باسمه تعالی
دبیرستان دوره اول نمونه دولتی انوارالعلوم

(کارترگ ) 0

نام کالس.............:

ریاضی هشتم

1

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

درستی ) ( یا ًادرستی ) ( ّر جولِ را هشخص کٌیذ.
الف)هثلث هتساٍی الساقیي یک هحَر تقارى دارد.
ب)ّفت ضلعی هٌتظن دارای هرکس تقارى است .
ج)اگر یک چٌذ ضلعی هحَر تقارى داشتِ باشذ ،حتوا هرکس تقارى ّن دارد .
د(با هثلث هتساٍی االضالع هی تَاى یک سطح را کاشی کاری کرد .

2

پاسخ صحیح را تا عالهت  هشخص کنیذ ( .در هر سوال فقط یک گسینه صحیح است )
هجوَع زاٍیِ ّای داخلی یک  16ضلعی هٌتظن چٌذ درجِ است؟
الف)  2882

ب)  2522

د) 362

ج)  1262

 تعذاد قطر ّای یک  59ضلعی هٌتظن چٌذ تا از تعذاد قطرّای یک  126ضلعی هٌتظن کوتر است؟
الف) 7722

ب) 6297

د) 67

ج) 4544

اًذازُ ّر زاٍیِ داخلی یک  24ضلعی هٌتظن چٌذ درجِ از ّر زاٍیِ خارجی یک  25ضلعی هٌتظن بیشتر است؟

ب)  511

الف)  561

د)  541

ج)  511

تا ترکیة  1ضلعی هنتظن و یک شکل دیگر هی تواى کاشی کاری کرد .کذام جوله در هورد چنذ ضلعی هورد نظر درست است ؟

الف) لوزی ای است که یک زاویه  01درجه دارد.
ج) لوزی ای است که یک زاویه 544درجه دارد .
3

ب) هتوازی االضالعی تا قطرهای تراتر است.
د) هتوازی االضالعی تا زاویه تنذ  44درجه است .

جاهای خالی را تا عذد یا کلوه ی هناسة کاهل کنیذ.
الف)لوزی هتوازی االضالعی است که  ..............تراتر دارد .
ب)انذازه هر زاویه خارجی یک هثلث هتساوی االضالع  ..........درجه است.
ج) قطر ها در هتوازی االضالع و لوزی  ..................یکذیگرنذ.

4

در شکل ّای زیر هقذار  xرا هحاسبِ کٌیذ.

5

هرین تکه شکسته ای از یک تشقاب را که ته شکل

3x+42

45°

132°

x
55°

پیذا کرده است ،

را پیذا کنیذ.

ضلعی هنتظن تود
122

1

6

کاشی ّایی بِ شکل چٌذ ضلعی ّای هٌتظن دارین ،هی خَاّین سطحی را فقط با استفادُ از یک ًَع از آًْا کاشی کاری کٌین .با کاشی
ّایی بِ شکل کذام یک از چٌذ ضلعی ّای هٌتظن هی تَاى کاشی کاری را اًجام داد؟ ( سِ هَرد را با رکر دلیل ًام ببریذ).

7

در شکل ّای زیر هقادیر

8

سطح زیر با  4کاشی بِ شکل  5ضلعی هٌتظن 4 ،هثلث ٍ یک هربغ پَشیذُ شذُ است.
زاٍیِ

9

ٍ

را بِ دست آٍریذ.

چٌذ درجِ است؟

تَپ ّای فَتبال از  32تکِ تشکیل شذُ اًذ کِ  12تکِ از آى ّا بِ شکل  5ضلعی هٌتظن ٍ  22تکِ از آى ّا بِ شکل  6ضلعی هٌتظن
ّستٌذ .شکل زیر قسوتی از گستردُ یک تَپ فَتبال است .اًذازُ زاٍیِ هجَْل را بِ دست آٍریذ.

x
 12سطح زیر با یک شش ضلعی هٌتظن ،سِ هربغ ٍ سِ رٍزًقِ کاشی کاری شذُ است .اًذازُ زاٍیِ ّای خَاستِ شذُ را بٌَیسیذ.

⋯ = 𝐷𝐶𝐵

⋯ = 𝐶𝐵𝐺



⋯ = 𝑀𝐻𝐴

موفق و پیروز باشید.



2

