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 به نام خدا

در این جلسه میخوایم درباره نمایش اعداد رادیکالی روی محور با هم صحبت کنیم. این 

نه که به کتوی کتاب خیلی خالصه گفته شده. امیدوارم که این جزوه بتونه کمکتون  قسمت

 این مبحث مسلط بشید.

 قدم به قدم پیش میریم که راحت تر بتونیم یاد بگیریم .

 بیان یه کم با اعداد بازی کنیم. 

تن و الزاویه هساضالع یه مثلث قائم ،توی هر مرحله من دو تا عدد میگم که این اعداد

تونید جواب من رو )بعد از اینکه جواب دادید می شما سریع اندازه وتر رو به من بگید 

 هم ببینید(

 : 1شماره 

  1و  1ها اندازه ضلع

 وتر چنده؟ 

وتر
2

= 12 + 12 

وتر
2

= 2  → وتر = √2  

 شما هم درست حساب کرده بودید؟ آفرین 

 نمایش اعداد رادیکالی
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 میخوایم این مثلث رو رسم کنیم.فرض کنید که حاال 

 کش بکشیم، پس چکار کنیم؟رو با استفاده از خط 2√ تونیممیما که ن 

. توجه داشته یمکشمینشون بدیم،  تونیممیدو تا ضلع دیگه که اندازشون رو با خط کش 

 باشید که این دو تا ضلع باید بر هم عمود باشن:

 
 حاال اگه وتر رو رسم کنیم، مثلثمون کامل میشه:

 
 هست 2√ش ما اینجا یه کار مهم انجام دادیم، تونستیم یه خط رسم کنیم که اندازه

 

 : 2شماره 

 2√و  1ها اندازه ضلع

 وتر چنده؟ 

وتر
2

= √2
2

+ 12 

وتر
2

= 3  → وتر = √3  

 میدونم که شما هم درست حساب کردید. آفرین 
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 حاال میخوایم این مثلث رو رسم کنیم.

 3√و     2√و  1ضلعهای مثلث چیا بودن؟ 

از  با خط کش رسم کنیم ولی اینجا دو تا تونستیممیی قبلی دو تا از عددها رو دفعه

 چکار کنیم؟ رادیکالی هستن ....  عددها 

رو رسم کنیم. چرا از اون استفاده  2√یه کم فکر کنید..... خب ما سری قبلی تونستیم 

 نکنیم؟ 

هست  2√ش مثلثی که سری قبل رسم کرده بودیم رو میاریم و از ضلعی که اندازه

 :کنیممیاستفاده 

 
 هست. 2√ش کاری نداریم، فقط با ضلعی کار داریم که اندازه اون و تا ضلع دیگهبا د

 رو داریم.  2√پس 

 3√و  1بقیه ضلعهای مثلثی که میخواستیم رسم کنیم چیا بودن؟ 

 رو.  1با خط کش رسم کنیم؟  تونیممیبین این دو تا عدد، کدوم رو 

 باشه: 1ش که اندازه کنیممیرسم  2√پس یه خط عمود بر 
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 :کنیممیحاال وتر این مثلث رو رسم 

 
 باشه  3√ش ما بازم یه کار مهم انجام دادیم، تونستیم خطی رو رسم کنیم که اندازه

 بازی رو ادامه بدیم؟ بلههههههههه

 : 3شماره 

میخوام بازی رو یه کم تغییر بدم. بازی رو با شکل ادامه بدیم. ما توی مرحله قبل 

بهش عمود کنیم. وتر مثلث برابر  1. حاال اگه یه خط با اندازه رو نشون بدیم 3√تونستیم 

 چند میشه؟

 

وتر
2

= √3
2

+ 12 

وتر
2

= 4  → وتر = √4  

 

 متوجه نتیجه بازی شدید؟

و 8√ و 7√ و 6√ و 5√ تونیممیما اگه این کار رو ادامه بدیم،   رو رسم کنیم. .…

 یه بار دیگه به آخرین شکل نگاه کنید.

 1و  1هست، اندازه اضالعش برابره با  2√مثلثی که وترش 

 2√و  1هست، اندازه اضالعش برابره با  3√مثلثی که وترش 
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 3√و  1هست، اندازه اضالعش برابره با  4√مثلثی که وترش 

 نتیجه بگیریم: تونیممیاگه این روند رو ادامه بدیم، 

 4√و  1هست، اندازه اضالعش برابره با  5√مثلثی که وترش 

 5√و  1هست، اندازه اضالعش برابره با  6√مثلثی که وترش 

 و .....

رسم  ادیکالیرکه اگه از ما بخوان که یه خط با طول  دونیممیبا توجه به این اعداد ما دیگه 

 کنیم باید ابعاد مثلثمون چند باشه.

 پس :

 بکشیم: 2√اگه از ما بخوان خطی به اندازه 

 2√. وتر این مثلث میشه خطی به اندازه  1و  1با ابعاد  کنیممییه مثلث رسم 

 

 بکشیم :  3√اگه از ما بخوان خطی به اندازه 

 3√. وتر این مثلث میشه خطی به اندازه  1و 2√ با ابعاد  کنیممییه مثلث رسم 

 

 بکشیم :  5√اگه از ما بخوان خطی به اندازه 

4√با ابعاد  کنیممییه مثلث رسم  =  5√لث میشه خطی به اندازه . وتر این مث 1و 2 

 ی رو که بهمون دادن با استفاده از مثلثرادیکالتا اینجا ما یاد گرفتیم که هر عدد 

 الزاویه رسم کنیم. قائم
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 اعداد رادیکالی روی محور اعداد:نمایش 

خوایم در ادامه می نشون بدیم. روی محور اعدادکه یه عدد گنگ رو  نحاال ممکنه از ما بخوا

 به این مطلب بپردازیم.

کنید مطالب باال رو یاد گرفتید، ادامه جزوه رو بخونید. اگه فکر میدوستای عزیزم لطفا اگه 

 که هنوز این مطالب رو خوب یاد نگرفتید یه بار دیگه بخونید و بعد درس رو ادامه بدید.

 

 رو روی محور اعداد نشون بدیم. 2√فرض کنید از ما خواستن که 

باشه،  2√برابر  الزاویهئمقا طبق چیزایی که در قسمت قبل یاد گرفتیم ، اگه وتر مثلث

 بنابراین: هست. 1و  1اندازه اضالع اون مثلث 

. چطوری این مثلث رو رسم سازیممی 1و  1اضالع الزاویه با یه مثلث قائم .  1گام 

 ؟کنیممی

 .کشیممی 1تا نقطه  0، یعنی یه خط از نقطه کنیممییه واحد روی محور حرکت 

 .کنیممی دخط عمورو بر این  1حاال یه خط به طول 

تا  کنیمیمهای مثلث رسم شدن، این دو تا ضلع رو به هم وصل تا اینجا دو تا از ضلع

 هست. 2√که اندازه وتر برابر  دونیممیوتر هم ساخته بشه. 

 

مرکزش روی مبدا مختصات باشه و شعاعش برابر وتر که  کنیممییه دایره رسم .  2گام 

 مثلث
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، بنابراین همه شعاعهای این که در یک دایره، همه شعاعها با هم برابرن دونیممیما 

 هست. 2√شون برابر دایره اندازه

ه زنیم. این نقطه نشوندهندمحل برخورد دایره با محور مختصات رو عالمت می.  3گام 

 روی محوره 2√

 
 

  مثال:

 را روی محور نشان دهید. 5√عدد 

باشه،  5√برابر  الزاویهگرفتیم ، اگه وتر مثلث قائمطبق چیزایی که در قسمت قبل یاد 

 بنابراین: میشه. 2هم که برابر  4√هست.  4√و  1اندازه اضالع اون مثلث 

سازیم. چطوری این مثلث رو رسم می 2و  1الزاویه با اضالع یه مثلث قائم.   1گام 

 ؟کنیممی

 .کشیممی 1قطه تا ن 0، یعنی یه خط از نقطه کنیممییه واحد روی محور حرکت 

 .کنیممیرو بر این خط عمود  2حاال یه خط به طول 
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تا  کنیمیمهای مثلث رسم شدن، این دو تا ضلع رو به هم وصل تا اینجا دو تا از ضلع

 هست. 5√که اندازه وتر برابر  دونیممیوتر هم ساخته بشه. 

 
 

که مرکزش روی مبدا مختصات باشه و شعاعش برابر وتر  کنیممییه دایره رسم .  2گام 

 مثلث

 
که در یک دایره، همه شعاعها با هم برابرن، بنابراین همه شعاعهای این  دونیممیما 

 هست. 5√شون برابر دایره اندازه

ه زنیم. این نقطه نشوندهندمحل برخورد دایره با محور مختصات رو عالمت می.  3گام 

 روی محوره 5√
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 مثال:

 را روی محور نشان دهید. 3√عدد 

باشه،  3√برابر  الزاویهطبق چیزایی که در قسمت قبل یاد گرفتیم ، اگه وتر مثلث قائم

 هست.  2√و  1اندازه اضالع اون مثلث 

سازیم. چطوری این مثلث رو رسم می 2√و  1الزاویه با اضالع یه مثلث قائم.   1گام 

 ؟کنیممی

 ؟کنیمرو رسم کنیم. پس چکار  2√کش با استفاده از خط تونیممیما ن

رو روی محور نشون دادیم. پس در اینجا از اون شکل استفاده   2√ما در مثال اول 

 :کنیممیرو بر اون ضلع عمود  1. یعنی یه خط به طول کنیممی

 
 3√ شهکه انداز شهمیوتر هم ساخته  کنیممیاین دو تا ضلع رو به هم وصل حاال اگه 

 هست.
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که مرکزش روی مبدا مختصات باشه و شعاعش برابر وتر  کنیممییه دایره رسم .  2گام 

 مثلث

 
که در یک دایره، همه شعاعها با هم برابرن، بنابراین همه شعاعهای این  دونیممیما 

 هست. 3√شون برابر دایره اندازه

ه نیم. این نقطه نشوندهندزمحل برخورد دایره با محور مختصات رو عالمت می.  3گام 

 روی محوره 3√

 
 

 ممکنه سوال رو به صورترو یاد گرفتیم ولی  روی محور رادیکالینمایش اعداد  !خب

 .  ای مطرح کنندیگه

 مثال زیر رو ببینید:

2√عدد  +  نشان دهید. درا روی محور اعدا  3
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نها همه کارهایی که انجام میدیم مشابه قبله. تبرای حل این سوال ، لطفا توجه کنید که 

داره اینه که در مثالهای قبل نقطه صفر رو به عنوان مبدا انتخاب تفاوتی که وجود 

 رو به عنوان مبدا انتخاب کنیم. 3+کردیم اما در اینجا باید  می

 کنیم:به عبارت دیگه به صورت زیر عمل می

 .رو روی محور نشون میدیم  2√مشابه قبل  . 1گام 

 .نویسیممی+  و عددهای روی محور رو دوباره 3به جای صفر قرار میدیم .  2گام  

 رو به صورت زیر روی محور نشون دادیم: 2√در قسمت قبل 

 
 : 3 نویسیممیو به جاش  کنیممیحاال عدد صفر که مرکز هست رو پاک 

 
2√عددی که اینجا نمایش داده شده برابر  +  هست. 3

 مثال بعد:

3√عدد  −  رو روی محور مختصات نمایش دهید. 4

 رو روی محور نشون دادیم، به صورت زیر: 3√ما در قسمت قبل 



 

 

 RiaziBaHam@ 12 نویسنده : معصومه تدریسی

 
 : -4 نویسیممیو به جاش  کنیممیرو از روی محور پاک  0حاال 

 

 
3√عددی که اینجا نمایش داده شده برابر  −  هست. 4

 میذاریم.به جای صفر رو  که به رادیکال اضافه یا کم شده بودپس هر عددی 

 

 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 

 RiaziBaHam8@و  RiaziBaHam@  هایکانال و

واالت نمونه سو تمرینهای حل شده ، ها جزوات سایر پایهبرای دریافت 

 بپیوندید. "ریاضی با هم"، به امتحانی حل شده


