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و  029°و  -132و222°و  -09°  نقطه ی متناظر هر زاویه را مشخص کنید .  یادر دایره  - 1
3π

4
 رادیان.2π−رادیان و  

 .029 °و   -132 °و  429 °و  -222°و   -209 °و  339° .زاویه های چرخش زیر را رسم کنید  -2

 طی کند:دقیقه  2ک دورکامل را در حرکت می کند. اگر اویدوچرخه سواری روی یک مسیر دایره ای شکل  با سرعت ثابت   -3

 -الف
1
2
 کند؟ دایره رادر چند دقیقه طی می 

 دقیقه چند درجه چرخش حول مرکز دایره چرخیده است؟ 1در  -ب

 دقیقه  چند رادیان چرخیده است؟ 29پس از  -ج

 مقداری........است واین مقدار همان..........می باشد.طول کمان وشعاع دایره باهم............هستندو نسبت این دو،  -4

طول نقطه ی نظیر هرزاویه ....است . وهمچنین .........مرکز دایره منطبق بر.آن،...که در...به شعاع ... ی مثلثاتی دایره ای است دایره

 .....زاویه می باشد........وعرض آ ن برابر با................برابر با....

 است. ..   مثبت......و......در ربع های...ک زاویه یcosمقدار و  نفی.. م.......و......ویه ،در ربع های...یک زا 𝑡𝑎𝑛قدار م

 درجه چند رادیان است؟1رادیان چند درجه و1محاسبه کنید  الف( -2

  جدول زیر را کامل کنید. ب(

 

 

 را بدست آورید. 219°و 129°و   429°و  -42°نسبت های مثلثاتی  -6

 مقدا ر هر عبارت رابدست آو رید. -0
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 سانتیمتر است. 09شعاع چرخ ماشینی  -8

 کیلومترمسافت، چند درجه وچند رادیان است؟ 199الف( زاویه ی چرخش چرخ پس از طی 

 مسافت طی کرده است؟درجه چرخیده باشد، ماشین چند کیلومتر 2999  ب(اگرچرخ ماشین 

 سانتیمتر است. 29درجه، 249شعاع دایره ای را حساب کنید که در آن ، طول کمان روبرو به زاویه ی  -0

 درجه 132 °  -°309  °249

 0𝜋

4
 رادیان  رادیان29  



 متر،  29در یک چرخ وفلک به شعاع  -19

 کرده است؟ طی باشدچه مسافتی رادیان چرخیده3الف(اگر یک کابین،نسبت به حالت اولیه خود، 

 زاویه چرخش ان چند درجه است؟، متر طی کرده باشد 299ب( اگر این کابین 

 

𝑠𝑖𝑛𝜃  در ربع دوم باشد وθالف( اگر زاویه -11 =
3
2

 رابدست آورید. θسایر نسبتهای  باشد، 

𝑐𝑜𝑠𝜃   باشد و سومدر ربع θب(  اگر زاویه  = −
1
4

 رابدست آورید. θسایر نسبتهای  باشد، 

 

1دو زاویه نام ببرید که سینوس آنها -الف -12
2
1دو زاویه نام ببرید که کسینوس آنها  -ب           باشد. 

2
 باشد. 

 باشد. -1دو زاویه نام ببرید که تانژانت آنها برابر -د                   باشد. 3√دوزاویه نام ببرید که تانژانت  آنها  -ج

 

 باتوجه به شکل مشخص کنید.را و 𝑑3  و𝑑1  𝑑 2شیب سه خط-13

 

 

 

 

 ای می سازد؟ ها چه زاویهxهر خط با محور  -14

y(الف = x + 𝑦(ب                                                     2 = −√3𝑥 + 4                

𝑦 (ج   = 3𝑥 + 𝑦(د                                                   6 = −2𝑥                                   2(ه𝑦 + 2𝑥 = 2          

4𝑦(و   = 3𝑦√(ز                                                            8 − 𝑥 = 9                                                                                   

 معادله ی خطی را بنویسید که : -12

 درجه میسازد. 42ها زاویه ی xمحورقطع می کند وبا  3الف(محور عرض ها را در نقطه ای به عرض 

9)ب( از نقطه ی
 درجه می سازد. 29ها زاویه ی Xمی گذرد وبامحور (6

)ج( از نقطه ی 2
            درجه می سازد. 69ها زاویه ی Xمیگذرد و  با محور  (3−

 06پیروز باشید. باغبانی.بهمن                


