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  :عددنمره با                     3  اداره آموزش و پرورش ناحيه               ..............................: نام و نام خانوادگی  

: نمره با حروف                                             دبيرستان                                                 ..................: نام پدر  

:    دبيرامضا              هشتمپايه  -رياضی نوبت اول آزمون                        ........................  :هشتننام کالس  

                                 دقيقه90:زمان                                      20/10/93  :تاريخ امتحان                                    آقای خادم:نام دبير  
                                                                     ۞ برشما مبارک باد( ص)میالد نبی مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی۞                         1صفحه 

بارم                از هعلوهات خود استفاده کن و سؤاالت را جواب بده  وند متعالخدانش آهوز عسيس با آراهش خاطر و توکل به دارديف           

  حساب                                                       

 1                                                                                                      .  هطخص کٌيذ دسستی آى سا تا ًواد ٍ ًا دسستی ّش ػثاست سا تا ًواد      1   

 ّش ػذد گَیا سا هی تَاى تِ صَست یک کسش ًَضت( الف             

    .، اٍل ًيست 2ّيچ هضشب  2اص  غيش( ب              

 قشیٌِ هؼکَسص تشاتش یک استحاصلضشب ّش ػذد دس  ( ج              

 هی تاضذ گَیا  یک ػذد ػذد صحيح هر( د             

 1                                                                                                                                      .  خاّای خالی سا تا ػذد یا ػثاست هٌاسة کاهل کٌيذ       2    

 است ......……اص یک تٌَیسين، ػذد غيشضشب دٍ ػذد طثيؼی  صَست حاصل ّش ػذد کِ تتَاًين تِ( الف                   

تخص پزیش است ...........ػذد ٍ هقلَتص ّوَاسُ تش ػذد ّشحاصل خوغ   (  ب               
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                                                                                                 5/0                                                                                                                               .  هطخص کي  هت گضیٌِ ی صحيح سا دس ّش سَال تا ػال     3     
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                                                                                                                                   b8a-b12a 32
                                            

          
  ام ،چٌذهْشُ الصم است  nاداهِ دّين،تشای ساختي ضکل  اگشضکلْاصیشسا           

   12                                                                                                                                                                                                                      5/0 

 



 
 بارم     3صفحه ..........  : ...........کالس هشتم                                     :.......................نام ونام خانوادگی           

 

   1                                                                                 .ابتدا تفریق را به جوغ تبدیل کنید. تفریق زیر را روی هحور نشاى دهید   13     
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  هندسه                                                   

 1                                                                                              .        هطخص کٌيذ ًوادٍ ًادسستی آى سا تا  دسستی ّش ػثاست سا تا ًواد      1    

 اضالػص ّوذیگش ساقطغ ًکٌذ چٌذ ضلؼی هی گَیٌذ به هر خط شکسته بسته که(الف              

یَاس سا کاضی کاسی کشد ضلؼی هٌتظن هی تَاى یک د 8تا یک ( ب                

 دسخِ است108پٌح ضلؼی هٌتظن   خاسخی ّشّش صاٍیِ (ج              

 هتوازی االضالع دو هحور تقارى دارد( د               

 

 

 25/1                                                                                                                                    .  خاّای خالی سا تا ػذد یا ػثاست هٌاسة کاهل کٌيذ        2     

 .درجه است .............ضلعی هنتظن   6اندازه یک زاویه ( الف               
 آى............ ..............صاٍیِ خاسخی ّش هثلث تشاتش است تا هدوَع دٍ صاٍیِ ( ب                

 هحَس تقاسى است................سای ٍ دا..............هشکض تقاسى   ضلؼی  هٌتظن 1394یک  (ج           

......................... تاضذ هيتَاى ًتيدِ گشفت   a     b   ,c     aاگش( د          

 

  1                                                                                                                              .  هطخص کي  گضیٌِ ی صحيح سا دس ّش سَال تا ػالهت      3     

 ؟ کدام است  nدرجه است   144 ضلعی هنتظن  n داخلی اًذاصُ یک صاٍیِ                      

            12(ت                    14(   ج                       10(ب                     6 ( الف               

 ؟  چٌذ ضلؼی دٍ تشاتش هدوَع صٍایا خاسخی آى استداخلی کذام هدوَع صٍایا                      

                                            6(ت                       8(  ج                    9( ب                       7(  الف                

                                                                                                                             

                                                  1                                                                                               .                                        دٍسش خط تکص  ٍ خَاب صحيح سَالْا سا پيذا کي      4     
               

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

   خَاتْا                                                                                                               سَالْا                        

چْاس ضلؼی کِ فقط دٍ ضلغ هَاصی داسد  (1

                                                      چْاس ضلؼی کِ دٍ قطش هساٍی ٍ ػوَد هٌصف یکذیگشًذ (2

      داسد 180م یک صاٍیِ تيطتش اص دست کچٌذ ضلؼی کِ  (3

                                                                 چٌذ ضلؼی کِ ّوِ ضلغ ّا ٍ صٍایایص تاّن تشاتش است(4
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 20جمع کل                                                                                                           

   خادم - خوبم حتماً موفق هستید پسران    



                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                        


