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در بیضی مقابل  و  در قطراند. خط  در نقطۀ  بر بیضی مماس است. پاره خط  را رسم می کنیم و در نقطۀ  عمودي بر  رسم - 1
می کنیم تا خط  را در نقطۀ  قطع کند و از  عمودي بر امتداد قطر بزرگ بیضی رسم می کنیم تا آن را در نقطه اي مانند  قطع کند. اگر 

، مقدار  را به دست آورید. 

دو نقطۀ  و  روي یک بیضی و  و  کانون هاي بیضی اند.  به کانون  نزدیک تر و  به کانون  نزدیک تر است. اگر  باشد، - 2
نشان دهید:  

الف) در حالتی که دو پاره خط  و  یکدیگر را درون بیضی قطع نکنند با هم موازي اند. 
ب) در حالتی که  و  یکدیگر را درون بیضی و در نقطه اي مانند  قطع کنند مثلث  متساوي الساقین است و  روي قطر کوچک بیضی

است. 

نقطۀ  روي بیضی به اقطار  و  واحد به گونه اي قرار دارد که فاصلۀ آن تا مرکز بیضی برابر  واحد است.   - 3
 . الف) نشان دهید 

ب) نشان دهید مثلث  قائم الزاویه است. 
ت) طول هاي  و  را به دست آورید.  

در بیضی مقابل طول قطر بزرگ دو برابر طول قطر کوچک است. اندازة زاویۀ  چند درجه است؟  - 4

در شکل مقابل نقطۀ  روي بیضی و کانون هاي  و  مشخص شده اند. خط  را به گونه اي رسم کنید که در نقطۀ  بر بیضی مماس باشد و سپس - 5
از نقطۀ  خطی موازي با  رسم کنید تا خط  را در نقطه اي مانند  قطع کند. ثابت کنید:  

ثابت کنید اگر  نقطه اي درون بیضی باشد آن گاه مجموع فواصل  از دو کانون کمتر از  است.  - 6

ثابت کنید اگر  نقطه اي بیرون بیضی باشد آن گاه مجموع فواصل  از دو کانون بیشتر از  است.  - 7

تمرینات کتاب هندسه 3 : فصل 2
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فرض کنیم خط  مانند شکل مقابل در نقطۀ  بر بیضی مماس است.   - 8
- مجموع فواصل کدام یک از نقاط خط  نسبت به دو کانون  و  کمترین مقدار را دارد؟ چرا؟  

- دو زاویۀ  و  نسبت به هم چگونه اند؟ چرا؟ 
- اگر بدنۀ داخلی بیضی آینه اي باشد و از یکی از کانون هاي بیضی اشعۀ نوري بر بدنه داخلی بیضی تابیده شود، انعکاس

نور از کدام نقطه خواهد گذشت؟ چرا؟  
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