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 به نام خدا

 هست.های مرکزی درس امروز درباره زاویه

 

 زاویه های مرکزی :

زاویه مرکزی یه تعریف داره و یه نکته مهم . و همه سواالت مربوط به زاویه مرکزی با 

 این نکته مهم حل میشن 
 

 تعریف زاویه مرکزی:

 قرار داره. راس اون روی مرکز دایرهزاویه مرکزی زاویه ایه که 

 زاویه های زیر نمونه هایی از زاویه های مرکزی هستن:

                   
 بینید ، راس همه این زاویه ها روی مرکز دایره قرار داره.همینطور که می

 کنیم:قبل از اینکه نکته مربوط به زاویه های مرکزی رو بگیم، یه نکته رو یادآوری می

 درجه هست. 063س که اندازه اون کل دایره یه کمان بسته

 

 های مرکزی زاویه
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 نکته مهم مربوط به زاویه های مرکزی:

 مرکزی با کمان مقابلش برابر است.اندازه هر زاویه 
 

 مثال:

درجه است، اندازه کمان روبروی این زاویه  03در شکل زیر اندازه زاویه آلفا برابر 

 چقدر است؟

 

اندازه  راینبناب ،ش با کمان روبروش برابرهچون زاویه آلفا یه زاویه مرکزیه پس اندازه

 س.درجه 03 که روبروی این زاویه قرار داره هم برابر ABکمان 

 اندازه کمان بزرگتر رو هم مشخص کنیم؟ تونیممیآیا 

س، بنابراین اندازه کمان درجه 03س، اندازه کمان کوچیک هم درجه 063بله، کل دایره 

 بزرگتر برابره با:

013  =03 - 063 
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س. بنابراین اندازه درجه 063س. کل دایره هم که گفتیم درجه 093اندازه کمان بزرگتر 

 برابره با: ADکمان کوچکتر 

𝐴𝐷 = 360 − 290 = 70 

 03هم برابره با  X، بنابراین اندازه زاویه  ADیه زاویه مرکزیه و روبروی کمان  Xزاویه 

س درجه 93هم که  Aس، زاویه درجه 063های داخلی یه مثلث دونیم که مجموع زاویهمی

 ا:برابره ب Yبنابراین اندازه زاویه 

𝑌 = 180 − 70 − 90 = 20 
 

یم تونستگفت هم ما میرو به ما گفته، اما اگر نمی Aدر اینجا خود سوال اندازه زاویه 

 س. چطوری؟بفهمیم که زاویه قائمه

 AOبر  ،که مماسه ABمماس بر دایره در نقطه تماس بر شعاع دایره عمود است. پس 

 که شعاعه عموده.
 

 
درجه  133هم برابر  ABس، بنابراین اندازه کمان درجه 133روبروی زاویه مرکزی  ABکمان 

 میشه.

 143هم برابر  BCس، بنابراین اندازه کمان درجه 143روبروی زاویه مرکزی  BCکمان 

 درجه میشه.
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س، اندازه دو تا کمان رو هم پیدا کردیم. پس اندازه کمان درجه 063خب کل دایره 

AC  یا کمانY رابره با:ب 

360 − 100 − 140 = 120 

روبروی این کمان قرار داره، بنابراین  Xشد، زاویه مرکزی  103برابر  ACاندازه کمان 

 درجه میشه. 103هم برابر  Xاندازه زاویه 

 هست. چطوری به دستش بیاریم؟ Zتنها مجهولی که باقی مونده زاویه 

 الساقینه. چرا؟یه مثلث متساوی AOCبینیم که مثلث اگه دقت کنیم می

 های مثلث، شعاع دایره هستن و با هم برابرن.چون دو تا از ضلع

ی این مثلث فقط یکیش رو داریم. جمع سه زاویه مثلث هم که برابر از سه تا زاویه

 س. پس داریم:درجه 183

𝐴1 + 𝑥 + 𝑧 = 180 

 مقدارش رو قرار میدیم: xبه جای 

𝐴1 + 120 + 𝑧 = 180 

 بنابراین:

𝐴1 + 𝑧 = 180 − 120  → 𝐴1 + 𝑧 = 60 

 درجه هستن. 03شده پس هر کدوم از اونها  63ی هم اندازه برابر جمع دو تا زاویه

𝐴1 = 𝑧 = 30 
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 سازیم:با استفاده از شعاعهای دایره، دو تا مثلث می

همنهشن،  CODو  OABاگه بتونیم ثابت کنیم دو مثلث 

 تونیم نتیجه بگیریم که اضالع متناظر اونها یعنی اونوقت می

AB  وCD .هم با هم برابرن 

 پس میریم که ثابت کنیم دو تا مثلث همنهشتن 

هم که روبروی این  𝑂2 و 𝑂1های مرکزی با هم برابرن، پس زاویه CDو  ABکمانهای 

 کمانها هستن با هم مساوین. بنابراین:

𝑂1 =  𝑂2 

 های یه دایره همه با هم برابرن. بنابراین:دونیم که شعاعمی

𝐴𝑂 = 𝑂𝐷 

𝑂𝐵 = 𝑂𝐶 

 پس دو مثل بنا به حالت دو ضلع و زاویه بین با هم همنهشتن.

 چون دو مثلث همنهشت هستند پس اجزای متناظر اونها با هم برابره. در نتیجه:

𝐴𝐵 = 𝐶𝐷 

 

 
 

م تا کنیهای دایره رو رسم میدر اینجا هم  ابتدا شعاع

 دو تا مثلث ساخته بشه:
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 ما خواسته اینه که ثابت کنیم کمانهایچیزی که سوال از 

AB  وCD .با هم برابرن 

با  𝑂2و  𝑂1های مرکزی ما اگه بتونیم ثابت کنیم که زاویه

هم که روبروی این  CDو  ABتونیم نتیجه بگیریم که کمانهای هم برابرن، اونوقت می

 ها هستن با هم برابرن.زاویه

 ا هم برابرن؟ با استفاده از همنهشتی مثلثهاب 𝑂2و  𝑂1خب حاال چطوری ثابت کنیم که 

تونیم نتیجه در واقع اگه بتونیم ثابت کنیم که دو مثلث با هم برابرن، اونوقت می

 هم با هم برابرن.  𝑂2و  𝑂1های متناظر دو مثلث یعنی بگیریم که زاویه

 پس میریم که ثابت کنیم دو تا مثلث همنهشتن 

 با هم برابرن. CDو  ABطبق چیزی که خود سوال گفته، اضالع 

AB =  CD  

 های یه دایره همه با هم برابرن. بنابراین:دونیم که شعاعمی

𝐴𝑂 = 𝑂𝐷 

𝑂𝐵 = 𝑂𝐶 

 با هم همنهشتن. "سه ضلع"پس دو مثل بنا به حالت 

 :چون دو مثلث همنهشت هستند پس اجزای متناظر اونها با هم برابره. در نتیجه

𝑂1 =  𝑂2 

های گیریم که کمانهای مرکزی هستن و با هم برابرن، نتیجه می زاویه 𝑂2و  𝑂1چون 

 روبروی این دو زاویه هم با هم برابر هستن. یعنی:
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𝐴�̂� = 𝐶�̂� 

 گیریم :بنابراین نتیجه می

اگر در یک دایره اندازه دو کمان برابر باشد، وترهای نظیر آن دو کمان هم با هم برابر 

 خواهند بود و برعکس. یعنی:

اگر در یک دایره اندازه دو وتر برابر باشد، کمانهای نظیر آن دو وتر نیز با هم برابر 

 خواهند بود.

 

 
 

 س درجه 06برابر  AOBصورت سوال به ما گفته که زاویه 

 که  گیریمس. پس نتیجه مینیمساز این زاویه ODو خط 

𝐴𝑂𝐷 = 𝐵𝑂𝐷 = 18° 

های مرکزی هستند. پس با ها ، زاویهیههر دوی این زاو

 کمانهای روبروی خود برابرند. بنابراین:

𝐴𝐷 = 𝐵𝐷 = 18° 
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 الف:

 93های مرکزی ایجاد شده برابر دو قطر بر هم عمود شدن، پس اندازه هر کدوم از زاویه

 درجه هستن. 93ها هم درجه هست. پس کمانهای روبروی این زاویه

 ب: بله

ا با هم هشده، بنا به حالت دو ضلع و زاویه بین همنهشت هستن)ضلع چهار مثلث ایجاد

س(. بنابراین درجه 93های بین اضالع هم که برابرن چون شعاعهای دایره هستن و زاویه

با هم  DAو  BDو  CBو  ACاجزای متناظر اونها هم با هم برابر میشه. یعنی وترهای 

 برابرن.

 ج: بله

 رو در نظر بگیریم. OCBمثلث 

 س. درجه 93برابر  Oدر این مثلث زاویه 

 س.درجه 183های داخلی هر مثلث هم برابر مجموع زاویه

𝐶1پس  + 𝐵1 = 90 

الساقینه )چون اضالع مثلث شعاعهای دایره از طرفی این مثلث یه مثلث متساوی

 با هم برابرن. در نتیجه:  𝐵1 و𝐶1های هستن( ، پس زاویه

𝐶1 = 𝐵1 = 45 

 تونیم برای سه مثلث دیگه هم استفاده کنیم، بنابراین:این استدالل رو می

𝐴 = 𝐵 = 𝐶 = 𝐷 = 90 
 



 

 

 RiaziBaHam@ 9 نویسنده : معصومه تدریسی

 
زاویه مرکزی مساوی ایجاد شده بود بنابراین نتیجه گرفتیم  4الف: خیرب: در سوال قبل 

ها با هم برابره. اما در اینجا زاویه مرکزی ایجاد نشده و که کمانهای روبروی این زاویه

 دلیلی برای تساوی کمانها نداریم. هیچ

 

 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


