مثلثات
واحدهای زاویه
 درجه :هر دایره  360درجه است.پ
 رادیان :هر دایره 𝜋 2رادیان است.
 گراد :هر دایره  400گراد است.
طبق رابطه فوق می توان یک زاویه را بر حسب درجه به رادیان و یا گراد بدست آورد:

طول کمان
اگر کمان روبرو به زاویه مرکزی 𝛼 در دایره ای به شعاع 𝑟 برابر 𝐿 باشد ،در این صورت داریم:

نکته :در این رابطه  αبرحسب رادیان است و برای بدست آوردن زاویه برحسب درجه یا گراد باید آن را تبدیل کرد.

نسبت های مثلثاتی روی مثلث قائم الزاویه
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دایره مثلثاتی:
دایره ای است به شعاع واحد که اگر روی آن به صورت پادساعتگرد حرکت کنیم ،زاویه ی مرکزی مربوط به آن مثبت است.

نقاط اصلی و فرعی:
مطابق شکل نقطه 𝐴 صفر دایره تعریف می شود .نقاط 𝐴 و 𝐵 را نقاط اصلی و نقاط 𝐶 و 𝐷 را نقاط فرعی می نامیم و موقعیت آن ها را به
صورت زیر تعریف می کنیم:

دایره مثلثاتی
دایره مثلثاتی چهار نسبت سینوس ،کسینوس ،تانژانت و کتانژانت را در خود جای داده است که در شکل مقابل مشاهده می کنید.

چون دایره مثلثاتی شعاعی واحد دارد بنابراین داریم:
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نمودار تابع 𝒙𝐧𝐢𝐬
دامنه تابع 𝑥  D=ℝ ، y=sinمی باشد.
𝜋2

دوره تناوب تابع 𝑥𝐴  y=sinبرابر |𝐴|= Tمی باشد.

نمودار تابع 𝒙𝐬𝐨𝐜
دامنه تابع 𝑥  D=ℝ ، y=cosمی باشد.
𝜋2

دوره تناوب تابع 𝑥𝐴  y=cosبرابر |𝐴|= Tمی باشد.

دامنه تابع 𝑥،y= tan
𝜋

دامنه تابع 𝑥  D=ℝ − {𝑘𝜋 + 2 } ، y=tanمی باشد.
𝜋

دوره تناوب تابع 𝑥𝐴 y=tanبرابر |𝐴|= Tمی باشد.

نمودار تابع 𝒙𝐭𝐨𝐜
دامنه تابع 𝑥  D=ℝ − {𝑘𝜋} ، y=cotمی باشد.
𝜋

دوره تناوب تابع 𝑥𝐴  y=cotبرابر |𝐴|= Tمی باشد.
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تعیین عالمت نسبت های مثلثاتی از روی دایره:

روابط پایه مثلثاتی

محاسبه مقدار عددی نسبت های مثلثاتی برای زوایای خاص:
برای زوایای ربع اول بایستی نسبت های مثلثاتی مربوط به آن ها را حفظ باشیم که در جدول زیر اورده شده اند:

روش به دست آوردن نسبت های مثلثاتی زوایای دیگر:
𝜋

)1تعیین نسبت مثلثاتی :اگر مضرب فردی از  2به اضافه یا کم شده باشد  ،سینوس به کسینوس و تانژانت به کتانژانت و بالعکس تبدیل
میشود .اما اگر مضرب زوجی از

𝜋

2

(مضرب صحیحی از 𝜋 ) به اضافه یا کم شود نسبت تغییر نمیکند یعنی سینوس یا کسینوس و ...به همان

صورت باقی میماند.
 )2تعیین عالمت نسبت مثلثاتی :برای تعیین عالمت نسبت مثلثاتی کافیست با کمک دایره مثلثاتی تعیین کنیم انتهای زاویه در کدام ربع
میفتد و عالمت نسبت اولیه در آن ربع کدام است.
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دو زاویه مکمل
اگر مجموع دو زاویه 𝛼 و 𝛽 برابر 𝜋 باشد 𝛼 ،و 𝛽 را مکمل هم گوییم.

βو αمکمل هم اند ⇔ 𝜋 = 𝛽  𝛼 +یا 𝛼 𝛽 = 180 −
با دقت در دایره مثلثاتی می توان به رابطه بین نسبت های مثلثاتی این زوایای مکمل پی برد:
محور عمودی 𝑥sinبرای دو زاویه حکم یک محور تقارن را دارد.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که:

دو زاویه متمم
𝝅

اگر مجموع دو زاویه 𝛼 و 𝛽 برابر 𝟐 باشد 𝛼 ،و 𝛽 را متمم هم گوییم.
𝛼 و 𝛽 متمم هم اند ⟺

𝜋

2

= 𝛽  𝛼 +یا 𝛼 𝛽 = 90 −

دردایره روبرو دو زاویه متمم نشان داده شده است:
همانطور که می بینید این دو زاویه نسبت به خط 𝑦 = 𝑥 قرینه هستند.
و روابط بین زوایای متمم به صورت زیر است:

نسبت های مثلثاتی )𝜶(−
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حدود تغییرات نسبت های مثلثاتی (برد توابع مثلثاتی در بازه 𝛽 > 𝑥 > 𝛼 )
مقدار 𝑥 روی دایره همان کمانی است که از نقطه 𝐴(نقطه اصلی سمت راست)
رسم می شود،بنابراین; فاصله𝛼 ≤ 𝑥 ≤ 𝛽 کمانی روی دایره است.
نکته :اگر بخواهیم حدود نسبت ها را در این بازه بدست آوریم ،بایستی برای هر نسبت ،مقدار مربوطه را روی محورش تصویر کنیم .

نحوه ترسیم:
)1کمان را روی دایره رسم نمایش می دهیم.
)2برد هر نسبتی را که روی این بازه می خواهیم ،این بازه را روی همان محور تصویر می کنیم.
توجه :رسم دایره الزامی است! جهت مثبت پادساعتگرد است! اگر دامنه 𝑥 داده شده بزرگتر (کوچکتر) بود سمت مربوط به آن را روی دایره
توخالی و اگر کوچکتر(بزرگتر) مساوی بود سمت مربوط به آن را روی دایره توپر نمایش می دهیم.

دو رابطه زیر معموال در تست ها آورده می شود که الزم است آن ها را بشناسید!
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روابط 𝜶𝟐

چند رابطه بدرد بخور!!!

روابط تبدیل جمع به ضرب

www.noktezist.ir

روابط تبدیل ضرب به جمع:

حل معادالت مثلثاتی
برای حل یک معادله مثلثاتی بایستی یکی از عبارات زیر را داشته باشیم:

نکته :معموال در تست ها معادالت به این شکل نیستند و بایستی ابتدا از طریق روابط ذکر شده در قسمت های قبل عبارات را ساده کنیم و به
یکی از چهار حالت باال برسیم.

حل معادله 𝜽 𝐧𝐢𝐬 = 𝒙 𝐧𝐢𝐬

حل معادالت 𝜽 𝐬𝐨𝐜 = 𝒙 𝐬𝐨𝐜
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حل معادالت 𝜽 𝐧𝐚𝐭 = 𝒙 𝐧𝐚𝐭

حل معادالت 𝜽 𝐭𝐨𝐜 = 𝒙 𝐭𝐨𝐜

حل معادالت شبیه به معادله درجه دو
برای حل معادالت مثلثاتی به شکل روبرو ابتدا یک
تغییر متغیر )𝑡 = 𝑥  (sin 𝑥 = 𝑡. cosانجام می دهیم و
به یک معادله درجه دو می رسیم .سپس با بدست آوردن
𝑡 های قابل قبول معادالت را حل می کنیم(-1<t<1).
نکته :اگر به شکل معادالت  3و  4بودند با کمک معادله  sin2 𝑥 + cos 2 𝑥 = 1آنرا تبدیل به معادله های  1و  2میکنیم.
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مهندس احسان معینی نژاد
مدرس ریاضی و فیزیک کنکور
مهندس مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
دانشجوی ارشد دانشگاه امیرکبیر
رتبه برتر کنکور سال 91
دارنده درصد  91در درس ریاضی
عضو انجمن استعدادهای درخشان

مدرس مجموعه صفر تا صد ریاضی تجربی

برای دانلود کلیپهای آموزشی و تستزنی ریاضی تجربی و استفاده از ویس و مطالب مشاورهای ،عضو کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام ما شوید:

@nokte_riazi
@nokte_riazi
www.noktezist.ir
09031237997
09031237997
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