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 چیست؟ جئوجبرا

 آسان نرم افزار ریاضیات پویا در یک بسته آموزشی یکپارچه و برای استفاده 

 برای یادگیری یا تدریس همه سطوح آموزشی 

  پیوند دهنده هندسه، جبر، جداول، ترسیمات گرافیکی، حساب و آمار 

 افزار کدباز، رایگان و در دسترس  نرمorgwww.geogebra. 

 

 امکان  . به طوری کهآموزان را تسهیل کرده است جئوجبرا در واقع ایجاد ترسیمات ریاضی و مدل سازی آن ها توسط دانش

 بررسی اشیاء را با جابجا کردن و تغییر پارامترها در صفحه فراهم می آورد. 

  توانید  دهد. شما می وب تعاملی را میمعلمین امکان ایجاد صفحات به جئوجبرا همچنین ابزار تولید محتواست آن چنان که

 پیدا کنید و به اشتراک بگذارید. www.geogebratube.orgمحتواهای درسی تعاملی را در سایت 

 

 بعد از اجرای جئوجبرا با پنجره زیر روبرو می شوید: 

 

د. به صورت همزمان یماوس انجام ده به کمک میترس صفحه در را ماتیترس دیتوان یابزار م نوارم در یترس یبا استفاده از ابزارها

 مختصات کردن وارد یبرا یورود یمتن کادر. شوند یش داده مینما یهای جبر م ها در پنجره عبارتیر ترسیمختصات و معادالت نظ

ش داده یم نمایدر صفحه ترس Enter دیکل دادن فشار محض به موارد نیا. رود  یم کار به میمستق صورت به توابع و دستورها و ها معادله

 هندسه و جبر در کنار هم وجود دارند. جئوجبرا در لذا. شوند یم

http://www.geogebra.org/
http://www.geogebratube.org/
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 مثلث محیطی دایرهرسم : 1 مثال

 هندسی و جبری دایره محیطی یک مثلث را رسم کنیم. به دو روشدر این مثال 

 

 )روش هندسی( ماوسم با استفاده یالف( ترس

 را انتخاب نمایید.پیشرفته  منوی زاویه دید را باز کرده و هندسه 

 مراحل ترسیم

1 
 

ایجاد  Cو  A ،Bچندضلعی را از جعبه ابزار انتخاب کرده و سپس سه بار روی صفحه ترسیم کلیک کنید تا نقاط  ابزار

 مثلث را تکمیل کنید. Aشود. با کلیک مجدد روی 

2 
 

 را انتخاب کرده و عمودمنصف دو ضلع از مثلث را رسم کنید. عمودمنصف ابزارسپس 

9 
 

. روی کنید پیدا را مثلث محیطی دایره مرکز تا کنید کلیک عمودمنصف دو تقاطعمحل  روی توانید تقاطع، می ابزار با

 را تایپ کنید. مشاهده خواهید کرد که با تایید شما نام آن تغییر خواهد کرد. Mنقطه ایجاد شده قرار بگیرید و 

4 
 

و سپس بر یکی از  Mبرای تکمیل ترسیم، ابزار دایره با تعیین مرکز و یک نقطه روی محیط را انتخاب کرده، بر 

 رئوس مثلث کلیک کنید. 

5 
 

اوس موقعیت هر یک از رئوس را تغییر دهید. مطمئن شوید اکنون روی ابزار جابجایی کلیک کرده و با استفاده از م

 ترسیم شما بدرستی صورت گرفته است. در اینصورت معنی هندسه پویا را بیشتر احساس خواهید کرد.
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 چند نکته

 د.یش کنیابزار را آزما نواردر طرف راست را  انجام از نوو  باطل نمودن آخرین عمل  های دکمه

 د.یء را از حالت انتخاب خارج کنیش شینه نماید و گزیک راست کنیآن کل یء رویک شیکردن  پنهان یبرا

 ظاهر یمنو از را ها یژگیو و دیینما راست کیکل ءیش یرو: داد رییتغ یسادگ به توان ی)رنگ، نوع خط و ...( را م ءایظاهر اش

 .دیکن انتخاب شده

 شوند.پنهان ا یش داده ی، محورها و شبکه نمایجبر های عبارت هپنجر که نمود نییتع توانیم نما یمنو در

با استفاده از ماوس آن را  یرا انتخاب کرده و به سادگ صفحه ترسیم ییجابجام، ابزار  یت صفحه ترسیر موقعییتغ یبرا

 د.یجابجا کن

ن یدهد. با استفاده از ایقرار م ار شمایم در اختیشامل تمام مراحل اجرا شده در طول ترس یجدول ،میش روش ترسینما یمنو

از مراحل را  یب بعضیا ترتیم را تکرار کرده یجهت دار، دوباره مرحله به مرحله ترس یدهاید با به کار بردن کلیتوان یت میقابل

اضافه  یها ستون ،نما یمنو از استفاده با دیتوان ین مید(. عالوه بر اینیم را ببیره روش ترسجی پن "راهنما" ید. )منویر دهییتغ

 د.یرا حذف کن

 )روش جبری( دستورها نوارصفحه کلید در م با استفاده از یترسب( 

 ید، براین صفحه نرم افزار انجام دهییپا قسمت در موجود نوار دستور در ریمقاد و دستورات کردن وارد با را فوق میترس میخواه یحال م

 جاد شود.ید ایم جدیک صفحه ترسید تا یینماد را انتخاب ینه جدیگز ،پرونده ینکار از منویا

 د.یرا فشار دهان هر خط دکمه ورود ینموده و بعد از پاوارد  یورود یر را در کادر متنیز هایسپس دستور

A = (2, 1) 

B = (12, 5) 

C = (8, 11) 

Polygon[A, B, C] 

s = PerpendicularBisector[a] 

t = PerpendicularBisector[b] 

M = Intersect[s, t] 

Circle[M, A] 
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 س یک تابع : مشتق و مما2مثال 

 ، مشتق و مماس بر نقطه شامل مثلث شیب f(x) = sin(x)ایجاد تابع

 روش اول: ایجاد نقطه روی تابع

 آماده سازی

 از طریق منوی پرونده، پنجره جدیدی باز کنید. 

 مراحل ساخت

1 (f(x)=Sin(x ( تابعf(x)=Sin(x  وارد کرده و سپس دکمه  دستورنوار را درEnter  .را فشار دهید 

2 
 

 شود. می fروی تابع  Aکار باعث ایجاد نقطه  کلیک کنید. این fرا انتخاب کرده و روی تابع  نقطه ابزار

9 
 

 رسم مماسی ازکلیک کنید. اینکار باعث ایجاد  fو تابع  Aرا انتخاب کرده و روی نقطه  مماسسپس ابزار 

A  به تابعf  می شود. نام مماس را بهt تغییر دهید . 

4 [t]Slope=S [ دستورt]Slope=s .را تایپ کنید 

5 
 

 را گرفته و با ماوس جابجا کرده و حرکت مماس را مشاهده کنید.  A، نقطه جابجایی بعد از انتخاب ابزار

6 B=(x(A),s)  عبارتB=(x(A),s)  ،را تایپ کنیدx(A)  مختصات طول نقطهA  .را بدست می دهد 

 فعال کنید. کلیک راستدر منوی را  Bنقطه  ردگیریسپس گزینه   

7 
 

 ماند. بجا می Bرا گرفته و با ماوس جابجا کنید. مسیر حرکت  Aابزار جابجایی را انتخاب کنید، نقطه 

 را وارد کنید. Derivative[ fدستور ]  8
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 چند نکته

f(x)=xیک تابع دیگر مانند 
3
-2x

را  .Integral[f(x)]همچنین دستور  را وارد کنید. بالفاصله مشتق و مماس آن نمایش داده می شود. 2

 امتحان کنید.

 ابزار جابجایی را انتخاب کرده و نمودار تابع را گرفته و با ماوس جابجا کنید. به تغییرات معادله تابع و مشتق آن توجه کنید.

 x=aنقطه واقع در  دوم:روش 

صورت دیگری انجام دهیم. بنابراین از منوی پرونده گزینه جدید را انتخاب کنید تا یک ه اکنون می خواهیم ترسیم قسمت قبل را ب

فشار را  Enterصفحه ترسیم جدید در اختیار شما قرار گیرد. سپس دستورات زیر را در کادر ورودی متنی وارد کرده و بعد از هر خط کلید 

 دهید.

f(x)=sin(x) 
a=2 
A=(a,f(a)) 

t=Tangent[a,f] 

s=Slope[t] 

B=(x(A),s) 
Derivative [f] 

 چند نکته

را تغییر دهید. همزمان با  aکلیک نمایید. می توانید با استفاده از کلیدهای جهت دار  aرا انتخاب کرده روی عدد  جابجایی ابزار 

 جابجا می شود. fو مماس در طول تابع  Aنقطه  aتغییر 

جبری کلیک کرده و آشکار عبارتهای در پنجره  aاست. به این منظور روی  لغزنده ابزار  ده ازااستف aروش دیگر تغییر مقدار 

 کردن شیء را انتخاب نمایید.

  ش داده خواهد شد. اگر یصورت خودکار به طور کامل نماه ک دستور، آن دستور بیبعد از وارد نمودن چند حرف اول

پ کردن ادامه یصورت به تا نیر اید، در غیرا فشار ده Enterد یریبپذ را افزار نرم توسط شده لید فرمان تکمیخواه یم

 د. یده

 انتخاب نوار دستور راست سمت در موجود ستیل از را ها آن دیتوان یید، بلکه میدستورات را وارد نما یست تمامیالزم ن 

 .یدینما
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 ها : تحلیل داده3مثال 

 رسم کنید؛ میانه، میانگین را محاسبه و کوچکترین و بزرگترین داده را پیدا کنید.نمودار مستطیلی ها  ای از داده فعالیت: برای مجموعه

 

 

 

 

 

 

 آماده سازی

 را انتخاب کنید( ی جدول و گرافیکی ی دید گزینه )در منوی زاویه ی دید را در حالت جدول و گرافیکی قرار دهید زاویه

 ساخت مراحل

: های زیر )یا اعداد دلخواه( پر کنید گسترده را با داده صفحه Aاز ستون  A14تا  A1خانه های   1

5،9،9،2،2،4،2،1،9،9،4،5،5،9 

2 

 

راهنمایی: در این تمرین به .  را فعال سازید تحلیل یک متغیرههای حاوی داده ها را انتخاب کنید و سپس ابزار  خانه

گسترده را انتخاب کنید. در این حالت کادری آبی رنگ این  صفحه Aاز ستون  A14تا  A1کمک ماوس، خانه های 

 را فعال کنید  تحلیل یک متغیرهها نیز آبی خواهد شد. سپس از نوار ابزار، ابزار  ها را دربرخواهدگرفت و رنگ سلول خانه

 را بر اساس تعداد ها کالس ی تعبیه شده، تعداد ی باز شده، به کمک لغزنده باالی پنجرهدر سمت راست قسمت   9

هستند  5تا  1ها پنج عدد متفاوت از  راهنمایی:در این مثال با توجه به اینکه داده. های خود تنظیم کنید های داده دسته

 د.تنظیم شو 5باید روی  ها کالسباشد و تعداد  می 5ها  تعداد دسته

ها، در قسمت  آمار مربوط به داده ی راهنمایی: برای مشاهده. ها را بیابید میانه، میانگین و بزرگترین و کوچکترین داده  4

 را فعال کنید نشان دادن آماری  و گزینهرا باز  ها گزینهمتغیره، منوی  ی آمار یک پایین پنجره

5 
 

تنظیم متغیره و انتخاب حالت  ی آمار یک ی سمت راست باالی پنجره ی موجود در گوشه با فعال کردن دکمه

 قرار دهید 1و پهنا را  5.5شروع را  . راهنمایی:ها را تنظیم کنید شروع و پهنای ستونبندی دستی،  طبقه

 های تکمیلی فعالیت

، میانه،میانگین، بیشینه و نمودار مستطیلیروی  را تغییر دهید و بررسی کنید که این تغییر بر Aشده در ستون  های وارد برخی از دادهمقدار 

ی آمار  تغییر دهید. )در قسمت میانی باالی پنجره ای نمودار جعبهبه نمدار مستطیلی  نوع نمودار را از ها چه تاثیری دارد.  ی داده کمینه

 با بازکزدن منو، نمودار موردنظر را انتخاب کنید.(  متغیره، لیست انواع نمودارها وجوددارد. یک
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 برای مطالعه بیشتر

 شما می توانید با مراجعه به صفحات وب ما اطالعات بیشتری به دست آورید.

 http://www.geogebra.org نرم افزار

 http://wiki.geogebra.org راهنما

 http://www.geogebratube.org محتوای آموزشی

 http://www.geogebra.org/forum تاالر گفتگوی کاربران

 http://www.geogebra.ir سایت موسسه جئوجبرای تهران وب

 

  

http://www.geogebra.org/
http://wiki.geogebra.org/
http://www.geogebratube.org/
http://www.geogebra.org/forum
http://www.geogebra.ir/

