
به نام خدا 
.....................نام دبیر: هشتمریاضی سومامتحان فصل اول)  (دوره ....... .................. دبیرستان 

دقیقه50مدت امتحان: 1399/ 09/ ...تاریخ امتحان:هشتمکالس: نام و نام خانوادگی: ...................................... 
2ها: تعداد صفحهسواالت ردیف 

نمره) 1(مشخص کنید. × یا هاي زیر را با  درستی یا نادرستی عبارت
تقارن است. متوازي االضالع داراي دو محور الف)

ل است. مهاي باز مکوجود آمده با هر کدام از زاویه اگر خط موربی دو خط موازي را قطع کند هر زاویۀ تند بهب)
هر زاویۀ خارجی با جمع دو زاویۀ داخلی برابر است. اندازة در هر مثلث ج) 
درجه است. 360هاي خارجی در یک ده ضلعی مجموع زاویه د) 

1

نمره)1/ 25(جاهاي خالی را با عبارت مناسب پر کنید. 
نوزده ضلعی منتظم داراي ............... محورتقارن است و مرکز تقارن ...................... الف) 

دو خط عمود بر یک خط........................ب)
ید. آوجود می ................... به.... طور متوالی به هم وصل کنیم هاي یک مستطیل را به اگر وسط ضلعپ) 
در مثلث ..................... اندازة هر زاویۀ خارجی دو برابر اندازة هر زاویۀ هر زاویۀ داخلی است. د) 

2

نمره)1ي صحیح را انتخاب کنید.(در سواالت زیر گزینه 
عبارت مربوط به کدام گزینه صحیح است؟ *

است.                                 ب) مربع نوعی مستطیل است. الف) لوزي نوعی مربع 
ج) متوازي االضالع نوعی مستطیل است.              د) لوزي نوعی مستطیل است. 

درجه باشد، اندازة دو زاویۀ مجاور به قاعده چند درجه است؟ 80الساقینی اگر اندازة زاویۀ راس مثلث متساوي * 
درجه 50درجه                    د) 30درجه                 ج) 40ب) درجه    100الف) 

؟ داردولی محورتقارن  نداردکدام شکل زیر مرکز تقارن * 
الف) متوازي االضالع              ب) مثلث متساوي االضالع            ج) مربع                د) لوزي 

+متوازي االضالع  اگر اندازة دو مجاور در *  2و  10 + برابر است با: باشد، مقدار  20
20د) 50ج) 60ب) 40الف) 

3

نمره)0/ 5ها خط بکشید. ( هاي زیر منتظم است؟ زیر آن یک از چندضلعی کدام
متوازي االضالع –مثلث متساوي االضالع  –مثلث متساوي الساقین  –مربع –لوزي  -مستطیل

4

⊥∥نمره)1/ 75(حاصل نتیجۀ مقابل چیست؟ (با رسم شکل) 
دو خط موازي عمود باشد، ....................................اگر خطی بر یکی از

5
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نمره) 1( را بیابید. در شکل مقابل مقدار   6

نمره) 1( ا بیابید. رxدر شکل مقابل اندازه   7

نمره)1/ 5(لوزي است. مربع و  در شکل روبه رو  
است؟ ∥چرا الف)

چند درجه است؟ب) زاویۀ  

8

نمره) 0/ 5................... (مستطیل متوازي االضالعی است که ............................................................................................... 
نمره) 0/ 5......................................................................................................................... (لوزي متوازي االضالعی است که 

9

نمره)0/ 75کاري کرد؟ (هایی میتوان به تنهایی یک سطح را کاشیبا چه شکل  10

نمره) 1( را بیابید. yو xدر شکل مقابل مقدار   11

.(اثبات به زبان ریاضی و  ثابت کنید در هر مثلث اندازة هر زاویۀ خارجی با مجموع دو زاویۀ داخلی غیرمجاورش برابر است
نمره)1/ 25(در حالت کلی باشد.)

12
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نمره)0/ 5(هاي داخلی را به دست آورید. الف) در یک هشت ضلعی مجموع زاویه 

نمره)0/ 5(ب) اندازة هر زاویۀ داخلی در یک هشت ضلعی منتظم چند درجه است؟

13

نمره) 5/0(  الف) مجموع زاویاي خارجی در یک ده ضلعی منتظم چند درجه است؟

نمره)0/ 5( هر زاویۀ خارجی در یک ده ضلعی منتظم چند درجه است؟ب) اندازة 

نمره)0/ 5داخلی و خارجی در یک ده ضلعی منتظم را بیابید. ( ج) مجموع زوایاي 

14

⊥نمره) 25/1(ها صحیح باشد.را طوري رسم کنید که روابط زیر در مورد آنو  و  و  چهار خط   و   ∥ و   ⊥
را بنویسید.و  رابطۀ بین خط 

15

نمره) 75/0(هاي زیر را بنویسید.چهارضلعی نام 
الف) چهارضلعی که قطرهایش بر هم عمودند و با هم برابرند. 

ب) چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازي دارد و قطرهایش برابرند.
ج) چهارضلهی که داراي چهار زاویۀ برابر است.

16

نمره)1(را بیابید.شکل رو به رو متوازي االضالع است. مقدار   17

)نمره 1(را بیابید.رو مستطیل است. مقدار  شکل روبه 18

اگر از یک نقطه روي محیط یک چندضلعی محدب شروع به حرکت کنیم و به نقطۀ اول بازگردیم .........درجه حرکت  
نمره)0/ 5ایم.(کرده 

19

موفق باشید  نمره 20جمع بارم:  

2a+ 17

b + 10

2b− 70
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پاسخ نامه تشریحی

ص -غ-ص -غ 1
ندارد.-19

اند. باهم موازي
لوزي 

متساوي االضالع 

2

ج - ب-ب-ب 3

مثلث متساوي االضالع-مربع 4

⊥نتیجه 
حتما بر دیگري هم عمود است. باشد، عمودموازيخطدوازیکیبرخطیاگر

5

درجه است 180ها تند و دیگري باز است پس جمع آنها برابر یکی از زاویهچون 
8 + 10 + 3 + 5 = 180= 15

6

برابر است. 80ي باال و پایین با زاویۀ مجموع دو زاویه
3 + 1 + 2 − 6 = 80= 15

7

است.EFموازي ABاست. پس EFموازي ضلع  DCو ضلع  DCموازي ضلع  ABالف) ضلع  
−180ب) چون در لوزي زاویه هاي مجاور مکمل هستند پس   117 = درجه است.63. پس زاویۀ تند لوزي 63

+63از جمع زاویۀ تند لوزي و زاویه مربع تشکیل شده که برابر است با: زاویۀ   90 = 153

8

برابر است.درجه و قطرهاي 90مستطیل متوازي االضالعی است که داراي زاویه هاي برابر و  
لوزي متوازي االضالعی است که داراي ضلع هاي برابر و قطرها عمودمنصف یکدیگرند.

9

ها، شش ضلعی منتظمها، همۀ چهارضلعی همه ي مثلث 10

شود.درجه می 50کم میکنیم که برابر 130را از 180براي یافتن 
با چه عددي  70: چون در مثلث هر زاویۀ خارجی با مجموع دو زاویۀ داخلی غیرمجاورش برابر است پس باید ببینیم  xبراي یافتن  

است. 60برابر xاست. پس 60شود که آن عدد 130شود که برابر جمع می 

11

.47ي فعالیت صفحهاثبات در کتاب  12(8 − 2) × 180 = 1080
1080÷ 8 = 135

13

360
360 ÷ 10 = 36
10 × 180 = 1800

14

موازي هستند.و  خط 15

g
h

k

a
d

b c
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الف) مربع                    ب) ذوزنقۀ متساوي الساقین                    ج) مستطیل  16

=کنیم. پس  رو با هم برابرند پس با هم برابر گذاشته و معادله را حل می هاي روبهچون در متوازي االضالع ضلع 3 17

=ها برابرند پس دو مقدار را با هم مساوي میگذاریم. چون در مستطیل همه زاوي 80
18

قسمت ج3سوال 49مربوط به تمرین صفحه  -درجه360 19

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار




