نام :

تاریخ آزمون :

نام خانوادگی :

زمان آزمون :

ریاضی هشتــ  8ـــم

کالس:

نمره آزمون :

(چند ضلعی ها)

نام دبیر :

آزمون فصل سوم

به نام خالق زیبایی ها
آموزش وپرورش استان ...................................
مدیریت آموزش وپرورش................................

139 / /
دقیقه

بارم

ردیف
درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید )×،✓(.
 oدر صفحه به هرخط شکسته چند ضلعی می گویند⃝.
 oاگر دریک چند ضلعی همه ی ضلع ها با هم مساوی باشند.چند ضلعی منتظم است ⃝ .
 oمتوازی االضالع محور تقارن ندارد⃝ .
 oهر مربع ،یک لوزی است⃝ .
1

 oاگر یک چند ضلعی محور تقارن داشته باشد حتماً مرکز تقارن دارد⃝ .
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 oدو خط عمود بر یک خط با هم موازی اند⃝ .
 oدر هر متوازی االضالع قطر ها بر هم عمودند⃝ .
 oمجموع زاویه های داخلی یک  6ضلعی  540درجه است⃝ .
 oمجموع زاویه های خارجی یک  10ضلعی منتظم  360درجه است ⃝ .
 oمستطیل چهار محور تقارن دارد⃝ .
جاهای خالی را با اعداد یا کلمات مناسب پرکنید.
✓ مثلث متساوی الساقین................محورتقارن دارد.
✓ لوزی متوازی االضالعی است که ...............................آن باهم برابرند.
2

✓ به چند ضلعی که همه زاویه های آن کم تر از 180درجه باشد چند ضلعی ...................میگویند.
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✓ به چند ضلعی که دست کم یک زاویه آن بیشتر از  180درجه باشد چند ضلعی ...............میگویند.
✓

به زاویه هایی که در هر رأس یک چند ضلعی محدب ،بین یک ضلع و امتداد ضلع دیگر تشکیل

✓

می شود..............................،آن رأس می گویند.

کدام گزینه درست نیست؟
3

ب ) در مستطیل دو قطر عمود منصف یکدیگرند.

الف ) ذوزنقه ،دو ضلع موازی دارد.
ج) مربع ،یک مستطیل است .

4

د) مربع،مستطیل و لوزی نوعی متوازی االضالع هستند.

با کدام یک از چند ضلعی های منتظم زیر نمی توان به تنهایی کاشی کاری کرد.؟
الف )  3ضلعی

ب ) 4ضلعی

در شکل مقابل  a bاندازه زاویه
5

1

̂A

ج ) 5ضلعی

د )  6ضلعی

1

چند درجه است؟
1

صفحه دوم

فصل سوم

ریاضی هشتم

در شکل مقابل d1 | | d 2

6

7

اندازه ی زاویههای تند و باز را مشخص کنید.

اندازهی هر زاویه خارجی یک  12ضلعی منتظم چند درجه است؟

2

1

شکل روبرو یک متوازی االضالع است  .اندازههای خواسته شده را بنویسید.
8

= ˆA

= AB
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= ˆD

در شکل روبرو

B f

AC

است .

اندازه های خواسته شده را بنویسید
1/5

9

در کاشی کاری زیر که  6ضلعیها منتظم هستند زاویههای خواسته شده را به دست آورید.
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10

در شکل روبرو چهار ضلعی مربع است.و مثلث  ODCمتساوی االضالع میباشد.
الف) چرا هریک از مثلث های  OBCو OADمتساوی الساقین هستند.

1

11
ب) اندازه زاویه های زیر را به دست آورید.
1/5

فصل سوم

صفحه سوم

ریاضی هشتم

کامل کنید
12

a ⊥b 

 .....................
b c 



a b

 .....................
b c



a ⊥b 
  .....................
b ⊥c 
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شکل های زیر منتظم هستند اندازه زاویههای خواسته شده را بنویسید.
1

13

کدام یک از شکل های زیر محدب وکدام یک مقعراست؟

1

14

موفق باشید

