي نقاط تقاطع :Intersect ]c٢ مقطعc١ ,مقطع[ 

 .کند   می

 .کند   میرا مشخص  c٢و  c١دو مقطع مخروطي  امnنقاط تقاطع  :n [ Intersectعددc٢ ,مقطعc١ ,مقطع[

 .کند   میرا مشخص  f٢و  f١تمام نقاط تقاطع دو چند جمله اي : Intersect ]f٢ چندجمله اي f١ ,چندجمله اي[ 

را مشخص  f٢و  f١اي  دو چند جمله امnنقطه تقاطع : n [ Intersectعددf٢ ,چندجمله ايf١ ,چندجمله اي[ 

 .کند   می

 .کند   میرا مشخص  تمام نقاط تقاطع چندجمله اي و خط: Intersect ]چندجمله اي ،خط[ 

 .کند   میچندجمله اي و خط را مشخص  امnنقطه تقاطع: n [ Intersect چندجمله اي ،خط، عدد[ 

 .کند   میبا روش نيوتن مشخص را  Aبا نقطه g و f نقطه تقاطع توابع: A[ Intersectنقطهg,تابعf,تابع [ 

 .کند   میرا با روش نيوتن مشخص  نقطه و نقطه تقاطع تابع و خط: Intersect ]نقطه ,خط ,تابع[ 

 

  .را ببينيد تقاطع دو شيء ابزار: نکته

  نقطه مياني

 .کند را مشخص مي B و Aنقطه ميان دو نقطه : B[ MidpointنقطهA,نقطه[ 

 .کند نقطه وسط پاره خط را مشخص مي: Midpoint ]پاره خط[ 

 نقطه

 .کند روي خط را مشخص مي اي نقطه: Point ]خط[ 

  .کند انند دايره، بيضي، هذلولي را مشخص ميروي يك مقطع مخروطي م اي نقطه: Point ]مقطع[ 

 .کند روي يك تابع را مشخص مي اي نقطه: Point ]تابع[ 

 .کند روي يك چند ضلعی را مشخص مي اي نقطه: Point ]چند ضلعی[ 

 ..کند   میروي يك بردار را مشخص  اي نقطه: Point ]بردار[ 

  .کند   میقطه جدیدی را مشخص با جمع کردن نقطه و بردار ن: Point ]بردار ,نقطه[ 

 ريشه

 .دهد مینمودار تابع نشان  روی ي چند جمله اي به صورت نقطهها تمام ريشه: Root ]چندجمله اي[ 



 

 .کند   میي تابع را مشخص ها يكي از ريشه با تعيين مقدار اوليه روش نيوتن: a[ Rootعدد ,تابع[ 

 .کند   میرا مشخص  [a, b]يك ريشه تابع در بازه معّين: b[ Rootعدد ,aعدد ,تابع[ 

 راس

 .کند   میيك مقطع مخروطي را مشخص  ها رأستمام : Vertex ]مقطع[ 

 بردار )٣.٣.١۶

 بردارخمش

 .کند   میداده شده، مشخص بردار خمش تابع را در نقطه : CurvatureVector ]تابع ,نقطه[ 

 .کند   میبردار خمش خم را در نقطه داده شده، مشخص : CurvatureVector ]خم ,نقطه[ 

  جهت

 .کند   میبردار راستاي خط را مشخص : Direction ]خط[ 

 

 باشد   می ax+by=c, (b,-a)راستاي خط با معادله: نکته

  بردار عمود

  .کند میبردار عمود بر يك خط را مشخص : PerpendicularVector ]خط[ 

 .باشد   می (a, b)بردار  ax+by=c بردار عمود بر خطي با معادله: نکته

  .کند میبردار عمود بر يك بردارداده شده را مشخص : v[ PerpendicularVectorبردار[ 

 .باشد   می (a, b)بردار ، بردار عمود بر (b ,a-)بردار  :نکته

  بردار عمود واحد

 .کند   میعمود بر خط داده شده عمود  ١برداري با طول : UnitPerpendicularVector ]خط[ 

 .کند   میعمود بر بردار داده شده عمود  ١برداري با طول : UnitPerpendicularVector ]بردار[ 

  بردار واحد

 .کند   میبردار راستاي خط با طول واحد را برای خط داده شده مشخص : UnitVector ]خط[ 



 

 .کند   می، با جهت و راستاي يكسان با بردار داده شده را مشخص ١برداري با طول : UnitVector ]بردار[ 

  بردار

  .سازد را مي Bبه سمت نقطه  Aر از نقطه بردا: B[ VectorنقطهA,نقطه[ 

 .کند   میبردار موقعيت يك نقطه را مشخص : Vector ]نقطه[

  ها پاره خط )٣.٣.١٧

  پاره خط

 .کند را مشخص مي پاره خط بين دو نقطه: B[ Segmentنقطه ،Aنقطه[ 

  .کند مشخص مي Aاز نقطه  aي را با طول پاره خط: a[ Segment، عددA نقطه[ 

 .شود ی انتهايي پاره خط نيز ايجاد مي نقطه :نکته

 ها نيم خط )٣.٣.١٨

  نيم خط

 .کند   میرا مشخص  Bو گذرنده از  A نيم خط با مبدأ: B[ Rayنقطه A ,نقطه[ 

 .کند   میرا مشخص  vو راستاي  A دأنيم خط با مب: v[ Rayبردار A ,نقطه[ 

  ها چندضلعي )٣.٣.١٩

 چندضلعي

 .شود   میچندضلعي آه با چند نقطه تعريف : C[ Polygon، نقطهBنقطهA ,نقطه[ 

و  Aشامل نقاط ( شود   میس تعريف أر ی نقطه nیک چندضلعي منظم آه با : n[ Polygon، عدد Bنقطه A ,نقطه[ 

B(. 



 

  ها خط )٣.٣.٢٠

  خط نيمساز 

  .کند   میرا رسم  ABCخط نيمساز زاويه : C[ AngleBisector نقطهB ,نقطهA ,نقطه[ 

 .س زاویه استأر B نقطه: نکته

 .کند   میرا مشخص  hو  g خطوط نيمسازهاي زواياي ناشي از تالقي خطوط: h[ AngleBisectorخطg,خط[ 

   خط مجانب

 .کند   میهر دو خط مجانب هذلولي را مشخص : Asymptote ]هذلولي[ 

 محور

 .کند   میمحورهاي اصلي و دوم مقطع مخروطي را مشخص : Axes ]مقطع[ 

 قطر

 .کند   میرا نسبت به مقطع مشخص  مزدوج خط قطر: Diameter ]مقطع ,خط[ 

 .کند  میقطر مزدوج بردار داده شده را نسبت به مقطع مشخص : Diameter ]مقطع,بردار[ 

  ديها  خط

 .کند  میخط هادي سهمي را مشخص : Directrix ]سهمي[ 

  محور اول مقطع مخروطي

 .کند  میمحور اصلي مقطع مخروطي را مشخص : FirstAxis ]مقطع[ 

  خط

 .کند  میرا مشخص  Bو  A خط گذرنده از نقاط: B[ Line نقطهA ,نقطه[ 

 .کند  میو موازي با خط داده شده را مشخص  داده شده خط گذرنده از نقطه ی: Line ]نقطه،خط[ 

 .کند  میرا مشخص  vو راستاي  شده داده خط گذرنده از نقطه ی: v[ Lineبردار ,نقطه[ 

 محور بزرگ



 

MajorAxis[Conic]MajorAxis  :دهد بزرگ سطح مقطع مخروطي را مي محور. 

 محور آوچك

MinorAxis[Conic] :دده محور آوچك سطح مقطع مخروطي را مي.  

  خط عمود

 .کند  میو عمود بر خط داده شده را مشخص  A خط گذرنده از: Perpendicular ]خط ,نقطه[ 

 .کند  مینقطه داده شده و عمود بر بردار داده شده را مشخص  خط گذرنده از: Perpendicular ]بردار ,نقطه[ 

  منصف خط عمود

 .کند  میرا مشخص  ABخط عمودمنصف پاره خط : B[ PerpendicularBisector نقطهA ,نقطه[ 

 .کند  میخط عمودمنصف پاره خط داده شده را مشخص : PerpendicularBisector ]پاره خط[ 

  خط قطبي

  .کند  می مقطع مشخص را نسبت به خط قطبي نقطه داده شده: Polar ]مقطع ,نقطه[ 

  محور دوم مقطع مخروطي

 .کند  میمحور دوم مقطع مخروطي را مشخص : SecondAxis ]مقطع[ 

  خط مماس

 .کند  میبر مقطع مخروطي را مشخص  ي گذرنده از نقطهها مماس: Tangent ]مقطع ,نقطه[ 

 .کند  میو موازي خط داده شده را مشخص  ي گذرنده بر مقطع مخروطيها مماس: Tangent ]مقطع ,خط[ 

 .کند  میمشخص  x=aخط مماس بر نمودار تابع را در : Tangent ]، تابع aعدد[ 

 .کند  میمشخص  x=x(A)در  خط مماس بر نمودار تابع را: Tangent ]، مقطعAنقطه[ 

 .است xبر محور  Aمختصات نقطه  x(A( :نکته 

 .کند  میبر منحنی را مشخص  ي گذرنده از نقطهها مماس: Tangent ]منحنی ,نقطه[ 



 

  مقطع مخروطي )٣.٣.٢١

  دايره

 .کند  میرا مشخص  rشعاع  وM دايره با مرکز: r[ Circle، عددMنقطه [ 

  .کند  میعی به طول پاره خط را مشخص و شعا Mدايره با مرکز : Circle ]، پاره خطMنقطه [ 

 .کند  میرا مشخص  Aو گذرنده از نقطه Mدايره با مرکز نقطه ی :A[ Circle، نقطهMنقطه [ 

 .کند  میدايره ی گذرنده از سه نقطه را مشخص  :C[ CircleنقطهB ,نقطهA ,نقطه[ 

  مقطع مخروطي

  .کند میارائه  را مقطع مخروطي گذرنده از پنج نقطه: E[ ConicنقطهD,هنقطC,نقطهB,،نقطهAنقطه [ 

 .نبايد چهار نقطه از پنج نقطه روي يك خط واقع باشند: نکته

  بيضي

  .کند میرسم  aو محور اصلي با طول  Gو  Fي ها بيضي را با آانون :a[ Ellipse ،عدد G، نقطهFنقطه[ 

 ]F ,G[ فاصله < ٢a<٠با شرط : نکته

و محور اصلي با طول پاره خط در حالي که طول  F ،G يها بيضي را با آانون :Ellipse ]،پاره خط G، نقطهFنقطه[ 

 .کند میبرابر فاصله دو کانون باشد، مشخص  sمحور 

 .کند میرسم  Cو گذرنده از نقطه  Bو  Aي ها بيضي را با آانون: C[ Ellipse نقطهB,،نقطهAنقطه [ 

  هذلولي

  .کند میرا مشخص  a و محور اصلي با طول G و F هذلولي با آانون :a[ Hyperbola ،عدد G، نقطهFنقطه[ 

 ]F ,G[ فاصله < ٢a<٠با شرط : نکته

 .کند  میپاره خط را مشخص  و محور اصلي با طول G و F هذلولي با آانون :Hyperbola ]، پاره خط G، نقطهFنقطه[ 

 .کند  میمشخص  گذرد، مي cو از نقطه B و A هذلولي با آانون :C[ Hyperbola، نقطه  B، نقطهAنقطه[ 

 دايره مماس

 .کند  مشخص می داده شده دايره ی مماس بر تابع در نقطه ی: OsculatingCircle ]تابع ,نقطه[ 

 .کند  مشخص می ی مماس بر خم در نقطه ی داده شدهدايره : OsculatingCircle ]خم ,نقطه[ 



 

  سهمي

  .کند  میرا مشخص  gهادي  و F سهمي با آانون: g [ Parabola، خطF نقطه[ 

 تابع )٣.٣.٢٢

 توابع شرطي

 .به منظور ايجاد تابع شرطي استفاده کنيد) اگر دستور( از تابع بولي اگر يدتوان  می

 .اده کرداستف "معمولي"مانند توابع  ها آن تقاطعتوابع و انتگرال و مشتق از توابعتوان   می: نکته

 .، قسمت دستور پيدا کنيدتوانيد از نوار ورود دستور اگر را می: نکته

  :مثال

f(x)  =اگر[x<٣,sin(x),x^٢]، معادل تابع sin(x)برايx<و  ٣x براي ٢ x ≥ است ٣.  

x < و ٣ xبراي ٢ x ≥ ٣. 

  :مثال

f(x)  =اگر[x>٢,cos(x),x]،  معادل تابعcos(x)برايx>و  ٢x براي x ≤ است٢.  

x > و ٢ x براي x ≤٢. 

 

  مشتق

 .کند  میمشتق تابع را مشخص : Derivative ]تابع[ 

 .کند  میرا مشخص  f (x)ام تابع  n مشتق ]: nعددتابع، [ 

 ..استفاده کرد Derivative [٢ ,f]بجاي  f’’(x)و از  [f]توان بجاي   می f’(x)از  :نکته

  بسط

  .کند میعوامل داخل پرانتز را در هم ضرب : Expand ]تابع[ 

 ١٢ – x - f(x) = x٢ دهد می ، x - ۴)(٣ + x)]Expand:[مثال

  تجزیه

  .گيرد میاز چند جمله ای فاکتور : Factor ]چند جمله ای[ 

 .(٣+x)(٢-x) = f(x)دهد  می x – ۶ [Factor + ٢^x[ :مثال



 

 تابع

 ,a]برابر و در خارج  fبا تابع  [a, b]دهد آه در بازه ی   مینمودار تابعي را به دست : b[ Function، عددaعدد ,fتابع[ 

b] تعريف نشده است.  

  .رود که بخواهيد نمودار تابع را در بازه خاصی ببينيد میر فقط برای زمانی به کار واین دست: نکته

را تایپ کنيد تابع  f(x) ٢ = g(x)اگر . دهد  می] [١ ,١-را در بازه  ٢^xنمودار تابع  [١ ,١- ,٢^x] =f(x) :مثال

g(x) = ٢ xنخواهد بود] [١ ,١-آورید ، اما این تابع محدود به بازه  میرا به دست  ٢. 

  انتگرال

  .کند  میرا مشخص  تابع انتگرال نامعّين: Integral ]تابع[ 

 

  .را ببينيد انتگرال معينقسمت : نکته 

  چندجمله اي

  .دهد  میرا  تابع چند جمله اي بسط داده شده: Polynomial ]تابع[ 

 ٩+۶x-x٢دهد  می [٢^(٣ - x)]چندجمله ای  راي نمونهب: مثال

 .دهد  میرا  تابع چند جمله اي بسط داده شده: Polynomial ]تابع[ 

  خالصه کردن

  .کند میهایی از تابع را در صورت امکان خالصه  قسمت: Simplify ]تابع[ 

  :مثال

Simplify [x + x + x] تابع f(x) = ٣x  دهد میرا.  

Simplify[sin(x) / cos(x)]  :تابع f(x) = tan(x)  دهد میرا  

  :Simplify[-٢ sin(x) cos(x)] تابع f(x) = tan(x)  دهد میرا. 

  چند جمله اي تيلور

 .دهد  میبسط  nتا مرتبه  x=a ی ده شده را در نقطهسري تواني تابع دا: n[ TaylorPolynomialعدد, aعدد ,تابع[ 



 

 ي پارامتريکها خم )٣.٣.٢٣

  خم

و براي  e١از عبارت  xخم پارامتريک دکارتي براي مختصه : b[ Curveعددa ,،عددt،پارامترe٢،عبارتe١عبارت[ 

  .کند  میرا معّين  [a, b]در بازه ی) tتر با استفاده از پارام( e٢از عبارت  yمختصه 

 c =: [٠,٢pi,٢sin(t),t,٢cos(t)] Curve :مثال

 

 .توانند مورد استفاده قرار گيرند  میي رياضي ها ي پارامتريک مانند توابع به صورت عبارتها خم: نکته

  .شود  میمشخص  cبر منحني  ٣، نقطه اي با موقعيت پارامتر (٣)cبا وارد کردن : مثال

 

و  نقطهنگاه کنيد به . (اي را معّين کرد بر منحني نقطه نقطه جدیدبا استفاده از ماوس در هنگام انتخاب ابزار توان   می: نکته

 لغزندهابزار . (توان از متغيرهاي لغزنده هم استفاده کرد  می پويا هستند، bو  aتا زماني که پارامترهاي  نقطههم چنين دستور 

 ).را نگاه کنيد

 مشتق

 .کند  میمشتق خم را مشخص : Derivative ]خم[ 

 هاي پارامتريك دستورهايي براي خم

Curvature[Point, Curve] :دهد پيچش خم را در نقطه مي. 

CurvatureVector[Point, Curve] :دهد مي بردار خمش خم را در نقطه مورد نظر. 

Derivative[Curve] :دهد مشتق تابع را مي. 

Derivative[Curve, Number n] :n دهد امين مشتق خم پارامتريك را مي. 

Length[Curve, Number t١, Number t٢] :ن دو مقدار پارامتر طول خم مابيtو  ١tدهد مي  ٢. 

Length[Curve c, Point A, Point B] : طول خمc   بين دو نقطهA   وB دهد روي خم را مي. 

OsculatingCircle[Point, Curve] :دهد دايره مماس بر روي خم در نقطه را مي.  

Tangent[Point, Curve] :سازد مماسي بر خم در نقطه را مي. 

  عآمان و قطا )٣.٣.٢۴

  .استمقدار جبري يك آمان، طول آن و در مورد قطاع مساحت آن : نکته



 

  کمان

  .دهد میروي مقطع مخروطي  B و A آماني از مقطع مخروطي بين دو نقطه: B[ Arc، نقطهAنقطه ,مقطع[ 

  .کند  یمدايره يا بيضي عمل  تنها با: نکته

 t ٢و t ١آماني از مقطع مخروطي بين مقادير پارامتر : ٢t[ Arcعددt,١عدد,مقطع[ 

 .شود استفاده مي ي پارامتري زيرها شكل: نكته

 دايره: (r cos(t), r sin(t)) آه در آن r شعاع دايره است.  

  بيضي (a cos(t), b sin(t)) آه در آن a و b طول محور اول و دوم است. 

  رهکمان داي

.کند  میرا مشخص  Bو  A بين دو نقطه ی M با نقطه ی وسط اي دايرهآمان : B[ CircularArc ، نقطهMنقطه[ 

  

 .روي آمان واقع باشد B الزم نيست نقطه: نكته

  اي دايرهقطاع 

را مشخص  Bو A بين دو نقطه ی M با نقطه ی مياني اي دايرهاع قط :B[ CircularSector، نقطهAنقطه M,نقطه[ 

  .کند  می

  قطاع واقع باشد روي آمان B الزم نيست نقطه: نكته

  قطاع دايره محيطي

 .کند  میقطاع دايره ي گذرنده از سه نقطه را مشخص : C[ CircumcircularArcنقطه,B نقطه,A نقطه[ 

  اي طاع دايرهق

دايره يا (روي مقطع مخروطي  B و A قطاع مقطع مخروطي بين دو نقطه ی :C [CircumcircularSectorنقطه,B نقطه,مقطع[ 

 .کند  میرا مشخص  )بيضي

 .کند  میدايره يا بيضي عمل  تنها با: نکته



 

  قطاع

را  )دايره يا بيضي(روي مقطع مخروطي  B و A ين دو نقطه یقطاع مقطع مخروطي ب: Sector ]مقطع,B نقطه,مقطع[ 

 .کند  میمشخص 

  .کند  میدايره يا بيضي عمل  تنها با: نکته

ي ها براي شكلt ٢ وt ١ قطاعي از مقطع مخروطي بين مقادير پارامتر: ٢t[ Sectorعددt,١عدد,مقطع[

 .کند  میرا مشخص  پارامتري زير

 دايره :(r cos(t), r sin(t)) آه در آن r شعاع دايره است.  

 بيضي: (a cos(t), b sin(t)) آه در آن a و b طول محور اول و دوم است. 

  دايره نيم

 .کند  میرا مشخص AB دايره باالیي پاره خط نيم: B[ Semicircle، نقطهAنقطه [ 

 متن )٣.٣.٢۵

 متن فرمول

FormulaText[Object] :عنوان متن  فرمولي براي شيء بهLaTex دهد مي. 

 .دهد مي LaTexرا به عنوان متن  ٢x٢عبارت  FormulaText[f]، f(x)=ax٢ و ٢=aاگر : مثال

FormulaText[Object, Boolean] :فرمولي براي شيء به عنوان متن LaTex متغيرهاي بولي تعيين . دهد مي

 )false(. را نمايش دهد متن يا) true ( باشد آنند آه مقدار متغير مي

 :سپس f(x)= x٢و  ٢=aاگر : مثال 

FormulaText[f, true]  :٢دهد  مي xبه عنوان متن( ٢ LaTex(  

FormulaTe[f, false] :دهد  ميa xبه عنوان متن( ٢ LaTex( 

FormulaText[f, false] returns a x٢ (as a LaTeX text) 

  متن آسري

نشان  صفحه ترسيمدر ) LaTeX(کند که به عنوان یک شیء متنی  میعدد را به کسر تبدیل  :FractionText ]عدد[

  .شود میداده 

را به عنوان متن  ٢/٣کسر :  slop]a [[FractionText[یک خط باشد، آنگاه  ٢ + ۵ x.١ = y :اگر: مثال

 .دهد می



 

LaTeX 

  .دهد مینمایش  LaTeXفرمول شیء را به صورت یک متن : LaTeX ]ءشی[ 

ارائه  LaTeXرا به عنوان یک متن  x٢ ٢،  f [LaTeX[را داشته باشيد، آنگاه  f(x) = a x٢و  ٢ = aاگر: مثال

 .دهد می

کند که آیا  میتعيين  متغيربولی. دهد مینمایش  LaTeXفرمول شیء را به صورت یک متن : LaTeX ]، بولیءشی[ 

  ).غلط ( یا یا نام متغيرها در متن نشان داده شود) درست ( مقادیر برای متغير جانشين شود

  را داشته باشيد، آنگاه f(x) = a x٢و  ٢ = aاگر: مثال

]fدرست، [LaTeX  ،٢ xرا به عنوان یک متن  ٢LaTeX  دهد میارائه.  

]fغلط،[ a x٢ LaTeX  را به عنوان یک متنLaTeX  دهد میارائه. 

  Unicodeحروف به صورت

  .کند میتبدیل  Unicodیک حرف ساده را به عدد : LetterToUnicode "]حرف["  

  .حرف باید بين دو عالمت کوتيشن قرار گيرد: نکته

 .شود میتبدیل  ٩٧به عدد  "]:Unicode "]aحروف به صورت : مثال

  نام

  .کند میاعالم  صفحه ترسيمصورت متن در  به را نام داده شده: Name ]شي[  

 شيءتواند مخالف دستور  دستور نام مي. از اين دستور براي تغير نام متن پويا استفاده آنيد: نكته

 .باشد

  شیء

 .کند میشیء را اعالم ) یستاپویا و یا ا(برای نام داده شده به صورت متن: Object ]نام شیء به عنوان متن[  

   .نتيجه هميشه به شيء وابسته است

  باشد نام تواند مخالف دستور دستورشيء مي: نكته.

 يك آپي از Object["A" + n] را، آنگاه ٢ = nرا داشته باشيد و اندیس  A٢٠ , ... ,A٢ ,A١اگر نقاط  :مثال

 .دهد میرا  A٢ نقطه

 متن جدولی



 

  ..شود مییک متن شامل جدولی از ليست اشياء ایجاد : TableText ...]،٣، ليست٢،ليست ١ليست [  

  .طبق قرارداد، هر ليست در ستون جداگانه نشان داده خواهد شد: نکته

 :مثال

TableText[{x^٢, ۴}, {x^٨ ,٣}, {x^۴, ١۶}]  :و ردیف  سهکند که  مید یک جدول به عنوان شیء متنی ایجا

 .شوند میهمه بخشهای جدول از سمت چپ چيده . دارددو ستون 

TableText[Sequence[i^٢, i, ١٠ ,١]]  :[ کند که یک ردیف دارد مییک جدول به عنوان شیء متنی ایجاد .

 .شوند میهای جدول از سمت چپ چيده  همه بخش

کند که شامل جدولی از ليست  مییک متن ایجاد : TableText "]ترتيب متن"، ...،٣، ليست٢، ليست١ليست [ 

 کند مینظم وترتيب متن جدول را کنترل " ترتيب متن" متن انتخابی  .اشياء است

   .است ."hl"پيش فرض. ممکن هستند "vl", "vc", "vr", "v", "h", "hl", "hc", "hr"حالتهای: نکته

"v" =عمودی ، یعنی ليستها ستونی هستند.   

"h" =افقی ، یعنی ليستها ردیفی هستند.  

"l"=چپ چين  

"r"=راست چين  

"c"=متمرکز در وسط  

 :مثال

 TableText[{١,٢,٣,۴},{١,۴,٩,١۶},"v"]  کند که چپ چين است مییک متن با دو ستون و چهار ردیف ایجاد.

  

TableText[{١,٢,٣,۴},{١,۴,٩,١۶},"h"]  ند که چپ چين استک مییک متن با دو ردیف و چهار ستون ایجاد.

  

TableText[{١١.٢,١٢٣.١,٣٢۴٢٣",٢٣.٩۴.٠"},"r"]  کند که راست چين است مییک متن با یک ردیف ایجاد. 

  متن

  .آورد میفرمول شیء را به صورت یک شیء متنی در : Text ]شیء[ 

  .شوند میطبق قرارداد، مقادیر جایگزین متغيرها  :نکته

 .دهد میرا " ۴"، متن ] c[باشند، آنگاه متن c = a٢ و c = a٢ اگر: مثال

کند که آیا  میتعيين  متغيربولی. آورد میفرمول شیء را به صورت یک شیء متنی در : Text ]شیء، بولی[ 

  ).غلط ( یا یا نام متغيرها در متن نشان داده شود) درست ( مقادیر برای متغير جانشين شود

  باشند، آنگاه c = a٢ و c = a٢ اگر: مثال



 

]cدرست ، [Text ۴"دهد  می"  

]cغلط ، [Text دهد  می"a" 

  .آورد میفرمول شیء را به صورت یک شیء متنی درنقطه داده شده : Text ]شیء، نقطه[ 

 .دهد مینشان ) ٢،٣( متن را درنقطه:  text)] ٢،٣(سالم، : [مثال

 متغيربولی. آورد مییک شیء متنی درنقطه داده شده فرمول شیء را به صورت : Text ]شیء، نقطه، بولی[ 

 یا یا نام متغيرها در متن نشان داده شود) درست ( کند که آیا مقادیر برای متغير جانشين شود میتعيين 

 ).غلط (

 Unicod متن به صورت

  .برای هر حرف یک عدد. کند میتبدیل  Unicodیک متن را به اعداد : TextToUnicode "]متن["  

  :مثال

TextToUnicode "]ليستی از اعداد  "]:یک متنUnicode دهد می.  

{١١ ,٣٢ ,١٠١ ,١٠٩ ,١١١ ,٨٣۶, ١١ ,١٢٠ ,١٠١۶}.  

را  {١١١ ,١٠٨ ,١٠٨ ,١٠١ ,١٠۴}ليست  Unicode"] متن[" باشد، آنگاه متن به صورت " سالم " اگر متن 

 .دهد می

 

Unicode به صورت حروف 

نشان  صفحه ترسيمکند که در قسمت  میرا به حرف تبدیل  Unicodعددصحيح : UnicodeToLetter ]عدد صحيح[  

  .شود داده می

 .دهد را می" a" ، متن  [٩٧]UnicodeToText :مثال

Unicode به صورت متن 

  .کند میرا به حروف تبدیل  Unicodاعدادصحيح :  UnicodeToText] ليستی از اعداد صحيح[

 ".سالم"دهد  می، [{١١١ ,١٠٨ ,١٠٨ ,١٠١ ,١٠۴}] UnicodeToText :مثال



 

  مکان هندسي )٣.٣.٢۶

  مکان هندسي

  .دهد مینشان  را Pوابسته به نقطه  ،Qهندسي نقطه مکان : P[ Locus ، نقطهQ نقطه[ 

 ).مثل خط، پاره خط، دایره( باید روی شیء قرار داشته باشد Pنقطه : هنکت

 ها ها و توالی ليست )٣.٣.٢٧

 پيوست

  .افزاید میشیء را به ليست : Append ]ليست، شیء[ 

 .دهد میرا  {(۵, ۵) ,٣ ,٢ ,١} ، [(۵, ۵) ,{٣ ,٢ ,١}]Append: مثال

  .افزاید می شیءليست را به : Append ]شیء، ليست[ 

 .دهد میرا  {٣ ,٢ ,١ ,(۵, ۵)}، [{٣ ,٢ ,١} ,(۵, ۵)]append: مثال

 شمارش شرط

  .شمارد میب را شرایط مطلودر تعداد عناصر ليست : CountIf ]شرط، ليست[ 

 :مثال

CountIf[x < ٣, {٣ ,٢ ,١, ۴, ۵}]  دهد میرا  ٢عدد.  

CountIf[x<٣, A١:A١٠] که  در حالیA١:Aیی را ها ی صفحه گسترده است، همه خانهها خانه ی محدوده ١٠

 .دهد میها کمتر از سه است،  که مقدار آن

 عنصر

  .دهد میام ليست را  nعنصر : n[ Elementليست، عدد[  

 ).مثًال فقط اعداد یا نقاط( ليست ممکن است تنها از عناصر یک نوع شیء تشکيل شده باشد: نکته

 اول

 .دهد میعنصر اول ليست را : First ]ليست[  

 .دهد میاول ليست  عنصر nیک ليست جدید شامل : First ]عدد ار عناصر nليست، [ 



 

 درج 

  ..کند میدرج در ليست در موقعيت مورد نظر  را شیء :Insert ]شیء، ليست،موقعيت[ 

را  {۴, ۵ ,٣ ,x٢ ,٢ ,١}دهد و ليست  میرا در موقعيت سوم قرار  x٢،  [٣ ,{۴, ۵ ,٣ ,٢ ,١} ,٢^x] insertمثال 

  .دهد می

  .شود میحساب اگر موقعيت یک عدد منفی باشد، آنگاه از سمت راست : نکته

 ,۵ ,۴ ,٣ ,٢ ,١}دهد و ليست  می، نقطه را در آخرین موقعيت قرار  [١- ,{۴, ۵ ,٣ ,٢ ,١} ,(٢ ,١)] insert: مثال

 .دهد میرا  {(٢ ,١)

  .کند میرا در موقعيت مورد نظر درج  ٢و ليست  ١عناصر ليست :Insert ]،موقعيت٢، ليست١ليست[ 

دهد، یعنی  می ٢را در سومين موقعيت ليست  ١عناصر ليست [٣ ,{۴, ۵ ,٣ ,٢ ,١} ,{١٢ ,١١}] insert: مثال

  {.{۵ ,۴ ,٣ ,١٢ ,١١ ,٢ ,١}ليست 

  .شود میاگر موقعيت یک عدد منفی باشد، آنگاه از سمت راست حساب : نکته

قبل از آخرین عنصر قرار  ٢را در آخر ليست  ١عناصر ليست [٢- ,{۵ ,۴ ,٣ ,٢ ,١} ,{١٢ ,١١}]درج : مثال

 .دهد میرا  {۵ ,١٢ ,١١ ,۴ ,٣ ,٢ ,١}دهد و ليست  می

 فصل مشترک

 .دهد که شامل عناصر مشترک دو ليست است میليست جدیدی : Intersection ]٢، ليست ١ليست[ 

 ليست تکرار

هد که عناصر آن تکرار تابعی هستند که با د می ١+nليستی با طول  :n[ IterationList، عدد `xتابع، عدد[ 

  ..شروع شده است `xمقدار

را بر {٨١ ,٩ ,٣} = {٢(٣٢) ,٣٢ ,٣} = IterationList  ،L [٢ ,٣ ,f]دستور  ٢^f(x)=xبا تعريف تابع  :مثال

  .گرداند  می

 الحاق

  .کند میدو ليست را به هم ملحق :  Join ]٢، ليست ١ليست[ 

  .ليست جدید به ترتيب نيستند عناصر: نکته

 {٣ ,٢ ,١ ,٣ ,۴ ,۵} دهد می [{٣ ,٢ ,١} ,{٣ ,۵, ۴}]Join :مثال



 

  .کند میهای زیر مجموعه را به ليست بزرگتر ملحق  ليست: Join ]ليست از ليست[  

رتيب ليست جدید به ت عناصر. ها را دارد، هر چندتکراری باشند ليست جدید همه عناصر ليست:هنکت

  نيستند

  :مثال

Join[{{٢ ,١}}] {٢ ,١}دهد  می 

Join[{{٣ ,٢ ,١}, {٣, ۴}, {٧ ,٨}}] {٧ ,٨ ,۴ ,٣ ,٣ ,٢ ,١}: دهد می 

 حفظ شرط

.سازد که در آن تنها عناصری وجود دارند که با شرط سازگارند مییک ليست جدید : KeepIf ]شرط، ليست[ 

  

 .دهد میرا  {١ ,٢ ,١}ليست جدید  KeepIf [{۵, ۶ ,١ ,۴ ,٣ ,٢ ,١} ,٣>x]: مثال

 آخرین

 .دهد میآخرین ليست عنصر ليست را : Last ]ليست[ 

 .دهد میعنصر آخر ليست  nليستی شامل : Last ]عدد از عناصر nليست، [ 

 طول

 .کند میاصر ليست است، اعالم طول ليست را که تعداد عن: Length ]ليست[ 

 کمينه

 .کند میکمترین عنصر ليست را اعالم : Min ]ليست[ 

 بيشينه

 .کند میبيشترین عنصر ليست را اعالم : Max ]ليست[ 

 ضرب

 .کند میضرب اعداد ليست را اعالم  حاصل: Product ]ليست[ 



 

 حذف تعریف نشده

  .کند میتعریف نشده را حذف  اشياء:RemoveUndefined ]ليست[ 

عنصر دوم و چهارم را که نمای آنها عدد  RemoveUndefined ][۵.٠ ,١- ,٣- ,i, i^(١-)] Sequence[ :مثال

 .کند میصحيح نيست، حذف 

 عکس

 کند میترتيب ليست را عکس : Reverse ]ليست[ 

 توالي

و در  دشو  میليستي از اشياء با عبارت داده شده ساخته : b[ Sequence، عددa، عددiمتغير,عبارتافزايش ،[ 

  .کند  میتغيير با افزايش داده شده  bتا  aاز  iانديس  ها آن

است، توليد  ۵تا  ١از  ها آن yقاطي که مؤلفه ليستي را از ن Sequence [۵ ,١ ,i ,(i ,٢)] L =:مثال

 .کند  می

در  .دشو  میساخته  داده شدهليستي از اشياء با عبارت : s[ Sequence، عددb، عددa، عددiمتغير,عبارت[ 

  .کند  میتغيير  sي ها با گام bتا  aاز  iانديس  ها آن

زياد  ٠.۵، با گام ۵تا  ١از  ها آن yه مؤلفه ليستي از نقاطي را ک [۵.٠ ,۵ ,١ ,i ,(i ,٢)] توالي =L:مثال

 .کند  میشود، توليد   می

 .استفاده کنيد لغزندهتوانيد از   میپويا هستند،  bو  aدر صورتي که پارامترهاي : نکته

 ترتيب

  .کند میليستی از اعداد، اشياء متنی و یا نقاط را مرتب : Sort ]ليست[ 

  .شود میمرتب  xليست نقاط براساس مختصه : نکته

  :مثال

Sort[{١ ,٢ ,٣}] ،{٣ ,٢ ,١}  دهد میرا.  

Sort "]دهد میبه ترتيب حروف الفبا  یليست"] انجيرها" ،"ها سيب" ،"ها گالبی.  

 Sort[{(٢ ,٣), (٢, ۵), (۴, ١)}] {(١ ,۴) ,(٢ ,٣) ,(۵ ,٢)} دهد می. 



 

 جمع

  .کند میمجموع همه عناصر را محاسبه : Sum ]ليست[ 

 .کند میاین دستور برای اعداد ، نقاط، بردارها، متن و توابع عمل : نکته

 :مثال

Sum[{٣ ,٢ ,١}]  عددa = ۶  دهد میرا.  

Sum[{x^٢, x^٣}] دهد می f(x)=x٢ + x٣. 

Sum[Sequence[i,i,١,١٠٠]]  عددa = ۵٠۵دهد میرا  ٠. 

Sum[{(٢ ,١), (٣ ,٢)}]  نقطهA = (٣, ۵)..  دهد میرا.  

Sum[{(٢ ,١), ٣}] دهد می B = (۴, ٢).  

Sum[{"a","b","c"}] دهد می "abc". 

   .کند میعنصر اول ليست را محاسبه  n مجموع: Sum ]عدد از عناصر nليست، [  

 .کند میاین دستور برای اعداد ، نقاط، بردارها، متن، و توابع عمل  :نکته

 .دهد میرا  ١٠ = aعدد  [۴ ,{۴, ۵, ۶ ,٣ ,٢ ,١}] sum :مثال

 برداشتن

از ليست اوليه  nتا  mدهد که شامل عناصر موقعيت  میليستی :n [ Take، نقطه پایانmليست، نقطه شروع [ 

 .است

 اجتماع

 .کند میو عناصر تکراری را حذف  کند اضافه میم دو ليست را به ه: Union ]٢، ليست١ليست[ 

  ي هندسيها تبديل )٣.٣.٢٨

  تجانس

 .کند  میبا ضريب داده شده را مشخص  S از نقطه A تبديل تجانس نقطه ی: S[ Dilateنقطه ,عددA ,نقطه[ 

 .کند  میداده شده را مشخص  با ضريب S از نقطه ی تبديل تجانس خط: S[ Dilateنقطه ,عدد,خط[ 

 .کند  میبا ضريب داده شده را مشخص  S از نقطه ی تبديل تجانس مقطع مخروطي: S[ Dilateنقطه ,مقطع، عدد[ 



 

.کند یمرا مشخص  با ضريب داده شده S از نقطه ی تبديل تجانس چند ضلعي: S[ Dilateنقطه ,چندضلعي،عدد[ 

  

 .شود  میي جديدي نيز ايجاد ها و پاره خط ها رأس: نکته

 .کند  میبا ضريب داده شده را مشخص  S از تبديل تجانس تصوير: S[ Dilateنقطه ,تصوير،عدد[ 

 

  .را هم ببينيد تجانس ابزار : نکته

 قرينه 

 کند  میرا مشخص  Bنسبت به نقطه ی  A ی نقطه ی قرينه: B[ Reflectه، نقطAنقطه [ 

 t.کند  مینسبت به نقطه مشخص  را ی خط قرينه: Reflect ]نقط ,خط[ 

 .کند  مینسبت به نقطه مشخص  را ی مقطع مخروطي قرينه: Reflect ]مقطع، نقطه[ 

  .کند  میداده شده مشخص  ه ینسبت به نقط را ی چند ضلعي قرينه:  Reflect] نقطه ,چندضلعي[ 

 .شود  میي جديدي نيز ايجاد ها و پاره خط ها رأس: نکته

 .کند  مینسبت به نقطه مشخص  را ی تصوير قرينه:  Reflect] نقط ,تصوير[ 

Reflect]کند  مینسبت به خط مشخص  ی نقطه را قرينه]: خط ,نقطه. 

Reflect]خط,g خطh[: ی خط قرينه g نسبت به خطرا h کند  میشخص م. 

 .کند  میمشخص  نسبت به خط را ی مقطع مخروطي قرينه:  Reflect] خط ,مقطع[ 

 .کند  مینسبت به خط مشخص  را ی چندضلعي قرينه:  Reflect] چندضلعي،خط[ 

 .شود  میي جديدي نيز ايجاد ها و پاره خط ها رأس: نکته

 .کند  می مشخص نسبت به خط را ی تصوير قرينه :Reflect] تصوير،خط[ 

  .کند  میمشخص  نسبت به نقطه را ی دايره قرينه: Reflect ]نقطه، دايره[ 

 

  .را هم ببينيد قرينه نسبت به دايره و ابزار تقارن محوريو  تقارن مرآزي ابزار : نکته

  دوران

 .دهد  مینقطه را به اندازه ی زاويه حول مبدأ محور دوران : Rotate ]زاويه ,نقطه[ 

 .دهد  میرا به اندازه ی زاويه ی دوران  بردار: Rotate ]زاويه ,بردار[ 

 .دهد  یمرا به اندازه ی زاويه حول مبدأ محور دوران  خط: Rotate ]زاويه ,خط[ 



 

 .دهد  میرا به اندازه ی زاويه حول مبدأ محور دوران  مقطع مخروطي: Rotate ]زاويه ,مقطع[ 

  .دهد  میرا به اندازه ی زاويه حول مبدأ محور دوران  چند ضلعي: Rotate ]زاويه ,چندضلعي[ 

 شوند هاي جديد به خوبي ساخته مي ها و رأس پاره خط: نكته

 .دهد  میرا به اندازه ی زاويه حول مبدأ محور دوران  تصوير :Rotate ]زاويه ,تصوير[ 

 .دهد  میرا به اندازه ی زاويه حول نقطه ی دوران  نقطه ی: Rotate ]نقطه ,زاويه ,نقطه[ 

 .دهد  میرا به اندازه ی زاويه حول نقطه دوران  خط: Rotate ]نقطه ,زاويه,خط[ 

 .دهد  میندازه ی زاويه حول نقطه دوران را به ا بردار: Rotate ]نقطه ,زاويه,بردار[ 

 .دهد  میرا به اندازه ی زاويه حول نقطه دوران  مقطع مخروطي: Rotate ]نقطه ,زاويه ,مقطع[ 

  .دهد  میرا به اندازه ی زاويه حول نقطه دوران  چندضلعي: Rotate ]نقطه ,چندضلعي،زاويه[ 

 .شود  میي جديدي نيز ايجاد ها و پاره خط ها رأس :نکته

 .دهد  میرا به اندازه ی زاويه حول نقطه دوران  تصوير: Rotate ]نقطه ,زاويه ,تصوير[ 

 

  را ببينيد دورانابزار : نکته

 انتقال

 .آند  میجابجا  توسط بردارنقطه را : Translate ]نقطه، بردار[ 

 .آند  میجابجا  را توسط بردار خط: Translate ]بردار ,خط[ 

 .آند  میجابجا  را توسط بردار مقطع مخروطي: Translate ]بردار ,مقطع[ 

 .آند  میجابجا  را توسط بردار تابع: Translate ]بردار,تابع[ 

  .آند  میار جابجا را توسط برد چندضلعي: Translate ]بردار ,چندضلعي[ 

 .شود  میي جديدي نيز ايجاد ها و پاره خط ها رأس :نکته

 .آند  میجابجا  را توسط بردار تصوير: Translate ]بردار ,تصوير[ 

 .آند  میجابجا  را به نقطه بردار: Translate ]نقطه ,بردار[ 

 

  .را ببينيد انتقال بخش : نکته



 

 تورهای آماریدس )٣.٣.٢٩

 ای ميلهنمودار 

شود  میدر محدوده داده شده ایجاد ای  ميلهیک نمودار  :BarChart ]ها مقدار شروع، مقدار پایان، ليست ارتفاع[  

  .باشد میتعداد عناصر ليست است و ارتفاع آنها همان عناصر  ها که تعداد ميله

 ,١٠]دهد که ارتفاع آنها در محدوده  میبا پنج ميله ای ميلهیک نمودار  [ {۴,۵,١,٢,٣} ,٢٠ ,١٠]BarChart :مثال

 .ستا [٢٠

در محدوده داده ای ميلهیک نمودار : d[ BarChart، تا عددc، از عدد k، عبارت، متغير b، مقدار پایانaمقدار شروع[  

 دتا عد cاز عدد  kبر اساس عبارت داده شده برای متغير  ها شود ارتفاع ميله میایجاد  [a,b]شده

d شود میحساب.  

 اعداد باشند آنگاه ١٠ = n ، و ٠.٩ = q ، ٠.١ = p اگر :مثال

BarChart[ -٠.۵, n + ٠.۵, [BinomialCoefficient[n,k]*p^k*q^(n-k), k, ٠, n  در محدوده داده  ای ميلهیک نمودار

وابسته به احتمال محاسبه شده با عبارت داده شده  ها ود ارتفاع ميلهش میایجاد  [۵.٠+n ,٠.۵-]شده

 .است

در  ای ميلهیک نمودار : s[ BarChart، با گام d ، تا عددc، از عدد k، عبارت، متغير b، مقدار پایان aمقدار شروع [  

تا c از عدد kتغير بر اساس عبارت داده شده برای م ها شود ارتفاع ميله میایجاد  [a,b]محدوده داده شده

 .شود می حساب sبا گام d عدد

داده شده،  ی ميلهی خام و پهنای ها با داده ای ميلهیک نمودار : BarChart ]ها ليست دادهای خام، پهنای ميله[  

  .دهد می

 [١ ,{۵,۵,۵,۵,١,١,١,٢,٢,٢,٢,٢,٣,٣,٣} ]BarChart ::مثال

  .دهد میو تناوب متناظر داده شده،  ها با داده ای ميلهر یک نمودا: BarChart ]ليست داده ، ليست تناوب[  

 .شود باشد  میها بايد به صورت صعودي آه عدد ثابتي اضافه  ست دادهيل: نكته

 :مثال

BarChart[{١٠,١١,١٢,١٣,١۴}, {۵,٨,١٢,٠,١}]  

BarChart[{۵, ۶, ٩ ,٨ ,٧}, {١٢ ,٠ ,١, ۴٣ ,٣}]  

BarChart[{٠ ,٠.٣.۴, ٠.۵, ٠.۶}, {١٣ ,٣٣ ,١٢, ۴}] 

و تناوب متناظر داده  ها با داده ای ميلهیک نمودار : w [ BarChartها ، ليست تناوب ، پهنای ميله ها ليست داده[  

  .دهد می wی ميلهشده و پهنای 

 .باید به گونه ای باشد که مقادبر به مفدار ثابت افزایش یابند ها ليست داده:نکته



 

 :مثال

BarChart[{١٠,١١,١٢,١٣,١۴}, {۵,٨,١٢,٠,١}, ٠.۵] گذارد میفاصله  ها بين ميله.  

BarChart[{١٠,١١,١٢,١٣,١۴}, {۵,٨,١٢,٠,١}, ٠]  دهد مینمودار خطی. 

 ای جعبهنمودار 

با استفاده از ليست دادهای خام و  ای جعبهیک نمودار : BoxPlot ]، ليست دادهای خام y، مقياسyافست [  

شود و مواردی که ارتفاع آنها  میکنترل  yاردی که موقعيت عمودی سيستم مختصاتی آن باافست مو

 .دهد میاست،  yوابسته به مقياس 

 [{٧,٧,٨,٨,٨,٩,۴,۵,۵,۶,٢,٢,٣} ,١ ,٠]BoxPlot :مثال

ی ها ادهبرای د ای جعبهیک نمودار : BoxPlot ]،مقدار پایان Q٣ ، وسط، Q١ ، مقدار شروع، y، مقياسyافست [  

 .دهد می] مقدار شروع، مقدار پایان[ آماری در محدوده 

 کوواریانس

 .کند میکوواریانس را با استفاده از هر دو ليست محاسبه : Covariance ]از اعداد ٢از اعداد، ليست  ١ليست [ 

 .کند مینقاط محاسبه  yو مختصه  x کوواریانس را با استفاده از مختصه: Covariance ]ليستی از نقاط[ 

 خط برازش

 .کند نقاط حساب می yرا روی خط رگرسيون  FitLine :x ]ليستی از نقاط[ 

 سایر دستورهاي برازش 

 .کند میمنحنی رگرسيون نمایی را حساب : FitExp ]ليستی از نقاط[ 

 .کند میرا حساب   میریتمنحنی رگرسيون لگا: FitLog ]ليستی از نقاط[ 

  .کند میرا حساب  (b x^(-kx)+١)/aمنحنی رگرسيون را به شکل: FitLogistic ]ليستی از نقاط[ 

 ٣ليست باید شامل حداقل  .اولين و آخرین نقطه داده شده باید خيلی به منحنی نزدیک باشند: نکته

 .نقطه باشد و بيشتر

 .کند میرگرسيون را حساب  nچند جمله ای درجه : FitPoly ]چند جمله ای  nليستی از نقاط، درجه [ 

  .کند میرا حساب a xb منحنی رگرسيون را به شکل: FitPow ]ليستی از نقاط[ 

 .همه نقاط باید ربع اول دستگاه مختصات باشند: نکته



 

  .کند میحساب  a + b sin(cx+d) منحنی رگرسيون را به شکل: FitSin ]ليستی از نقاط[ 

حداقل دو نقطه  شاملليست باید  .نقطه داشته باشد و حتی بيشتر ٣يست باید حداقل ل: نکته

 .ترمال مطلق متفاوت باشندساکسترمال باشد که دو اکسترمال اول نباید از نقاط اک

 نمودار ستونی

های داده شده  یی از ارتفاعها يلهیک نمودار ستونی با م: Histogram ]ليست گروه مرزها، ليست ارتفاعها[ 

  .کند میپهنا و موقعيت هر ميله را در نمودار ستونی معين  ،ليست گروه مرزها. دهد می

های داده  یک نمودار ستونی با پنج ميله و ارتفاع[{١ [{١ ,٣ ,٨ ,۶ ,٢} ,{۴, ۵ ,٣ ,٢ ,١ ,٠}]Histogram :مثال

 … قراردارد و [٢ ,١]ومين ميله در محدوده ، د [١ ,٠]اولين ميله در محدوده. دهد میشده 

 

. دهد میی خام ها یک نمودار ستونی با استفاده از داه: Histogram ]ی خامها ليست گروه مرزها، ليست داده[ 

ی هر گروه رامعين ها پهنا و موقعيت هر ميله را در نمودار ستونی و تعداد عناصر داده ،ليست گروه مرزها

  ..کند می

یک نمودار ستونی با سه ميله و  [{٠.۵, ۴.٢ ,٢.٢ ,١.٧ ,١.٢ ,١.١ ,١.١ ,١.٠},{۴ ,٣ ,٢ ,١}]Histogram ::مثال

 .دهد میبرای سومين ميله  ١برای دومين ميله، ارتفاع  ٢برای اولين ميله، ارتفاع  ۵ارتفاع 

 معکوس نرمال

انحراف معيار * ()احتمال(١-^Φ ،تابع معکوس: InverseNormal ]لميانگين، انحراف معيار استاندارد، احتما[  

 ،معکوس تابع چگالی احتمال تابع١-^Φ ،کند که در آن تابع معکوس میرا حساب ) ميانگين) +( استاندارد

 Φ^-برای ١N(٠,١) است.  

 .دهد میتحت منحنی توزیع نرمال  با احتمال داده شده را xمختصه : نکته

 دستورهاي ميانگين

 .کند میميانگين عناصر را حساب : Mean ]ليست اعداد[

 .کند مینقاط را حساب  xميانگين مختصه : MeanX ]ليست نقاط[  

 .کند میرا حساب  نقاط yميانگين مختصه : MeanY ]ليست نقاط[  

 ميانه

 .کند میميانه ليست اعداد را حساب : Median ]ليست اعداد[  



 

 مد

  .کند میمد عناصر را حساب : Mode ]ليست اعداد[  

 :مثال

Mode[{١,٢,٣,۴}] دهد میخالي را  {} ليست.  

Mode[{١,١,١,٢,٣,۴}] دهد میرا  {١} ليست.  

Mode[{١,١,٢,٢,٣,٣,۴}] دهد میرا  {٣ ,٢ ,١} ليست. 

 نرمال

کند  میرا حساب  Φ) ميانگين -(x) ( /)انحراف معيار استاندارد(تابع : Normal ]ميانگين، انحراف معيار استاندارد، مقدار متغير[  

  .است (٠,١)Nتابع چگالی احتمال برای  Φکه در آن 

 .دهد میاحتمال را ) تحت منحنی توزیع نرمال( داده شده xتصه برای مخ: نکته

 دستورات چارک 

 .کند میکمترین چارک عناصر ليست را حساب : Q١ ]ليست اعداد[  

 .کند میبيشترین چارک عناصر ليست را حساب  :Q٣ ]ليست اعداد[  

 معيار  انحراف

 .کند میانحراف معيار اعداد ليست را حساب : SD ]ليست اعداد[  

 دستورات سيگما

  .کند میبعات اعداد داه شده را حساب مجموع مر: SigmaXX ]ليست اعداد[  

 .رود میبرای محاسبه واریانس ليست به کار : مثال

 SigmaXX[list]/Length[list] - Mean[list]^٢. 

 .کند مینقاط را حساب  xمجموع مربعات مختصه : SigmaXX ]ليست نقاط[  

 .کند میساب نقاط را ح x وy مجموع مختصه :y[ SigmaXYمختصه  ليست ،xمختصه  ليست[ 

  .کند مینقاط را حساب  x وy مجموع مختصه :SigmaXY ]ليست نقاط[  

 .رود مینقاط به کار  برای محاسبه واریانس ليست :مثال

 SigmaXY[list]/Length[list] - MeanX[list] * MeanY[list]. 



 

SigmaYY[List of Points] ،  جمع مربع مختصهy آند نقاط داده شده را محاسبه مي. 

 های آماری دستورهاي کميت

  .کند میرا به صورت آماری محاسبه  Σ(x) * Σ(x)/n - (x٢)Sxx: Σ ]ليست اعداد[  

 

 .کند میمحاسبه  داده شده  Xبا استفاده از مختصات  را به صورت آماری Σ(x) * Σ(x)/n - (x٢)Sxx :Σ ]ليست نقاط[  

  .کند میرا به صورت آماری محاسبه  Sxy: Σ(xy) - Σ(x) × Σ(y)/n ]اعداد ليست اعداد، ليست[  

 .کند میرا به صورت آماری محاسبه  Sxy :Σ(xy) - Σ(x) × Σ(y)/n ]ليست نقاط[  

 .کند میمحاسبه داده شده   Yبا استفاده از مختصات را به صورت آماری  Σ(y) * Σ(y)/n - (y٢)Syy :Σ ]ليست نقاط[  

 

، و  Syy = N var(Y), Sxx = N var(X) هستند که از Yو  Xی واریانس وکوواریانس  های نرمال نشده ها شکل ن کميتای: نکته

Sxy = N cov(X,Y)  آیند میبه دست. 

 .آید میبه دست  Sxy[list] / sqrt(Sxx[list] Syy[list]) ضریب همبستگی ليست نقاط با: مثال

 واریانس

 .کند میواریانس عناصر ليست را محاسبه : Variance ]ليست اعداد[  

 دستورهاي صفحه گسترده )٣.٣.٣٠

 حدود خانه

.کند میدر محدوده ذکر شده ایجاد  ها یک ليست از مقادیر خانه: CellRange ]خانه شروع، خانه پایان[  

  

 .دهد میرا  {A٣ ,A٢ ,A١}ليست  [A٣ ,A١]CellRange :مثال

 ستون

  )١با شروع از (  .دهد میرا به صورت عدد  ها ستون خانه: Column ]خانه صفحه گسترده[  

 .ستون دوم صفحه گسترده است Bدهد چون ستون می ٢=a، عدد  [B٣] Column: مثال



 

 نام ستون

  .دهد میرا به صورت متن  اه نام ستون خانه: ColumnName ]صفحه گستردهخانه [  

 .دهد مینشان  صفحه ترسيمرا در  "A"متن [A١] ColumnName :مثال

 ردیف

  )شود میشروع  ١از ( دهد میعدد ردیف یک خانه صفحه گسترده را : Row ]خانه صفحه گسترده[  

 .دهد میرا  ٣ = aعدد  [B٣] Rowلی نباشد خا B٣اگر خانه : مثال

 دستورهاي ماتریس )٣.٣.٣١

 دترمينان

 Determinant[Matrix]:  دهد میدترمينان ماتریس را.  

 .دهد میرا  ٢- عدد [{{۴ ,٣} ,{٢ ,١}}]Determinant :مثال

 معکوس

Invert[Matrix] ،  کند میماتریس داده شده را معکوس.  

 .دهد میرا  {{٠.۵- ,١.۵} ,{١ ,٢-}}ماتریس معکوس  [{{۴ ,٣} ,{٢ ,١}}]Invert :مثال

 ترانهاده

Transpose[Matrix]:  دهد میماتریس را ترانهاده.  

   .دهد میرا  {{۴ ,٢} ,{٣ ,١}}ماتریس :  [{{۴ ,٣} ,{٢ ,١}}]Transpose :مثال



 

  منوها )۴

 فهرست پرونده )١.۴

  پنجره جديد 

 Ctrl-N :بر آليد ميان

 

  .آند استفاده مي GeoGebra کاربر رابط ی هاي تعريف شده آند آه از تنظيم باز مي GeoGebraي جديد  يك پنجره اين گزينه،

باز  سفارشی کردن رابط کاربر با اين GeoGebraآنيد، پنجره جديد  ذخيرهاگر تغييراتي ايجاد آنيد و آن تغييرات را : نكته

 .شود مي

  جديد

خواهيد  شود آه آيا مي در اين زمان پرسيده مي. آند باز مي GeoGebraي  ي جديد و خالي در همان پنجره ، يك پنجرهاين گزينه

 .ي ديگر ذخيره آنيد باز آردن يك پنجره از ي موجود را قبل روش ترسيم پنجره

 ي جديد از براي مثال اگر محور مختصات قبل از انتخاب گزينه. آند ي جديد تنظيمات روش ترسيم قبلي را قبول مي پنجره: نكته

 .ي خروجي روش ترسيم جديد نيز مخفي خواهد بود پرونده مخفي بود، محورها در پنجره منوی

  … باز کردن 

  Ctrl-O :بر آليد ميان

 

 .)است ggbشود،  روي رايانه ذخيره مي پرونده آه پسوند(د کن  میرا باز  GeoGebra موجود يها  اين گزينه پرونده

 .بكشيد GeoGebraتوانيد پرونده را با ماوس به پنجره   می GeoGebraي باز آردن يك پرونده چنين برا هم: نكته

  ذخيره 

  Ctrl-S:بر آليد ميان

 

 .آند ذخيره مي) است ggbپرونده  پسوند(روي رايانه  GeoGebraساخته جديد را به عنوان يك پرونده  فایلاين گزينه 

 .ريزد ، پرونده را بر روي پرونده قبلي ميفایلي  ه قبًال ذخيره شده باشد، اين گزينهاگر پروند: نكته



 

 …ذخيره به عنوان

در اين . آند ذخيره مي) است ggbپرونده  پسوند(روي رايانه  GeoGebraجديد را به عنوان يك پرونده ی ها ساخته اين گزينه

 .روي رايانه ذخيره آرد را با نام جديدي توان پرونده يحالت م

  پيشنمای چاپ 

 Ctrl-P:بر آليد ميان

 

را ) cmبر حسب (توان عنوان، مؤلف، تاريخ و اندازه  در اين حالت مي. آند باز مي چاپ نمای پيش اي براي پنجره اين گزينه

  .تعيين آرد

 

  را فشار دهيد Enterچاپ، آليد  نمای روي پيشبعد از انجام تغييرات : نكته

 )html( آاربرگ پويا تحت صفحات وب-خروجي

 Ctrl-Shift-W:بر آليد ميان

 

 .گويند نيز مي" متلت"، "اپلت"، "آاربرگ پويا"سازد آه به آن  مي را فراهم خروجی شکل پویا در صفحات وب، اين گزينه

 .را ببينيد ساخت صفحات وب پویاتر  براي اطالعات بيش

  )...png-eps(تصوير  -خروجي 

 Ctrl-Shift-P: بر آليد ميان

 

 ي گفتگو، هنگام ظاهر شدن پنجره. آند روي رايانه ذخيره مي پرونده گرافيکی را به عنوان يك GeoGebra، پروندهاين گزينه

 .آن را تغيير دهيد )dpi بر حسب ( وضوحو  cm)بر حسب (ي  تخاب آنيد و اندازهتصوير را ان قالب 

  :زير را انتخاب آنيد های شکل بندیتوانيد  هنگام خروجي گرافيكي گرفتن مي: نكته

PNG) Portable Network Ghraphics :( هر چه ميزان تفكيك بر حسب . يك قالب گرافيكي پيكسلي است

را  PNG تصاوير). آند  مینقطه در اينچ مربع آفايت  ٣٠٠معموًال  ( باالتر است وضوحالتر باشد، نقطه در اينچ مربع با

 .آند  میافت  ها نبايد به صورت متوالي تغيير مقياس داد، زيرا آيفيت آن

و نرم افزار ورد مايكروسافت مناسب  (html) هم چنين براي استفاده در صفحات وب PNG ي گرافيكيها پرونده

  ندهست



 

 .قرار دهيد ١٠٠% اندازه را) منوي درج، گزينه تصوير از پرونده ( در يك سند ورد PNG براي قرار دادن يك تصوير: توجه

 .)در غير اين صورت مقياس تعريف شده بر حسب سانتي متر تغيير خواهد آرد (

EPS - ) Encapsulated Postscript:( تصاوير. يك قالب گرافيك برداري است EPS نتيجه تغيير مقياس دچار  در

و ابزارهاي  CorelDraw ي گرافيك برداري مانندها براي برنامه EPS ي گرافيكيها پرونده. شوند  میافت آيفيت ن

  .مناسب هستند LATEX اي پردازش متن مانند حرفه

بر حسب سانتي  اين مقدار تنها براي محاسبه اندازه تصوير. نقطه در اينچ است ٧٢همواره  EPS ميزان تفكيك در

  .رود و اثري بر آيفيت تصوير ندارد  میمتر به آار 

 .قابل استفاده نيست EPS و مقاطع مخروطي در ها ی شفافيت در چندضلعي جلوه: نكته

- Portable Document Format )  قالبEPS را ببينيد(.  

با اين آار، متن به . ذخيره آنيد ،نوان متن يا تصوير قابل ويرايشتوانيد متن را به ع مي PDFو  SVGدر خروجي : نكته

آند آه  ضمانت مي ( و يا به عنوان منحني هندسي) داريد.. InkScape ي ويرايش متن را مانند اجازه ( عنوان متن

 .آند ذخيره مي.) طور آه ذخيره شده نمايش داده شود حتي اگر قلم مناسب نصب نشده باشد متن همان

S SVG- Scaleable Vector Graphic)  قالبEPS را ببينيد(. 

EMF- Enhanced Meta Format)  قالبEPS را ببينيد.( 

 ي آار تخته صفحه ترسيم -خروجي

 Ctrl-Shift-C:بر آليد ميان

 

 .توانيد تصوير را به سندهاي ديگر منتقل آنيد بعد از آن به راحتي مي. آند را به تخته آار آپي مي صفحه ترسيم ،اين گزينه

 ) مانند سند پردازش لغت (

  ……PSTriksبه عنوان  صفحه ترسيم -خروجي

 Ctrl-Shift-T:رب آليد ميان

 

 ..است LaTexذخيره آنيد آه يك قالب تصوير در  PStrilsرا به عنوان يك فايل تصويري  صفحه ترسيمدهد  ، اجازه مياين گزينه

 …PGF/TikZبه عنوان  صفحه ترسيم -خروجي

 LaTexذخيره آنيد آه يك قالب تصوير در  PGF/TikZرا به عنوان يك فايل تصويري  صفحه ترسيمدهد  مي ، اجازهاين گزينه

 .است



 

  بستن 

  Alt-F۴:بر آليد ميان

 

واهيد خ پرسد آيا مي باشيد، مي  اگر ساختار را قبل از انتخاب بستن ذخيره نكرده. بندد را مي GeoGebraي  ، پنجرهاين گزينه

 .ذخيره آنيد يا خير؟

 ويرايش منوی  )٢.۴

 باطل آردن آخرين عمل  

  Ctrl-Z :بر آليد ميان

 

 .هايتان را مرحله به مرحله باطل آنيد دهد عمل اجازه مي منواين 

 .را از قسمت راست جعبه ابزار انتخاب آنيد "آخرين عمل نمودنباطل " توانيد آليد  چنين مي هم: نكته

 انجام از نو  

 Ctrl-Y :بر آليد ميان

 

 .هايتان را از نو مرحله به مرحله انجام دهيد دهد عمل اجازه مي اين گزينه

 .يدقسمت راست جعبه ابزار انتخاب آنرا از " انجام از نو" توانيد آليد  چنين مي هم: نكته

 تخته نگهدارنده صفحه ترسيم 

  Ctrl-Shift-C :بر آليد ميان

 

روي هر سند را توانيد اين تصوير  آساني ميسپس به . آند را به تخته نگهدارنده رايانه آپي مي صفحه ترسيم زیر منو،اين 

 .)word مانند سند پردازش ( .ديگري منتقل آنيد

 حذف 

 Deleteآليد : بر آليد ميان

 

 .ها را حذف آنيد دهد اشياء انتخاب شده و اشياء وابسته به آن اجازه مي اين گزينه



 

 .)ستطيلي استفاده آنيدبراي مثال از انتخاب م. (براي حذف، ابتدا بايد اشياء را انتخاب آنيد: نكته

 انتخاب همه

  Ctrl-A :بر آليد ميان

 

 .را انتخاب آنيد ترسيمرسم شده در صفحه دهد تمام اشياء  اجازه مي اين گزينه

  جاریانتخاب اليه 

 Ctrl-L :بر آليد ميان

 

 .انتخاب شده روي همان اليه را به عنوان اشياء انتخاب شده، انتخاب آنيد ي اشياء دهد همه اجازه مي اين گزينه

 .اي را روي آن اليه انتخاب آرده باشيد ءابتدا بايد شي  براي استفاده از اين گزينه: نكته

 اشياء فرزندانتخاب 

 Ctrl-Shift-Q :بر آليد ميان

 

  ي اشياء وابسته به شي انتخاب شده، را انتخاب آنيد همهدهد  اجازه مي اين گزينه

 .انتخاب آرده باشيد را" پدر" ءبايد يك شي  براي استفاده از اين گزينه: نكته

 اشياء پدرانتخاب 

  Ctrl-Q:بر آليد ميان

 

 .يعني تمام اشياء وابسته به آن. خاب آنيدي اشياء پدر شي انتخاب شده، را انت دهد همه اجازه مي اين گزينه

 .انتخاب آرده باشيد داراي وابسته را ءشيبايد   براي استفاده از اين گزينه: نكته

 ...ها ژگي وي  

  Ctrl-E:بر آليد ميان

 

 .ر دهيديرا تغي GeoGebraاشياء استفاده شده در   همهدهد ويژگي  آند آه اجازه مي را باز مي ها پنجره ویژگی اين گزينه



 

 نما منوی  )٣.۴

 محورها

 .آشكار يا پنهان آنيد رسيمت دهد محور مختصات را در صفحه زه مياجا اين گزينه نما

 .استفاده آنيد صفحه ترسيمبرای  ها پنجره ویژگی به منظور سفارشي آردن محور مختصات از: نكته 

 شطرنجی

 .آشكار يا پنهان آنيد صفحه ترسيمبودن مختصات را در  شطرنجیدهد حالت  اجازه مي اين گزينه

 .استفاده آنيد ترسيمهاي صفحه  پنجره ويژگيبودن مختصات از  شطرنجیبه منظور سفارشي آردن : نكته

 هاي جبري عبارت ی پنجره

 Ctrl-Shift-A :بر آليد ميان

 

 .هاي جبري را آشكار يا پنهان آنيد عبارت پنجرهدهد  اجازه مي اين گزينه

 صفحه گسترده

 Ctrl-Shift-S :بر آليد ميان

 

 .دهد پنجره صفحه گسترده را آشكار يا پنهان آنيد ازه مياج اين گزينه

 اشياء دردسترس

 .هاي جبري آشكار يا پنهان آنيد عبارت پنجرهدسترس را در  دهد اشياء در اجازه مي اين گزينه

 جداآننده عمودي

 .را به صورت عمودي يا افقي نمايش دهيد GeoGebra هاي دهد پنجره اجازه مي اين گزينه

  دستورنوار 

 .آشكار يا پنهان آنيد GeoGebraپنجره پايين ورود دستور را در  دهد نوار اين گزينه اجازه مي



 

  هرست دستورهاف

 .آشكار يا پنهان آنيد GeoGebraهاي  حيه ورود پايين پنجرهدهد فهرست دستورها را در نا اجازه مي اين گزينه

 …روش ترسيم 

 .جديد باز آنيد  را در يك پنجره روش ترسيم  دهد اجازه مي اين گزينه

 ترسيم مراحلنوار پيمايش 

 آشكار يا پنهان آنيد صفحه ترسيمرا در پايين  نوار پيمایيش هدد اجازه مي اين گزينه

 تازه آردن نماها 

  Ctrl-F :بر آليد ميان

 

 .هاي روي صفحه را رسم مجدد آنيد دهد تمام پنجره اجازه مياين گزينه 

 .حذف آنيد صفحه ترسيمها يا خط را در از نقطهردي  توانيد هر مي  گزينه به آمك اين: نكته

 مجدد تمام نماها محاسبه 

  F٩ :بر آليد ميان

 

 .آند را دوباره محاسبه مي GeoGebraتمام اشياء استفاده شده در پرونده  اين گزينه

اين گزينه فهرست اعداد تصادفي جديدي را  ايد، به آمك استفاده نكرده GeoGebraاگر هيچ عددي را در پرونده : نكته

 .توانيد بسازيد مي

 ها گزينه منوی )۴.۴

  .تغيير داد ها توان در منوي گزينه  میي کلي را ها گزينه

  .استفاده آنيد ها پنجره ویژگی و ها گزینه منوی  يير تنظيمات اشياء ازبراي تغ :نكته

  گرانش نقاط  

 :گرانش نقاط داراي چهار انتخاب است



 

 شطرنجیاما نقاط غير . شود  می شطرنجیکليک کنيم، نقطه جذب نقاط  شطرنجیر صورتي که نزديک يکي از نقاط د: فعال

 .نيز قابل انتخاب است

گيرد،   میرا در نظر  شطرنجیکليک کنيم، نقطه ی روي  شطرنجیتنها در صورتي که نزديک يکي از نقاط ): شطرنجی( فعال

 .باشد  مینقابل انتخاب  شطرنجیاما نقاط غير 

 .گيرد  میروي هر نقطه اي که کليک کنيم، همان نقطه را در نظر : غيرفعال

 .کند  میو حالت خودکار که به شکل هوشمند عمل 

کند و هنگامی  می" روشن"شوند،  گرانش نقاط را هنگامی که مختصات و شطرنجی نمایش داده می" خودآار"گزينه : نكته

 .کند یم" خاموش"ها مخفی هستند  که آن

 

  واحد زاويه 

  .نمايش داده شود (rad)يا راديان  (°)آند آه واحد زاویه بر حسب درجه  میمشخص   اين گزينه

  .وارد شود) درجه يا راديان(تواند به هر يك از دو صورت   میدر هر حال ورودي هميشه :نكته

 گرد کردن

 .دهد تعداد ارقام اعشار يا با معني را براي نمايش مشخص آنيد اجازه مي  اين گزينه

 پيوستگي

  .، روشن يا خاموش کنيدها گزينه منوی در توانيد پيوستگي را  می GeoGebraدر 

 

 نمايش نقطه شکل  

  نمايش داده شوند x يا ضرب در �دايره . آند نقاط به صورت نقطه   میتعيين به صورت از پيش تعریف شده،   اين گزينه

 انتخاب ی  ي جعبه اندازه 

 .يا بزرگ تنظيم آنيد معمولیهاي انتخاب را،  ي جعبه دهد اندازه اجازه مي  اين گزينه

ي انتخاب  آنيد، انتخاب جعبه ي شخصي يا آار با يك وايت برد پويا استفاده مي به عنوان يك وسيله GeoGebraاگر از : نكته

 آند تر مي بزرگ، استفاده از آن را آسان



 

 زاويه قائمهشکل نمایش 

هاي ديگر غير فعال  ه تمام زاويه، يا شبي.، نقطه □کند که به صورت مستطيل  مینحوه ی نمايش زاويه قائمه را مشخص 

 .باشد

 مختصاتشکل نمایش 

 .A(x | y)باشد يا  A=(x, y)کند که مختصات نقطه به صورت   میتعيين   اين گزينه

 نام گذاري 

 برای "، "همه اشياء جديد" هاي  توانيد از بين تنظيم مي. توانيد مشخص آنيد که نام اشياء جديد نمايش داده شود يا خير مي

 .’.يكي را انتخاب آنيد" خودآار" و " جديد تنها برای نقاط" ، "اء جديدشيکدام از اهيچ 

 .دهد  میگزينه خودکار نام اشياء جديد را نمايش  هاي جبري باز باشد، اگر پنجره عبارت :نکته

 قلماندازه 

 .آند  میمشخص  (pt)گذاري و متن بر حسب نقطه  را براي نام قلمی  اندازه اين گزينه

آند حضار متن،  آمك مي قلمي  آنيد، بزرگ آردن اندازه به عنوان ابزاري براي ارائه استفاده مي GeoGebraاگر از : توجه

 .تر بخوانند آنيد راحت آه وارد ميرا هاي جبري  و عبارت  گذاري نام

 زبان 

GeoGebra  می اين تغيير روي تما. هاي زبان جاري را تغيير دهيد دهد تنظيم آند و اجازه مي  میچند زباني پشتيباني قابليت از

  .شود  میاعمال  ها تمامي خروجي از جمله ها ورودي  

ها به زبان  نام تمام زبان. برگرديد ها آند آه به فهرست زبان  میآمك  آيكن جهاني هنگامي آه زبان را تغيير داديد،: نكته

 .انگليسي نمايش داده شده است

 صفحه ترسيم 

توان  را مي) مانند شبكه بودن و محور مختصات، رنگ پس زمينه(  صفحه ترسيمی ها ویژگی آند آه اي باز مي پنجره زیرمنواين 

 .تنظيم آرد

 توانيد باز آنيد نيز مي صفحه ترسيمي  روي زمينه اين پنجره را با راست آليك کردن: نكته

 ها ذخيره تنظيم

، نوار ابزار و صفحه ترسيم ها در منوي گزينه ها ی تنظيم ، همهGeoGebra، هنگام اجرا کردن نرم افزار اه با ذخيره کردن تنظيم

 .ماند  میباقي 



 

 هاي اوليه به تنظيم شتگربر

  .از پيش تعريف شده را باز گردانيد يها تنظيم د تمامتواني فاده از اين گزينه ميبا است

 اابزاره منوی  )۴.۵

 ...جديد ایجاد ابزار

ايجاد ابزار جديد را  ،بعد از آماده آردن ترسيم مورد نياز .را بسازيد جدید ابزار  GeoGebraی ساختار موجود در  توانيد بر پايه  می

توانيد براي نشانه   میتوانيد در جعبه گفتگوي ظاهر شده اشياء ورودي و خروجي را مشخص آنيد و نيز   می. انتخاب آنيد

 .استفاده شده در نوار ابزار و فرمان نام انتخاب آنيد

 

به طور خودآار تمام ابزارها در پرونده . دستور در ناحيه ورود استفاده آنيد توانيد هم با ماوس و هم به عنوان  میابزار را : نكته

  شود  میترسيم شما ذخيره  GGBی 

 … مديريت ابزارها 

) در منوي ابزارها ( براي حذف آردن يا مشخص آردن نام و نشانه يك ابزار در جعبه گفتگوي مديريت ابزارهااز این گزینه 

تواند   میاين پرونده . انجام دهيد GGTيا  GeoGebra را در پرونده ابزارهاي جدید ذخيره ابزارتوانيد   میهم چنين . استفاده آنيد

باز براي اين منظور از منوي پرونده،  ( .جهت قرار دادن در ترسيمي ديگر استفاده شود جدید ابزار رسی بهستد در آينده براي

 ). را انتخاب آنيد دنکر

 .شود  میموجب تغيير در ترسيم جاري شما ن GGBبر خالف  GGTباز آردن : نكته

 … سفارشي آردن نوار ابزار

. توانيد تغييراتي را در ابزارها اعمال آنيد  میدر نوار ابزار از منوي ابزارها  GeoGebra سفارشی کردن نوار ابزار با انتخاب گزينه 

  .فيد استبراي محدود آردن ابزارهاي موجود در نوار ابزار م  ی پویاها کاربرگ اين تغييرات به خصوص در

 .شود  میذخيره  GGBتنظيمات جاري نوار ابزار در ترسيم، در يك پرونده : نكته

 پنجره منوی  )۴.۶

  پنجره جديد  

  Ctrl-N :بر آليد ميان

 



 

  آند استفاده مي GeoGebra کاربر هاي تعريف شده رابط آند آه از تنظيم باز مي GeoGebraي جديد  يك پنجره اين گزينه

با اين تنظيمات سفارشي باز  GeoGebraرا انتخاب آنيد، پنجره جديد  ها ذخيره تنظيماگر تغييراتي ايجاد آنيد و : نكته

 .شود مي

 راهنما منوی  )٧.۴

 راهنما 

روي  را GeoGebraآه چگونه  بسته به اين .دهد را مي GeoGebraراهنماي  htmlند نسخه اين گزينه اجازه دسترسي به س

 :ايد ممكن است اجازه دسترسي به اينترنت را براي اين ويژگي بخواهيد تان نصب آرده رايانه

ه باشيد براي ديدن ويژگي راهنما احتياجي ب  را از صفحه وب دانلود و نصب آرده GeoGebraاگر فايل نصبي 

تان به طور محلي ذخيره شده  نهروي راياهنگام نصب  GeoGebra سند راهنماي htmlنسخه . دسترسي نداريد

 .است

ايد براي استفاده از راهنما به  تان استفاده آرده روي رايانه GeoGebraبراي نصب  GeoGebraWebstartاگر از

 .پيغام خطا مواجهه خواهيد شد دسترسي به اينترنت نياز داريد در صورت نداشتن اين دسترسي با

 

 .در آدرس زير در دسترس است GeoGebraنسخه راهنماي : توجه

http://www.geogebra.org/help.  

 www.geogebra.org 

 .آند تان باز مي روي مرورگر تعريف شده را GeoGebraاگر دسترسي اينترنتي داشته باشيد اين گزينه صفحه وب 

http://www.geogebra.org. 

 GeoGebra Forum 

 .کند میروی مرورگرتان باز را  GeoGebraاگر به اینترنت دسترسی داشته باشيد این گزینه فهرست انجمن آن الین 

)http://www.geogebra.org/forum( 

 

 .تان را مطرح و پاسخ به موارد مشابه را مشاهده کنيد های توانيد سوال می GeoGebraدر انجمن کاربران : نکته

 GeoGebraWiki 

. کند میروی مرورگرتان باز را  GeoGebraی ویک صفحهاگر به اینترنت دسترسی داشته باشيد این گزینه 

)http://www.geogebra.org/forum( 



 

 

 ..و تجربيات تمام کاربران جهان است ها منبع رایگانی از مثال GeoGebraویکی  :نکته

 حق امتياز درباره

 ی گوناگونها و افرادی که در گسترش آن با راه GeoGebraحق امتياز  کند که اطالعاتی در مورد میباز  را ای این گزینه پنجره

 .کند میبيان کنند،  میفعاليت  )مانند ترجمه و برنامه نویسی (



 

 

  GeoGebraيها ژگي   وي )۵

 متحرك سازي )١.۵

 متحرك سازي خودآار )١.١.۵

ها به عنوان  شود که آن فراهم می امكان متحرك ساختن يك يا چند عدد يا زاويه به طور هم زمانهنگامی  GeoGebraدر 

 .لغزنده در صفحه ترسيم نمایش داده شوند

 

را فعال " متحرك سازي " گزينه ي  يکمنو راست کل  براي انجام اين آار، روي اعداد يا زواياي مورد نظر آليك راست آرده و از

 .غير فعال آنيد منو راست کليک  را از "متحرك سازي " براي از بين بردن متحرك سازي آافي است گزينه ي . آنيد

توانيد   میطور مستقيم  شود آه به  میبا متحرك آردن يك شيء، دآمه اي در گوشه ي پايين سمت چپ صفحه ايجاد : نکته

 .آنيد  و يا متحرك  متوقف  شي ء متحرك را

 :توان رفتار شيء متحرك را تغيير دهيد  می" لغزنده " ، در بخش ها در پنجره ي ويژگي

 .را تنظيم آنيد  شيء متحرك" سرعت " توان   میمثًال 

 .پيمايد  میثانيه طول بازه ي لغزنده را  ١٠به اين معناست آه لغزنده در ١سرعت : نکته

 :را تعيين آرد توان چگونگي حرآت شيء متحرك   میاز سوي ديگر، 

  :نوساني <=>

 .آند  میمقدار حرآت " آمترين " و " بيشترين " شيء متحرك به طور متناوب بين 

  :افزاينده <=

گردد و   میپس از رسيدن به مقدار بيشينه، دوباره به مقدار آمينه ي خود بر . يابد  میمقدار لغزنده، همواره افزايش 

 .دهد  میحرآت خود را ادامه 

 :آاهنده =>

گردد و   مینه، دوباره به مقدار بيشينه ي خود بر پس از رسيدن به مقدار آمي. يابد  میمقدار لغزنده، همواره آاهش 

 .دهد  میحرآت خود را ادامه 

 

هم چنين در حالي آه  .بپردازيد GeoGebraتوانيد به ادامه ي رسم خود در   میوقتي يك شيء متحرك است، شما : نکته

  ..توانيد تغييرات دلخواه خود را اعمال آنيد  میآند،   میشيء به طور خودآار حرآت 



 

 متحرک سازی دستی  )١.٢.۵

را انتخاب و روی اعداد و زوایای مورد نظرتان کليک راست  جابجایی  برای تغيير دستی اعداد و زوایا به طور پيوسته ابزار 

، متحرک ها ار دادن روی هر یک از دکمهبا فش. را فشار دهيد يا آليدهاي جهت نماي صفحه آليد –یا + ی ها کرده و کليد

  .گيرد میسازی به طور دستی انجام 

 

روی یک خط  Pپيوسته تغيير کند، آن گاه نقطه ی  kوابسته باشد و  k به (k, k ٢) = P اگر مختصات نقطه ی به صورت:  مثال

  .کند  میراست حرکت 

 

  .تنظيم کرد  ها پنجره ویژگی در" لغزنده " توان از بخش  مییک لغزنده را ميزان افزایش : نكته

 

 :ی ميان برها کليد

 نما با کليدهای جهتShift+شود واحد جابجا می ٠.١ی  ، شیء گامی به اندازه. 

  کليد پيکانی با انتخاب شیء و +Ctrlشود میجا  واحد جابه ١٠به اندازه ی  می، شیء گا. 

  با انتخاب شیء و کليد پيکانی +Alt  :شود میجا  واحد جابه ١٠٠به اندازه ی  میشیء گا. 

 

  .توان یک نقطه را روی خط جا به جا کرد می –یا + با استفاده از کليد : تذکر

 شرط آشکار نمودن شیء )٢.۵

مثًال یک شیء . توان با اعمال شروطی، شیء مشخصی را آشکار کرد میعالوه بر آشکار یا پنهان نمودن اشياء، 

 .ظاهر شود که جعبه ی انتخاب، انتخاب شود و یا لغزنده یک مقدار معين باشد میهنگا

 شرط آشکار نمودن شیء

 (b = true) متغير بولي با ایجاد یک. توان آشکار نمودن شیء را کنترل کرد می،  پنهان اشياء/ جعبه انتخاب آشکار  با ابزار 

 کردن اشياء پنهان/ آشکار  از: مثال.( توان مثل جعبه ی انتخاب، با یک شرط، جسم را آشکار نمود می" ورود "  در قسمت

مراحل زیر را انجام  -جهت شرط آشکار شدن شیء  -برای استفاده از متغير بولی . )استفاده کنيد منوی کليک راست  یا از

 .دهيد

 تغيير شرط آشکار نمودن اشياء

  .وارد کرد" پيشرفته " قسمت  ،  ها پنجره ویژگیان در تو میشرط آشکار نمودن شیء را



 

 .استفاده کنيد) (|| ,� ,≤ ,≠ از عملگرهای موجود: تذکر

 

 :مثال

  اگرa  یک لغزنده با شرط نمایشa < اشدب ٢شود که مقدار لغزنده کم تر از  میباشد، شیء در صورتی آشکار  ٢. 

  اگرb  باشد و یک عبارت شرطی برای آشکار نمودن شیء باشد آن گاه اگر مقدار  متغير بولی یکb  ،صحيح باشد

  .شیء پنهان خواهد شد bشود و با نادرست بودن  میشیء آشکار 

 اگر gوh توانيد از  میآن گاه  ،ند، متنی ظاهر شوددو خط باشند و بخواهيد در صورتی که دو خط موازی شوg || h  به

 .عنوان شرط نمایش متن استفاده کنيد

 ابزار جدید  )٣.۵

ذخيره  GeoGebraده ، ابزار جدیدی ساخت که به طور خوردکار در پرون GeoGebraتوان بر پایه ی ساختارهای موجود در  می

 .تواند به عنوان یک دستور در قسمت ورود و یا با ماوس استفاده شود میابزار جدید . شود

 ایجاد ابزار جدید

کليک کنيد، یک  ...ایجاد ابزار جديددر منوی ابزارها روی . خواهيد بسازید در پنجره گرافيکی ایجاد کنيد  میابتدا ابزاری را که 

که با پر شدن .است" نام و نشانه ". " ، اشياء را وارد کنيد " اشياء خروجی" شود که دارای سه بخش  میجعبه گفتگو باز 

 .شود میاین سه قسمت ابزار جدید ایجاد 

 

  :مثال

 .د در صفحه رسم شودابزار مربعی ایجاد کنيد که با کليد روی دو نقطه دلخواه روی صفحه خالی یا دو نقطه موجو

  با دونقطهA  وB مربع  چند ضلعی   دیگر را بيابيد و با ابزار ها رأسبرای این کار، . یک مربع ایجاد کنيد ،polyرا  ١

 ..رسم کنيد

  را انتخاب کنيد" ایجاد ابزار جدید" از منوی ابزارها. 

  اشياء خروجی" روی مربع کليک کنيد و یا از منوی موجود ، اضالع مربع را به عنوان " اشياء خروجی" تعریف برای "

 .تعيين کنيد

 GeoGebra  نقطه ی ( .کند میرا تعيين " اشياء را وارد کنيد" به طور خودکار AوB ( اشياء را وارد " توان بخش  میالبته

 .از منوی موجود به طور دلخواه تغيير داد را با کليک روی اجزای شکل و یا" کنيد

 را برای ابزار جدید تعيين کنيد" نام دستور" و " نام و نشانه.  

 نام ابزار در منوی ابزار : تذکرGeoGebra  شود میو نام دستور در قسمت ورود ظاهر.  



 

 ممکن است بخواهيد متنی را بنویسيد که در راهنمای ابزار مشاهده شود. 

 توانيد از تصاویر رایانه تان نيز استفاده کنيد،  مینوار ابزار  برای نشانه درGeoGebra  به طور خودکار اندازه تصویر را

 .کند میی موجود تنظيم ها مطابق مشاهده

 ي ابزار جدید ذخيره

از . را انتخاب کنيد" زارها مدیریت اب"از منوی ابزارها، . استفاده کنيد ها توانيد دوباره از آن میاگر ابزارهای جدید را ذخيره کنيد، 

به این ترتيب ابزار ساخته . کليک کنيد" ذخيره به یک نام دیگر" فهرست موجود، ابزار مورد نظرتان را انتخاب کرده و روی دکمه 

 .شود میشده روی رایانه ذخيره 

" ggb."با پسوند  GeoGebraمولی ی معها شود در حالی که پرونده میذخيره " ggt." ابزار جدید در یک پرونده با پسوند :تذکر

 .شود میذخيره 

 دسترسی به ابزار جدید

. ابزار جدید ، قسمتی از نوار ابزار خواهد بود . باز کنيد جديد "ی جدید را از منوی پرونده گزینه GeoGebraاگر یک صفحه ی 

را در یک  GeoGebraرا باز کنيد و یا ) از منوی پرونده"  پنجره جديد " گزینه ی  ( ی جدید GeoGebraولی اگر شما یک پنجره 

  ..روز دیگر باز کنيد ابزارهای جدید دیگر در نوار ابزار نخواهند بود

 

ابزاری جدید ی مختلفی برای نمایش ابزار جدید در نوار ابزار وجود دارد که حتی با باز کردن پنجره جدید هم ها در زیر روش

 :نمایش داده شود

از . استفاده کنيد ها در منوی گزینه"  ها تنظيمذخيره " از گزینه ی  تانیها تنظيمذخيره برای پس از ایجاد ابزار جدید ،

  .وجود دارد GeoGebraاهد بود که در این به بعد، ابزار جدید یکی از ابزارهایی خو

را از منوی ابزارها انتخاب کنيد و در پنجره باز " … سفارشی کردن ابزار" برای حذف ابزار از نوار ابزار، گزینه ی : نکته

 .ن کار این تغييرات را تائيد کنيدپس از انجام ای. کليک کنيد" حذف" شده، ابزار را انتخاب کرده و روی دکمه ی 

توانيد با باز کردن پنجره جدید در هر  می) ggt.یک پرونده با پسوند  ( روی رایانه"  ذخيره کردن ابزار جدید" بعد از 

  .را از منوی پرونده انتخاب کره و باز کنيد" کردنباز " کافی است گزینه . زمانی این تغييرات را مشاهده کنيد

 .خواهد بود GeoGebra ابزار جدید بخشی از نوار ابزار: نکته

 ی پویاها رنگ )۵.۴

هر شیء  GroGebra توانيد رنگ اشياء موجود را تغيير دهيد، اگر چه در می،   هاپنجره ویژگيی پویا در هابااستفاده از بخش رنگ

روی . را انتخاب کنيد هاروی شیء مورد نظر کليک راست کرده، از منوی سمت راست، ویژگي. به طور خودکار رنگ دارد



 

" و" سبز " و" قرمز " ی مختلف ها ی پویا با جعبه ی متنی به رنگهارنگدر این بخش جا بخشی به نام . پيشرفته کليک کنيد

  .وجود دارد" آبی 

 .وارد کرد [٠,١] توانيد یک تابع در بازه ی میی متنی، ها در هر یک از این جعبه: تذکر

 

 :ها مثال

 .ایجاد کنيد [٠,١]را در بازه ی  cو  a ،bی  لغزنده سه

 .. )تغيير کند ها با مقدار لغزنده ( باشد ها ضلعی رسم کنيد که رنگ آن تحت تأثير مقدار لغزنده چند

نام سه لغزنده را . انتخاب کنيد را از منوی کليک راست  ها پنجره ویژگیکليک راست کرده و  Poly١روی چند ضلعی 

 .ی مختلف وارد کنيدها در جعبه ی متنی برای رنگ

  .را تغيير دهيد تا تأثير آن را روی رنگ چند ضلعی مشاهده کنيد ها را ببندید و مقدار لغزنده ها پنجره ی ویژگی

را به طور  ها و تغيير رنگ) متحرک سازی (يد ی مختلف حرکت دهها را با سرعت ها توانيد لغزنده می: نکته

 .خودکارمشاهده کنيد

 بکارگيري جاوا اسکريپت )۵.۵

 .دارند، جذاب خواهد بود HTMLی در مورد ویرایش صفحات ها برای کسانی که تجربه جاوا اسكريپتبا  GeoGebraارتباط : تذکر

 

توانيد یک  میبرای مثال شما . شود می  های پویا کاربرگ سبب تعاملی تر شدن جاوا اسكريپتبا محيط  GeoGebraی ها لتاپ

  .کليد ایجاد کنيد که به طور تصادفی اشکال جدیدی را ایجاد کند

 

در این جا  ")راهنما " در  http://www.geogebra.org .(مراجعه کنيد GeoGebra Applets and JavaScript لطفًا به سند

 .وجود دارد GeoGebraو اپلت  JavaScriptیی در مورد استفاده از ها اطالعات و مثال

 ی ميان برها کليد )۵.۶

 Ctrl Ctrl-Shift Alt [کاربرد] کليد

A  Select All 

آشکار یا پنهان 
کردن پنجره 

ی ها عبارت
  جبری

 

 α آلفا

B    بتا β 

C  
Copy  

(spreadsheet 
only) 

تصویربرداری از 
صفحه ترسيم به 
  تخته نگهدارنده

 

 

D    دلتا δ 

E   پنجره
 � اویلر  ها گیویژ



 

 Ctrl Ctrl-Shift Alt [کاربرد] کليد

F   تازه آردن
 φ فی  صفحه نمايش

G    گاما γ 
H     
I     
J     

K     

L   انتخاب الیه
 λ الندا  جاری

M    ميو μ 
N  پنجره جدید   
O  نشانه ی درجه  بازکردن ° 

P   پيشنمای
 چاپ

خروجی شکل 
  به صورت تصویر
 (png, eps)…’ 

 π پی

Q   انتخاب اشياء
  انتخاب اشياء پدر دفرزن

R     

S  ذخيره 
آشکار یا پنهان 
کردن صفحه 

 گسترده
 σ سيگما

T   
خروجی شکل 

به 
 PSTricksصورت

 θ تتا

U     

V  
Paste 

(spreadsheet
) 

  

W  بستن  
 

خروجی شکل 
پویا در صفحات 

 ’(html) وب
 

X     
Y  انجام از نو   

Z   باطل نمودن
   آخرین عمل

 ٠ توان    ٠
 ١ توان    ١
 ٢ توان    ٢
 ٣ توان    ٣
 ۴ توان    ۴
 ۵ توان    ۵
 ۶ توان    ۶
 ٧ توان    ٧
 ٨ توان    ٨
 ٩ توان    ٩

یا  نمایی بزرگ عدد انتخاب شده/ آاهش زاويه  -
 منفی یا مثبت  نمایی کوچک

یا  نمایی بزرگ عدد انتخاب شده/ افزايش زاويه  +
 ± مثبت منفی یا  نمایی کوچک

 ≠ مساوی نيست با  نمایی بزرگ عدد انتخاب شده/ افزايش زاويه  =

 کوچک تر یا مساوی    >
≤ 

 کوچک تر یا مساوی    )کاما(
≤ 

 ≤ بزرگ تر یا مساوی    <
. (period)    بزرگ تر یا مساوی ≥ 

*     
Fراهنما ١    

Fانتخاب شده شیءشروع ویرایش  ٢ 
    )ی جبریها پنجره عبارت(

Fتنظيم کردن نوار ورودی ٣    



 

 Ctrl Ctrl-Shift Alt [کاربرد] کليد
F۴     
Fبه روز رسانی اعداد تصادفی ٩    

Enter  و نوار ورود صفحه ترسيمایجاد ارتباط بين    
     چپ کليک

 کليک راست 
 صفحه ترسيمدر 

 :آليك آردن
 )روي شيء( باز شدن منوي سمت راست
 باز شدن منوی کليک راست

 )زمينه(
 :کليک و کشيدن

 )اشياء( ن سریعکشيد
 )زمينه(بزرگنمایی  مستطيل

   

Scroll نمایی کوچک/  نمایی بزرگ ماوس 

کو/نمایی بزرگ
 نمایی چک

محيط (
 )تعاملی

  

Delete حذف اليه ي جاري    
Bacspace ي جاريها حذف انتخاب    

 ↑کليد جهت نمای

 زوایای انتخابی/افزایش اعداد
 جابه جایی نقطه ی انتخابی به باال

 فتن به دستورهای قبلی نوار ورودر
 روش ترسيم رفتن به

x١٠  
 

x٠.١ 
  shift( x١٠٠فقط کليد (

کليد جهت نمای 
 → راست

 زوایای انتخابی/افزایش اعداد
 جابه جایی نقطه ی انتخابی به راست

 روش ترسيم رفتن به

x١٠  
 

x٠.١ 
  shift( x١٠٠فقط کليد (

کليد جهت نمای 
 ←چپ

 انتخابی زوایای/کاهش اعداد
 جابه جایی نقطه انتخابی به سمت چپ

 روش ترسيم رفتن به

x١٠  
 

x٠.١ 
  shift( x١٠٠فقط کليد (

کليد جهت نمای 
 ↓ پایين

 زاویه انتخابی/کاهش عدد
 جابه جایی نقطه انتخابی به سمت پايين

 رفتن به آخرین دستور نوار ورود
 روش ترسيم رفتن به

x١٠  
 

x٠.١ 
  shift( x١٠٠فقط کليد (

Home/PgUp رفتن به جدیدترین گزینه ی روش ترسيم    
End/PgDn رفتن به آخرین گزینه ی روش ترسيم    

 

 :دستورات اضافی صفحه کليد

Alt-Shift  :حروف بزرگ یونانی 

 )ها به غير از فرمول(کپی مقادیر  Ctrl-Alt-C: صفحه گسترده

 

از پنجره لغزنده استفاده )کمترین، بيشترین(و برای وارد کردن بازه  Alt-Pز ا πنماد پی  Alt-Oاز °برای ورود نماد درجه:نکته

 .کنيد

 نام و عنوان )٧.۵

 ها پنهان یا آشکار کردن نام

 :ی مختلف آشکار و پنهان کردها توان نام اشياء را به روش میدر پنجره ی گرافيکی، 

 .را انتخاب کرده و روی اشياء کليک کنيد ها پنهان آردن نام/ آشكار ابزار

 .را انتخاب کنيد" نمایش نام "   اشياء موردنظر، گزینه ی  منوی کليک راستاز 



 

 .را فعال یا غير فعال کنيد" نمایش نام " توانيد  می" پایه " در بخش  ها پنجره ویژگیاز

 نام و ارزش عددی

 تواند بر حسب ارزش ارزش عددی ، نام و ارزش عددی میهر شیء . دارد منحصر به فرد می، هر شیء ناGeoGebraدر 

نام و ارزش " ، "مقدار" ، "نام " توانيد با انتخاب  میها پنجره ویژگیپایه از برای نمایش نام اشياء در بخش . نمایش داده شود

 .استفاده کنيد"نمایش نام " از زیر منوی " عددی 

 .مقدار یک نقطه، مختصات آن و مقدار یک تابع، معادله ی آن است: تذکر

 عنوان

 GeoGebraگزینه ی عنوان در . بناميد" a"گاهی اوقات الزم است که یک نام را روی چندین شیء بگذارید، مثًال اضالع مربع را 

" نام دآمه " در قسمت با وارد کردن نام مورد نظرتان  ها پنجره ویژگیاز " پایه " در قسمت . این امکان را فراهم کرده است

را انتخاب " عنوان " به یاد داشته باشيد که در قسمت نمایش نام، باید گزینه ی .گيرد میبرای اشياء مورد نظر این کار صورت 

 .کنيد

  ها الیه )٨.۵

اء را انتخاب و جا به توان آليه ي اشي  می ها ، وقتی که روی چندین شیء کليک شده باشد، با آليك روي الیهGeoGebraدر 

  .جا آرد

 

اعداد  ( الیه وجود دارد ١٠در مجموع . گيرند میباشد، قرار می صفحه ترسيمکه الیه ی زمينه ی  ٠تمام اشياء در الیه ی  ابتدا

 .یی با شماره ی کمتر قرار دارندها یی با شماره ي اليه ي بيش تر، باالی الیهها الیه). ٩تا  ٠

 .شماره ی الیه را تغيير دهيد" پيشرفته " ، بخش ها پنجره ویژگییه، روی شیء کليک کرده در برای تغيير شماره ی ال

پس ) ٣مثال الیه  ( .نيست ٠با تغيير شماره ی الیه ی یک شیء، شماره ی الیه ی آن شیء دیگر ) ٩تا  ٠ی موجود از ها الیه (

 .الیه ای با شماره ی بيش تر رسم خواهند شد تمام اشياء جدید، با

 

گزینه ی " ویرایش" از منوی . توانيد تمام اشياء موجود در همان الیه را انتخاب کنيد میبا انتخاب یک شیء در یک الیه، : تذکر

این گزینه زمانی در دسترس است که اشياء انتخابی در یک . ) Ctrl+Llکليد ميان بر  ( .را انتخاب کنيد"  انتخاب اليه جاری" 

 الیه باشند

 :ها استفاده بيشتر از الیه

 .اشيایی که در یک الیه هستندSVGبرای خروجی 

 .شوند میهم تنظيم  بكارگيري جاوا اسكريپت در ها ، الیهGeoGebraبرای اپلت 



 

  تعریف مجدد )٩.۵

توجه کنيد که با این کار ممکن است مراحل  .تعریف مجدد اشياء، یک ابزار مناسب چند کاره برای تغيير ساختار اشياء است

 .تغير کند روش ترسيم ترسيم در

 :ی مختلفی برای تعریف مجدد یک شیء وجود داردها روش

 .های جبری دو بار کليک کنيد را انتخاب کرده و روی شیء مورد نظر در پنجره ی عبارت جابجايي ابزار 

های جبری روی شیء کليک کرده وتغييرات را اعمال  توانيد به طور مستقيم در پنجره ی عبارت برای اشياء آزاد، می

 .را فشار دهيد Enterکنيد و دکمه ی 

شود که  های جبری پنجره ی تعریف مجدد باز می ته، با دو بار کليک روی شیء، در پنجره ی عبارتبرای اشياء وابس

 .توانيد تعریف شیء را در این پنجره تغيير دهيد می

مجدد پنجره ی تعریف . را انتخاب کنيد و در صفحه ترسيم روی شیء مورد نظر دو بار کليک کنيد جابجايي ابزار

 .توانيد تغييرات مورد نظر را اعمال کنيد شود می باز می

 .توانيد شیء را تغيير دهيد در قسمت ورود، با وارد کردن نام شیء و اعمال تغييرات مورد نظر می

 دهيدتوانيد تعریف یک شیء را تغيير  ، نيز میها پنجره ویژگی" پایه در " در بخش 

 

گزینه ی شیء تثبيت شده را غير فعال کنيد و  ها برای تعریف مجدد اشياء تثبيت شده، ابتدا باید از پنجره ي ویژگی: تذکر

 .سپس تغييرات مورد نظر خود را انجام دهيد

 

  :مثال

را باز کرده و آن را به صورت  Aي  یف مجدد نقطهباید پنجره ي تعر hروی خط  Aبرای قرار دادن نقطه ي دلخواه 

Point[h] برای حذف نقطه ي. تعریف کنيد A از خطh کافی است نقطه ي A را به عنوان یک نقطه ي آزاد با مختصات

  .تعریف کنيد (٢ ,١)

، عبارت  به پاره خط، کافی است در پنجره ی تعریف مجدد خط Bو  Aمثال دیگر، برای تبدیل خط گذرنده از نقاط 

Segment[A, B] را وارد کنيد. 

 و مکان هندسی  ردگيری )١٠.۵

در این حالت با جابه جا کردن . را فعال کنيد  ردگيری ، گزینه ی  منوی کليک راستروی یک شیء کليک راست کرده، از 

 .ماند میی گرافيکی باقی  شیء بر صفحه ردشیء، 

 

را از منوی سمت راست یک شیء غير فعال آنيد و روي گزينه ي " ردگيری" براي از بين بردن اثر حرآت ابتدا گزینه ی: تذکر

  .شود  میاثر حرآت شيء از صفحه ي گرافيکی پاك . آليك آنيد" نما " در منوي  تازه آردن نماها 



 

 

مکان در قسمت ورود،  مكان هندسيو یا با وارد کردن دستور مكان هندسي توانيد با آمك ابزار  می، GeoGebraدر 

 .هندسی یک نقطه را رسم کنيد

ی وابسته باشد که روی اشکال به حرکت نقطه ی دیگر ها توانيد مکان هندسی نقاطی را بيابيد که حرکت آن میشما : تذکر

 .کند میهندسی مثل خط، پاره خط و دایره حرکت 

 

 :مثال

 .رسم کنيد (١-,١ )=Bو  (١ , ١- )=Aپاره خط بين نقاط 

 .تواند جابه جا شود میفقط روی پاره خط  C. در نظر بگيرید aرا روی پاره خط  Cنقطه ی 

 .تعریف کنيد (٢^X(C) , X(C) )=Pبه صورت  است Cکه وابسته به نقطه  را Pنقطه ی

توانيد دستور مكان   توانيد از ابزار مكان هندسي استفاده آنيد و هم می  براي پيدا آردن مكان هندسي هم می

 :هندسي را در قسمت ورود، وارد آنيد

 .کليک کنيدC و سپس روی Pرا انتخاب کرده، ابتدا روی  مكان هندسي ابزار

 .بزنيد Enterرا نوشته و  Locus[P, C]ی ورود، دستور  احيهدر ن

 .باشد می[١ ,١-]در بازه ی  میمکان هندسی این مثال، یک سه: نکته
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 ٨٠ ....................................... منو ا،یکار برگ پو یخروج
 ٨١ ........... منو ،یکيتخته گراف به یکيگراف ینما یخروج
 ٨١ .......... منوPGF/TikZ به عنوان یکيگراف ینما یخروج
 ٨١ ........... ، منوPSTriks به عنوان یکيگراف ینما یخروج
 ٨٠ .............. منو ر،یبه عنوان تصو یکيگراف ینما یخروج
 ٨٠ ........................................................ ،منویخروج



 

 ٣٧ .................................................................... خط
 ٢١ ................................................... خط برازش، ابزار

 ٧۴ ............................................... خط برازش، دستور
 ٢٢ ........................................... خط عمود منصف، ابزار

 ٢٢ .................................................... خط عمود، ابزار
 ۵۶ ................................................. خط عمود، دستور

 ۵۶ ........................................ خط عمودمنصف، دستور
 ۵۶ ............................................... خط قطبي، دستور

 ٢٢ ....................................... يا قطري، ابزار یخط قطب
 ٢٢ ................................... خط گذرنده از دو نقطه، ابزار

 ۵۵ ............................................... خط مجانب، دستور
 ٢٢ .................................................. خط مماس، ابزار

 ۵۶ ............................................... خط مماس، دستور
 ٢٢ ................................................... ابزار ،یخط مواز

 ۵۵ .............................................. خط نيمساز، دستور
 ۵۵ .................................................................. خط،

 ٣٧ ............................................................. خط، نام
 ۵۵ ..................................................... ستورها، د خط

 ٢١ ................................................................ خطوط
 ۵٩ ............................................ خالصه کردن، دستور

 ۴۶ ......................................................... دستور ,خم
 ۶٠ ......................................................... خم، دستور

 ۵٣ ............................................. دستور ,بردار ,خمش
 ۵٧ ............................................. دايره مماس، دستور

 ۵٧ ....................................................... دايره، دستور
 ٢٣ .................. طيمح ینقطه رو کیمرکز و  نيبا تع رهیدا
 ٢٣ .................................... مرکز و شعاع نييبا تع رهیدا
 ٢٣ ....................................... گذرنده از سه نقطه رهیدا

 ٧٨ .................................................. دستور نان،يدترم
 ٣٠ ................................................................... درج

 ٣٠ .................................................... ابزاردرج تصوير، 
 ٢٨ .............................................. درج آردن متن، ابزار

 ٢٨ .................................................... درج آردن، متن
 ۶٧ ........................................................ درج، دستور

 ٣۶ ........................................... درجه به راديان، تبديل
 ۴۴ ........................................... دستور، تكميل خودآار
 ٧۶ .........................................دستورات چارک، دستور

 ٧۶ ........................................ دستور گما،يدستورات س
 ۴٣ ............................................................ دستورها

 ۴۴ ....................................... دستورهاي بولي، دستور
 ۴۴ .............................................. دستورهاي عمومي

 ٧۵ ................................... دستور ن،يانگيدستورهاي م
 ٣۶ ................................................. مختصات ,دکارتي

 ١٢ ........................................................... دآمه اجرا
 ٨۵ ............................. منو اء،يدوباره محاسبه کردن اش

 ۴٩ ................................... اي تصادفي، دستور دوجمله
 ٧١ ....................................................... دوران دستور
 ٢٨ .......................................................... دوران، ابزار

 ٨٠ ........................................ذخيره به عنوان،فهرست
 ١٢ .................................................... ذخيره تنظيمات
 ٨٧ ........................................ ها گزينه ,ها ذخيره تنظيم

 ٧٩ ................................................... ذخيره، فهرست
 ۴۴ ......................................... رابطه دو شيء، دستور

 ١٨ .......................................................... رابطه، ابزار
 ٣۶ ........................................... راديان به درجه، تبديل

 ۵٣ ....................................................... ، دستورراس
 ٩٠ ,٨٩ ............................................ راهنما، فهرست

 ٣۴ ................................................ راهنما، نوار ورودي
 ٨٩ .................................................... راهنما،فهرست

 ٨٩ ................................................. راهنماف فهرست
 ٧ .................................................. راهنماي دستورها

 ٧ ......................................... راهنماي قواعد دستورها
 ٧ ................................................ راهنماي نوار ورودي

 ٨۵ ............................................................ رد، حذف

 ١٠ ............................................................... رديابي
 ١٠ .......................................... صفحه گسترده یابیرد
 ٧٨ ....................................................... دستور ف،یرد
 ٣٩ رند
 ١٠ ................................................................... رنگ

 ٩ ....................................................... ها رنگ، ويژگي
 ٩۴ ......................................................... ایها، پو رنگ
 ٩۴ ....................................................... ایپو یها گرن

 ١١ .................................................................. روش
 ١٢ ..................... روش ترسيم، اضافه آردن مرحله جديد
 ١١ ................... ها روش ترسيم، تغييرات مرتب آردن گام

 ١٣ ................................................ روش ترسيم، چاپ
 ١٢ ........................................... روش ترسيم، خروجي

 ١٢ ........................................ روش ترسيم، دآمه اجرا
 ١٣ ,١٢ .................................... ها روش ترسيم، ستون

 ١١ ........................................................ ميروش ترس
 ١٢ ................ به عنوان صفحه وب، خروجي ميروش ترس
 ٨۵ ................................................. منو م،يروش ترس

 ١٢ ..................................................... خروجي روش،
 ٣٩ ........................................................... ريشه دوم
 ٣٩ ......................................................... ريشه سوم

 ۵٢ ...................................................... ريشه، دستور
 ٢۵ .................................................................. زاويه

 ٢۵ .................................................. lزاويه معين، ابزار
 ٢۵ ........................................................... زاويه، ابزار

 ۵٠ ....................................................... دستور زاويه،
 ٣۶ ..................................................... زاويه، معكوس

 ٣۶ ............................................... زاويه، مقدار محدود
 ٨٧ ....................................................... ها نهیزبان، گز

 ٣۶ ................................................................... زوايا
 ۵٠ .................................................. زوايا، چند ضلعي

 ۵٠ ........................................................ دستور زوايا،
 ٨٨ .............................. ها نهیگز د،یجد یساخت ابزارها
 ۵٩ ...................................... اي ند جملهساده آردن، چ
 ٨٧ ........................................ ها گزينه ,سبک مختصات

 ١٧ ................................................. یالگوبردار سبک،
 ١٧ ................................. ابزار ,سبک یالگوبردار سبک،

 ٧٧ ..................................................... ستون، دستور
 ٨ .............................. سفارشي آردن نمايش گرافيكي

 ٩ .......................................... سفارشي آردن نوارابزار
 ٧ ....................................... کردن رابط کاربر یسفارش
 ٨٨ ........................... ها نهیکردن نوار ابزار، گز یسفارش

 ٢۴ ....................................................... سهمي، ابزار
 ۵٨ ................................................... سهمي، دستور
 ٨٧ ..................................... ها گزينه ,ائمهسيک زاويه ق

 ٣٩ ............................................................. سينوس
 ٩ .............................. شبكه مختصات، سفارشي آردن

 ٩ ........................................... سفارشي آردن ,شبكه
 ٩١ .................................................،دورهیساز هيشب

 ٩٢ ............................................... شرط آشکار نمودن
 ۴۴ ................................................ دستورها ,شرطي
 ۴٨ ...................................................... دستور شعاع،

 ٣٢ ................................................... تصوير شفافيت،
 ۶۶ .......................................... شمارش شرط، دستور

 ٢۶ ......................................................... شيب، ابزار
 ۴٩ ...................................................... شيب، دستور

 ۶٣ ...................................................... دستور ء،یش
 ٨۶ ..................................... نهینقطه، گز شینما وهيش

 ١۴ .................................. تعاملي، خروجي صفحات وب
 ۶ ...................................................... صفحه گسترده
 ٨٢ ......... تخته نگهدارنده، منو یبه خروج صفحه گسترده

 ٧٧ ......................................... صفحه گسترده، دستور
 ١٠ ........................................................ ضخامت خط

 ٣٩ .................................................................. ضرب



 

 ٣٩ ....................................................... ضرب اسكالر
 ۶٨ ....................................................... ضرب، دستور

 ۴۵ .................................... دستور ،یدو جمله ا بیضر
 ۴۶ .................... طول محور اول مقطع مخروطي، دستور

 ۶٨ ,۴٧ ................................................. دستور طول،
 ٢۶ .................................................. هاي بولي عبارت
 ٣۵ ,٢۵ ............................................................. عدد
 ٣٩ ....................................................... تصادفي عدد

 ۴۵ ...............................................دستور ح،يعدد صح
 ۴۵ ........................................................ عدد، دستور

 ٣۶ ................................................ عدد، مقدار محدود
 ۶٩ ..................................................... عکس، دستور
 ٣٠ ................................................... عكس، موقعيت

 ٣٠ .......................................... عكس، موقعيت گوشه
 ۴٢ ....................................... عملگرهاي اعدا د مختلط

 ۴١ ............................................ عملگرهاي ماتريسي
 ٣٨ ................................................ رياضي یعملگرها

 ۶۶ ...................................................... عنصر، دستور
 ٩٧ ................................................................ عنوان

 ٩٨ .......................................................... عنوان، نام
 ۴۶ ...................................................... فاصله،دستور

 ٣٩ ............................................................. فاآتوريل
 ٢٩ ..................................................... فرمول نويسي

 ۶٧ ........................................... فصل مشترک، دستور
 ٧٩ .................................................... فهرست پرونده

 ٨۵ .......................................... فهرست دستورها، منو
 ٨٢ .................................................. فهرست ويرايش

 ٩ ............................................ ها قابليت رويت، ويژگي
 ٣٩ .......................................................... قدر مطلق

 ٢٨ ..................................... قرينه نسبت به دايره، ابزار
 ٧١ ...................................................... دستور قرينه،
 ٢۴ ................................................................. قطاع

 ٢۴ .................................قطاع با تعيين سه نقطه، ابزار
 ۶١ .......................................... قطاع دايره اي، دستور

 ٢۴ .................. ابزاردو نقطه،  قطاع دايره با تعيين مرآز و
 ۶١ ................................... قطاع دايره محيطي، دستور

 ۶٢ ,۶٠ .............................................. قطاع، دستور
 ٣۶ .................................................. مختصات ,قطبي
 ۵۵ ........................................................ دستور قطر،

 ٨٠ ....... منو به عنوان صفحات وب، یخروج یایکار برگ پو
 ١۴ .............................................. آاربرگ پويا، تعاملي
 ١۴ ............................................. آاربرگ پويا، خروجي

 ٢۴ ................................ با تععين سه نقطه، ابزار آانون
 ٢۴ .......... با تعيين مرآز و نقطه شروع و پايان، ابزار آانون
 ۵١ ...................................................... دستور کانون،

 ١٠ ............................................... آپي در نوار ورودي
 ٣٩ ........................................................... آسينوس

 ٣۶ ................................................ دار آليدهاي جهت
 ٩٢ ........................... یجهت نما،متحرک ساز یدهايکل
 ٩۵ .................................................. بر انيم یدهايکل

 ٢۴ ................................................................. آمان
 ۶١ ............................................... کمان دايره، دستور
 ۶١ ,۶٠ .............................................. آمان، دستور

 ٧٧ .......................................هاي آماري، دستور آميت
 ۴٨ ......................................................دستور ,کمينه
 ۶٨ ..................................................... دستور نه،يکم

 ٣٩ ..................................................... کوچکترين عدد
 ۴٧ ........................... رک، دستورمضرب مشت نیکوچکتر
 ٧۴ ................................................ دستور انس،یکووار

 ٨۵ ............................................ ها نهیگرانش نقاط، گز
 ٨۶ ............................................... پيوستگي ,ها گزينه
 ٨٧ ........................................ ها تنظيم ذخيره ,ها گزينه
 ٨٧ ..................................... سبک زاويه قائمه ,ها گزينه
 ٨٧ ........................................ سبک مختصات ,ها گزينه

 ٨٧ ............................................... نام گذاري ,ها گزينه
 ٧٩ ............................................... هاي فهرست گزينه
 ٨٨ .......................................... یتیریها، ابزار مد نهیگز
 ٨٧ ............................................... قلم ها، اندازه نهیگز
 ٨۶ ................................ جعبه انتخاب یها، اندازه هنیگز
 ٨٨ ............................. شده فیتعر یها ميها، تنظ نهیگز
 ٨٧ ....................................................... ها، زبان نهیگز
 ٨٨ .............................. دیجد یها، ساخت ابزارها نهیگز
 ٨٨ ........................... ابزار کردن نوار یها، سفارش نهیگز
 ٨۶ .................................. نقطه شینما وهيها، ش نهیگز
 ٨۵ ................................................. ها، فهرست نهیگز
 ٨۵ ............................................ ها، گرانش نقاط نهیگز
 ٨٧ ............................................. ریتصو یها، نما نهیگز
 ٨۶ ........................................... ها هیاحد زاوها، و نهیگز

 ٧٩ ................................................. گشودن، فهرست
 ۵١ ..................................................... گوشه، دستور

 ٩٨ ............................................................... ها هیال
 ٣۶ ................................................................ لغزنده

 ٢۶ ......................................................... لغزنده، ابزار
 ٣٩ ............................................................... لگاريتم
 ۴٠ ................................................................ ليست

 ۴٠ ................................................... ليست عملگرها
 ۴١ .............................................. ليست، اعمال توابع

 ۴١ ............................ ليست، اعمال عملگرهاي رياضي
 ۶۶ ..................................................... ليست، دستور
 ۴٠ ................................................... ليست، مقايسه

 ٧ ..................................................... دستورها ستيل
 ۴٩ .......................................... مابين تصادفي، دستور
 ۴٢ .......................... لگرهاي رياضيماتريس، اعمال عم
 ٧٨ ................................................... ماتريس، دستور

 ۴١ ........................................................... ها ماتريس
 ٩١ ..................................................... یمتحرک ساز
 ٩١ ....................................... شنيميان ،یمتحرک ساز
 ٩١ ............................................. تکرار ،یمتحرک ساز
 ٩١ .......................................... خودکار ،یمتحرک ساز
 ٩٢ .......................................... یدست ،یمتحرک ساز
 ١٠ ........................................................ متحرك آردن

 ٣٩ ................................... متغير بولي، نمايش متغيرها
 ٢٨ ................................................................... متن

 ۶۵ .............................. ، دستورUnicode متن به صورت
 ٢٨ .............................................................. متن پويا
 ۶٣ ............................................. دستور ،یمتن جدول

 ۶٢ .............................................. متن آسري، دستور
 ٢٨ ............................................................ متن، پويا

 ۶۴ ........................................................ متن، دستور
 ٣۶ ............................................... محدود، مقدار زاويه
 ٣۶ ................................................ محدود، مقدار عدد

 ٣٧ .................................................................. محور
 ۵۵ ........................... محور اول مقطع مخروطي، دستور
 ۵۶ ........................... محور دوم مقطع مخروطي، دستور

 ۵۵ ................................................................. محور،
 ٩ ......................................... محورها، سفارشي آردن

 ٣٧ ......................................... yو محورxمحورها، محور
 ٨۴ ........................................................ محورها، نما

 ٩ ......................... نمحورهاي مختصات، سفارشي آرد
 ٨۴ ......................................... مختصات، نما یمحورها

 ۴٨ ...................................................... محيط، دستور
 ۴۶ ...................................................... دستور ط،يمح

 ٣۶ ............................................................. مختصات
 ٣٩ .......................................................... x مختصات
 ٣٩ .......................................................... y مختصات
 ٣۶ ................................................. دکارتي ,مختصات
 ٣۶ ................................................... قطبي ,مختصات
 ٣٩ ............................................. x مختصات مختصات،



 

 ٣٩ ............................................ y مختصات مختصات،
 ٧۶ .......................................................... مد، دستور
 ٨٨ ....................................................... ابزار ,مديريت

 ۴۴ ........................................... دستور م،يمراحل ترس
 ۴۵ ............................................. مراحل محور، دستور
 ۵١ ................................................. مرکز ثقل، دستور

 ۵١ ....................................................... مرکز، دستور
 ۴٧ ............................................. مساحت بين دو تابع

 ۴٧ ........................................................... مساحت،
 ٢۵ ..................................................... مساحت، ابزار

 l......................................... ۴٧مساحت، انتگرال معين
 l ........................................ ۴۵مساحت، تعريف انتگرال

 ١۴ ................................................ مستطيل خروجي
 ١۶ .................................................. انتخاب ليمستط

 ۶٠ .............................................. مشتق خم، دستور
 ۵٨ .................................................... مشتق، دستور
 ٣٣ ............................................... گذاري معادالت، نام

 ٧۵ .......................................... معکوس نرمال، دستور
 ٧٨ ................................................... معکوس، دستور
 ٣۶ ..................................................... معكوس، زاويه

 ٣۴ .................................................... ادير، تغييراتمق
 ٣٧ ................................................... مقطع مخروطي

 ۵٧ ........................................ مقطع مخروطي، دستور
 ٣٧ ............................................. مقطع مخروطي، نام

 ٢٣ ................................................... یمقطع مخروط
 ٢٣ ........................... با پنج نقطه، ابزار یمقطع مخروط

 ۴٩ ........................................... مكان تصادفي، دستور
 ٩٩ ,٢۶ ............................................... مكان هندسي

 ٢۶ ............................................. مكان هندسي، ابزار
 ۶۶ .......................................... مکان هندسي، دستور

 ١٠ .................................................. کيمنو راست کل
 ۴٣ ............................................... منوي کليک راست

 ٧۵ ............................................... ر، دستو X ميانگين
 ٧۵ ............................................... ، دستور Y ميانگين

 ٧۵ ................................................... ميانگين، دستور
 ٧۵ .......................................................دستور انه،يم

 ٣۵ .......................................................... ناحيه ورود
 ٩٧ ....................................................................  نام

 ٣٣ ............................................................ نام اشياء
 ٧ ............................................................... نام خانه

 ٧٨ ................................................ نام ستون، دستور
 ٨٧ ............................................... ها گزينه ,نام گذاري

 ٩٧ ........................................ نام، آشكار و پنهان آردن
 ٣٧ ............................................................. نام، خط

 ۶٣ ......................................................... نام، دستور
 ٩٨ .......................................................... نام، عنوان

 ٣٧ ............................................. نام، مقطع مخروطي
 ٩٨ .......................................... نام، نام و ارزش عددي

 ٣٣ .......................................................... tنام، نقطه
 ٣٣ ................................................... گذاري اشياء نام
 ٣۶ .................................................... گذاري، بردار نام
 ٣٣ ............................................... گذاري، معادالت نام
 ٣۶ ................................................... گذاري، نقطه نام

 ۴٩ ........................................... نرمال تصادفي، دستور
 ٧۶ ...................................................... نرمال، دستور

 ١٩ ................................................ ابزار ،یینما کینزد
 ١٩ ........................................................ یینما کینزد

 ۴۶ ............................................ کراس، دستور نسبت
 ١٩ ...................................................................نقاط
 ٣۶ ................................................................. نقطه

 ٣۵ ........................................................ نقطه اعشار
 ٢٠ .................................................. ابزار د،ینقطه جد

 ۵١ .............................................. رنقطه عطف، دستو
 ۵٢ ............................................. نقطه مياني، دستور

 ١٩ ................................................. ابزار ،یانينقطه م
 ۵٢ ....................................................... نقطه، دستور
 ٣٣ ........................................................... نقطه، نام
 ٣۶ ................................................... گذاري نقطه، نام

 ٨۴ ....................................................... نما، فهرست
 ٢۶ .............................................................. نماد پي

 ٢۶ ........................................................... نماد درجه
 ١۴ ............. نمايش گرافيكي به تخته نگهدارنده، خروجي

 ١٣ ........................................... نمايش گرافيكي، چاپ
 ١٣ ...................................... نمايش گرافيكي، خروجي

 ٨٧ ............................................. ها نهیگز ر،یتصو ینما
 ٨۴ ...................................... ترده، منوصفحه گس ینما
 ١۶ ..................................................... یکيگراف ینما
 ۶ ........................................................ یجبر شینما
 ٧ ............................................ صفحه گسترده شینما
 ٨۴ ................................. منو ،یجبر یها عبارت شینما

 ٧۴ ......................................... دستور ،ینمودار جعبه ا
 ٧۵ .......................................... دستور ،ینمودار ستون

 ٧٣ .......................................... دستور ،یا لهينمودار م
 ٩ .............. نوار ابزار، برگرداندن حالت از پيش تعيين شده

 ٩ ........................................ نوار ابزار، سفارشي آردن
 ٨٨ ...................................... ردنک ینوار ابزار، سفارش

 ١١ ......................................................... نوار پيمايش
 ١٠ ......................................................... شیماينوار پ
 ٨۵ .................................................. منو ش،یماينوار پ

 ٨۴ ....................................................... نوار ورود، منو
 ٣۴ .............................................. نوار ورودي، تاريخچه

 ٣۴ .......................................... نوار ورودي، نمايش نوار
 ١٠ .............................................................. نوع خط

 ٩ ................................................. ها نوع خط،، ويژگي
 ۵۴ ................................................... نيم خط، دستور
 ٢۵ ..................................................... نيم دايره، ابزار

 ۵۴ ................................................. ها، دستور خط نيم
 ۶٢ ................................................... دايره، دستور نيم
 ٢١ .............................................................. خط مين
 ٢١ ........................................ طه، ابزارخط از دو نق مين
 ٢١ ...................................................... ساز، ابزار مين

 ۵٧ ................................................... هذلولي، دستور
 ٢۴ ...................................................... ابزار ،یهذلول

 ٨۶ ........................................... ها نهیها، گز هیواحد زاو
 ٧٧ ................................................... دستور انس،یوار

 ٩ .............................................................. ها ويژگي

 


