
 به نام خالق زیبایی ها 

 ...................................   آموزش وپرورش استان

 ................................ مدیریت آموزش وپرورش

 ـــم 8ریاضی هشتــ  

 (دایــــــره)

  139/    /              تاریخ آزمون :    نام :                                  

 دقیقه                 زمان آزمون :     نام خانوادگی :                   

 نمره آزمون : کالس:            

 فصل نهم آزمون  علی نادری   : رینام دب

 بارم ( 1صفحه ) ردیف 
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 ( × ،✓ )های زیر را مشخص کنید .درستی یا نادرستی جمله 

 ⃝ نامیده می شود.بزرگ ترین وتر دایره قطر   •

      ⃝ .آن اندازه زاویه محاطی برابر است با اندازه کمان روبروی •

 ⃝ عمود منصف وتر دایره از  مرکز دا یره می گذرد. •

 ⃝ زاویه ای که رأس آن روی دایره باشد زاویه محاطی است. •

 ⃝ شعاع دایره در نقطه تماس بر خط مماس عمود است. •

                                                                                                                                                                                                                                                                     ⃝ .نصف می کند خطی که از مرکز دایره بر وتری از دایره عمود شود آن را  •
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 جا های خالی را با اعداد یا کلمات مناسب پر کنید . 

 در هر دایره زاویه محاطی مقابل به قطر.............................است.  •

 بر دایره مماس است. خط ..................نقطه مشترک  داشته باشند.اگر خط ودایره ........ •

 کند ................... نام دارد. ی را به هم وصل م ره یدا   کیکه دو سر کمان از ی پاره خط •

   مقابل به یک کمان با هم برابرند. ..................................زاویه های  •
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 .......است. ......خط...  فاصله مرکز تاشعاع دایره از   دایره دو نقطه مشترک داشته باشند درحالتی که خط و 

 ⃝هیچکدامد(                  ⃝ج (کوچکتر                  ⃝مساوی ب (            ⃝بزرگتر الف ( 

 چند درجه است؟   هر زاویه محاطی مقابل به یکی ازآن ها  قسمت مساوی تقسیم شود  5ای به  اگر محیط دایره 
 

 144⃝د(       ⃝  18ج (      ⃝ 72ب (   ⃝  36الف (
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 را حساب کنید. A توجه به شکل اندازه زاویه  با (الف

                                                                    A = 
 

 

 است؟ چقدر AB  اندازه کمان             ب ( در شکل روبرو     

 

 AB =  

2 



 ریاضی هشتم                                                        (2)(                                                         صفحه نهم)فصل 
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 دایره مماس است. بر  Mدر نقطه PTدر شکل مقابل 

xرمقدا  y+ به دست آورید  را 
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  بنویسید. را  وکمان ها هازاویهبا توجه به شکل اندازه 
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 به دست آورید. ذوزنقه متساوی الساقین است.اندازه های زیر را  و100AB=در شکل مقابل کمان 

 

  2 
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است    14/3برابر ABطول کمان  و سانتی متر  12در شکل مقابل قطر دایره  

 به دست آورید.  را  AB وکمانO .اندازه زاویه مرکزی 
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 چند درجه است؟  N، زاویه مرکز دایره است   Oبردایره مماس و   MNدرشکل زیر 
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 کنید.  ضلعی منتظم رسم 6دایره زیر یک به کمک روش دلخواه  با
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