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

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
مدیریت منطقه 4

پایه و رشته  :هشتم

تاریخ امتحان 1396/ 3 / 6 :

نام پدر......................................... :

دبیرستان دوره اول دخترانه (سرای دانش)

ساعت امتحان 8 :صبح

شماره داوطلب............................. :

امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1395-96

مدت امتحان 90 :دقیقه.

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نمره تجدید نظر به عدد:
نام دبیر:

دیف
1

نام درس:ریاضی

نمره به حروف:

محل مهر و امضاء مدیر

تاریخ و امضاء:

بارم

سواالت
جمالت درست را با (√) و جمالت نادرست را با (×) مشخص کنید.

1/5

الف )  √52بین دو عدد صحیح  8و  7قرار دارد ) ( .
ب) مجموع احتمال رخ دادن و احتمال رخ ندادن یک پیشامد  ،برابر صفر است) ( .
پ ) یکی از حالت های هم نهشتی برابری (ززز) است) ( .
−3
ت ) مختصات بردار 𝑗  5⃗𝑖 − 3برابر ] [ است) ( .
5
پ ) پنج ضلعی منتظم مرکز تقارن ندارد) ( .
ت ) قطرهای مستطیل برابرند) ( .
2

1

هر یک از جمالت زیر را با کلمه یا عدد مناسب کامل کنید .
الف) )اگر ب.م.م دو عدد برابر یک باشد ،می گوییم آن دو عدد  .......................................هستند.
ب) در حالتی که خط و دایره تنها یک نقطه مشترک دارند ،می گوییم خط بر دایره ........................است.
پ ) اندازه ی زاویه محاطی مقابل به قطر  ...............درجه است.
ت) علم جمع آوری اطالعات  ،سازماندهی و بررسی آن ها را علم  .........................می گویند.

3

در هر سوال گزینه صحیح را انتخاب کنید .
الف ) با کدام یک از چندضلعی های منتظم زیرنمی توان به تنهایی کاشی کاری کرد؟
 )1سه ضلعی

 )2چهارضلعی

 )3پنج ضلعی

1
 )4شش ضلعی

ب ) خط مماس بر دایره ,در نقطه ی تماس با شعاع دایره زاویه چند درجه تشکیل می دهد؟
60 )1درجه

 30 )2درجه

 90 )3درجه

 180 )4درجه

پ) کدام جمله با  5x y2متشابه است؟
- y2x )1

5 yx2 )2

1/2x y )3

 )4گزینه  1و 2

ت ) چهار برابر  86به صورت عددی توان دار در کدام گزینه آمده است ؟

410 )1

220 )2

326 )3
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حاصل عبارتهای زیر را به دست آورید.
−14

1
1

= ) ] ÷ ( 30
15

5

نام درس:ریاضی

−3

[5 +

= )7 − 5( 3 × 23 ÷ 4 + 1

الف) در بین اعداد مقابل ،عدد یا اعداد اول را مشخص کنید.

0/25 22،120،21،23

ب) برای این که ببینیم عدد  107اول است یا نه ،حداکثر چند تقسیم باید انجام دهیم؟چرا؟

0/5

الف) شانزده ضلعی منتظم چند محور تقارن دارد ؟

1/75

ب) مجموع زاویه های داخلی یک 12ضلعی منتظم چند درجه است ؟
ج) اندازه هر زاویه خارجی یک ده ضلعی منتظم چند درجه است ؟
د) آیا با شش ضلعی منتظم می توان کاشی کاری کرد ؟ چرا ؟
7

الف )عبارت جبری زیر را به صورت ضرب دو عبارت جبری بنویسید(.تجزیه کنید).
= 𝑏 𝑎 0/5 27 𝑎 𝑏 2 + 18
= )𝑦 0/5 (2 𝑥 − 3 𝑦)(2 𝑥 + 3

ب) حاصل عبارت مقابل را به دست آورید.

2
4
𝑥+
3
3

پ) معادله رو به رو را حل کنید.

8

2
⃗⃗⃗ برابر با ]
اگر بردار𝑎 برابر با 𝑗 5𝑖 − 3باشد و 𝑏
−4

= 5 𝑥 + 10

0/75

[ باشد:

الف) مختصات بردار𝑎 را بنویسید.

0/25
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ب) مختصات بردار⃗𝑏  𝑐 = −2𝑎 +را بنویسید.

0/75

پ) در شکل مقابل بردار حاصل جمع را رسم کنید.

0/5

الف) بین  √29و √14چند عدد طبیعی قراردارد؟ آن اعداد را بنویسید.

0/5

ب) عدد  +2 − √5را روی محور اعداد نشان
دهید.

0/75
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با توجه به جدول زیر مقدار تقریبی  √28را تا یک رقم اعشاربنویسید .

10

√28

در شکل زیر نقطه  Mوسط پاره خط  DBاست .دلیل همنهشتی دو مثلث  DMCو  AMBرا کامل بنویسید.

0/5

1/5

=
]

=

[

ب ) آیا مثلثی به اضالع  8و  5و  10قائم الزاویه است؟چرا؟(راه حلتان را بنویسید).
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تاریخ امتحان 1396/ 3 / 6 :

نام پدر......................................... :

دبیرستان دوره اول دخترانه (سرای دانش)

ساعت امتحان 8 :صبح

شماره داوطلب............................. :

امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1395-96

مدت امتحان 90 :دقیقه.

1

حاصل هر عبارت را به صورت عدد توان دار بنویسید.
252 × 53
=
55

ثلث عدد : 272

 15و - 7و 22و -10و10

الف) میانگین اعداد مقابل را به دست آورید.

0/5

ب) جدول فراوانی مقابل را کامل
کنید.

0/5

پ) میانگین سه درس دانش آموزی  18شده است اگر دو درس با نمره های  15و  16به نمره هایش اضافه شود
میانگین  5درس او را به دست آورید.

0/5

ت) اگر در یک سری داده ،بزرگترین عدد  100و کوچک ترین عدد 20باشد دامنه تغییرات چند است؟

0/25

داخل یک کیسه  2مهره سیاه و  4مهره سفید وجود دارد،بدون نگاه کردن داخل آن ،یک مهره خارج می کنیم:

1

الف )احتمال اینکه مهره خارج شده سیاه باشد چقدر است ؟
ب )احتمال اینکه مهره خارج شده آبی باشد چقدر است ؟
ج )احتمال اینکه مهره خارج شده سفید یا سیاه باشد چقدر است ؟
د )احتمال اینکه مهره خارج شده سفید نباشد چقدر است ؟
14

الف) در شکل زیر Oمرکز دایره و کمان CBبرابر  60درجه است ,اندازه زاویه ها وکمان خواسته شده را بنویسید.
= ̂
𝐶𝑂𝐵

2

=

= ̂𝐴

=̂
𝐴𝑂𝐶

ب) شعاع دایره ای  4سانتی متر است و فاصله مرکز دایره تا خط  3سانتی متر است .خط و دایره چند نقطه مشترک
دارند؟
صفحه 4
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کلید سواالت
جمالت درست را با (√) و جمالت نادرست را با (×) مشخص کنید.

(هر مورد 0/25نمره)

الف )  √52بین دو عدد صحیح  8و  7قرار دارد  ( .ص )
ب) مجموع احتمال رخ دادن و احتمال رخ ندادن یک پیشامد  ،برابر صفر است ( .غ )
پ ) یکی از حالت های هم نهشتی برابری (ززز) است ( .غ )
−3
ت ) مختصات بردار 𝑗  5⃗𝑖 − 3برابر ] [ است ( .غ )
5
پ ) پنج ضلعی منتظم مرکز تقارن ندارد ( .ص )
ت ) قطرهای مستطیل برابرند ( .ص )
هر یک از جمالت زیر را با کلمه یا عدد مناسب کامل کنید ( .هر مورد 0/25نمره)
الف) )اگر ب.م.م دو عدد برابر یک باشد ،می گوییم آن دو عدد  ........متباین یا نسبت به هم اول  ......هستند.
ب) در حالتی که خط و دایره تنها یک نقطه مشترک دارند ،می گوییم خط بر دایره ...مماس  .......است.
پ ) اندازه ی زاویه محاطی مقابل به قطر  ..... 90 ....درجه است.
ت) علم جمع آوری اطالعات  ،سازماندهی و بررسی آن ها را علم  .......آمار  ......می گویند.
در هر سوال گزینه صحیح را انتخاب کنید ( .هر مورد 0/25نمره)
الف ) با کدام یک از چندضلعی های منتظم زیرنمی توان به تنهایی کاشی کاری کرد؟
 )1سه ضلعی

 )2چهارضلعی

ص  )3پنج ضلعی

 )4شش ضلعی

ب ) خط مماس بر دایره ,در نقطه ی تماس با شعاع دایره زاویه چند درجه تشکیل می دهد؟
60 )1درجه

 30 )2درجه

ص  90 )3درجه

 180 )4درجه

پ) کدام جمله با  5x y2متشابه است؟
ص - y2x )1

5 yx2 )2

1/2x y )3

 )4گزینه  1و 2

ت ) چهار برابر  86به صورت عددی توان دار در کدام گزینه آمده است ؟

410 )1

220 )2

326 )3
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