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نػادلً خطٌ :ر راةطً خطی ةیو دو نحغیر ،ىشان دٌيده یک نػادلً خط اسث .نيظَر از راةطً خطی ،راةطً ای اسث کً در آن
نحغیرٌا جَاىشان یک اسث و ضرایب آن ٌا اغداد حقیقی اسث .رواةطی کً در آن نحغیرٌا درون جَاةع نثلثاجی قرار ىدارىد.
شکل اسحاىدارد نػادلً خط
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y y
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غرض از نتدأ نقداری اسث کً ةً ازای  xنساوی ضفر ةرای  yةً دسث نی آید.
غرض از نتدأ نحل جقاطع خط ةا نحَر غرض ٌا نی ةاشد.
نػادلً خطی کً شیب آن  mةَده و از ىقطً ) (x0,y0نی گذرد از راةطً زیر ةً دسث نی آید:
) y  y0  m( x  x0

از ٌر دو ىقطً یک خط غتَر نی کيد.
نثال)شیب خطَط زیر را ةیاةید.
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نثال) غلی و ةرادر کَچک جرش حهید ،ةا ٌم یک نساةقً دو  000نحر دادىد.

الف (در شروع نساةقً ،حهید چيد نحر جلَجر از غلی ایسحاده
ةَده اسث؟
ب (چيد ثاىیً طَل کشیده اسث جا غلی و حهید ةً اىحٍای خط
نساةقً ةرسيد؟
ج (چً کسی ةرىده شده اسث؟
د (اگر حهید و غلی دویدن را از یک ىقطً شروع نی کردىد ،چً
کسی ةرىده نی شد و چيد ثاىیً زودجر ةً خط پایان نی رسید؟
نثال) ىردةاىی ةً دیَاری جکیً داده شده اسث .فاضلً سِرىردةان از سطح زنیو  00نحر اسث .فاضلً پای ىردةان جا دیَار چيد نحر
ةاشد جا شیب ىردةان چٍارسَم شَد؟

جذکر :شیب خط زناىی ضریب  xاسث کً نػادلً ةً فرم اسحاىدارد ىَشحً شده ةاشد .لذا دقث کيید کً ححها ضریب  yةراةر یک
ةاشد و  xدر سهث دیگری قرار ةگیرد در ایو ضَرت ضریب  xىشان دٌيده شیب خط نی ةاشد.
ىکحً :خطَطی کً شیب یکسان دارىد ةا ٌم نَازیيد .ایو خطَط ٌهدیگر را قطع ىهی کييد .دسحگاه نػادالت خطی زناىی کً
ىشان دٌيده دو خط نَازی ةاشد فاقد جَاب اسث.
ىکحً :دو خط غهَد ةر ٌم دارای شیب قریيً و نػکَس ٌم ٌسحيد.
جذکر :شیب خط زناىی ضریب  xاسث کً نػادلً ةً فرم اسحاىدارد ىَشحً شده ةاشد .لذا دقث کيید کً ححها ضریب  yةراةر یک
ةاشد و  xدر سهث دیگری قرار ةگیرد در ایو ضَرت ضریب  xىشان دٌيده شیب خط نی ةاشد.
ىکحً :خطَطی کً شیب یکسان دارىد ةا ٌم نَازیيد .ایو خطَط ٌهدیگر را قطع ىهی کييد .دسحگاه نػادالت خطی زناىی کً
ىشان دٌيده دو خط نَازی ةاشد فاقد جَاب اسث.
ىکحً :دو خط غهَد ةر ٌم دارای شیب قریيً و نػکَس ٌم ٌسحيد.
رةع ٌا یا ىاحیً ٌای ضفحً نخحطات دکارجی را نشخص کيید .غالنث طَل و غرض را در ٌر رةع نشخص ىهایید.
فاضلً دو ىقطً ) A(x0,y0و ( B(x2 ,Y2یا ٌهان طَل پاره خط  ABةراةر اسث ةا:
در حالث ٌایُ کً ىهَدار راةطً ةیو دو نقدار ةً ضَرت خط ةاشد ،گَییم آن دو نقدار ةً طَر خطُ ةً ٌم نرجتط اىد و ةا ٌم
راةطً خطُ دارىد .یکی از ساده جریو حالث راةطً خطی ةیو دو نقدار ،نرةَط ةً جياسب اسث.
شیب خط :ىستث جغییر ارجفاع(غرض) ةً جغییر طَل در یک را شیب گَیيد .ایو نقدار ٌهان جاىژاىث زاویً خط ةا نحَر افقی را
ىیز ىشان نی دٌد.

شیب ٌر یک از خط ٌای زیر را ةً دسث آورید.

