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 فصل نهم: دایره ها -ریاضی هشتم 

محلی است که مجموعه ای از نقاط که فاصله ان ها از نقطه ای به نام مرکز،یکسان است در ان قرار دارند.به دایره:

 نشان داده می شود. rیا Rاین فاصله شعاع گفته  می شود و معموال با حرف 

 

 یک خط و یک دایره دارای سه حالت زیر می باشند: «خط و دایره

 دایره را در دو نقطه قطع می کند.(خط، 1

 

 خط دایره را در یک نقطه قطع می کند.(2

 

 (خط دایره را قطع نکند.3

 

 مثال( فاصله خطی تا مرکز دایره دو سوم شعاع دایره است. وضع خط و دایره را با رسم شکل توضیح دهید؟
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 را به دست اورید؟ xبر دایره مماس است.مقدار  BAمثال( در شکل زیر 

 

 نکته:از هر نقطه خارج از دایره می توان دو خط مماس بر دایره رسم کرد.

 را بیابید؟ xمماس بر دایره هستند. مقدار  BAو ABمثال( در شکل زیر 

 

اگر روی یک دایره دو نقطه انتخاب کنیم و ان ها را با یک پاره خط به هم وصل کنیم،به این پاره خط وتر می وتر:

 گویند. 

 هر چقدر وترها به مرکز دایره نزدیک شوند بزرگتر می شوند. بزرگترین وتر همان قطر دایره است.

 

 اگر بخواهیم مرکز دایره را پیدا کنیم باید مراحل زیر را انجام دهیم: پیدا کردن مرکز دایره:

 الف( دو وتر دلخواه دایره را رسم کنیم.)وترها نباید موازی باشند(

 ب(عمود منصف این دو وتر را رسم کنیم.محل برخورد این دو عمود منصف همان مرکز دایره است.
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شود، ان را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند و برعکس خطی که از  نکته:خطی که از مرکز دایره بر وتر عمود می

 وسط وتر و مرکز دایره می گذرد بر وتر عمود است.

هرگاه روی یک دایره،دو نقطه انتخاب کنیم، بین این دو نقطه قسمتی از محیط دایره قرار می کیرد که به کمان دایره:

 بین دو نقطه در نظر گرفت.ان کمان می گویند. البته می توان دو کمان را 

 

 اندازه یک کمان را می توان به دو صورت بیان کرد:

درجه است. در این حالت با یک تناسب می توان اندازه کمان را بر  363می دانیم که یک دایره  ( بر حسب درجه:1

 حسب درجه بیان کرد.

ابر با یک سوم دایره است.اندازه هر یک را بر DAبرابر با یک هشتم دایره و کمان  BAمثال( در شکل مقابل کمان 

 بر حسب درجه بیان کنید؟

 

در این روش ابتدا محیط دایره را محاسبه کرده و سپس طول هر کمان را از روی ان محاسبه  (بر حسب سانتی متر:2

 می کنیم.

به ترتیب یک ششم و یک هشتم دایره هستند.  DAو  BAاست.کمان های  4مثال( در شکل مقابل شعاع دایره برابر با 

 طول هر یک چند سانتی متر است؟
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و دو ضلع ان شعاع های دایره باشند)یا دایره را قطع  هر گاه راس یک زاویه روی مرکز دایره باشدزاویه مرکزی:

 کنند( به ان زاویه ،زاویه ی مرکزی می گوییم.

 

 ان بر حسب درجه مساوی است. نکته: اندازه زاویه مرکزی با کمان روبروی

 مثال( در شکل مقابل موارد خواسته شده را به دست اورید؟

 

هر گاه راس یک زاویه روی دایره باشد و ضلع های ان دو وتر از دایره باشند به ان، زاویه محاطی زاویه محاطی:

 می گوییم. اندازه زاویه محاطی، نصف کمان روبروی ان است.

 

 را محاسبه کنید؟ Bمثال( در شکل های زیر اندازه زاویه 
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 زاویه های محاطی که رویروی یک کمان قرار دارند با هم برابرند.« نکته

 در شکل زیر اندازه زاویه و کمان مجهول را محاسبه کنید؟

 

 را محاسبه کنید؟ yو xضلعی زیر منتظم است. اندازه زاویه های  8مثال( 

 

مه راس های یک چهار ضلعی روی دایره قرار داشته باشند ان گاه زاویه های روبروی ان مکمل هم اگر ه «نکته

 هستند.

 

 را پیدا کنید؟ yو xمثال( در شکل زیر مقدار 
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برای دریافت جزوات آموزشی بیشتر ریاضی و سایر دروس و همچنین برای مشاهده لیست 

مدرسین تدریس خصوصی ریاضی، دروس ابتدایی و متوسطه، کنکور و دانشگاه و ... به سایت 

 ایران مدرس مراجعه کنید.
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