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دانش آموز عیزز  :اسفتاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

ردیف

بارم

درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید)،(.
1

الف) اگر عددی اول نباشد ،مرکب است.

ب) هفدهضلعی منتظم ،مرکز تقارن دارد.

1

ج) در مستطیل ،قطرها عمودمنصف یکدیگرند  .د) عدد صفر ،معکوس ندارد.
جمالت زیر را با عدد یا کلمهی مناسب کامل کنید.
الف) مجموع زاویههای خارجی هر چندضلعی محدب ...............درجه است.

2

ب) حاصلضرب هر عدد(غیر صفر) در معکوسش ،برابر.................است.
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ج) بین هر دو عدد گویا .................عدد گویا وجود دارد.
د) متوازیاالضالعی که اضالعش مساوی و قطرهایش برهم عمود است...............نام دارد.
ه) حاصلضرب دو عدد طبیعی زوج ،عددی .................است(.زوج  ،فرد)
* اعداد اول کوچکتر از  30چندتاست؟
الف)  10

ب)  12

ج)  13

د)  14

0/25

** کدام گزینه همواره نسبت به هم اولند؟
3

الف) دوعدد اول ب) دوعددمرکب

ج) یک عدد اول و یک عدد مرکب د) دو عدد فرد

*** کدام چهارضلعی فقط دو ضلع موازی دارد؟
الف) مربع 

ب) لوزی 

ج) ذوزنقه 
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د) مستطیل 

**** آخرین عددی که در غربال اعداد  1تا  60خط میخورد ،کدام است؟
الف)  49

ب) ۵8

ج) ۵9

0/25

0/25

د)  ۵2

حاصل عبارت ها را بهدست آورید.
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صفحه دوم

مشخص کنید عدد  173اول است یا مرکب؟ (باراه حل)
5

6

1

مجموع دو عدد اول 1۵1 ،شده است.آن دو عدد را بهدست آورید.

1

برای تعیین اول یا مرکب بودن عدد  ،231حداکثر چند تقسیم انجام میشود؟ چرا؟
7

1

با توجه به هرشکل مقدار مجهول را بهدست آورید.

8

2

باستان شناسی ،یک بشقاب قدیمی پیدا کرده که فقط یکی از زاویههای آن بهطور کامل مشخص است
واندازه آن  13۵درجه است .به نظر شما این بشقاب احتماالً چندضلعی منتظم بوده است؟ (باراه حل)

9

1

نام :

به نام خالق زیبایی ها
آموزش وپرورش استان ...................................
مدیریت آموزش وپرورش................................
ریاضی هشتــ  8ـــم
(نوبت اول)

تاریخ آزمون 139 / / :

نام خانوادگی :

زمان آزمون :

نام کالس:

نمره آزمون :

نام دبیر :

آزمون شماره 4

دقیقه

به سواالت زیرپاسخ کوتاه دهید.
الف)  21ضلعی منتظم ،چند محور تقارن دارد؟
10

1

ب) مثلث متساویالساقین ،چند محور تقارن دارد؟
ج) اندازهی هر زاویهی خارجی یک  10ضلعی منتظم ،چند درجه است؟
د) متوازیاالضالعی که چهار ضلع مساوی و زاویههای قائمه دارد .چه نام دارد؟
عبارتهای جبری زیر را ساده کنید.
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2 x 2  4  5x  x  3   7 
الف)جمله 𝒏ام الگوی مقابل را بنویسید.
12

0 , 3 , 8 , 15 , 24 , ...
ب)جمله بیستم را بهدست آورید.


عبارتهای زیر را تجزیه کنید.
13

3nx  6n 2

5 a  b  x  a  b 
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3x  12  2x  23

معادلههای زیر را حل کنید.

14

تهیه کننده  :علی نادری

1

2
1 1
x 
3
2 6

موفق وپیروز باشید.
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