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 به نام خدا

 هست. حاطیهای مدرس امروز درباره زاویه

 های محاطی:زاویه

محاطی هم مثل زاویه مرکزی یه تعریف داره و یه نکته مهم . و همه سواالت  زاویه

 مربوط به زاویه محاطی با این نکته مهم حل میشن 

 

 :حاطیتعریف زاویه م

قرار داره و اضالع اون، دایره رو قطع  راس اون روی دایرهزاویه ایه که  محاطیزاویه 

 کردن.

 :حاطینکته مهم مربوط به زاویه های م

 است. نصف کمان مقابلش محاطیاندازه هر زاویه 

 

 پس تفاوت زاویه مرکزی و محاطی چیه؟ 

س در صورتی که زاویه محاطی راسش روی خود زاویه مرکزی راسش روی مرکز دایره

 دایره قرار داره.

ه مرکزی با کمان روبروش برابره در صورتی که اندازه زاویه محاطی نصف اندازه زاوی

 کمان روبروش میشه.

  محاطیهای زاویه



 

 

 RiaziBaHam@ 2 نویسنده : معصومه تدریسی

 زاویه های زیر نمونه هایی از زاویه های محاطی هستن:

               
 کنیم:های محاطی با هم حل میحاال چند تا سوال درباره زاویه

 

 
رو به دست بیاریم. راس این زاویه  Cخوایم اندازه زاویه می

یم دونروی دایره قرار داره، پس یه زاویه محاطیه. از طرفی می

ی محاطی، نصف کمان مقابلشه. پس اگه بتونیم اندازه زاویه

هم به  Cرو به دست بیاریم، اندازه زاویه  ADاندازه کمان 

 راحتی به دست میاد.

س. پس با توجه به درجه 08ش فته که اندازهروبروی یه زاویه مرکزی قرار گر ADکمان 

 س.درجه 08هم برابر  ADهای مرکزی، اندازه کمان خاصیت زاویه

 برابره با: Cرو به دست آوردیم، پس اندازه زاویه محاطی  ADاندازه کمان 

𝐶 =
𝐴𝐷

2
=

40

2
= 20 
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 رو به دست بیاریم. yخوایم اندازه کمان می

 شروبروی یه زاویه محاطی قرار گرفته، پس اندازه yکمان 

 دو برابر اندازه این زاویه محاطیه. بنابراین:

𝑦 = 40 × 2 = 80 

 نکته:

 اندازه زاویه محاطی نصف کمان روبروشه، بنابراین:

 ی محاطیهاندازه کمان روبروی یک زاویه محاطی، دو برابر اون زاویه

 

 یه زاویه محاطیه، پس نصف کمان روبروشه. zزاویه 

 س. بنابراین:درجه z  ،038کمان روبروی 

𝑧 =
130

2
= 65 

 

 

درجه  008س، یعنی دایره رو به دو کمان قطر دایره ABخط 

 س.درجه 008برابر  ACBکنه. یعنی کمان تقسیم می

ش با یه زاویه مرکزیه، پس اندازه AOCاز طرفی زاویه 

 س. درجه 08برابر  ACه. یعنی کمان کمان روبروش برابر

 برابره با: Xگیریم که کمان از این مطالب نتیجه می

X = 180 − 90 = 90 



 

 

 RiaziBaHam@ 4 نویسنده : معصومه تدریسی

 

 

درجه قرار گرفته، پس  33روبروی یه زاویه محاطی  Kکمان 

 ش دو برابر این زاویه محاطیه. یعنی:اندازه

𝐾 = 33 × 2 = 66 

قرار گرفته. پس  Kیه زاویه محاطیه که روبروی کمان  iزاویه 

 ش نصف این کمانه. یعنی:اندازه

𝑖 =
66

2
= 33 

 تونیم به دست بیاریم:رو با این استدالل هم می i)زاویه 

 33و  iهای های محاطی که روبروی یک کمان قرار دارن با هم برابرن. چون زاویهزاویه

𝑖قرار دارن پس با هم مساوین، یعنی  kدرجه هر دو روبروی کمان  = 33° ) 

ش دو برابر این زاویه درجه قرار گرفته، پس اندازه 42روبروی یه زاویه محاطی  jکمان 

 محاطیه. یعنی:

𝑗 = 42 × 2 = 84 

ش نصف این کمانه. قرار گرفته. پس اندازه jیه زاویه محاطیه که روبروی کمان  hزاویه 

 یعنی:

ℎ =
84

2
= 42 

 تونیم به دست بیاریم:رو با این استدالل هم می h)زاویه 
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 24و  hهای های محاطی که روبروی یک کمان قرار دارن با هم برابرن. چون زاویهزاویه

ℎقرار دارن پس با هم مساوین، یعنی  jدرجه هر دو روبروی کمان  = 42° ) 

 

 قرار داره، بنابراین Cروبروی زاویه محاطی  ABکمان 

 برابره با: ABاندازه کمان 

          𝐴𝐵 = 57 × 2 = 114° 

 

ش با این کمان قرار داره، پس اندازه ABیه زاویه مرکزیه که روبروی کمان  eزاویه 

 برابره. یعنی:

𝑒 = 114° 

ش نصف این قرار گرفته، پس اندازه ABیه زاویه محاطیه که روبروی کمان  dزاویه 

 کمان میشه. یعنی:

𝑑 =
114

2
= 57 

پس با هم  قرار دارن ABهر دو روبروی کمان  cو  dتونستیم بگیم که زاویه )می

dمساوین و در نتیجه  = 57 ) 
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 الف:

ش با کمان روبروش برابره. صورت سوال به ما یه زاویه مرکزیه، پس اندازه 𝑂1زاویه 

 هست. بنابراین: xبرابر  ABگفته که کمان 

𝑂1 = 𝑥 

 ب:

هست. بنابراین اندازه کمان  Xهم برابر  ABس، اندازه کمان درجه 368کل دایره 

 قرمزرنگ برابره با:

کمان قرمز = 360 − 𝑥 

 ج:

ش نصف کمان روبروشه. کمان روبروش چیه؟ یه زاویه محاطیه، پس اندازه cزاویه 

 همون کمان قرمز رنگ که در قسمت ب به دست آوردیم. بنابراین:

𝑐 =
360 − 𝑥

2
 

 

 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 
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