زاویههای محاطی

به نام خدا
درس امروز درباره زاویههای محاطی هست.

زاویههای محاطی:
زاویه محاطی هم مثل زاویه مرکزی یه تعریف داره و یه نکته مهم  .و همه سواالت
مربوط به زاویه محاطی با این نکته مهم حل میشن 
تعریف زاویه محاطی:
زاویه محاطی زاویه ایه که راس اون روی دایره قرار داره و اضالع اون ،دایره رو قطع
کردن.
نکته مهم مربوط به زاویه های محاطی:
اندازه هر زاویه محاطی نصف کمان مقابلش است.
پس تفاوت زاویه مرکزی و محاطی چیه؟
زاویه مرکزی راسش روی مرکز دایرهس در صورتی که زاویه محاطی راسش روی خود
دایره قرار داره.
اندازه زاویه مرکزی با کمان روبروش برابره در صورتی که اندازه زاویه محاطی نصف
کمان روبروش میشه.
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زاویه های زیر نمونه هایی از زاویه های محاطی هستن:

حاال چند تا سوال درباره زاویههای محاطی با هم حل میکنیم:

میخوایم اندازه زاویه  Cرو به دست بیاریم .راس این زاویه
روی دایره قرار داره ،پس یه زاویه محاطیه .از طرفی میدونیم
اندازه زاویهی محاطی ،نصف کمان مقابلشه .پس اگه بتونیم
اندازه کمان  ADرو به دست بیاریم ،اندازه زاویه  Cهم به
راحتی به دست میاد.
کمان  ADروبروی یه زاویه مرکزی قرار گرفته که اندازهش  08درجهس .پس با توجه به
خاصیت زاویههای مرکزی ،اندازه کمان  ADهم برابر  08درجهس.
اندازه کمان  ADرو به دست آوردیم ،پس اندازه زاویه محاطی  Cبرابره با:
𝐴𝐷 40
=
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2
2
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میخوایم اندازه کمان  yرو به دست بیاریم.
کمان  yروبروی یه زاویه محاطی قرار گرفته ،پس اندازهش
دو برابر اندازه این زاویه محاطیه .بنابراین:
𝑦 = 40 × 2 = 80

نکته:
اندازه زاویه محاطی نصف کمان روبروشه ،بنابراین:
اندازه کمان روبروی یک زاویه محاطی ،دو برابر اون زاویهی محاطیه
زاویه  zیه زاویه محاطیه ،پس نصف کمان روبروشه.
کمان روبروی  038 ، zدرجهس .بنابراین:
130
= 65
2

=𝑧

خط  ABقطر دایرهس ،یعنی دایره رو به دو کمان  008درجه
تقسیم میکنه .یعنی کمان  ACBبرابر  008درجهس.
از طرفی زاویه  AOCیه زاویه مرکزیه ،پس اندازهش با
کمان روبروش برابره .یعنی کمان  ACبرابر  08درجهس.
از این مطالب نتیجه میگیریم که کمان  Xبرابره با:
X = 180 − 90 = 90
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کمان  Kروبروی یه زاویه محاطی  33درجه قرار گرفته ،پس
اندازهش دو برابر این زاویه محاطیه .یعنی:
𝐾 = 33 × 2 = 66

زاویه  iیه زاویه محاطیه که روبروی کمان  Kقرار گرفته .پس
اندازهش نصف این کمانه .یعنی:
66
= 33
2

=𝑖

(زاویه  iرو با این استدالل هم میتونیم به دست بیاریم:
زاویههای محاطی که روبروی یک کمان قرار دارن با هم برابرن .چون زاویههای  iو 33
درجه هر دو روبروی کمان  kقرار دارن پس با هم مساوین ،یعنی ) 𝑖 = 33°
کمان  jروبروی یه زاویه محاطی  42درجه قرار گرفته ،پس اندازهش دو برابر این زاویه
محاطیه .یعنی:
𝑗 = 42 × 2 = 84

زاویه  hیه زاویه محاطیه که روبروی کمان  jقرار گرفته .پس اندازهش نصف این کمانه.
یعنی:
84
= 42
2

=ℎ

(زاویه  hرو با این استدالل هم میتونیم به دست بیاریم:
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زاویههای محاطی که روبروی یک کمان قرار دارن با هم برابرن .چون زاویههای  hو 24
درجه هر دو روبروی کمان  jقرار دارن پس با هم مساوین ،یعنی ) ℎ = 42°
کمان  ABروبروی زاویه محاطی  Cقرار داره ،بنابراین
اندازه کمان  ABبرابره با:
𝐴𝐵 = 57 × 2 = 114°

زاویه  eیه زاویه مرکزیه که روبروی کمان  ABقرار داره ،پس اندازهش با این کمان
برابره .یعنی:
𝑒 = 114°

زاویه  dیه زاویه محاطیه که روبروی کمان  ABقرار گرفته ،پس اندازهش نصف این
کمان میشه .یعنی:
114
= 57
2

=𝑑

(میتونستیم بگیم که زاویه  dو  cهر دو روبروی کمان  ABقرار دارن پس با هم
مساوین و در نتیجه ) d = 57
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الف:
زاویه  𝑂1یه زاویه مرکزیه ،پس اندازهش با کمان روبروش برابره .صورت سوال به ما
گفته که کمان  ABبرابر  xهست .بنابراین:
𝑥 = 𝑂1

ب:
کل دایره  368درجهس ،اندازه کمان  ABهم برابر  Xهست .بنابراین اندازه کمان
قرمزرنگ برابره با:
𝑥  = 360 −کمان قرمز
ج:
زاویه  cیه زاویه محاطیه ،پس اندازهش نصف کمان روبروشه .کمان روبروش چیه؟
همون کمان قرمز رنگ که در قسمت ب به دست آوردیم .بنابراین:
𝑥 360 −
2

=𝑐

آموزش گام به گام ریاضی چهارم تا دهم در سایت:
www.riazibaham.ir
و کانالهای  @RiaziBaHamو @RiaziBaHam8
برای دریافت جزوات سایر پایهها  ،تمرینهای حل شده و نمونه سواالت
امتحانی حل شده ،به "ریاضی با هم" بپیوندید.
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