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نام و نام خانوادگی....................... :

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
مدیریت منطقه 2

پایه و رشته  :هشتم متوسطه
نام پدر......................................... :

تاریخ امتحان 1396/03/06 :

دبیرستان دوره اول پسرانه

مرزداران

امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 1395-96

شماره داوطلب............................. :
نمره به عدد:

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

ردیف

نام درس :ریاضی
ساعت امتحان.10:00 :صبح
مدت امتحان 100 :دقیقه.

نمره به حروف:

محل مهر و امضاء مدیر

تاریخ و امضاء:
بارم

سواالت

 -1درستی یا نادرستی جمله های زیر را با عالمت های «ص» و « غ » مشخص کنید.

1

الف) بین هر دو عدد صحیح بی شمار عدد گویا وجود دارد.
ب) هر دو مثلث متساوی االضالع با یکدیگر هم نهشت هستند .
ج) ضریب عددی  -2xy3برابر  3است.
د) مجموع زاویه های خارجی یک مثلث  360درجه میباشد.

1.5

 -2جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنید.
الف) دو عدد را که ب.م.م آنها نسبت به یکدیگر برابر  1باشد را دو عدد  ......................................مینامیم.
ب) هر هشت ضلعی منتظم دارای  .............................محور تقارن میباشد.
ج)به چندضلعی که همه زاویه های آن کوچکتر از  180درجه باشد چند ضلعی  ..........................میگویند.
د) به زاویه بین یک ضلع و امتداد ضلع دیگر در یک راس مثلث زاویه  ................................میگوییم.
ه)  .................................زاویه محاطی رو به روی یک کمان مشخص در دایره می توان رسم نمود.
و) شعاع دایره در نقطه تماس بر خط مماس  ................................است .
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 -3با روش غربال اعداد اول بین  85تا  105را مشخص نمایید.

صفحه 1

1

1

 -4حاصل عبارت های زیر را به دست آورده و در صورت امکان ساده نمایید.

 -5اندازه زاویه های خواسته شده را به دست آورید.

1.25

 -6عبارت جبری مقابل را ساده نمایید.

1

-7در معادله مختصاتی مقابل مقدار بردار  xرا به دست آورید.

1

صفحه 2

 -8در شکل زیر اندازه ضلع  xو مساحت ذوزنقه را به دست آورید.

1.25

 -9اگر شکل زیر را تا  8مثلث ادامه دهیم محیط شکل را به دست آورید( .با توضیح)

1.5

-10ثابت کنید در شکل زیر دو مثلث با یکدیگر هم نهشت هستند O (.مرکز دایره است).

1.5

 -11عدد روبه رو را روی محور نشان دهید .
1.5

صفحه 3

3

 -12نمره های ریاضی  20نفر از دانش آموزان یک کالس به صورت زیر است :
– 12.5 - 14 - 13.5 – 16 – 18.5 – 19 – 15 – 14.5 – 20 – 8 – 13 – 15.5 – 16.5 – 17.5 – 17
– 16 – 18.5 – 14.5 – 19.5 – 12
الف) دامنه تغییرات را مشخص کنید.
ب) جدول زیر را کامل نموده و میانگین نمرات ریاضی کالس را به دست آورید.

1.5

 -13حاصل را به صورت اعداد تواندار به دست آورید.

 -14با توجه به شکل اندازه های خواسته شده را به دست آورید O (.مرکز دایره)

2

موفق و پیروز باشید
فرجاد
صفحه 4
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