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  مثـــلثــاتـــــ:  چهـــارمفصل 

 

 

 واحـــــدهاي انـــدازه گيري زاويـــــه

 

 روابــط تكميـــلي بين نسبتـــ هاي مثلثاتي                   

 

تـــوابع مثـــلثــــاتـــــي     
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 درس اول: واحدهاي اندازه گيري زاويه: 

دايره مثلثاتي دايره ايست به شعاع يك واحد كه خالف حركت عقربه هاي ساعت را  يادآوري:
 جهت مثبت آن در نظر مي گيريم.

و  Aدر نظر بگيريم و اندازه آن يك نخ برش بدهيم و با شروع از نقطه  rاگر شعاع يك دايره را 
به كمك نخ برش داده شده روي محيط دايره به اندازه شعاع جدا و نقاط بدست آمده را به مبدا 

وصل كنيم زاويه هاي مركزي كه حاصل مي شود طول كمان روبروي هر يك از آنها با شعاع 
 دايره برابر است. هريك از اين زاويه ها يك راديان گفته مي شود.

 

 

 

 

 به عبارت ديگر: 

راديان برابر است با اندازه زاويه مركزي دايره اي كه طول كمان روبروي آن با شعاع  1 : تعريف
 دايره برابر است:

 توجه: 

   طول كمانr=  راديان =اندازه زاويه1

 

 طول كمان2r= راديان =اندازه زاويه2
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  ادامه دهيم مالحضه مي كنيم كه:و به همين تريب اگر 

 =اندازه يك زاويه برحسب راديان
زاويه روبروي كمان طول

دايره شعاع   =  

 هم واحدند. rو  Lرابطه كه در اين 

 4πبرابر طول كمان بزرگتر مقابل زاويه  3و به شعاع  oدايره به مركز در يك  مثال:
 را بدست آوريد. است. اندازه كوچكتر زاويه 

 6π-4π =2π=  طول كمان كوچك 2πr= محيط دايره

 =   =  

سانتي متر مفروض است . اندازه زاويه مركزي مقابل به كمان به  10دايره اي با شعاع  سوال:
 سانتي متر از اين دايره چند راديان است. 8طول 

 

 

بريده شده  θتوسط زاويه  cm 10سانتي متر كماني به طول  6در دايره اي به شعاع  سوال:
 است اندازه اين زاويه را بر حسب راديان بدست آوريد.
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است . مساحت  برابر واحد طول كمان روبه روي زاويه مركزي  4در دايره به شعاع  سوال:
 قطاع نظير اين زاويه چقدر است؟

ت است از: بخشي از يك قرص يا دايره كه به دوشعاع و يك كمان محدود قطاع عبار توجه:

 مي باشد.  2rشده است و مساحت آن برابر

 

 

 تبديل واحدها:

 كمان نيم دايرهاندازه زاويه مركزي رو به روبه 

 (  = π)  برابرπ  درجه 180°راديان يا( يك  =راديان  است بنابراين:   (180°=
 درجه

 كه با يك تناسب : 

          

و از اين تناسب براي تبديل واحدها = و يا آنكه  =Rمي توان نتيجه گرفت  
 ميكنيم.استفاده 

 

درجه طي  30متر كماني به اندازه  20يك موتور سيكلت مسابقه در پيستي به شعاع  سوال:
 كرده است طول كمان طي شده را بدست آوريد.

 

1               

D              R 
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باشد  4، 3،  2درجه است. اگر اندازه آنها برحسب راديان به نسبت  135مجموع سه زاويه مثال:
 بزرگترين اين زاويه ها چند راديان است؟

 =    =    =   4R = 3π  R= 2x+3x+4x =  

9x =  x= ×4x = 4= بزرگترين زاويه   =  

باشد  3، 1،2درجه است. اگر اندازه آنها برحسب راديان به نسبت  120زاويه  3مجموع سوال: 
 كوچكترين زاويه چند راديان است؟

 

 باشد؟ چرا؟ و  ، آيا مثلثي وجود دارد كه زواياي آن سوال: 

 

زاويه اي بر حسب راديان بچرخد تا به جاي اول خود يك متحرك روي دايره چه سوال: 
 بازگردد؟

 

است طول π4برابرAOBطول كمان بزرگتر مقابل زاويه3وشعاع0يك دايره به مركزدر:سوال
 چقدراست؟ABوتر
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است شعاع دايره را  45°متر و اندازه زاويه مركزي آن  16طول قوسي از دايره برابر سوال: 
 )3π(حساب كنيد. 

 

 

است . طول قوسي از اين دايره را كه زاويه مركزي مقابل به   154 دايره ايسطح  مثال:
 درجه باشد را محاسبه كنيد. 50آن 

= 50   =  R =   

S = πدايره  154 = π     =   = 49.38  r  7 

L=r   L=7×  =  =  6.11 

مي باشد 170°سانتي متر روبه روي زاويه مركزي  70، كمان  rدر دايره اي به شعاع  سوال:
 )π ≈3 ( شعاع دايره چند سانتي متر است. 

هاي ساعت شمار ودقيقه شمار برحسب درجه از روابط زير محاسبه   زاويه بين عقربهتوجه:
 ميگردد:

1)α=180- ×30                 2)α=  

 نشاند دهنده ساعت ميباشد hنشان دهنده دقيقه و mتوجه:

برحسب درجه  :2ساعت شمار ودقيقه شمار را در ساعت  سوال:زاويه بين عقربه هاي
 محاسبه كنيد.
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 درس دوم : روابط تكميلي بين نسبتهاي مثلثاتي :

يك دايره مثلثاتي مثل دستگاه مختصات از چهارناحيه تشكيل شده است كه : 1يادآوري 
محورهاباتوجه به آنكه  عالمتعالمت نسبت هاي مثلثاتي را مي توان از روي 

و ازحاصلضرب در چهار ناحيه متوجه شد هامحوركسينوس استxهامحورسينوس ومحورyمحور
سبه نمود به عنوان مثال در ناحيه عالمت سينوس وكسينوس عالمت تانژانت وكتانژانت رامحا

منفي است يعني كسينوس مثبت وسينوس منفي است درنتيجه تانژانت yمثبت وxچهارم
 وكتانژانت هردومنفي هستند.

، 0 از روي دايره مثلثاتي مي توان اندازه نسبتهاي مثلثاتي :2يادآوري
  رامحاسبه كرد.360،و270،180،90

 به عنوان مثال:

 درجه چون روي محور سينوسهاست 90

 كسينوس آن صفر است و:پس:

 

sin90=1 ,cos90=0 tan90 تعريف نشده  cot90 =0  

 ينوس ها و در قسمت منفي هاست پس:چون روي محور س 270يا:

Sin270= -1 ,cos270=0 tan270 تعريف نشده  cot270 =0  

 

 محور كسينوس هاست پس: : چون روي 360يا 

١٨٠ 

٩٠ 

1 

0 
1 0 

٢٧٠ 

٣۶٠ 
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cos360=1,Sin360= 0 tan360  cot360 = تعريف نشده   

  مي باشد. tanعكسcot  توجه:

رامي توان ازروي انگشتان دست  90، 60، 45، 0،03اندازه نسبت هاي مثلثاتي  : 3يادآوري
 نيزمحاسبه كرد: 

 

براي بدست آوردن اندازه نسبتها بايد در راديكال عدد مناسب قرار دهيم. براي سينوس  توجه:
انگشتان بعد از زاويه را درون راديكال قرار تعداد انگشتان قبل زاويه و براي كسينوس تعداد 

 ميدهيم.
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Sin30=  درجه يك انگشت)  30(قبل از  =  , 

 cos30= انگشت)  3درجه  30(بعد از    

tan 30 =   cot30 =  

Sin90 =  =  =1 , cos90 = =0 tan90 تعريف نشده , cot90=0 

در ربع دوم باشد ساير نسبتهاي  xو انتهاي كمان روبه رو به زاويه  =cosxاگر سوال: 
 كتاب درسي ) 78مثلثاتي را بدست آوريد. ( كار در كالس صفحه

 

 

 

tanاگر سوال:  وم باشد ساير نسبتهاي سدر ربع  و انتهاي كمان روبه رو به زاويه  =
 ) tan+21 =مثلثاتي را بدست آوريد. ( توجه: 

 

 

 نسبت هاي مثلثاتي زاويه هاي قرينه

 :يعني قرينه نمي شودباتوجه به شكل مي بينيم كه در زاويه هاي قرينه فقط كسينوس 

sin(-

-  
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منفي را به  ,منفي زاويه را هضم مي كند و ساير نسبت ها ,كسينوس  در واقع مي توان گفت:
 پشت نسبت انتقال ميدهند.

 نسبتهاي مثلثاتي زاويه هاي مكمل:

 .شود راديان πيا 180° آنها مجموع هرگاه گوئيم رامكمل βو دو زاويه  :تعريف

) 60دوزاويه :مثال   يكديگرند كملم ) (120و (

 با توجه به شكل مشخص است كه فقط سينوس قرينه نمي شود يعني :

sin( -

 

 : براي بدست آوردن نسبتهاي  در واقع مي توان به روش عاميانه گفت:

فقط سينوس مثبت است يعني   ,محورها طبق ربع اين در و شود مي واقع دوم ربع در 
انتهاي كمان روبرو به زاويه مورد نظر در  شويم متوجه ما كه است آن براي فقط  π - عبارت

  ميشود.ربع دوم واقع 

 : راديانπنسبتهاي مثلثاتي دو زاويه با اختالف

sin(
سوم ربع

)= -  sin      cos(
سوم ربع

)= - cos  

-  
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tan(π + )=  tan     cot(π + )=  cot  

باتوجه  سوم واقع مي شود و در اين ناحيه ربع در كمان انتهاي كه ميدهد نشان  π + در واقع 
 تانژانت و كتانژانت مثبت و دو نسبت ديگر منفي هستند به عالمت محورها

)sin مثال:به عنوان   +  sinاز نظر قدر مطلق با اندازه  اش اندازه كه دانيم مي (
 پس است سوم ربع در ميدهد نشان  π + فقط بايد عالمت آن را تعيين كنيم كه برابراست

)sin: است منفي آن عالمت  + )= -sin   

 را محاسبه كنيد.A مقدار عددي عبارت سوال: 

A:                                              : 5/2جواب     

 

 

 را محاسبه كنيد:p مقدار عددي عبارت سوال:

P:  

 0جواب: 
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 نسبتهاي مثلثاتي زاويه هاي متمم:

 .شود) راديان(درجه 90هرگاه مجموع آنها  گوئيم متمم راβودو زاويه  :تعريف

 30،60يا  20،70مثل دو زاويه 

 بسازند زاويه  oyبا  'opو نيم خط  oxبا   opفرض كنيم نيم خط 

 

 

 

 ميسازد  - زاويه oxبامحور  'opبنابراين نيم خط 

 يمساز ربع اول داريم:ن به نسبت تقارن به توجه با كه 

x' = y  ,  y' = x, (op=op') 

sinاز طرفي از سال قبل ميدانيم كه  = 
مقابل ضلع

 :پس وتر

sin (  - ) =  =  = cos  

  

cos(  -  ) =  =  = sin    

 

 

 

O 

p'|  

y 

x 

p|  

p'|  

 -  
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و به همين ترتيب بقيه نسبتها بدست مي آيند.مي توان به طور خالصه گفت: نسبتهاي مثلثاتي 
به كسينوس و  sin يعني شود مي عوض نسبت همچنين اندو مثبت همگي   - 

 تبديل ميشوند: به كتانژانت و برعكس tan .همچنينبرعكس

sin(  -   -  

 -  -  

 را بدست آوريد. cos70،sin70 مقادير باشد cos20=0/9 و sin20=0/3هرگاه سوال:

 

cos15فرض كنيد كه سوال: sin15 و =  راحسابمثلثاتي نسبتهاي=
 .كنيد

 

 

 θنسبتهاي مثلثاتي  برحسب   +نسبتهاي مثلثاتي 

 :بنابراين  –  + با توجه به اينكه: 

Sin(  +  - = sin (  - θ 

 ساير نسبتها به طريق مشابه بدست مي آيند و داريم:

sin(  +  +  

tan(  +  +  
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عوض مي كنند و چون در ربع  را نسبت  + و براي به ذهن سپردن مي توان گفت نسبتهاي 
 تبديل ميشود.مثبت به مقداري  سينوس فقط ,نتيجه  درقسمت دوم واقع مي شوند

sin15با توجه به آنكه  سوال: = cos15 و    105 مثلثاتي نسبتهاي =
 .كنيد محاسبه را درجه

 

 

 ):راديانب زوج مضار(راديان 2kنسبتهاي مثلثاتي زوايا با مجموع يا تفاضل 

 ميگردانند بر اول جاي سر به را كمان انتهاي مثلثاتي دايره دورهاي در راديان πمضارب زوج
 390درجه و  30بل چشم پوشي هستند به بيان ديگر : نسبتهاي اتاثيري ندارند وق بنابراين

) پس داراي نسبتهاي مثلثاتي برابر 390-30=360درجه در يك ربع واقع مي شوند( زيرا 
 هستند بنابراين در حالت كلي:

sin(2kπ+ )=  sin  

cos(2kπ+ )=  cos  

tan(2kπ+ )=  tan  

cot(2kπ+ )=  cot  

مثبت دايره مثلثاتي خالف حركت عقربه  جهت ميبردوچون شروع نقطه ابتداي به مارا 
+هاي ساعت است    براي نسبتهاي .و همه نسبتها مثبت مي باشند افتد مي اول ربع در  

 چون و برد مي شروع نقطه ابتداي به مارا الل را داريم يعني استد همين هم باز 
 ساعت هاي عقربه جهت در -هت مثبت دايره مثلثاتي خالف عقربه هاي ساعت است ج

 پس داريم:ودر ناحيه چهارم مي افتد كند مي حركت

2نقطهابتداي +  
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sin(2kπ   - sin  

cos(2kπ   cos  

tan(2kπ - )=  - tan  

cot(2kπ - )=  - cot  

 

-  2sinعبارت مقدار  مثال:  tan420-1 .را محاسبه كنيد 

2sin(4π-  )-  tan(360+60)-1= 

2sin(-  )-  tan60-1 =-2 ×  - × -1 =  -3-1= -4 

 درجه را محاسبه كنيد. 840نسبت هاي مثلثاتي سوال: 

 

 

 =  3πو           4π=و    = 5π  :توجه

 آوريد. بدست  = xرا به ازاي  y = -1+ cos(2x- )مقدار سوال: 

 

 را حساب كنيد. حاصل كسر  +cot15°= 2گاه هر مثال:

 =  

 تقسيم مي كنيم: sin15، سينوس مي باشد بر  cotچون مخرج 

2 -  

 ���������	
���	���	��www.riazisara.ir



 فرزانه بايمانی دبير رياضی شهرستان رامهرمز

١۶ 
 

=  =  =  =  

 را محاسبه كنيد. Aعبارت مقدار عددي  سوال:

A=                                :پاسخ

 صفر                              

 

 

سانتي متر است. اندازه  15و  12اضالع مجاور يك متوازي االضالع داراي اندازه هاي سوال: 
 است. مساحت متوازي الضالع را پيدا كنيد.  150°ويه آن يك زا

ارتفاع.البته ميتوانيدازفرمول مساحت  ×مساحت متوازي االضالع برابر است با: قاعده  توجه:
 مثلث كه سال قبل خوانديدهم حل كنيد. 

 90پاسخ: 

 

 بيابيد. aرا برحسب  باشد حاصل  tan23°=aاگر سوال: 

 پاسخ: 

 ثابت كنيد: مثال:

tan(a-5π)cot(a+7 π)-cos(6 π-a)cos(a-6 π)= a 

tan[-(5π-a)]cot(7 π+a)-cos(6 π-a)cos[-(6 π-a)] 

=-tan(π-a)cot(π+a)-cos(-a)cos(-a) 
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=tan a cot a –  a =  ×  –  a = 1-  a = a 

س عك  cotو tanقرار دهيم چون  1عدد  tan a cot aي ميتوانستيم مستقيم به جا توجه:
 يكديگرند.

 بي تاثير است. چون دورهاي زوج  tan(5π-a)=tan[4π+π-a]= tan(π-a  توجه:

 راديان داريم: روابط زير را براي نسبت هاي مثلثاتي با مجموع يا تفاضل  تذكر:

sin(  –a) = -cos a  ,  sin(  +a) = -cos a  

cos(  –a)= -sin a  ,   cos(  +a)= sin a 

tan(  –a)=  cot a  ,  tan(  +a)= - tan a 

cot(  –a)=  tan a  ,  cot(  +a)= - cot a 

 

 

 

 

 :توابع مثلثاتي_:درس سوم

مقدارهاي xكه به ازاي هرمقدار هستند ازساده ترين توابع مثلثاتيy=cos xوy=sin xتوابع
 cosxو  sinx مقاديري كه برايx است وباتغيير Rآنهاتعريف شده اندو   دامنه اين توابع تمام 

 است.  ]-[1,1هستندبه عبارت ديگربرداين توابع 1و  -1بدست مي آيد اعدادي بين

 همچنين و sin(x+2چون  رسم تابع سينوس:
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 sin(x-2 

 ) sin(x-2(زيرا

 + = -×-ناحيه چهارم و سينوس منفي است بنابراين : 

 تغييري) كمان از( كمان به راديان 2بنابراين مقدار تابع سينوس با اضافه كردن (كم كردن) 
      كنيم و در ساير بازه ها مثل مي رسم] 2 ,0[هدر نتيجه نمودارتابع را در باز كند نمي

[2 4-] يا 2-] يا 4  ,-2  .شود مي رارتك نمودار همين …يا[

 را رسم كنيد. 2sinx+1 y=نمودار  :مثال

كه در همه نمودار ها ثابت است را ابتدا مينويسيم و سپس  سينوسجدول اوليه نمودار 
 تغييرات مربوط را اعمال مي كنيم.

 

در واقع همان مقادير اصلي روي دايره مثلثاتي هستند پس اگرمقادير  xدر اين جدول مقادير 
 در خاطرمان نباشد مي توانيم از دايره مثلثاتي كمك بگيريم 

 

 

 

 

 

 رسم كنيد.  را y= -sinx+1نمودار  مثال:

                   2  

3 

2 

1 

 

 
-1 

x          0                               2  

sinx       0         1                -1        0 

×2        0         2                -2        0 

y +1       1         3                -1        1 

x          0                               2  

sinx       0         1                -1        0 

×-         0        -1                 1        0 

y +1        1         0      +          2        1 
                   2  

2 

1 

x          0                               2  

sinx       0         1                -1        0 
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قرينه و به اندازه يك واحد عمودي به سمت باال منتقل شده  ,در واقع نمودار سينوس توجه:
 است.

اگر بخواهيم اين نمودار را در بازه بزرگتري رسم كنيم نيازي به مقدار دادن نيست  تذكر:
 مي شود:  تكرار [0,2π]بعد از بازه همين نمودار در بازه هاي قبل و 

 

 

 كنيد. رسم[0,2π] دربازهرا y= sin  +1نمودار سوال: 

 

 

 كنيد. رسم [0,2π] دربازهرا را y= 1-  sin xنمودار  سوال:

 را رسم كنيد. y= 2sin (x-  )نمودار  ل:سوا

 

 

 برابر صفر است.) πمضارب صحيح (x= kπبراي y= sin xتابعمقدار توجه:

 ؟صفر مي شود y= sin 3θ تابع مقدارθاز به ازاي چه مقادير  سوال:

دا =yن sin بازها1+ 0]د 2π]
                   2        3         4  

2 

1 

د كن
-2     -     -     -  
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 -و منيمم مقدار تابع ماكسيمم (بيشترين) مقدار تابع  y= asinkxدر تابع  توجه:
 ميباشد.

بازه اي كه نمودار اصلي درآن رسم مي شود و در ساير بازه ها اين نمودار تكرار مي  توجه:
بنويسيم y= asinkxگردد در واقع دوره تناوب تابع سينوس است كه اگرتابع را به صورت 

 بدست مي آيد.ازرابطه   دوره تناوب آن

 را بدست آوريد. y= 2sin3xدوره تناوب  سوال:

 

: مي توان با كمك بدست آوردن ماكسيمم و مينيمم و دوره تناوب و نقاطي كه در آن  توجه
را رسم نمود اما معموال براي  نمودارمم و ماكسيمم) تابع صفر مي شودينقاط ( در فاصله مين

 حدس زدن معادله يك نمودارازآنهااستفاده مي شودبه مثال زير دقت كنيد:

 يسيد.معادله منحني زير را بنو مثال: 

 

 است 4طبق شكل دوره تناوب 

4 =  بنابراين:  2 =4 k k=  

 

 

 

 ميباشد      چون نموداراصلي سينوس به صورت

--

12 

 
 

 

 

2 4
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 ميگيريم پس معادله به صورت زير مي باشد. -12را برابر  a مقدار بنابراين

y = a sin kx y = -12 sin  x 

 را رسم نمائيد.  y =2sinxآن  نموداررا رسم كنيد و از روي   y =sin(-x)نمودار  سوال:

 

 

سبب  b<1>0سبب كشيدگي عمودي و مقدار  b>1مقدار  y =b sinxدر نمودار  توجه :
نمودار نسبت به محور طول ها قرينه   b<0 اديرمقبراي جمع شدن عمودي مي شود همچنين 

 ي از دو حالت قبل اتفاق مي افتد.يكازنظرقدرمطلق مي شود و با توجه به اندازه اش 

 باز هم داريم: :رسم تابع كسينوس

Cos (x-2 )= cos [-(2 -x)] = cos(2 -x)=cosx 

Cos(x+2 )= cos (2 +x) = cosx 

( از كمان) تغييري  كمان به راديان 2يعني مقدار تابع كسينوس با اضافه كردن (كم كردن) 
     رسم مي كنيم و در ساير بازه ها مثل 2 ,0] نمي كند در نتيجه نمودار تابع را در بازه

[2  شود. مي تكرار نمودار همين …يا 2-] يا4 ,

تغييرات مربوط روي آن اعمال مي وجدول اوليه نمودار كسينوس كه در همه نمودار ها هست  
  شود به صورت زير است:

 

  ، مي توان از دايره مثلثاتي كمك گرفت. كردن مقادير درصورت فراموش تذكر:

 

π 

ي
 

1 

1 

0 
2  

x          0                               2  

cosx       1         0               0        1 
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 كتاب درسي) 93صفحه 2شماره 2مرين را رسم كنيد.(ت y=2 cosx+1 مثال:

 

 

 

 

دربازه بزرگتر ي رسم كنيم همين نمودار را در بازه قبل و بعد  را اگربخواهيم اين نمودار توجه:
0,2]بازه    :كنيم مي تكرار [

 

 

 

 

 

 را رسم كنيد. y= cos  -1نمودار  سوال:

 

 

x          0                                 2  

cosx       1         0               0        1 

×2         2         0               0        2 

y +1        3         1               1        3                   2  

3 

2 

1 

 

 
-1 

3 

2 

1 

 

 
-1 

                 2         3         4  
1

-2   -         -        -  
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 كنيد. را رسم y = -cosx +1 نمودار  سوال:

 

 

  است.                برابرصفر +x= kπ  به ازاي  y =cosxتابع مقدار توجه:

 مقدار تابع θمقاديري از به ازاي چه  سوال:

 y=3cos2θ+1 شود؟ صفر مي 

و كمترين يك نمودار كسينوسي است كه بيشترين مقدار آن  y = acoskxتابع  توجه:

 بدست مي آيد.و مثل تابع سينوس دوره تناوب آن از  -آن مقدار

 كنيد. را محاسبه kباشد مقدار  برابر  y =2coskxتناوب اگر دوره  سوال:

 

 معادله منحني هاي زير را بنويسيد. سوال:

 

 الف

 

 

 

 

             2  

6 
 
 
 
 
 
 

-6 

              

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

-8
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 ب

 

 (y = cosx)باشد . مي         نمودار اصلي كسينوس به صورت زير   توجه:

 

 كنيد. را رسم cosx-1 –   را رسم كنيد و از روي آن y = - cosxنمودار  سوال:
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 نكات كليدي:

را حذف كرد ولي  π) در نسبت هاي مثلثاتي سينوس و كسينوس  مي توان مضرب هاي زوج 1
راحذف كنيم بايدپس از حذف يك عالمت منفي جلوي نسبت مثلثاتي  πاگر مضربهاي فرد 

+sin (4πقرار دهيم.  )=sin  , sin (3π+ )= -sin         sin(3π-α)=sin(-
α)=-sin(-α)=sinα,  sin(4π-α)=sin(-α)=-sinα 

را مي توان حذف  π) درنسبت هاي مثلثاتي تانژانت و كتانژانت تمام مضرب هاي صحيح 2
           كرد.

 tan (2π+ )=tan  , tan (3π+ )= tan                                                      

tan (2π- )=tan(- )=-tan  , tan (3π- )= tan (- )=-tan                                            

 باشد نسبت مثلثاتي تغيير نمي كند. π) اگر زاويه مثلثاتي شامل مضرب هاي صحيح 3

باشد نسبت هاي مثلثاتي تغيير مي كند بدين  و  ) اگر زاويه مثلثاتي شامل مضرب هاي 4
صورت كه سينوس به كسينوس و تانژانت به كتانژانت و برعكس تغيير مي يابند و براي عالمت 

، ربعي كه زاويه مثلثاتي در آن واقع است را روي دايره مثلثاتي   با فرض حاده بودن زاويه 
و جلوي نسبت مثلثاتي جديد قرار مي پيدا كرده و عالمت نسبت مثلثاتي آنرا مشخص نموده 

 دهيم. 

cos(  - ) = -sin         ربع سوم 

sin(  + ) = + cos         ربع دوم 

 (0,1)از نقطه ي  f(x)=cos xاز مبدأ مختصات مي گذرد ولي تابع  f(x)=sinx) تابع 5
 ميگذرد.
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6 (Cos x در نقاطx=0  وx=2π در نقطه  وداراي بيشترين مقدارx=π  داراي كمترين مقدار
 ) 2πداراي مقداري برابر صفر است (در دوره تناوب  =xو =xاست همچنين به ازاي 

7 (Sin x  در نقطهx= داراي بيشترين مقدار ودر نقطهx=  داراي كمترين مقدار است
داراي مقداري برابر صفر است(در دوره  x=2 πو  x= πو  x=0همچنين به ازاي مقادير 

 )2πتناوب

است كه اگر  اي كوچكترين زاويه 2πاست در حقيقت  2πبرابر با  cosxو sinx) دوره تناوب 8
)sinآن تغيير نمي كند.    cosو  sinاضافه شود به  +2kπ)=sin 

ست كه اگر به ااي كوچكترين زاويه  πاست در حقيقت  πبرابر با  cotxوtanx) دوره تناوب 9
  آن تغيير نمي كند.  cotو  tanاضافه شود  

tan( +kπ)= tan    cot( +kπ)= cot       (k  Z) 

 برابر است با :  y =a cosb x+cو  y =a sin bx+c) دوره تناوب 10

 برابر است با :  y = a cotb x+cو   y =a tan bx+c) دوره تناوب 11

دوره تناوب تغييري نمي كند زيرا اعدادي كه  شودضرب  sinو  cos) اگر عددي پشت 12
بيرون تابع ضرب يا تقسيم يا جمع و تفريق مي شوند فقط روي برد تابع تاثير مي گذارند و 

 روي دامنه بي تاثير هستند بنابراين روي دوره تناوب هم اثري ندارند.

كه داراي توان فرد هستند دوره  x2n+1y = cosو  x2n+1y = sin) توابعي به صورت 13
 و  = yو  x2ny = cosو  x2ny = sinاست ولي براي  T=2πتناوب همان 

y =  دوره تناوب نصف مي گردد و برابرT=π .است 

 است. T=πبا هر توان طبيعي ( چه زوج و چه فرد) دوره تناوب همان  cotو  tan) توابع 14
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 ضرب مي كنيم. داده شده را در  دراديان به روش سريع عد) براي تبديل درجه به 15

 ضرب مي كنيم. ) براي تبديل راديان به درجه به روش سريع زاويه داده شده را در 16

 بدست مي آيد. sinتبديل كنيم قرينه تابع  x-را به  xتابعي فرد است يعني اگر  sin) تابع 17

 تبديل كنيم تابع تغيير نمي كند. x-را به  xاگر  تابعي زوج است يعني cos) تابع 18

)  تابعي فرد   -و  بازه ( همچنين در) تانژانت در دامنه تعريفش همواره صعودي است 19
 مي باشد  

فرد مي  تابعي)   -و  بازه ( همچنين در) كتانژانت در دامنه تعريفش همواره نزولي است 20
 باشد.

+ R-{kπ) دامنه تانژانت 21  =tanxو   +cosx= 0 →x= kπ        است زيرا : {

  

  = cotxو   sinx=0 →x= kπ         است زيرا : R-{kπ}) دامنه كتانژانت 22
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 تست:

 )94كدام است؟ (كنكور تجربي  tan15° = 0/28با فرض ) حاصل عبارت 1

1 ( -   2 (-  3 (  4 ( 

 1پاسخ: گزينه 

 

كدام است؟ (كنكور تجربي  a+bاست.  y = asin(bπx)) شكل زير قسمتي از نمودار تابع 2
 )93خارج 

1 (   2 ( 3 (  4 ( 

 

 مي باشد 6باتوجه به نمودار دوره تناوب برابر 

 كه مساوي است باو طبق فرمول برابر 

=6  =  

باشند كه  هم هر دو مي توانند منفي bو  a+b=2+  =   )aبنابراين  a=2طبق شكل 
 مي شود كه در گزينه ها نيست)  -جواب 

نميتوانندعالمتهاي متفاوت  bوaدوجواب دارداماچون نمودارفرم نمودار مثبت است  bتوجه:
 داشته باشند.

 )94كدام است؟(كنكورتجربي خارج tan20° = 0/4بافرض )حاصل عبارت 3

2

6
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1 ( -  2 (  3 (  4 ( 

 3پاسخ: گزينه 

 

 

كدام  = xدر نقطه  yمي باشد. مقدار  y = a+ sin(bπx)) شكل زير قسمتي از نمودار 4
 )93است؟ (كنكور تجربي

 4(3,5-  3(3,5  2(2,5-  1(2,5  

 

  

   

 

 y=3داريم  x=0باتوجه به شكل در 

 در معادله بگذاريم را)0و3اگر (

  a=3نتيجه مي گيريم  

 =4 =  y= 3+sin(-  x)  y = 2/5 

 )  - =bاست پس  sin(نمودار قرينه فرم اصلي 

 )sin   )حاصل عبارت5

3

5 1 54 
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 3)پاسخ:گزينه98(كنكورتجربي )4        )3       )2      )1كدام است؟
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 تمريناتي براي تالش بيشتر:

 )عبارت زير را ساده كنيد.1

cos  + cos  + cos  + cos  + cos  + cos    نهايي : صفرپاسخ 

       tan3B+ tan3C=0 نشان دهيدA=120°رض باف ) درمثلث2

را محاسبه كنيد و  B+Cدرجه است  180°توجه كنيد كه جمع زاويه هاي داخلي هر مثلث 
 را يكطرف و ... Bضرب كنيد و سپس  3سپس در 

 را محاسبه كنيد. ×cos 80°) حاصل عبارت 3

 درجه بنويسيد 10همه رابراساس  cos10°پاسخ نهايي : 

 ) حاصل عبارت زير را ساده كنيد.4

A=                            استعدادهاي درخشان شهيد بهشتي

   97اهوازخرداد

پاسخ نهايي:  را محاسبه كنيد.  باشد مقدار   =  tan) اگر 5

 تقسيم كنيد  cosراهنمايي : پس از ساده كردن ، تك تك جمالت را بر      5

 ) درستي تساوي زير را بررسي كنيد.6

 =  tan10  

 درجه بنويسيد. 10رابطه درست است. همه رابر اساس  
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