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خط ًا هحذٍد است ٍ اتتذا ٍ اًتْا ًذارد ٍ تا حزٍف وَچه ًام  
 .گذاری هی شَد 

y                          x 

خطی وِ گَشِ ًذاردٍ هی تَاًذ تاس یا 
 .تستِ تاشذ 

خمیده 

 بازخمیده  بسته

ٍلتی خطَط راست در ًماطی یىذیگز را  
لطغ وٌٌذ ٍلی اس ّن ػثَر ًىٌٌذ خط  

 .شىستِ تِ ٍجَد هی آیذ 
 بستهشکسته 

 بازشکسته 
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ّز گا ُ ًمطِ ای رٍی خط لزار گیزد ًین خط تَجَد هی 
در ٍالغ ًین خطی اس یه طزف تاس است ٍ اداهِ دارد  . آیذ 

تزای ًَشتي ًام ًین خط .ٍ اس طزف دیگز تستِ است 
 Ax: ّویشِ اتتذا سز تستِ را ًَشتِ سپس سز تاس آى 

 

ّزگاُ دٍ ًمطِ ی هتوایش رٍی خطی ٍالغ شَد پارُ خط 
یؼٌی لسوتی اسخط وِ دٍ سز آى تستِ  .تَجَد هی آیذ 

در ریاضیات ًماط تا حزٍف تشري ًام گذاری هی . است 
 BAیا  AB: پارُ خط . شًَذ 

A             x 
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دٍ خط وِ یىذیگز را در ًمطِ ای لطغ وٌٌذ ٍ اس ّن ػثَر 
 .وٌٌذ هتماطغ گَیٌذ 

تِ دٍ خط راست وِ یه دیگز را لطغ وٌٌذ ٍ هحل تزخَرد آًْا یه ساٍیِ ی 
 90 .دٍ خط ػوَدتز ّن  هی گَیٌذ . درجِ تاشذ  90

خط تمارى در ٍالغ ّواى هحل تا خَردگی است وِ دٍ ًیوِ واهال تز ّن 
 .هٌطثك تَدُ ٍ هساٍی تاشٌذ 

اس یه ًمطِ تی شوار خط هیگذرد  . 
 
اس دٍ ًمطِ فمط یه خط هیگذرد  . 

 .در وتاب ّفتن خط راست است "خط"اس هٌظَر 
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 :اًذاسُ یا طَل پارُ خط 
 

فاصلِ ی تیي ًماط دٍ سز ّز پارُ خط را وِ تا خط وش اًذاسُ گیزی هی وٌین 
تزای ًشاى دادى اًذاسُ ی پارُ خط ، رٍی . ، اًذاسُ یا طَل پارُ خط هی ًاهٌذ

 ًام پارُ خط یه خط تیزُ لزار هیذّین

 همایسِ ی پارُ خط ّا هؼوَال تا تَجِ تِ طَل آى ّا
 .صَرت هی گیزد

𝑴𝑵 = 𝟏𝒄𝒎   ,   𝑨𝑩 = 𝟐𝒄𝒎   ,     𝑴𝑵 < 𝑨𝑩 
جوغ ٍ تفزیك پارُ خط ّا: 

لزار دادُ تا پارُ خط حاصل جوغ ، دًثال ّن در جوغ پارُ خط ّا ، آى ّارا 
 .آیذتِ دست 

 لزار دادُ ، تا پارُ خط حاصل  رٍی ّنتفزیك پارُ خط ّا ، آى ّا را در
 .تفزیك تِ دست آیذ

A                            B 

B                      C 

A                                              C  𝑨𝑩 + 𝑩𝑪 = 𝑨𝑪 

A                                              C  

B                         C 

A                          B 

𝑨𝑪 − 𝑩𝑪 = 𝑨𝑩 
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 .ًین خط تَجَد هی آیذ  2nًمطِ لزار گیزد آًگاُ  nاگز رٍی یه خط 
 

ًمطِ لزار گیزد آًگاُ تؼذاد پارُ خط اس دٍ راتطِ سیز  nاگز رٍی یه خط 
 .هحاسثِ هی شَد 

𝒏(𝒏 − 𝟏)

𝟐
 

 :تعداد فاصله تین نقاط ضرتدر تعداد نقطه تقسیم تر دو -1
 
 

، می نویسیم و  n-1تا ...تین دو نقطه را ته ترتیة از عدد یک ،دو ،-2
 .سپس تا هم جمع می کنیم 

 نقطه قرار دادیم   7روی خطی : مثال
 7×2=   14:                         تعداد نیم خط های حاصل : الف 

 
 :                                   راه اول :   تعداد پاره خط ها ( ب 

 
 6+5+4+3+2+1=21: راه دوم         

𝟕 × 𝟔 ÷ 𝟐 = 𝟐𝟏 

1   2   3  4  5   6 
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O 

x 

y 

1 
. 

𝒙𝑶𝒚 = 𝒚𝑶𝒙 = 𝑶 = 𝑶𝟏 = 𝟏 
            8      8      8       8          8 

اس هفاّین ٌّذسِ است ٍ اس تزخَرد دٍ خط هستمین یىی ساٍیِ یا گَشِ 
ُ گیزی ساٍیِ  است وِ هیاى دٍ ًین خط وِ  درجِساختِ هی شَد؛ یىای اًذاس

 .تِ ایي سز هشتزن راس ساٍیِ هی گَیٌذ . است  سزی هشتزن دارًذ هحصَر

 الزم به ذکر است زاویه ها را با وسیله ای به

گیری می کنند که بر حسب اندازه نام نقاله 

.شده است درجه مقیاس بندی 

 ِاًتْای ًین خط ّا ی ساٍیِ را : لزارداد: )ًام گذاری ساٍی
تا حزٍف وَچه ٍ راس ساٍیِ تا حزف تشري ًَشتِ هی 

 :  ساٍیِ حادُ تِ چٌذ صَرت ًَشتِ شذُ است .( شَد 
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 .درجِ ووتز تاشذ را حادُ هی گَیٌذ  90ساٍیِ ای وِ اًذاسُ آى اس 

 شَدووتز تاشذ تاس ًاهیذُ هی  180تیشتز ٍ اس  90ساٍیِ ای وِ اس 
  

 .درجِ است  90ّواى ساٍیِ 

 .درجِ است  180ساٍیِ ای 
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 درجِ تاشذ هی گَیین هتون یىذیگزًذ  90ّز گاُ هجوَع دٍ ساٍیِ 

درجِ تاشذ آًگاُ هىول یىذیگز  180ّز گاُ هجوَع دٍ ساٍیِ 
 . ّستٌذ

30 
60 

50 130 

𝟑𝟎 + 𝟔𝟎 = 𝟗𝟎 
A + B = 90        

𝟓𝟎 + 𝟏𝟑𝟎 = 𝟏𝟖𝟎 
A + B  = 180       

A 
B 

A B 

 ضلغ ٍ تاشٌذ داشتِ هشتزن رأس وِ ساٍیِ دٍ
 در ٍ یىذیگز اهتذاد تز دٍ تِ دٍ ّا آى ّای

 هی « راس تِ هتماتل » تاشٌذ هختلف جْات
 .گَیین

1            2 

2  =1 
8       8 
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 هی داًیذ وِ ّز هثلث دارای اجشایی هی تاشذ
تِ سِ ساٍیِ ٍ سِ ضلغ ّز هثلث اجشای اصلی آى هی : اجشای اصلی( الف

.گَیٌذ  
اجشای ... هیاًِ ، ارتفاع ، ًیوساس ، ػوَد هٌصف ، لاػذُ ٍ : اجشای فزػی( ب

.فزػی هثلث ّستٌذ  

 . خطی وِ اس رأس تِ ٍسط ضلغ هماتل ٍصل هی شَد :هیاًِ

خطی وِ ساٍیِ را تِ دٍ لسوت  : ًیوساس
  .هساٍی تمسین هی وٌذ

  .خطی وِ تِ ٍسط ضلغ ّز هثلث ػوَد شَد:  ػوَد هٌصف

یا خطی وِ اس یه رأس تز ضلغ هماتل : ارتفاع
. آى ػوَد هی شَداهتذاد   (AHارتفاع) 

A 

H 

H 

A 

(AHنیمساز) 
1  2 

M 

A 

AM)  عمود منصف) 
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 :انواع مثلث
هثلثی وِ سِ : هثلث هتساٍی االضالع( الف  

 .ّن تزاتزًذتا ٍ سِ ساٍیِ آى ضلغ آى 

هثلثی وِ دٍ : هثلث هتساٍی السالیي( ب
 ّن تزاتزًذٍ دٍ ساٍیِ هجاٍر آًْا تا ضلغ آى 

هثلثی وِ یه ساٍیِ : هثلث لائن الشاٍیِ( ج 
 لائوِ داشتِ تاشذ

هثلثی وِ ّیچ یه : هثلث غیز هشخص( د
ًِ . )تاشذاس خصَصیات تاال را ًذاشتِ 

 (اضالع هساٍی ًِ ساٍیِ ّای هساٍی 
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 180 °تشري تز اس ساٍیِ چٌذ ضلؼی ّایی وِ ّیچ 
 .ًذارًذ، هحذّب ًاهیذُ هی شًَذ

 
 

 تشري تز ساٍیِ تِ چٌذ ضلؼی ای وِ دست ون یه
 .داشتِ تاشذ، چٌذ ضلؼی همؼز هی گَیٌذ 180 °اس 

 ّایچٌذ ضلؼی 

 ِضلغ ّا ٍ ساٍیِ ّوِ  تِ چٌذ ضلؼی ّایی و
ّایشاى تا ّن هساٍی است، چٌذ ضلؼی هٌتظن 

 .گفتِ هی شَد

 محدب

 منتظم

 سهیال زمانی



 وِ جایی اس صفحِ یِ رٍی شىل اگِ :اًتمال
 ٍ اًذاسُ ٍلی ٍدتز ای دیگِ هحل تِ دارُ لزار

 تصَیز نَییگ هی ٍلت ىآ ذًىٌ تغییز جْتش
   .ّست شىل یافتِ اًتمال جذیذ،

 تِ ًسثت رٍ شىل یِ لزیٌِ اگِ :هحَری تمارى
 تا هیاد دست تِ وِ تصَیزی وٌین، پیذا خط یِ

 .وٌِ فزق هوىٌِ جْتش ٍلی تزاتزُ اٍل شىل
 شىل اًذاسُ ّن تثذیل ایي در وِ وٌیذ تَجِ
 .وٌذ ًوی تغییز

  ًمطِ یه تِ ًسثت رٍ شىل یِ لزیٌِ اگِ :هزوشی تمارى
  اٍل شىل تا آیذ هی دست تِ وِ تصَیزی وٌین، پیذا

 در وِ وٌیذ تَجِ .وٌِ فزق هوىٌِ جْتش ٍلی تزاتزُ
 .وٌذ ًوی تغییز شىل اًذاسُ ّن تثذیل ایي

اتذاسُ شىل تغییز ًوی وٌذ اها تِ جش در اًتمال ( اًتمال ، تمارى ، دٍراى )در تثذیالت ٌّذسی 
 .در تمیِ هَارد جْت                        تغییز هی وٌذ 
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90 

 وتاب تَضیح طثك : گزد ساػت خالف درجِ 90 دٍراى
 اًجام تزای پَستی واغذ یا طلك یه اس وافیست ّفتن

 هی آتی هثلث رٍی تز را واغذ. وزد استفادُ وار ایي
 ًمطِ در ٍ وٌین هی رسن آى رٍی را ٍهثلث گذارین
 یه) درجِ 90 ٍ داشتِ ًگِ ثاتت (D ایٌجا ) دٍراى

 هی را واغذ ساػت ّای ػمزتِ جْت درخالف ( چزخش
 . شَد ایجاد ًارًجی هثلث تا چزخاًین

 وِ چزخش جْت طثك : گزد ساػت درجِ 90 دٍراى
 واغذ تایست هی تار ایي شذُ هشخص شىل در

   تچزخاًین ساػت ػمزتِ جْت در درجِ 90 را پَستی
90 

180 

در ایي شىل تا واغذ پَستی : درجِ  180دٍراى 
درجِ  90تا دٍ چزخش  Dهثلث آتی حَل ًمطِ 

 .  تِ هثلث تٌفش ّذایت هی شَد 

 .در ایي سِ هثال دٍراى یىی اس راس ّای هثلث تا ساٍیِ دٍراى تا خطَط لزهش هشخص شذُ است 

 .در دوران جهت شکل با تصویر آن فرق می کند اما اندازه شکل ثابت می ماند 
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 صفحِ در (دٍراى یا تمارى ،اًتمال) تثذیل چٌذ یا یه تا را شىلی تتَاًین اگز
 .اًذ(هساٍی)تاّن ّن ًْشت  شىل دٍ ایي گَیین هی وٌین، هٌطثك دیگز شىل تز

تا ّن در دٍ شىل ٌّذسی ّن ًْشت، اجشای هتٌاظز دٍ تِ دٍ 
 .تزاتزًذ

 سهیال زمانی




