
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

۱ 

 جمالت صحیح را با )ص( و جمالت غلط را با )غ( مشخص کنید.

 

 )        ( الف( مجموع زاویه های خارجی یک چندضلعی به تعداد اضالع آن چندضلعی بستگی ندارد.

 باشد، کسر ساده نخواهد شد. )        ( ۱ب( اگر ب.م.م صورت و مخرج یک کسر برابر عدد 

 ج( هر دو مثلث متساوی االضالع، همنهشت هستند. )        (

 برابر می شود. )        ( ۵ضرب کنیم، دامنه تغییرات  ۵د( اگر همه داده های آماری را در 

 قرار دارد . )        ( ۵و  ۴بین دو عدد طبیعی متوالی    ۱۳√ ده( عد

 )        (. است 140oبرابر 70oزاویه ی محاطی کمان مقابل بهو( 

۵/۱ 

۲ 

 جمالت زیر را با کلمات یا اعداد مناسب کامل کنید.  

 

 رقمی، عدد ........................ است. دوبزرگترین عدد اول  الف( 

 دو خط عمود بر یک خط ........................................ هستند. ب( 

 درجه، با ........................ دایره برابر است. ۶۰ج(  در یک دایره، طول وتر روبرو به زاویه مرکزی 

سانتی متر باشد ، خط و دایره  ۲سانتی متر برابر  ۵/۲ اگر فاصله  خطی از مرکز دایره ای به شعاع د( 

 دو ( –یک  –) صفر  ........................... نقطه  مشترک دارند .

 در تساوی   𝐲مقدار  ه( 
y

     
      

      

2 4 6
5 1

 برابر ............ است . 

 دو سر پاره خط به یک اندازه است.و( فاصله هر نقطه روی ............................. پاره خط، از 

۵/۱ 

۳ 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. در صورت نیاز، ارائه راه حل کامل الزامی است.

𝒂الف( بردار  = (
𝒙+۳

𝒙−۵
 کدام است؟   𝒙موازی محور عرض هاست. مقدار  (

۱)۰                              ۲)۳                                      ۳)۵                              ۴)۳-                                                           

۲ 

 ۴از 1ی  صفحه

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

 هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه ۴ تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 انقالبدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 ۱۳۹۸-۹۹سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 ریاضینام درس: 

 ۰۳/1۳99 /1۷ امتحان:  تاریخ

 صبح 1۰:  ۰۰  ساعت امتحان:

 دقیقه 1۰۰مدت امتحان : 

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

ostadriazi.com

https://www.google.com/search?q=����+�����+�����+ostadriazi.com


 

 چند عدد طبیعی وجود دارد؟ ۳۹√ و  ۱۵√ب( بین دو عدد 

۱)۵                              ۲)۳                                      ۳)۴                              ۴)۲                                                           

( ج
۱

۸۱
۲۷ عدد  

۲
 کدام است؟ 

۱)۳                              ۲)۹                                       ۳)۲۷                            ۴)۸۱ 

 برابر کدام گزینه است؟ ۹۱و  ۹۲و ۹۳ ....  و ۱۸۸و ۱۸۹د( میانگین اعداد  

۱)۲۸۰                          ۲)۹۸                                     ۳)۱۴۰                          ۴)۴۹ 

 

 

۴ 

 دست آورید و تا حد امکان ساده کنید.حاصل عبارت زیر را به 

(−۲
۱

۳
−

۳

۵
) ÷ (−

۴

۵
) = 

 

۱ 

۵ 

 : ۱۵۰تا  ۱ اول از در غربال اعداد

 الف( مضارب چند عدد اول خط می خورد؟

 خط می خورد، کدام است؟ ۵ب( اولین عددی که با مضارب 

 خط می خورد؟ ۲۹آیا عدد ج( 

 چه عددی خط می خورد؟ ۷۵د( بعد از عدد 

۱ 

۶ 

 زیر، کلمه مناسب را در جای خالی قرار دهید.از بین کلمات 

 ) متوازی االضالع                لوزی               ذوزنقه متساوی الساقین (                                                    

 ...................................  دارد، اما محور تقارن دارد.نالف( چهارضلعی ای نام ببرید که مرکز تقارن 

 ......................................... .. دارد.نب( چهارضلعی ای نام ببرید که مرکز تقارن دارد، اما محور تقارن 

 ..................................... .محور تقارن دارد  ۲که دقیقا نام ببرید چهارضلعی ای ج( 

۷۵/۰ 

۷ 

 زیر قسمتی از یک چندضلعی منتظم است. تعداد اضالع آن را به دست آورید. ) به کمک حل معادله (شکل 

 

۷۵/۰ 

  ۴از 2صفحه ی  
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۸ 

 .حاصل عبارت زیر را به دست آورید الف(

(𝒙 − ۳𝐲)۲ + ۶𝒙𝒚 = 

 

𝒙 مقدار عددی آن را به ازای  ب( = 𝒚 و ۰ =  به دست آورید.   ۲

۲۵/۱ 

۹ 

 تبدیل صورت و مخرج به حاصلضرب عبارات جبری، ساده کنید.حاصل کسر زیر را با 

۳𝒂𝒙 − ۶𝒙𝒃

۵𝒂𝒃 − ۱۰𝒃۲
= 

۵/۰ 

۱۰ 

 را به دست آورید.   �⃗⃗�معادله برداری زیر را حل کنید و مختصات بردار 

۲𝒊 − ۲𝒋 − �⃗⃗� = (
−۵

−۲
) 

 

۷۵/۰ 

۱۱ 

 را به دست آورید . ABCمحیط مثلث 

 

 

۱ 

۱۲ 

𝑨𝑩̅̅در شکل زیر وترهای  ̅̅ 𝑪𝑫̅̅ و  ̅̅  نیز برابرند. 𝑪�̂� و 𝑨�̂� برابرند. ثابت کنید کمان های    

 

 

 

 

 

۲۵/۱ 

۱۳ 

در شکل زیر بعضی از زاویه ها و ضلع های مساوی مشخص شده اند. آیا اطالعات داده شده برای تشخیص الف( 

 همنهشتی دو مثلث کافی است؟ 

 

 در صورت کافی بودن اطالعات، حالت همنهشتی دو مثلث را بنویسید.ب( 

۵/۰ 

 ۷۵/۰ ..... هستند.دو بردار قرینه .................................. ،  ....................................... و .............................. ۱۴

  ۴از ۳صفحه ی  
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۱۵ 

۴+     عددالف(  −  ) به کمک خط کش و پرگار (ور اعداد نمایش دهید.حرا روی م   ۵√

 این عدد بین کدام دو عدد صحیح متوالی قرار دارد؟ ب( 

 

 

 

۱ 

۱۶ 

 زیر را به دست آورید. های حاصل عبارت

√
۵۰

۶
× √

۶

۸
= 

۵
۶
× ۳

۷

۵
۴
× ۳

۵
= 

۵/۱ 

۱۷ 

 جدول زیر را کامل کنید و میانگین تقریبی داده ها را به دست آورید.

 

 

 

 

 میانگین : ..............................

۲۵/۱ 

۱۸ 

 دارای سه فرزند است.خانواده ای 

 را رسم کنید.مربوط به آن الف( نمودار درختی 

 

 

 فرزند دختر داشته باشد، چقدر است؟« دو » دقیقا این خانواده  ( احتمال اینکه ب

۷۵/۰ 

۱۹ 

 را به دست آورید. لدر شکل زیر اندازه زاویه ها و کمان های مجهو

 

۱ 

 ۴از ۴صفحه ی 
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ف
ردی

 

 امضاء مدیر یامهر محل                                                                      االتؤس

بارم
 

1 

 هر یک از عبارات زیر را کامل کنید.

الف( به هر عدد که بتوان به صورت کسر 
𝑎

𝑏
𝑏عددهای صحیح باشند و  𝑏و  𝑎که در آن   ≠  نوشت،  0

 گوییم.عدد ............. می

 ب( روش غربال روشی برای تعیین اعداد ............. است.

 باشد، آن عدد برابر با ........... است. 25اگر هفت برابر عددی منهای سه برابر با  پ(

 دارای عرضی برابر با ................. است.هاست ت( مختصات برداری که موازی محور طول

 برابر با ......... است. 21398ث( نصف عدد 

 گوییم.های حاصل از یک بررسی آماری به تعداد اعضای هر دسته ................ آن دسته میبندی دادهج( در دسته

1/5 

2 

 درستی یا نادرستی هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید.

 ⃝غ              ⃝ص     تفاضل دو عدد صحیح منفی همواره یک عدد صحیح منفی است.الف( 

 ⃝غ                   ⃝ص                               ی اول نداردشمارنده 101ب( عدد 

 پ( در یک عبارت جبری جمالتی متشابهند که حتما دارای متغیر و ضرایب 

 ⃝غ                   ⃝ص                                                         برابری باشند.

 توان به دو روش هندسی مثلثی و مربعی ت( به طور کلی هر دو بردار را می

 ⃝غ                    ⃝ص                                                 با یکدیگر جمع کرد.

   ⃝غ                  ⃝ص              با یک است.ج( هر عدد صحیح به توان صفر برابر 

 ه( احتمال اینکه در پرتاب یک تاس عدد رو شده اول باشد 

 ⃝غ                   ⃝ص          از احتمال این که عدد رو شده زوج باشد کمتر است.

1/5 

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

 هشتم و رشته: قطعم

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

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه5 سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 

  هدوغیر  دبیرستان                                                                                            
 95 -96سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

   تمریاضی هش نام درس:

 آقای باقری :نام دبیر

 05/03/1397:امتحان تاریخ

 صبح   8  :ساعت امتحان

 دقیقه 120  : امتحانمدت 

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

ostadriazi.com

https://www.google.com/search?q=����+�����+�����+ostadriazi.com


  

3 

 عبارات زیر را به دست آورید؟هر یک از حاصل 

2 (الف × 3 − 4 ÷ 2 + (2 × 3 − 4) ÷ 2 

 

4 ( ب
3
7

+ (−2
1
2

) 

 

 

1 

4 

 را مشخص کنید. 25 تا  15با روش غربال تمام اعداد اول بین 

 

 

 

 

5/0 

5 

𝑥 2)اگر دو پرانتز  + 3 𝑦 − 𝑎 2)و   (1 + 3 𝑏 − کنیم چند جمله خواهیم داشت؟  را در هم ضرب (1

 روش ضرب را توضیح دهید.

 

1 

6 

�⃗�اگر  = 2𝑖 − 3𝑗  و �⃗⃗� = [
3

 زیر پیدا کنید.ی را از معادله𝑥 باشد، بردار  [3−

2�⃗� − 𝑗 = 2�⃗� − �⃗⃗� 

 

1 

7 

𝑥مقدار عددی عبارت جبری زیر را به ازای  = 𝑦  و  2 =  به دست آورید.4

𝑥. 𝑥 + 2 𝑥. 𝑦 − (𝑥𝑦 × 𝑥) 

 

1 

8 

 عبارات زیر را تا جایی که ممکن است ساده کنید.

 (الف
307 × 305

610 × 510  

36) (ب ÷ 33)5 ÷
38

211 

 

 

 

1 
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9 

2عدد  −  را روی محور اعداد مشخص کنید. 3√

 

 

 

1 

10 

-ای را به طور تصادفی از گردونه خارج میایم. مهرهای ریختهرا در گردونه 20تا  1های با شماره بیست مهره

 های زیر را به دست آورید.کنیم. احتمال هر یک از حالت

 الف( فرد بودن عدد روی مهره

 بودن عدد روی مهره 5ب( مضرب 

 

 

 

 

 

 

1 

11 

 ها را به دست آورید.بندی کرده و میانگین آنطبقه دسته 5های زیر را در داده

1, 5, 6, 8, 8, 8, 8, 5, 4, 2, 1, 6, 9, 8, 2, 8, 5, 2, 2, 5, 6, 7, 4, 1, 1, 1, 5, 10, 1, 1 

 

 

 

 

 

1/5 

12 

 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.

 شعاع دایره بر خط مماس ، در نقطه تماس.................. است.   (1

 هر مثلث قائم الزاویه مجذور ............... برابر است با مجموع مجذورهای دو ضلع قائمه.در  (2

5/0 
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13 

 گزاره های زیر را مشخص کنید.درستی و نادرستی 

 ⃝غ                 ⃝ص               .عمودند هم بر خط یک بر عمود خط دو (1

 ⃝غ                 ⃝نصف اندازه کمان روبرو          ص اندازه زاویه محاطی برابر است با (2

 ⃝غ                  ⃝مرکز تقارن دارد.         صمثلث متساوی الساقین یک  (3

 اگر در یک دایره دو کمان با هم برابر باشند  (4

 ⃝غ                  ⃝نها نیز باهم برابرند.             صوتر های نظیر این کما

1 

14 

درجه باشد ، تعداد اضالع این چند ضلعی را مشخص  135اندازه هر زاویه داخلی یک چند ضلعی منتظم اگر 

 کنید.

 

 

 

 

1 

15 

 باهم برابرند.  Cو زاویه   Bرا رسم کرده ایم. ثابت کنید زاویه    Aدر مثلث متساوی الساقین زیر نیمساز زاویه 

 

1 

16 

 . مقدار مجهول را بدست آورید

 

1 
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17 

 سانتی متر روی دایره قرار دارد. 5در شکل زیر همه راس های یک لوزی به ضلع 

 الف( چرا این لوزی،  مربع است؟

 ب( قطر دایره را بدست آورید.

 

1 

18 

 کند.ثابت کنید خطی که از مرکز دایره بر وتری از دایره عمود شود، وتر را نصف می

 

 

5/1 

19 
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 ردیف سواالت بارم

 
     

 محل مهر و امضاء مدیر: نمره تجدید نظر به عدد:                     نمره به حروف: نمره به عدد:               نمره به حروف:

 نام دبیر:                                          تاریخ و امضاء: نام دبیر:                     تاریخ و امضاء:

 

 

ام و نام خانوادگی:ن  

  هشتمپایه :

:شماره داوطلب  

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 11مدیریت منطقه 

  دبیرستان دوره اول دخترانه

59-69سال تحصیلی:  دومامتحانات ترم:    

  ریاضینام درس:

 ۱۳۹۶خرداد  ۶ تاریخ امتحان:

صبح  ۸:۰۰ساعت امتحان:  

دقیقه 100مدت امتحان:  

 ( مشخص کنید.)غ .جمالت صحیح را با )ص( و جمالت نادرست را با ۱

 )         (الف(مثلث متساوی االضالع مرکز تقارن ندارد.

 )         (، طول و عرض برابر دارد.ب(هر نقطه روی محور عرض ها

سانتی متر است. در این صورت خط و دایره دو نقطه  ۳سانتی متر، برابر  ۶مرکز دایره ای به قطر  dج(فاصله خط 

 )          (مشترک دارند.

 )         (.احتمال وقوع پیشامد همواره عددی بین صفر و یک استد( 

 )        (ه(در هر مستطیل، قطر شکل را به دو مثلث همنهشت تقسیم می کند.

 

 خالی را با عبارت یا عدد مناسب کامل کنید..جای ۲

 الف(لوزی که قطرهای آن با هم برابر باشند، .................................. نام دارد.

 ب(با ضرب عدد منفی در بردار، .......................................... آن تغییر نمی کند.

 برابر ........................................ سانتی متر است.سانتی متر  ۵ج(اندازه قطر یک مربع به ضلع 

 (زاویه محاطی روبه رو به قطر دایره، زاویه ....................................... درجه است.د

 

 .گزینه مناسب را انتخاب کنید. ) ارائه راه حل الزامی است (۳

۳-۱ .   
۱

۸۱
۳عدد    

۵
 برابر کدام عدد است؟ 

 ۸۱  (د                                   ۲۷  (ج                                    ۳  (ب                                 ۹  (الف

 

 

 

 

۲۵/۱  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱ 
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 است. اختالف آنها کدام است؟ ۵/۱۲میانگین دو عدد اول  .۳-۲

 ۲۷(د                                       ۲۵(ج                                    ۲۳(ب                                 ۲۱(الف

 

𝑨اگر  .۳-۳ = ۱ − ۱ × ۲
۲
𝑩 و  = ۱۸ ÷ ۶ × 𝑨باشند، حاصل  ۳ − 𝑩 × 𝑨 + 𝑩  کدام است؟ 

 -۱۷د(                                      ۳۳ج(                                    -۱۱(ب                                  ۹(الف

 

۳-۴. M  چه عددی را روی محور نمایش می دهد؟ 

 

 ۵√−۲− (د                    ۱۳√+۲− (ج                   ۱۰√+۲− (ب                    ۵√+۲−(الف

−   و   ۵√  . بین دو عدد ۳-۵  چند عدد طبیعی وجود دارد؟  ۸√

  ۵  (د                                         ۴  (ج                                     ۲  (ب                             ۳  (الف

 

 درجه است. طول وتر روبرو به این زاویه برابر کدام گزینه است؟ ۶۰. در یک دایره، اندازه زاویه مرکزی ۳-۶

 ب( مساوی شعاع دایره                            الف( دو برابر شعاع دایره                         

 د(کوچکتر از شعاع دایره                                  ج(بزرگتر از شعاع دایره                     

 . پاسخ کوتاه دهید.۴

 برابرند، چه نامیده می شود؟متوازی االضالعی که اضالع آن باهم الف. 

 ب. حالت های همنهشتی دو مثلث را بنویسید.

 ج. اختالف مرکز دسته های متوالی برابر با چیست؟

 واحد اضافه شود، دامنه تغییرات چه تغییری میکند؟ ۲د. اگر به تمامی داده های آماری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱ 

 

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

OstadRiazi.com

ostadriazi.com

https://www.google.com/search?q=����+�����+�����+ostadriazi.com


 

 ردیف سواالت بارم

 

 

 

𝒃. عبارت جبری زیر را ساده کنید و مقدار عددی آن را به ازای ۵ = 𝒂 و ۲− =  به دست آورید.   ۱−

(−۲𝒂 + 𝒃)۲ + (𝒂 + 𝒃) (۳𝒂 − ۲𝒃) = 

 

 

= �⃗⃗�بردار  ،  �⃗⃗�  ، �⃗⃗� و  �⃗� با توجه به بردارهای  . ۶ −۲�⃗⃗� + ۲�⃗⃗� − �⃗�   .را رسم کنید 

 

 

 

= �⃗⃗�اگر  .۷ ۲𝒊 − ۳𝒋      و�⃗⃗� = ۳𝒊 + 𝒋     باشد، در معادله زیر مختصات�⃗⃗�   .را به دست آورید 

۴�⃗⃗� + ۲�⃗⃗� = ۲�⃗⃗� + ۴(
۱

−۲
) 

 

 

 به سواالت زیر پاسخ دهید: ۳۳۰تا ۱ اعداد . در غربال۸

 الف(مضارب چند عدد اول خط میخورد؟

 میخورد، کدام است؟خط  ۱۳ب(اولین عدد که با مضارب 

 خط میخورد؟ ۲۲۷ج( آیا عدد 

 ضلعی منتظم است؟ ۱۸ خارجیضلعی منتظم چند درجه بیشتر از اندازه هر زاویه  ۱۸. اندازه هر زاویه داخلی ۹

 

سانتی متر باشد، محیط لوزی را  ۱۲سانتی متر و اندازه قطر کوچک آن  ۱۶قطر بزرگ یک لوزی برابر  اندازه . اگر۱۰

 به دست آورید.

 

 

 

 

 ۵/۱  
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 حاصل عبارت زیر را بیابید. .۱۱

−۱
۱

۵
÷ ۰/۲ − ۲

۲

۳
÷ (−۱

۷

۹
) = 

 

 

بر دایره کوچکتر مماس هستند. چرا   CD و  ABمرکز هر دودایره است و خط های  O. در شکل زیر نقطه ۱۲

 همنهشت هستند؟ تساوی اجزای متناظر را بنویسید.  CODو   AOBمثلث های 

 

 

 . سه سکه را پشت سرهم پرتاب می کنیم.۱۳

 الف( نمودار درختی آن را رسم کنید.

 شانس را بنویسید. ب( تعداد حالت های هم

 سکه رو بیاید؟ ۲ج( چقدر احتمال دارد فقط 

 د( چقدر احتمال دارد هر سه سکه مثل هم بیایند؟

 

 

 . قسمتی از یک دایره داده شده است. روش یافتن مرکز آن را توضیح دهید و رسم کنید.۱۴
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 . حاصل عبارت های زیر را بیابید.۱۵

−(−√۴
۲
+√۳۶ × ۶۴ − ۵) × (√√۱۴۴ ÷√۹) = 

 

[(۲
۱

۳
)

۹

× ۹
۹
] ÷ ۲۱

۷
= 

 .زاویه ی خواسته شده را بیابیدکمان و در شکل زیر اندازه . ۱۶

  𝐴𝐶 = − − − �̂�      و       −− = − − − − −      

        
را نیز به نمرات او اضافه  ۱۵و  ۱۸است. اگر دو نمره  ۵/۱۳درس دانش آموزی برابر  ۱۰. میانگین نمرات ۱۷

 کنیم، میانگین جدید را بیابید.

 

 

 

 جدول زیر را کامل کرده و میانگین تقریبی داده ها را با استفاده از جدول به دست آورید. .۱۸

 فراونی ×مرکز دسته مرکز دسته فراوانی چوب خط حدود دسته ها

۰ ≤ 𝒙 < ۲۰ .............................. ........... ........................ ۱۵۰ 

.................................. .............................. ........... .......................... .......................................... 

 ..........................................  ۲۰  مجموع

 

 ....................................   میانگین تقریبی  

 ۵/۱  
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