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 به نام خدا

ها که در سال بعد هم به اون گیریممیالب مهمی درباره خط و دایره یاد در این فصل مط

 احتیاج داریم. پس سعی کنید که نکات این فصل رو خوب یاد بگیرید.

 

 تعریف مماس دایره:

 مماس دایره خطی است که فقط یک نقطه مشترک با دایره دارد.

 

ک این خط فقط ی بینیممیبر دایره مماسه. همینطور که  Pدر نقطه  Lدر این شکل، خط 

 نقطه مشترک با دایره داره.

ه خطهای زیادی رو از مرکز دایره ب تونیممیمماس رو در شکل باال در نظر بگیرید، ما 

 کنیم: وصلمماس 

 و دایرهخط 
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 حتما باید به ذهنمون بسپاریم: کهنکته مهم اینجا وجود داره تا دو 

 ل میشه و شعاع دایره کوتاهترین خطیه که از مرکز دایره به مماس وص

 شعاع دایره در نقطه تماس بر خط مماس عمود است.

 

پس ما هر وقت که یه خط مماس بر دایره داشته باشیم ، شعاع دایره که این خط رو قطع 

 میکنه بر این خط عموده

 مثالهای زیر از موارد استفاده این نکته هستن:

 

  س.شعاع دایره OPو  مماس بر دایره PQهمه این شکلها، در 
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  Pعموده، پس در همه این شکلها زاویه  OPبر  PQطبق نکته ای که یاد گرفتیم، 

 س.درجه 09برابر با 

 س. بنابراین:درجه 089که مجموع زاویه های داخلی یک مثلث برابر  دونیممیاز طرفی 

 در سمت راست:

 = زاویه مجهول 089 – 09 – 34=  34

 در شکل وسط:

 = زاویه مجهول 089 – 09 – 34=  74

 در شکل سمت راست:

 = زاویه مجهول 089 – 09 – 74=  34

اگه ما نکته مربوط به خط مماس رو بلد نبودیم هیچ راهی برای محاسبه اندازه این زاویه 

 ها نداشتیم.

 

 وتر دایره:

 وتر خطیه داخل دایره که در دو نقطه دایره رو قطع میکنه.

 

 س.دایرهاین یکی از وترهای  AB   خط

 دو نکته مهمی که در اینجا وجود داره اینه که:
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خطی که از مرکز دایره بر وتر عمود میشه، وتر رو به دو قسمت مساوی تقسیم  .0

 میکنه.

 خطی که از مرکز دایره به وتر رسم بشه و وتر رو نصف کنه، بر وتر عموده. .3

 

 :بینیمبیشتر برو این نکات کنیم تا کاربرد این قسمت رو حل میمرینهای ت

 

 

 

 

 

 
 بر دایره مماس شده، از طرفی: ABخط 

 مماس بر دایره ، در نقطه تماس بر شعاع دایره عموده.

تونیم برای س . پس میالزاویهقائم OABو مثلث  درجه 09یه زاویه  Aبنابراین زاویه 

 از رابطه فیثاغورث استفاده کنیم: Xبه دست آوردن 

𝑥2 + 52 = 132 

 030حل تمرین صفحه 

 خط و دایره
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𝑥2 + 25 = 169 → 𝑥2 = 169 − 25 → 𝑥2 = 144 → 𝑥 = 12 

 رو هم به دست میاریم: yبه همین ترتیب 

 بر دایره مماس شده، از طرفی: BCخط 

 تماس بر شعاع دایره عموده.مماس بر دایره ، در نقطه 

تونیم برای س . پس میالزاویهقائم OBCو مثلث  درجه 09یه زاویه  Cبنابراین زاویه 

 از رابطه فیثاغورث استفاده کنیم: yبه دست آوردن 

𝑦2 + 52 = 132 

𝑦2 + 25 = 169 → 𝑦2 = 169 − 25 → 𝑦2 = 144 → 𝑦 = 12 

 

 

 
 

کنیم، رو ثابت  ’OBOو   ’OAOاگه همنهشتی دو مثلث  

 تونیم الف و ب رو نتیجه بگیریم:می

، از طرفی خط بر دایره مماس شدن O’Bو   O’Aخطهای 

مماس بر دایره در نقطه تماس بر شعاع دایره عموده. پس 

این دو مثلث قائمه و در نتیجه  Bو  Aهای زاویه

 الزاویه هستن.قائم

 هم برابره، پس وتر هر دو مثلث با بین هر دو مثلث مشترکه ′𝑂𝑂خط 
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 ، پس با هم برابرنشعاعهای دایره هستن OBو   OAخطهای 

 بنابراین دو مثلث بنا به حالت وتر و یک ضلع با هم همنهشتن.

 چون دو مثلث همنهشتن ؛ اجزای متناظر اونها هم با هم برابره. بنابراین:

𝑂′𝐴 = 𝑂′𝐵 

𝑂′1همچنین   = 𝑂′2  پس خط ،𝑂𝑂′  نیمساز زاویه𝑂′ .هست 

 

 
 رو به دست بیاریم. xباید مقدار 

 هست چون هر دو شعاع کره هستند بنابراین با هم برابرن OD = OAدونیم که می

رو  Xتونیم از تفاضلشون رو هم به دست بیاریم ، می OCرو داریم، اگه  ODخب ما 

 محاسبه کنیم.

 رو به دو قسمت تقسیم میکنه، ABعمود شده، پس طبق نکته قبل  ABبر  OCخط 

استفاده  OCهست. از رابطه فیثاغورث برای به دست آوردن  03برابر  ACبنابراین 

 کنیم:می

202 = 122 + 𝑂𝐶2 

𝑂𝐶 = 16 

 با توجه به شکل داریم:

𝑂𝐷 = 𝑋 + 𝑂𝐶 
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20 = 𝑋 + 16 

𝑋 = 4 

 اطالعات اضافی به ما داده، یعنیسوال نکته ای که درباره این سوال هست اینه که 

 " که مطلب تونستیم با استفاده از اینرو به ما بده، چون می ACنیاز نبود که مقدار 

OC  برAB به راحتی بفهمیم که  "عمودهAC  هست. 03برابر 

نصف شده  ABهست و ما از اینکه  ABعمود بر  OCیا اینکه نشون نمیداد که 

تونیم از خاصیت فیثاغورث که مربوط به عموده و می ABبر  OCفهمیدیم که می

 الزاویه هست استفاده کنیم.ائممثلثهای ق

 در واقع کار ما رو خیلی راحت کرده بود 

 

 

 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


