
��� ��� �	
�� 

1

������ 

������ ��� ���� 

 نگاه كلي به فصل ششم

اهداف فصل ششم
ب-1 و آشنايي زا نسبت هاي مثلثاتي سينوس ،كسينوس هوياتانژانت براي اي حاده از طريقه

.مثلث هاي قائم الزاويه

و(آشنايي با محاسبه تقريبي نسبت هاي مثلثاتي-2  طريقاز)تانژانت سينوس، كسينوس

خطم اندازه گيري مستقي و با استفاده از له نقا كش

و كار با مقادير تقريبيدر حل مسائل نسبت هاي مثلثاتي توانمند شدن در به كاركيري-3

به زاويه هاي دلخواه از طريق مشاهده نسبت هاي نسبت هاي مثلثاتي زمينه سازي تعميم-4

 مثلثاتي به صورت طول پاره خط در يك ربع دايره

زيافتن-5 هويا نسبت هاي مثلثاتي )( اي خاصه

:آشنايي با اتحاد هاي مثلثاتي-6

و

ز-7 هوياآشنايي با رابطه بين نسبت هاي مثلثاتي  اي متممه
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و تانژانت زاويه بين خط با رابطه بين شيب آشنايي-8 هاxمحوروخط

و عملكرد مورد انتظار از دانش آموز اناهداف كلي رفتاري

:آموزان بايد بتواننددانش
هوياز)سينوس،كسينوس، تانژانت(بت هاي مثلثاتينس-1 اي حاده را در يك مثلث قائم الزاويهه

را, طول اضالع مثلثاندازه گيريباو بيان كنند  .محاسبه كنند) به طور تقريبي( اين نسبت ها

اندازه گيري طولورا با رسم يك مثلث قائم الزاويهداده شده مثلثاتي يك زاويه هاي نسبت-2

.اضالع آن محاسبه نمايند

و مقدارهاي تقريبي آنها هاي حاده نسبت هاي مثلثاتي زاويهاز, در حل مسائل هندسي-3

ك .ندناستفاده

ز-4 هويانسبت هاي مثلثاتي كرا درجه 60و 45و 30ايه .ندناز طريق خواص مثلثها حساب

ز-5 هويااز رابطه بين نسبت هاي مثلثاتي واي متمه حل, گفته شدهاتحادهاي مثلثاتيم در

.دنمسائل استفاده نماي

و-6 به شعاع ربع دايره يك نسبت مثلثاتي آن را از طريق رابطه بين تغييرات يك زاويه حاده

دهواحد  .دننشان

:فصل ششمروش آموزشي

و محاسبات قسمت عمده اين فصل در جهت درك مفهومي نسبتهاي مثلثاتي طراحي شده است

 رويكرد اصلي اين فصل مبتني بر آموزش از طريق حل مسئله.نيكي چنداني در آن وجود نداردتك

و در ضمن. است از همان ابتدا دانش آموزان درگير حل مسئله محاسبه طول تيرك پرچم مي شوند
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حل اين مسئله با نسبت بين دو پاره خط روبرو مي شوند كه نقش اصلي را در حل اين مسئله بازي

ك و اين نسبت فقط در ارتباط با يك زاويه قرار داردمي  اين نسبت به عنوان,در طي متن كتاب. ند

در تعريف, همين روند از طريق طرح مسئله محاسبه ارتفاع بادبادك. نامگذاري مي شود» تانژانت«

 صرفه نيز روند مشابهي قابل تكرار است ولي براي» كسينوس«در تعريف. تكرار مي شود» سينوس«

و تعريف, جويي در وقت تقريبا به طور» كسينوس«در كتاب الزامي براي آن ايجاد نشده است

.مستقيم آمده است

در,در اين شيوه آموزش و  مفاهيم نسبت هاي مثلثاتي مستقيما در محيط پيراموني مشاهده مي شوند

و به همين خاطر چگونگي به كارگيري آنها در حل مسائل خود طي حل يك مسئله به دست مي آيند

 درجه برتري خاصي بر 60و 45و 30در اينجا زاويه هاي خاص. به خود آموزش داده شده است

و تعمدا سعي بر آن است كه دانش آموزان با زاويه هاي ديگر و هم ديگر زاويه ها ندارند كار كنند

و مسائل آخر فصل ن, در تمرين در كالسها . اآشنا را اندازه گيري كنندنسبتهاي مثلثاتي زاويه هاي

و يافتن جوابها و يكي از اهداف اين فصل كار با مقادير تقريبي البته اين مقدارها تقريبي خواهند بود

.به طور تقريبي است

:پيشنيازها
و تناسب•  آشنايي با مفهوم نسبت

و مثلث قائم الزاويه• و زاويه  آشنايي مقدماتي با مفاهيم هندسي مثلث

با• خط آشنايي  شيب

زمانبندي پيشنهادي براي تدريس اين فصل
.هفته تدريس شود3 پيشنهاد مي شود اين فصل در
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 ششمنقشه مفهومي فصل

: اين فصلابزارهاي كمك آموزشي

كش,)نقالهير نصفنظ(ربع دايره عقربه دار  ماشين حساب, نقاله, گونيا, خط

:ل ششمآموزش بخش هاي فص

: طرح يك مسئله6-1بخش

:اهداف بخش
و زاويه حاده در يك مثلث قائم الزاويه از طريق محاسبه• درك رابطه بين نسبت اضالع

 مستقيم

 ستقيمميادآوري ثابت بودن نسبت اضالع در مثلث هاي متشابه قائم الزاويه از طريق محاسبه•

كسينوس زاويه

روابط بين نسبت هاي مثلثاتي
شيب خط

تانژانت زاويه
سينوس زاويه

هوابستگي نسبت اضالع در مثلث قائم الزاويه به زاوي ايه

و مستقل بودن نسبت به بزرگي يا كوچكي مثلث  مثلث
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با• به دليل عموميت, نتيجه گيري از آنهاومقادير تقريبي حاصل از اندازه گيري مستقيم كار

 آنها در محاسبه پديده هاي طبيعي

:نگاه كلي به بخش

.در اين بخش با ارائه يك مسئله، انگيزه الزم براي معرفي نسبت هاي مثلثاتي فراهم شده است

و مثلث تالسدانش آموزان در دوره راهنمائي با تساوي نسبت اضالع در مثلث ها از طريق رابطه

 در اين بخش سعي شده است با تمركز بر تساوي نسبت اضالع در مثلث.هاي متشابه آشنا هستند

و وابستگي اين نسبت ها به زاويه ينا گذارينام زمينه الزم براي, اين مثلثهاهاي قائم الزاويه

.فراهم شود» كسينوس«و»سينوس«و» تانژانت« به صورت نسبت ها

:ورود به مطلب
و آن را براي ورود  به مطلب اين بخش مناسب است كه شكل يك زاويه را مانند كتاب رسم كنيد

و فردي را در نظر بگيريد كه از اين كوه باال مي رود .تعبير به سراشيبي يك كوه بنماييد

ميزان, فت طي شده ميزان مسا, مثال در هر لحظه.در مورد اين فرد سواالت متعددي قابل طرح است

و مي توان پرسيد كه مشخص مقاديري ميزان مسافت افقي طي شده, ارتفاع از سطح زمين هستند

و مسافت افقي طي  اگر مسافت طي شده روي سطح كوه دو برابر شده باشد؛ ارتفاع از سطح زمين
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و دانش آموزان شده چه تغييري مي كند؟ اين سواالت را با مضارب ديگر هم مي توان تكرار كر د

و با راهنمايي در اين مرحله فقط بايد هاي معلم نهايتا حدس خود را به صورت ثابت حدس بزنند

به. ماندن نسبت اضالع بيان كنند سپس با مراجعه به فعاليت طرح شده در كتاب اين حدس بايد

اي. طور تجربي آزمايش شود  به ثابتن مقادير دانش آموزان بايد به اين نكته راهنمايي شوند كه

و با تغيير زاويه تغيير مي كنند . مقدار زاويه بستگي دارند

:فعاليت آموزشي

ب يك مسئله فصل طرح شروع حلب اهميتهو آشنا كردن دانش آموزان ه كارگيري رياضي در

آ. مسائل واقعي است رابطه اساسي در يكساني نسبتها در مثلثهاي متشابه موزشبحث بعدي براي

پس از ورود به مطلب كه به شكل باال.است كه در اين فصل بسيار به كار مي رودم الزاويه قائ

.فعاليت اين بخش آزمودن تجربي حدسيه دانش آموزان خواهد بود, پيشنهاد شد

128فعاليت صفحه

ابا استفاده از خط كش در اين قسمت مستقيما:)1بند وضطول مقدار الع اندازه گيري مي شوند

وب در اين فصل از ماشين حساهاستفاد.و با هم مقايسه مي شوندمحاسبه سرهاك  اشكالي ندارد

و آشنا شدن با ماشين حساب مناسب هم مي باشد كه. براي سرعت در محاسبه  توجه داشته باشيد

به خاطر تقريبي بودن اندازه گيريها ممكن است مقادير به دست آمده با هم مساوي نباشند ولي

در اينجا مناسب است دانش آموزان با تقريبي. قل با دقت يك رقم اعشار بايد مساوي باشندحدا

و نتيجه گيريهاي خود را از طريق همين تساويهاي تقريبي انجام دهند .بودن اندازه گيريها آشنا شوند

، سه دسته متفاوت هستند كه نسبت ضلع روبرو به مجاور,يي كه با هم مقايسه مي شوندكسر ها

.نسبت ضلع مجاور به وتر را نشان مي دهندو وتر، به نسبت ضلع روبرو
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و موارد از كافي است دو نمونه ديگر در اين قسمت:)2بند شوباالزاويه رسم .دن بررسي

: ارزيابي يادگيري

ازبا ارائه و طرح سوال يك شكل مانند باال كه يك تعبير محيط واقعي از آن به عمل آمده باشد

 مي توان يادگيري,به دست آيدولهمجباال شود تا نسبت هايب كه منجر به استفاه از تساوي مناس

.را سنجيددانش آموزان

: محدوده مطالب

و نتيجه گيري بر پايه اين اندازه گيري و ها هدف اندازه گيري مستقيم با خط كش مورد نظر است

اسو تالس در حد يادآوري مناس اشاره به قضاياي تشابه  البته.ندت ولي اثبات قضايا مورد نظر نيستب

و توانايي دانش آموزان و روابط تشابه, در صورت داشتن وقت و تشابه مي توانيد در مورد قضيه تالس

.توضيحات كافي بدهيد

 تانژانت زاويه6-2بخش

:اهداف بخش

 با تانژانت يك زاويه حاده در مثلث هاي قائم الزاويهآشنايي•

كشمحاسبه مقد• رسمو ار تقريبي تانژانت يك زاويه از طريق اندازه گيري مستقيم با خط

.نقالهزاويه ها با 

.مهارت در استفاده از ابزارهاي ساده براي حل مسائل واقعي•

.زاويه با تغيير زاويهتغيير تانژانت درك چگونگي•



��� ��� �	
�� 

8

:پيشنيازها

. دارندمساويهاي زاويهكهيهآشنائي با ثابت بودن نسبت اضالع در مثلث هاي قائم الزاو

:نگاه كلي به بخش

دراندر اين بخش با استفاده از ابزار ساده ساخته شده توسط دانش آموز  به حل مسئله مطرح شده

براي يافتن آن چه اطالعاتي الزم"و" مجهول چيست؟"جمالت. بخش قبل پرداخته مي شود

هس"است؟ آن. تند دو پرسش اساسي در فرايند حل مسائل رسم شكل فرضي از مسئله واقعي كه در

اطالعات مورد نياز براي حل مسئله موجود مي باشد از راهبرد هاي حل مسئله است كه در اين بخش 

تا, روش آموزشي اين بخش.از آن استفاده شده است ديدن مفهوم تانژانت در محيط پيراموني است

مدر فرآيند حل يك مسئله  . قرار گيردانعنادار در ذهن دانش آموزاين مفهوم به شكلي

 براي حل مسائل آنها موجب تقويت باوراناستفاده از ابزار ساده ساخته شده توسط دانش آموز

به, اين عمليات.شدخواهد كافيواقعي با دقت همچنين موجب پيدايش نگرش مثبت به رياضي

و مهم خواهد بود .عنوان يك علم مفيد

:ورود به مطلب

ب و حل مسئله مطرح شده در بخش قبلي اين شروع اين بخش خش ادامه بخش قبلي است

از. محسوب مي شود هاالبته براي ورود به اين بخش مي توان ي مشابه كه در محيط اطرافيمسئله

از. استفاده كرددانش آموزان مي باشد محاسبه ارتفاع برج هاي مهم شهر يا ساختمان هاي مرتفع

 طبيعي نقاطد، هم چنين جلب توجه دانش آموزان به اهميت محاسبه ارتفاعن مي باشمسائل قابل طرح

. نمايدهاي خوبي مي تواند ايجادمثل كوهها انگيزه
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:فعاليت آموزشي

و توضيحاتي غير مستقيم در مورد شيوه هاي حل يك مسئله به يك فعاليت پس از مرور مسئله

اي. آمده استمي رسيم كه مراحل حل مسئله در آن   مسئله استفاده از ابزار نيز نقش مهميندر حل

.زيرا حل مسائل عملي اكثرا همراه با اندازه گيري هستند, بازي مي كند

:129فعاليت صفحه

. الزم است دانش آموزان از قبل ابزار مورد نياز براي ساخت وسيله را تهيه نمايند):1 بند

دريبراي تعي):2بند و عقربه دقت شود,)2( بندن محل عقربه كه ضلع ربع دايره كامالً افقي باشد

آندر طوري تنظيم شود كه چشم بيننده  .م را ببيندچپر نوك امتداد

ش, تا اين قسمت)3 بند و با بازگشداطالعات كافي تهيه وته است و استفاده از كاغذ  به كالس

در اين بند مقداري ترسيمات هندسي. ترسيمات هندسي مي توان جواب مسئله را به دست آورد

و با اندازه  و استفاده از نتايج فعاليت قبلي جواب به دست انجام مي شود گيريهاي انجام شده

.مي آيد

در ادامه فعاليت مقادير, از آنجا كه ممكن است در برخي از مدارس امكان انجام فعاليت باال نباشد

ي قبلي فعاليت انجام نشده باشد دانش آموزان بتوانند فعاليت كه اگر بندهاعددي خاصي آمده است 

.را با اعداد داده شده ادامه دهند

BA گيري مستقيم با خط كش طول ضلعهبا انداز, با اعداد داده شده در كتاب  سانتي متر4 تقريبا′′

و انجام بقيه فعاليت به صورت زير خواهد بود ضلع عمودي مثلث قائم الزاويه بزرگ اگر. خواهد شد

: بناميم داريمABرا 
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ز هويادر ادامه با بررسي مساوي بودن نسبت اضالع متناظر در دو مثلث قائم الزاويه كه اي حادهه

و  . زاويه معرفي مي گردديكبستگي نسبت ها به زاويه حاده، تانژانتواآنها مساوي است

به طور. است كه نيمدايره هاي متفاوتي را استفاده كرده انددر متن درس از دو نفر صحبت شده

وچضمني فرض شده است كه اين دو نفر به فاصله يكساني از پر همم قرار گرفته اند قد يكساني

.اين فرض ضمني بعدا در كتاب خواهد آمد. داشته اند

:131تمرين در كالس صفحه

گو):1 بند و كش اين قسمت محتاج ترسيم با نقاله و اندازه گيري با خط و محاسبه با ماشين نيا

.نتايج حاصله تقريبا به شكل زير خواهد بود. حساب است

 زاويه 3023 4540 60

 تانژانت زاويه7/1183/057/042/0

. تانژانت آن هم افزايش خواهد يافت,با افزايش زاويه, با توجه به جدول):2بند

ه كه در شكل مشاهده مي شود برابر است با تقسيم طول ضلع مقابل به تانژانت هر زاويه حاد):3بند

ض از آنجا كه ضلع مجاور اين زاويه ها ثابت است ولي طول ضلع مقابل با افزايش.ع مجاورلطول

.مي يابدمقدار تانژانت نيز با افزايش مقدار زاويه افزايش, افزايش مي يابد, مقدار زاويه
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كم, كه با كم شدن مقدار زاويهمشاهده مي شود):4 بند و اين طول ضلع مقابل كاهش مي يابد

ش  نزديك صفربههم مقابل طول ضلع,ن زاويه به صفردشدن به گونه اي است كه با نزديك

. به صفر نزديك مي شودنيز تانژانتپس, مي شود

:ارزيابي يادگيري

ز هويا از دانش آموزان بخواهيد تانژانت و نقاله در يك مثلث اي مخته لف را با استفاده از خط كش

ب  دانش آموزان بايد شكل هندسي آنرا,هم چنين با طرح مسائل واقعي. دست آوردنده قائم الزاويه

و با انتخاب واحد مناسب مسئله را حل كنند .رسم كرده

: نكات مهم

م چنين دقت الزم برايه. استميليمتر1دقت قابل قبول براي طول اشكال هندسي رسم شده تا

ا .شار مي باشدعمحاسبه نسبت هاي مثلثاتي تا يك رقم

 سينوس زاويه-6-3بخش

:اهداف بخش

.حاده در مثلث قائم الزاويههايي با سينوس زاويهيآشنا•

و درك اهميت سينوس زاويه از طريق• .كاربرد آن در مسائل واقعيمشاهده

ز• هويامحاسبه سينوس .ق اندازه گيري مستقيم اضالع در مثلث قائم الزاويهاي حاده از طريه

و سينوس آن از طريق• و ترسيمات هندسيدرك رابطه بين تغييرات زاويه .رسم جدول
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: نگاه كلي به بخش

ي به لزوم"محاسبه فاصله بادبادك از سطح زمين"در اين بخش با طرح مسئله  نسبت مثلثاتي توجه

ببا استفاد. سينوس مشخص مي گردد دست آمده از فعاليت بخش اول اين نسبت مثلثاتيهه از نتايج

هوياز برخي سينوس تقريبي مقدارو مي شودتعريف  توسط مستقيم محاسبه طريقازاه

آهبموزانآدانش   حسب تغييرربمقدار سينوس يك زاويه همچنين چگونگي تغيير.ديدست مي

. بررسي قرار مي گيردمقدار زاويه از طريق هندسي مورد

يك, براي ديدن مفهوم سينوس به طور هندسي زمينه استفاده شده است كه1ربع دايره به شعاع از

.ي بيشتري خواهند داشتيدايره مثلثاتي است كه در كالس دوم دانش آموزان با آن آشنا درك ساز

ورود به مطلب

اخودش با طرح يك مسئله آغاز شده است كه براياين بخش معلمين.تس ورود به مطلب مناسب

مورد استفاده قرار كه ارتباط مستقيم با سينوس دارند را مسائل ديگري در صورت نياز مي توانند 

و زاويه سيم فلزي نگهدارنده مشخص. دهند مثالً براي نگهداشتن دكل هاي مخابراتي اگر طول دكل

كه ارتفاع ستون نگهدارنده در صورتيورباشد طول سيم چقدر است؟ يا براي نگهداري پل هاي شنا

و زاويه بين سيم هاي نگهدارنده با پل مش ؟خص باشد طول اين سيم ها چقدر استاز پل

:فعاليت آموزشي

و انجام پس از طرح مسئله و حدسياتي از طرف دانش آموزان كه ممكن است صحيح هم نباشند

به. حل مسئله مورد نياز استنهايتا روشن مي شود كه چه اطالعاتي براي, مباحثه در طي فعاليتي كه

و مفهوم سينوس خود به خود در آن ديده مي شود . آن مي رسيم مراحل حل مسئله مطرح مي شود
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:134فعاليت صفحه 

ا دانش آموزان در اين قسمت)1بند و نقالهسبا  درجه39ا زاويهبمثلثي قائم الزاويه تفاده از گونيا

رارسم مي كنند .سهاي آن را نامگذاري مي كنندو

و با ماشين)2 بند  در اين قسمت با خط كش طول اضالع مثلث رسم شده را به دست مي آورند

چون مثلث رسم شده توسط همه. است62/0 را محاسبه مي كنند كه تقريبا برابرtحساب مقدار

 دستبهرا عدديكيو اندازه گيريها تقريبي است احتماال همگدانش آموزان يكسان نيست 

ثابت بودن اين نسبت. باشند مساوي نمي آورند ولي نسبت خواسته شده با دقت يك رقم اعشار بايد

و قائم الزاويه در مثلث هاي  از نكاتي است كه مناسب اندازه مثلث وابستگي آن به عدم مختلف

.دوشداده است مجدداً به دانش آموزان تذكر 

و مثلث مربوط به شكل مسئلهانانش آموزد بايد بين مثلث رسم شده توسط در اين قسمت)3بند

ارتباط اين دو مثلث در يكسان بودن. بادبادك ارتباط برقرار شود تا بتوان نتيجه مورد نظر را گرفت

و مي توانيم آنها را داخل هم در نظر بگيريم39زاويه  در. درجه در هر دو مثلث قائم الزاويه است

ت با استفاده از نتايج اولين فعاليت اين فصل مي توانيم نتيجه بگيريم اين صور
EG
FGt =

و فاصله دست فرد تا زمين برابر EG=45طبق اطالعات مسئله كه در صفحه قبل آمده است)4 بند

پس. متر است55/1

9/27
45

62/0 =⇒== FGFG
EG
FG 

45/2955/19/27ك برابر بنابراين ارتفاع بادباد . متر است+=
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تمرين در كالس. سينوس زاويه در يك مثلث قائم الزاويه معرفي مي شود,پس از انجام اين فعاليت

ز135صفحه  هويا با هدف محاسبه مقدار تقريبي سينوس برخي و محاسبه اندازه گيريا از طريقه

و مشاهده هندسي مقدار نمايشو مستقيم .رابطه تغيير زاويه با سينوس آن مي باشدسينوس

:135تمرين در كالس صفحه

)1بند

 زاويه 45403023 60

 سينوس زاويه86/07/064/05/039/0

 سينوس, بودن شعاع ربع دايره1به خاطر, با در نظرگيري يك مثلث قائم الزاويه به شكل زير)2 بند

.استكه با پاره خط سبز پر رنگ مشخص شده استبر طول ضلع مقابل به آن زاويهدقيقا براθزاويه

س, با توجه به جدول)3بند طبق شكل. نوس استيبزرگتر شدن مقدار زاويه همزمان با بزرگتر شدن

سينوسو در نتيجه بزرگتر شدن زاويه موجب بزرگتر شدن ضلع روبرو به زاويه مي شود, نيزباال

.بزرگتر مي شود

و به صفر نزديك شدن زاويه موجب كوچك شدن)4بند شكل باال نشان مي دهد كه كوچك شدن

آن, شدن ضلع روبرو به زاويه مي شود پس با نزديك شدن زاويه به صفربه صفر نزديكو   سينوس
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.مي شودزاويه به صفر نزديك 

ز)5بند بزدر اين حالت ضلع روبرو به وراويه  نزديك دايره طبق شكل به شعاع ربع گتر مي شود

به. مي شود . نزديك مي شود1به عدد درجه سينوس آن زاويه 90پس با نزديك شدن زاويه

: ارزيابي يادگيري

بايد بتوانند سينوس يك زاويه حاده را كه به دلخواه رسم شده است با ساختن مثلث دانش آموزان

و اندازه گيري طول پاره خطها به دست آورندقائم الزاويه رو بهمچني.ي آن  روش مشابه برايان

بايد بتوانند به كمك نقاله آن زاويه را رسم دانش آموزان زاويه اي كه مقدار آن داده شده است

و سپس سينوس آن را حساب كنند حل مسائلي كه نيازمند مفهوم سينوس است نشانه درك. كنند

.م توسط دانش آموزان استعميقتر اين مفهو

 كسينوس زاويه-6-4بخش

:اهداف بخش

ي با كسينوس زاويه حاده در مثلث قائم الزاويهآشناي•

و درك اهميت كسينوس يك زاويه از طريق•  كاربرد آن در مسائل واقعيمشاهده

 هايمحاسبه تقريبي كسينوس زاويه هاي حاده از طريق اندازه گيري مستقيم اضالع در مثلث•

 ائم الزاويهق

و كسينوس آن زاويه• .درك رابطه بين تغييرات يك زاويه

ز• هويامحاسبه نسبت هاي مثلثاتي  درجه60و 45و 30ايه
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: نگاه كلي به بخش

, اين بخش نيز با طرح يك مسئله كه در حل آن كسينوس يك زاويه نقش اصلي را بازي مي كند

و صرفه جويي در وقت كالسولي به خاطر شباهت اين مفهوم. شروع شده است , با دو مفهوم قبلي

و مستقيما مفهوم كسينوس يك زاويه معرفي شده در كتاب وارد جزئيات حل اين مسئله نمي شويم

ز هاينسبتدر طي يك تمرين در كالس در اين بخش.است هويا مثلثاتي  درجه 60و 45و 30ايه

م و  مناسب. متساوي االضالع پرداخته شده استثلثاز طريق مثلث قائم الزاويه متساوي الساقين

زهاي است دانش آموزان نسبت هويامثلثاتي اين ا را براي استفاده در حل مسائل بخاطر داشتهه

.و در صورت لزوم با روشهاي هندسي آنها را به دست آورندباشند

: ورود به مطلب

ديگري كه در آنها مسائل جالب توجه براي ورود به مبحث مي توان از مسئله طرح شده در كتاب يا

 محاسبه عمق دريا با استفاده از لنگر يكي از اين مسائل.استفاده كرد, مفهوم كسينوس حضور دارد

و زاويه لنگر با خط عمود بر زمين مشخص باشد مي توان عمق.كشتي مي باشد  اگر طول طناب لنگر

 شيوه رسيدن به مفهوم كسينوس.اسبه كرددريا را در محلي كه لنگر به آب انداخته شده است مح

.مانند دو مفهوم قبلي است

: فعاليت آموزشي

مناسب است كه اين. طرح شده است ولي در كتاب حل آن انجام نشده استمسئله در ابتدا يك

و الزم است دانش آموزان ابتدا. مسئله در كالس حل شود شيوه حل آن همانند دو مسئله قبل است
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 اندازه گيري پاره خطهايي كه در دسترس آنها است نسبتي را كه همان كسينوس زاويه روي كاغذ با

و سپس از طريق يكساني نسبتها طول نردبان به دست آيد و زمين است را حساب كنند . بين نردبان

قائم الزاويه تعريف هاي اشاره به ثابت بودن نسبت طول ضلع مجاور به وتر در مثلث سپس با

مشاهده مستقيم تمرين در كالس ارائه شده در اين قسمت با هدف. زاويه ارائه گردديك كسينوس 

و سپس  رابطه تغييرات يك زاويه چگونگي بررسي كسينوس يك زاويه به صورت طول يك پاره خط

و كسينوس آن زاويه مي باشد .حاده

:137صفحه باالي تمرين در كالس

ب)1 بند طول ضلع, است1ه شكل زير از آنجا كه طول وتر اين مثلث با رسم يك مثلث قائم الزاويه

. است كه با رنگ سبز پر رنگ مشخص شده استθcos همانθمجاور به زاويه

,طول پاره خط نشان دهنده كسينوس, با توجه به شكل با بزرگتر شدن مقدار زاويه)2 بند

. مقدار كسينوس آن زاويه كمتر مي شود, پس با زياد شدن مقدار زاويه, وچكتر مي شودك

شكل نشان مي دهد كه نزديك شدن زاويه به صفر موجب نزديك شدن پاره خط نشان)3 بند

به. اع ربع دايره مي شوددهنده كسينوس به شع پس با نزديك شدن زاويه به صفر كسينوس آن

. نزديك مي شود1عدد 
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به)4 بند موجب نزديك شدن انتهاي پاره, درجه90شكل نشان مي دهد كه نزديك شدن زاويه

به. به مركز ربع دايره مي شود,خط نشان دهنده كسينوس , درجه90پس با نزديك شدن زاويه

.عدد صفر نزديك مي شودبه,آنكسينوس

و مثلث1تمرين در كالس بعد با استفاده از مثلث قائم الزاويه متساوي الساقين با ساق هاي به طول

هويازمقدار دقيق نسبت هاي مثلثاتي,1متساوي االضالعي به طول ضلع  درجه60و 45و 30ياه

.محاسبه مي گردد

:137صفحه پايين تمرين در كالس

كه)1 بند زاز آنجا هويامجموع و درجه180ي يك مثلثاه ه قائمهازاويهازييكدر اينجا است

دو. درجه است90جمع دو زاويه ديگر, است زاويه ديگر چون مثلث متساوي الساقين است

ها, ساويندم ب. درجه است45 پس هر كدام از زاويه به طول وتر  دستهكمك رابطه فيثاغورس

:ي آيدم

):2 بند

1
1
145tan,

2
2

2
145cos,

2
2

2
145sin =========

BC
AB

AC
BC

AC
AB ooo

CB

A
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):3 بند

خط,AHبه خاطر ميانه بودن و برابر CHوBHدو پاره  با هم مساويند
2
به. هستند1 در نتيجه

 مي توانيم بنويسيمAHB در مثلث قائم الزاويه BC برAHخاطر عمود بودن 

2
3

4
3

4
111)

2
1( 2222222 =⇒=−=⇒=+⇒=+ AHAHAHABBHAH

در نتيجه به خاطر. درجه است 60 به خاطر متساوي االضالع بودن برابر ABCتمام زاويه هاي مثلث

و در راس 30 برابرA در راسAHB زاويه مثلث قائم الزاويهAHنيمساز بودن   60 برابرB درجه

. درجه است

, درجه هستند60و 30 كه زاويه هاي آنAHBبا داشتن طول اضالع مثلث قائم الزاويه)4 بند

.نسبتهاي مثلثاتي اين دو زاويه به شكل زير به دست مي آيند

3
1
3

2
1
2
3

60tan,
3
3

3
1

2
3

2
1

30tan

2
3

1
2
3

30cos60sin,
2
1

1
2
1

60cos30sin

========

========

BH
AH

AH
BH

AB
AH

AB
BH

oo

oooo

H CB

A
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ارزيابي يادگيري: 

و سينوس در اينجا هم برقرار است . كليه نكات گفته شده در ارزيابي يادگيري مفاهيم تانژانت

 محاسبه آموزان بايد بتوانند نسبتهاي مثلثاتي زاويه هاي خاص را از طريق هندسي دانش همچنين

.كنند

:سطح باالتر

تعميم نسبتهاي مثلثاتي از زاويه هاي حاده به زاويه هاي منفرجه مي تواند براي دانش آموزان قويتر

) استفاده شده استكه در متن درس(مناسب است اين تعميم از طريق تعميم ربع دايره. انجام شود

و كسينوس به همان شكل. به نيمدايره انجام شود در اين تعميم پاره خطهاي معين كننده سينوس

و كسينوس باقي مي مانند با اين تفاوت كه مقادير كسينوس بايد به  همچنان معين كننده سينوس

و منفي حساب شوند نت نيز مي توان از در تعميم مفهوم تانژا. صورت پاره خط جهت دار ديده شوند

مقدار, با رسم يك خط مماس بر ابتداي نيمدايره طبق شكل زير. استفاده كردتعبير هندسي تانژانت 

. تانژانت نيز به صورت طول يك پاره خط قابل نمايش است

ط ول آن حساب مي شود براي زاويه هاي منفرجه نيز همين پاره خط كه به عنوان پاره خط جهت دار

 نشان شكل همچنين. است منفي منفرجه زاويه هايو تانژانت مقدار تانژانت را نشان مي دهد

. درجه قابل تعريف نيست90تانژانت زاويه كه مي دهد

θtan
θ
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و تانژانت-6-5بخش   شيب خط

:اهداف بخش

ها•  آشنايي با زاويه يك خط با محور طول

ها با رابطه بين عالمتآشنايي• و زاويه آن با محور طول  شيب خط

هاآشنايي• و تانژانت زاويه آن با محور طول  در حالت شيب مثبت با رابطه بين شيب خط

: پيش نيازها

خطآشنايي و تانژانت زاويه با شيب

: واژه هاي كليدي

 تانژانت زاويه, ضريب زاويه، شيب خط

: نگاه كلي به بخش

و شيب خطها مي باشدهدف اين بخش برقراري ارتباط بي در اين بخش.ن دو مفهوم تانژانت زاويه ها

و زاويههبهاxبا معرفي زاويه يك خط با محور  طور مستقيم روي شكل، رابطه بين عالمت شيب خط

و مورب ارتباط بين.ها مطرح مي شودxآن خط با محور   سپس با استفاده از قضيه خطوط موازي

.ها مشخص مي گرددxبا محورخطو تانژانت زاويه خط شيب

: ورود به مطلب

و توجه دانش آموزانبراي ورود به مطالب اين بخش  مي توانيد به اولين مثال اين فصل مراجعه كنيد
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و شيب را به شباهت بي و دانش آموزان را به اين حدسن مفهوم تانژانت يك زاويه جلب نماييد

. با هم بايد داشته باشندبرسانيد كه اين دو مفهوم رابطه نزديكي 

:فعاليت آموزشي

و يك خط دلخواه، زاويه بين خط با محور ها روي شكل نمايش دادهx با رسم محورهاي مختصات

در صورت مي شود، الزم است دانش آموزان بدانند كه چون خط از دو طرف نامحدود است پس 

وxحتماً محور, موازي نبودن ايها را قطع مي كند و در صورت زاويه  با آن محور خواهد داشت

الزم است اشاره شود كه اين زاويه بر اين عالوه. موازي بودن زاويه بين آنها صفر محسوب مي شود

و رسم. ها در نظر گرفته مي شودx با جهت مثبت محور  و مورب با اشاره به قضيه خطوط موازي

خط) مطابق شكل كتاب(يك مثلث  ي بين شيب ت)5 فصل(رابطه . انژانت زاويه بيان مي شودو

خط" با نامآشنايي كت" ضريب زاويه  هايبا كه معادل شيب است دانش آموزان را در استفاده از

.ديگر كه از اين نام استفاده كرده اند راهنمائي مي كند

:ارزيابي يادگيري

خط را آن شيب قدارمهاx با دانستن زاويه يك خط با محوران در اين بخش الزم است دانش آموز

و  آن.دنه دست آوربتشخيص دهند و زاويه براي(هاxمحور با همچنين با داشتن يك نقطه از خط

هوياز ب) درجه60و 40و 30ايه ز دست آورده معادله خط را هوياو براي  ديگر معادله تقريبيايه

.خط را بنويسند

:سطح باالتر

 نژانت زاويه هاي منفرجه مي توان از يكساني شيب خطهايي در صورت آشنا شدن دانش آموزان با تا
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حتي مي توان از اين. زاويه منفرجه مي سازند با تانژانت آن زاويه صحبت كردهاxكه با محور 

و نشان داد كه چرا  رابطه به عنوان تعميمي از مفهوم تانژانت براي زاويه هاي منفرجه استفاده نمود

 درجه نيز از همين رابطه بين 90عدم تعريف تانژانت. بايد باشند منفي تانژانت زاويه هاي منفرجه

و تانژانت زاويه ها قابل بررسي است .شيب خط

 روابط بين نسبت هاي مثلثاتي-6-6بخش

:اهداف بخش

زآشنايي• هويا با ارتباط بين نسبت هاي مثلثاتي  اي متممه

و اتحآشنايي• :اد هاي مثلثاتي با رابطه بين نسبت هاي مثلثاتي ساده

و كسينوسآشنايي•  با دامنه تغييرات سينوس

: نگاه كلي به بخش

و برقراري ارتباط بين هدف اصلي اين بخش برقراري ارتباط بين نسبتهاي مثلثاتي يك زاويه با هم

و با استفاده از خواص هندسي. نسبتهاي مثلثاتي زاويه هاي متمم است اين ارتباط از طريق هندسي

. رديده استگاي قائم الزاويه برقرار مثلثه

:ورود به مطلب

 زاويهيك مثلثاتي آيا بين نسبت هاي" پرسش كه اينطرح مي توان با براي ورود به مطلب،

 زاويه هاي نسبت هاي مثلثاتي البته در كتاب ابتدا رابطه بين. شروع كرد"رابطه اي وجود دارد؟
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و مي توانيد ابتد بها در يك مثلث قائم الزاويه توجه متمم آمده است اين نكته جلب دانش آموزان را

و سپس دانش آموزان را به اين  نماييد كه ضلع مجاور هر زاويه همان ضلع روبروي زاويه ديگر است

و حدسيه اي نسبت هاي مثلثاتي حدس برسانيد كه بين  اين دو زاويه ارتباط نزديكي وجود دارد

و در طي تمرين در كالسها حدسيه خود را با استدالل آزمايش كنندنسبت به اين رابطه بساز .ند

:يفعاليت آموزش

.رسيم مي 140 كالس صفحهردتمرينبه ورود به مطلب پس از

140تمرين در كالس صفحه

و يادآوري است)1بند  ضعف صورتدر است كه مناسباين قسمت فقط يك عمل ترسيم

. يادآوري انجام شودنآدانش آموزان استدالل

9018090 =+⇒=++ αθαθ

θαθα در مثلث باال مي توان نوشت)2 بند cossin,sincos ====
AC
AB

AC
BC 

: بنابراين مطابق بند قبل داريم پسچون)3 بند

)90cos(cossin,)90sin(sincos θαθθαθ −==−==

.ي اتحاد هاي مهم مثلثاتي انجام مي شود با هدف معرفي برخاين بخشفعاليت

140فعاليت صفحه

)1 بند

CB

A θ

α
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: است داريم1 با توجه به آن كه طول وتر اين مثلث قائم الزاويه برابر)2 بند

ACAC
AB
ACBCBC

AB
BC ======

1
cos,

1
sin θθ

:با توجه به تعريف تانژانت داريمدر نتيجه

θ
θθ

cos
sintan ==

AC
BC  

:با استفاده از قضيه فيثاغورس مي توانيم بنويسيم

22222 )(sin)(cos1 θθ +=⇒+= BCACAB

كهااز دو ضلع ديگر بزرگتر چون در هر مثلث قائم الزاويه وتر)3بند آنمست بنابراين كسري خرج

و صورت آن يك ضلع ديگر است همواره كوچكتر از  . است1وتر

 ارزيابي يادگيري:

زاستفاده از با بتوانند دانش آموزان بايد هوياروابط بين نسبت هاي مثلثاتي و روابط بين اي متممه

 مقدارمثالً اگر. نسبتهاي مثلثاتي يك زاويه با معلوم بودن يكي از آنها بقيه را پيدا كنند

ب ند درستي اتحادهاي مثلثاتي بيان همچنين دانش آموزان بايد بتوان.دست آورنده را

.شده در كتاب را با روشهاي هندسي نشان دهند

B

C
Aθ

1
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:محدوده مطالب

با توجه به سطح مطالب ارائه شده در كتاب تمركز. اثبات روابط پيچيده مثلثاتي مورد نظر نمي باشد

ب و مستقيم نسبت هاي مثلثاتي زاويه ها و نقالهه بر محاسبه تقريبي گوكمك خط كش در يك نياو

و توانايي.مثلث قائم الزاويه مي باشد زهايمقدارمحاسبه اطالع هويا دقيق نسبت هاي مثلثاتي ايه

.از اهداف فصل استنيز 60و 45و 30

:سطح باالتر

ز و تعميم اتحادها از هويا معرفي برخي اتحادهاي فرعي مثلثاتي، زه هويااي حاده به  با منفرجهايه

د مناسب. دانش آموزان قويتر مطرح نمود، از مواردي است كه مي توان براي ايره استفاده از نيم

.است كه فقط در مورد اتحادهايي صحبت شود كه مي توان آنها را به شكل هندسي نمايش داد

:141مسائل صفحه

. را حساب مي كنيمBC ابتدا طول ضلع ):1 سئوال

. را حساب كنيمهاي اين مثلثي مثلثاتي زاويه حال مي توانيم نسبتها

2)2سئوال

2
1
1

30sin
1,2

2
2

2
245cos45sin,170cos70sin 22 ===+=+=+

o

oooo
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)3 سئوال
11
2

4
11
2
1

4
32

1
2
3

)
2
1(312

2
12)

2
3(2

60cos345tan2
30sin230cos2

2

2

2

2

==
+

−
=

×+×

×−×
=

+
−=

oo

oo

A

و در اين مثA خودش در راس ABC توجه كنيد كه مثلث)4 سئوال :لث داريم قائم الزاويه است

34
123

330tan =⇒=⇒= zz
AC
ABo

: مي توانيم بنويسيمABDدر مثلث قائم الزاويه

32
342

160cos =⇒=⇒== yy
z
y

AB
BDo

: مي توانيم بنويسيمADCدر مثلث قائم الزاويه

36
122

330cos =⇒=⇒= xx
AC
DCo

ب و ممكن است و روشهاي گوناگون مقادير باال را البته اين مسئله راه حل يكتا ندارد ا ترتيب ها

.حساب كرد

را)5 سئوال و فرض كنيد اين مثلث در راسCوBوA راسهاي اين مثلث  نامگذاري مي كنيم

Aو سينوس زاويه راس  برابرB قائمه باشد
5
و طول آن BCضلع, در نتيجه وتر. است3  10است

. به شكل زير به دست مي آيدACبا اين اطالعات طول ضلع. سانتي متر است

6
105

3ˆsin =⇒=⇒= ACAC
BC
ACB

 B̂cos مي توانيم مستقيما از قضيه فيثاغورس استفاده كنيم يا با محاسبهABضلع براي محاسبه طول

.استفاده از قضيه فيثاغورس راه كوتاهتري است. مانند باال عمل كنيم
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86436100610 2222222 =⇒=−=⇒+=⇒+= ABABABABACBC

ا.زاويه قائمه در نظر مي گيريميك)6 سئوال و روي ضلع ديگرaين زاويه به اندازه روي يك ضلع

و نقاط حاصل را به هم وصل مي كنيم1آن به اندازه . واحد جدا مي كنيم

. استa عدد, تانژانت زاويه حاصل

خط. را در نظر مي گيريمHدو خط عمود بر هم در نقطه)7 سئوال a به اندازهاه روي يكي از اين

1و شعاعA به مركز.)AH=a( مي ناميمAتا به نقطه اي برسيم كه آن را حد جدا مي كنيم وا

درديگردايره اي مي زنيم تا خط كه را را. قطع كند مي ناميمB نقطه اي اين دايره حتما خط ديگر

.a>1زيرا قطع مي كند

. جوابهاي مسئله مي باشندBوAزاويه هاي راسهاي

A

B H

a1

aaAaaB ====
1

ˆcos,
1

ˆsin

a

1

θ

aa ==
1

tanθ
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و نقاله در يك 36 ابتدا مقدار تقريبي كسينوس زاويه)8سئوال   درجه را با استفاده از خط كش

 طول,سپس با رسم شكل مربوط به مسئله. است8/0كه تقريبا مثلث قائم الزاويه پيدا مي كنيم

. مي آوريمتقريبي نردبان را به دست

ب در صورتي  دست آورد در غير اينه كه لبه نردبان منطبق با لبه ديوار باشد مي توان ارتفاع ديوار را

.صورت الزم است فاصله تكيه گاه نردبان به ديوار تا باالي ديوار مشخص باشد

را)9 سئوال راAاگر محلي را كه هواپيما شروع به اوج گرفتن مي كند دروBو انتهاي باند  محلي

راBآسمان را كه هواپيما به باالي و يك قائمB در راس ABCمثلث, بناميمC مي رسد ه است

هم. درجه است45زاويه آن و 45بنابراين زاويه ديگر و مثلث متساوي الساقين است  درجه است

140== BCAB.است متر 300+140نابر اين طول باندب.

را)10 سئوال با رسم.بناميم از روي شكل ديده مي شود كهθاگر اين زاويه

 سانتي متر باشد با استفاده5و3يك مثلث قائم الزاويه روي كاغذ كه طول ضلعهاي مجاور قائمه آن 

.دآيمي دستبه درجه 31زاويه تقريبي از نقاله

ا) 11 سئوال ز جلو رفتن ميزان حركت افقي است كه بعدا در كتاب اصالح در اين مسئله منظور

آن. خواهد شد از باشد5و1با رسم يك مثلث قائم الزاويه كه طول اضالع مجاور قائمه  با استفاده

.خواهد بوددرجه 11اتقريب نقاله زاويه اندازه گيري شده

ك)12 سئوال با75ه يكي از زاويه هاي آن با استفاده از رسم يك مثلث قائم الزاويه و  درجه است

9/075sinاندازه گيري طول اضالع آن داريم ≈o.را :اريمد بناميمhاگر فاصله نوك نردبان تا زمين
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2/7
8

9/0
8

75sin ≈⇒≈⇒= hhho

اال) 13 سئوال  پس طول.مي شودروي زمين تشكيل ضالع در حالت اول يك مثلث متساوي

. سانتيمتر باشد70چوب بايد

اگر ارتفاع وارد بر قاعده. داريم70و ساقهاي 60در حالت دوم مثلث متساوي الساقيني با قاعده

. داريم30ضلعيكو 70را رسم كنيم مثلث قائم الزاويه اي با وتر 

. به شكل زير به دست مي آيدÂ سينوس نصف زاويهAHBدر مثلث قائم الزاويه

7
3

70
30

2

ˆ
sin ==A

اي يا مستقيما,انجام شد7كه در مسئله ترسيمات هندسيبا استفاده از با رسم مثلث قائم الزاويه

د به كمك باش) هر واحد دلخواهي مي توان انتخاب كرد( واحد3و يك ضلع آن7كه وتر آن 

مقدار زاويه نقاله
2
Âو در نتيجه 25 به طور تقريبي . درجه است50 تقريباÂ درجه خواهد شد

و ) 14 سئوال شكل بايد به گونه اي اصالح شود كه در مرحله اول سر فرد به ابتداي ميله بچسبد

و يك ضلع به اندازه قد فرد تشكيل شود مت3يك مثلث قائم الزاويه با وتر  ب.ر ه در مرحله اول

30 

70 

H
CB

A
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ب را.ه دست مي آيدكمك رابطه فيثاغورس فاصله فرد تا ديوار dاگر فاصله اوليه فرد تا ديوار

:خواهيم داشت, بناميم

1/247611002890090000170300 2222 ≈⇒=−=⇒+= ddd

و ضلع 60ت كه يك زاويه در مرحله دوم مثلث قائم الزاويه اي تشكيل شده اس  درجه دارد

و ضلع مجاور آن فاصله فرد تا ديوار در مرحله دوم است,روبروي اين زاويه اگر. قد فرد است

dاين فاصله را  : بناميم داريم′

1/98
3

3170
3

170170317060tan ≈==′⇒
′

=⇒
′

= d
dd

o

dوdمقادير س′ و ميزاني كه فرد به جلو حركت كرده است برابر بر حسب انتي متر هستند

1491/981/247 است با  =−≈′− dd.

ازا عبارت معناي)15سئوال )sin( به معني همچنينست θθ ×

و )sin( به معنيمي باشد θθ . مي باشد+

و قراردادها در اين سئوال ترتيب در عمليات  در عبارت.مورد نظر استو درك نمادگذاريها

آن زاويه سينوس ابتدا و حاصل  ابتدا در عبارت.مي رسد2به توان محاسبه

و سپس سينوس آن محاسبه مي ع. شودزاويه به توان مي رسد  ابتدا دو برابربارتدر

و سپس سينوس آن محاسبه مي شود .زاويه حساب مي شود

نمونه سواالت

.سواالت زير عمدتا براي دانش آموزان قويتر است
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فرض.نور خود را در جهات مختلف به دريا مي فرستد,يك فانوس دريايي در شب با چرخش•

 فاصله فانوس تا محل برخورد,در يك لحظه.دكنيد خط ساحل به صورت يك خط مستقيم باش

ا610شعاع نوري با ساحل .مي باشد درجه 50زاويه شعاع نوري با امتداد ساحلوست متر

 كوتاهترين فاصله فانوس تا ساحل چقدر است؟)الف

از)ب با 20به اندازه چرخشيكبا,آن لحظه پس درجه، فاصله فانوس تا محل برخورد شعاع نور

چ  قدر است؟ ساحل

كه پايين در صورتي. سانتي متر مي باشد182فاصله چشم يك بازديد كننده از تابلو تا زمين•

و بازديد كننده با زاويه  خط درجه 17تابلو روي زمين باشد و با زاويه, افقبا  13 باالي تابلو

خطدرجه را, افقبا .تابلو را محاسبه كنيد بلندي,ببيند پايين تابلو

610 

20 

50 
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و,يكي از راههاي اندازه گيري شعاع زمين• خط صعود به قله يك كوه  اندازه گيري زاويه بين

و زاويه 4310 اگر ارتفاع كوه. سطح دريا مي باشدبهقله كوه از زمين با خط واصل عمود بر متر

.درجه باشد شعاع كره زمين را به دست آوريد 87دو خط فرضي اين بين 

و فلك• و فاصله نزديك ترين نقطه آن تا زمين5/10شعاع يك چرخ ، در5/1 متر  متر است

و فلكصندليازشعاع گذر لحظه اي كه باالي خط افقي گذرنده از مركز باشد, به مركز چرخ

 فاصله صندلي از زمين چقدر است؟بسازد درجه 60و با آن زاويه

و مشاهده مي كند در مكاني مي ايستدبه ارتفاع يك كوه براي محاس, يك مهندس نقشه بردار•

از پس از نيم كيلومتر.دشو مي ديدهدرجه 40با زاويه نوك كوه, كه در اين مكان دور شدن

 ارتفاع كوه چقدر است؟. ديده مي شود درجه 34با زاويه كوه مشاهده مي كند كه نوك كوه 



��� ��� �	
�� 

3

دوشناسي يك بالون هوا•  با متر 16000 اين دو ايستگاه. قرار گرفته استه ايستگا در جهت شرق

و يكي يكديگر زفاصله دارند . اين بالون را مي بينند درجه 78ديگري با زاويهو 18هويابا

 زمين چقدر است؟ ارتفاع بالون از

به.داشته شده است يك برج مخابراتي توسط دو كابل فلزي نگه• و كابل ها  زاويه بين زمين

و فاصله بين محل اتصال دو 72و 35ترتيب  اين طول.متر است 33 زميندر كابل درجه است

 چقدر است؟هاكابل

و زاويه راسA كه در راس ABCدر يك مثلث قائم الزاويه• , باشدα برابرB قائمه است

αα نشان دهيد sin,cos ×=×= BCACBCBA

و طول ضلعc برابرABو طول ضلعα برابرA اگر زاويه راس ABCدر يك مثلث دلخواه•

AC برابر bبا رسم ارتفاع باشدBHو مساحت مثلث كه با  نشانS نشان دهيد اين ارتفاع

.مي دهيم به شكل زيرند

αα sin
2
1,sin bcScBH ==

c

B

C

B Aα
A

4

b
H

C

α
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مي توان نشان داد•
4

2615sin −=o.و 15نسبت هاي مثلثاتي زاويه تمام, از طريق اين مطلب

ب75 . دست آوريده درجه را

آيا اين مطلب. اگر سينوس دو زاويه حاده مساوي باشند نشان دهيد كه آن دو زاويه مساويند•

و تانژانت نيز درست است؟  براي كسينوس

دو• گ DEFو ABCمثلث قائم الزاويه اگر كهبه ز, sin  A=sin D ونه اي باشند و هويا بين اضالع

و مثلث چه رابطه اي وجود دارد؟داي اينه

.درستي روابط زير را نشان دهيد•
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 اگر•
5
3sin =αبهايمقدار عبارت .ددست آوريه زير را
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كهايعبارت• .نيد زير راساده
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