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 الزوايا المركزية و الزوايا المحيطية في الدائرة

 .في الدائرة Cو   Bللقوس المحصور بين     في هده السلسلة نرمز بـ  :مالحظة
   :1 التمرين

 .نقط من هذه الدائرة في هذا الترتيب Mو  Dو  Bو  Aدائرة و  (C)لتكن 

 ؟ [    ]و  [     و       ما هي األقواس التي تحصر الزوايا  (1

 ؟    المرتبطة بالقوس  (C)ما هي الزوايا المحيطية في  (2

 ؟    المرتبطة بالقوس  (C)ما هي الزوايا المحيطية في  (3
   :2 التمرين

ABC  أنشئ الدائرة , مثلث متساوي األضالع(L)  التي مركزهاA  و شعاعهاAB  , و لتكنM  نقطة من القوس الصغرى[   ] 

 .Mالذي ال يحتوي على النقطة     نقطة من القوس  Nو 

 .     و      أحسب  (1
 ماذا تالحظ ؟ (2
   :3 التمرين

(C)  دائرة مركزهاO , وA  وB  وE  وD  نقط من الدائرة(C)  في هذا الترتيب. 

 °50=    : إذا علمت أن      أحسب  (1

 . BÂE=124°إذا علمت أن      و     أحسب  (2
    :4 التمرين

ABC  مثلث ,I  منتصف[BC]  بحيثBÂC=50°  , و لتكنO  مركز الدائرة المحيطة بالمثلثABC . 

 .     و     : أحسب 
     :5 التمرين

 .°120=    و  °90=    و  OA=OB=OC: زاويتان متحاديتان حيث  [    ]و  [    ]
 . ABCأنشئ الشكل ثم أحسب قياس كل زاوية من زوايا المثلث 

    :6 التمرين

C(O.r)  دائرة وE  وF  نقطتان تنتميان إلى هذه الدائرة(OE)  يقطع(C) في نقطة ثانيةG. 
 .أنشئ الشكل  (4
 ؟ EFGما هي طبيعة المثلث  (5
   :7 التمرين

 .Rوشعاعها  Aدائرة مركزها  (C)في الشكل جانبا       
 .BDEثم في المثلث  BDCفي المثلث  cosαأحسب  (1
 .BE=2R cos² :استنتج أن (2

DAE:بين أن (3 2  ثم أحسب ،cos 2α  في المثلثADE. 

 .cos 2α = 2cos²α – 1: بين أن (4
 .BDEفي المثلث  sin αأحسب  (5
 .sinαو  cos αبداللة DEثم استنتج cos α بداللة  BDأحسب  (6
 .sin 2αبداللة  DEثم استنتج  ADEفي المثلث  sin 2αأحسب  (7
 .     sin 2α = 2 sin α: بين أن (8
 .tan 15°و  sin 15°و  cos 15°فحدد  α = 15°علما أن  (9

 .tan 75°و  sin 75°و  cos 75°: استنتج (11

 
   :8 التمرين

و  BC = a، نضع (L)على الدائرة Bالنقطة المقابلة قطريا للنقطة  'Aلتكن . Rالدائرة المحيطة به، شعاعها  (L)مثلثا و  ABCليكن   

AB = c  وAC = b. 

 .                    :بين أن (1

 :استنتج أن (2
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    :بين أن (3
 

    
 

 

      
 

 

     
 .        و        و           حيث  

: ، بين أنABCمساحة المثلث  Sلتكن  (4
abc

S
4R

ثم استنتج أن ،: 
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