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 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نام و نام خانوادگی:                                 

 استان اصفهان مدیریت آموزش و پرورش 

 خرد دبیرستان دوره اول متوسطه

 نام دبیر: خانن هحودی ریاضی نام درس:

 صبح ۰۱ ساعت اهتحاى: شتنپایه: ه شتن: هکالسنام  نام پدر:

 دقیقه 9۱: هدت اهتحاى ۱۰/۱3/۰398تاریخ اهتحاى: ۰397 - 98هاه سال تحصیلی  خرداد

 نام و نام خانوادگی و امضای مصحح:                          جمع نمره با حروف:                                          عملی:                                                                                                 -نمره شفاهی نمره کتبی:

 نوره صفحه ۴ سواالت در  ردیف

۰ 

  تؼییي کٌیذ. یا  تا ػالهت ّای زیر را  درستی یا ًادرستی ػثارت

 ّای هٌتظن، هرکس تقارى ًذارًذ. زٍج ضلؼی □

 الساٍیِ است هثلث قائن 5ٍ  4ٍ  3هثلثی تا اضالع  □

  تٌْا ػذد صحیحی کِ هؼکَس ًذارد، ػذد یک است.□ 

 ّا( است. آٍری، سازهاًذّی ٍ تحلیل ٍ تفسیر اطالػات )دادُ ػلن آهار، ػلن خوغ □

۰ 

 نوره

۲ 

 ی خالی را تا ػثارت هٌاسة پر کٌیذ. ّاخا

 گَیین.  تِ اختالف تیشتریي دادُ ٍ کوتریي دادُ ......................... هی 

 ِرٍ تِ قطر تراتر ...................... درخِ است. ی هحاطی رٍتِ زاٍی 

 ّا است. ّا تراتر ................... آى اگر دٍ ػذد ًسثت تِ ّن اٍل تاشٌذ، ک.م.م آى 

 ُخط تِ یک فاصلِ است. خط از دٍ سر پارُ ّر ًقطِ رٍی ................ یک پار 

۰ 

 نوره

3 

 هٌاسة را اًتخاب کٌیذ.  گسیٌِ

 :اًذازُ ّر زاٍیِ داخلی در یک ّشت ضلؼی هٌتظن تراتر است تا 

 درخِ 130د(            درخِ        145 ج(                درخِ 140ب(                  درخِ 135الف( 

  تذست آهذ. آى ػذد را تیاتیذ.                                          15تا کن کردین، ػذد  10از پٌح تراتر ػذدی 

 6د(            5ج(            4ب(        3الف(

 ُهتر تاشذ، خط ٍ دایرُ چٌذ ًقطِ  ساًتی 4هتر ٍ فاصلِ هرکس دایرُ تا خط  ساًتی 6ای  اگر شؼاع دایر

 هشترک دارًذ؟

 ًقطِ 3د(  ًقطِ هشترک ًذارًذ                   ج(                 ًقطِ    2ب(                      ًقطِ 1الف( 

  کذام است؟ ۶۶ ۹√حاصل 

 4د(              5 ج(         6ب(          7الف( 

۰ 

 نوره

۴ 
[
۴

۷
 ( 

۶

۳
)]  [

۵

۱۶
 

۱

۱۶
]   

 رٍ را تیاتیذ. هقذار ػثارت رٍتِ
۲۰/۰ 

 نوره

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


2 

 

۰ 

 تِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ: 100تا  1در رٍش غرتال اػذاد 

 خَرد ،چیست؟ خط هی 7الف( اٍلیي ػذدی کِ تخاطر 

 در ایي غرتال خط هیخَرد؟چرا؟ 87د ب( آیا ػذ

7۰/۱ 

 نوره

۶ 

 را تیاتیذ.  هتَازی االضالع است. اًذازُ  ABCDچْارضلؼی 

 

 

 

۰ 

 نوره

7 

(  ۳) (  ۳)   

۶

۱
  

۶

۳
 

۵

۶
 

 رٍ را سادُ کٌیذ. ػثارت خثری رٍتِالف( 

 رٍ را حل کٌیذ. ب( هؼادلِ رٍتِ

۰/۱ 

 نوره

 

7۰/۱ 

 نوره

8 

 ⃗⃗   ⃗⃗   ⃗⃗  

]  ⃗⃗ ٍ     ۳   ۸  ⃗⃗ الف( اگر 
 ۱

۱
 گاُ هختصات تردار زیر را تیاتیذ. تاشذ، آى   [

 

]  ⃗⃗ ب( اگر دٍتردار 
۳  ۶

۷
]  ٍ ⃗⃗  [

 ۱

۱  ۶
 را تیاتیذ. n , mاًذازُ ٍ ّن خْت تاشٌذ، هقذار  هَازی، ّن [

 

 

۰ 

 نوره

 

 

۰/۱ 

 نوره

9 

 ًْشت ّستٌذ. ّن     و    رٍ ثاتت کٌیذ دٍ هثلث  در شکل رٍتِ

 

 

 

۲۰/۰ 

 نوره

۰۱ 

 طَل هستطیل هقاتل را تیاتیذ.

 

 

 

7۰/۱ 

 نوره

2𝑥  3۰ 

۴𝑥 

۵ ۶۳ 

A B 

O 

H 
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۰۰ 

 را تیاتیذ. x  ٍzشَد. هقادیر هٌطثق هی CDEتر هثلث اًتقال تا  ABCهثلث 

 

 

 

۰ 

 نوره

۰۲ 

 دار تٌَیسیذ. حاصل ػثارات زیر را تِ صَرت ػذدی تَاى

30
7
 30

5

6
10
 5

10
۱] )ب                                                

۵
 ۳

۵
] [۳۶

۵
 ۳

۵
 )الف  [

۰/۰ 

 نوره

۰3 

 پیذا کٌیذ. ۶۷√ و ۵√الف( دٍ ػذد طثیؼی تیي 

 

 ب(در داخل هرتغ از ػذد هٌاسة استفادُ کٌیذ.

√۶۱ √                                                                       ب) ۳√          
۴۹

۳۶
 )الف 

 را رٍی هحَر ًشاى دّیذ. ۵√ ۱ج( ػذد 

 

 

۰/۱ 

 نوره

 

 

7۰/۱ 

 نوره

 

۰/۱ 

 نوره

۰۴ 

 خذٍل زیر را کاهل کٌیذ.

 حذٍد دستِ خط ًشاى فراٍاًی هرکس دستِ فراٍاًی  هرکس دستِ

  5  ۴    ۶۱ 
 

75/0 

 ًورُ

۰۰ 

 را تِ آى اضافِ کٌین، هیاًگیي خذیذ را تیاتیذ. 7ٍ  5تاشذ. اگر دٍ دادُ  هی 12دادُ  4هیاًگیي 

1 

 ًورُ

7 𝐳 

۳𝒙 ۶ ۱𝒙 ۵ A B 

C 

D E 

F 
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 باشید.موفق 

۰۶ 

 کٌین. پرتاب هییک سکِ ٍ یک تاس را 

 الف( تؼذاد کل حاالت هوکي را تٌَیسیذ.

 ب( احتوال ایٌکِ تاس ػذد زٍج ٍ سکِ رٍ تیایذ چقذر است؟

75/0 

 ًورُ

۰7 

 تر دایرُ هواس است. اًذازُ شؼاع دایرُ را تیاتیذ. ABدر شکل زیر 
75/0 

 ًورُ

 

۰8 

 هرکس دایرُ است. هقادیر خَاستِ شذُ را تیاتیذ. Oدر شکل هقاتل 

 

 ̂                            ̂   

  ⏜  =                         ⏜  =   

1 

 ًورُ

۰9 

 درپی کواى تسًین. اگر دّاًِ پرگار را تِ اًذازُ شؼاع دایرُ تاز کٌین ٍ از یک ًقطِ رٍی هحیط دایرُ پی

 شَد؟ چٌذ کواى تقسین هیالف( دایرُ تِ 

 ب(اًذازُ ّر کواى چٌذ درخِ است؟

 ج(طَل ّر کواى چِ کسری از دایرُ است؟

 

75/0 

 ًورُ

A B 

O 

12 

13 

O 

A 

B 

C 
۷0 

1 
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ف
ردی

 

 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
 

1 

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

 

 )        ( الف( اگر عددی منفی در یک بردار ضرب شود، راستای آن بردار تغییر می کند.

 ب( هر دو مثلث متساوی االضالع، همنهشت هستند )        (

 یک مثلث قائم الزاویه است. )        ( ۲√۵و  ۵ و ۵ج( مثلثی با طول اضالع 

 ضرب کنیم، میانگین تغییر نمی کند. )        ( ۵د( اگر همه داده های آماری را در 

 یک عدد طبیعی وجود دارد. )        ( ۱۱√ و ۳√ه( بین 

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

۵/1 

2 

 جمالت زیر را با کلمات یا اعداد مناسب کامل کنید.  

 

 +( برابر عدد .................................... است.2( نسبت به )-۴الف( قرینه عدد )

 ب( هرگاه برداری موازی محور ................................ باشد، طول آن صفر است.

 ................................ در یک بردار، قرینه آن بردار به دست می آید.ج( با ضرب عدد 

 سانتی متر، برابر .................................. سانتی متر است. ۶اندازه قطر مربعی به ضلع د( 

 ............... است.ه( اگر همه داده ها با هم برابر باشند، دامنه تغییرات برابر ..........................

 زاویه محاطی روبرو به قطر دایره، زاویه ..................................... درجه است.و( 

۵/1 

3 

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

 

 یک عدد صحیح منفی باشد، بزرگترین کسر بین کسرهای زیر کدام است؟  𝒂الف( اگر 

1)𝒂

۲
                              2) 

𝒂

۷
                                      3) 

𝒂

۵
                              ۴) 

𝒂

۳
                                                           

ب( جواب معادله 
۲𝒙−۳

۴
− ۱ =

𝒙−۵

۳
 کدام است؟  

1)
۱

۴
                              2)2                                       3)−

۱

۴
                            ۴)

۱

۲
 

2 

 ۴از  ۱صفحه ی 

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

  : هشتم قطعم

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

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

 صفحه ۴ سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران ۱۱اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

  دختراهن دولتیغیر  دبیرستان                                                                                            

 95 -96سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

 ریاضی نام درس:

 رویا معمار :نام دبیر

 ۰۵/۰3/۱397 :امتحان تاریخ

  صبح  ۸  :امتحان ساعت

 دقیقه۱۲۰ : امتحانمدت 
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ج( 
۱

۲۷
۹عدد   

۳
 کدام است؟ 

1)3                              2)۹                                       3)۲۷                            ۴)۸۱ 

 برابر کدام گزینه است؟ 1۰1و  1۰3و .... و  13۹3د( میانگین اعداد 

1)۵3۹2                       2)۷۴۷                                  3)۱۴۹۴                       ۴)۳۱۹۳ 

 

 

۴ 

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

(−۲
۱

۲
+ ۱

۱

۳
) ÷ (−۱

۱

۴
× −

۲

۵
) = 

 

۷۵/۰ 

۵ 

 : 2۰۰تا  1در غربال اعداد 

 الف( مضارب چند عدد اول خط می خورد؟

 خط می خورد، کدام است؟ ۷ب( اولین عددی که با مضارب 

 خط می خورد؟ 1۵1ج( آیا عدد 

 

1 

۶ 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

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

 ......................................... .. ب(چندضلعی ای که مرکز تقارن ندارد

 ..................................... ج( شکلی را نام ببرید که بی شمار محور تقارن دارد.

۷۵/۰ 

۷ 

 هر زاویه داخلی یک هشت ضلعی منتظم، چند برابر هر زاویه خارجی آن است؟ 

 

 

۷۵/۰ 

8 
𝒙۲ مقدار عددی عبارت جبری + ۴𝒚   را به ازای 𝒙 = 𝒚 و ۱− =  به دست آورید.   ۲−

 
۵/۰ 

۹ 

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

𝒂۲𝒃 − 𝒂𝒃۲

𝒂۳𝒃۲ − 𝒂۲𝒃۳
= 

۵/۰ 

 ۴از  ۲صفحه ی 
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1۰ 

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

۴𝒊 − ۶𝒋 + ۳�⃗⃗� = (
−۵

۳
) 

۷۵/۰ 

11 

 را به دست آورید . ABCمحیط مثلث 

 

 

       

1 

12 

 ثابت کنید هر نقطه روی عمودمنصف یک پاره خط ، از دو سر آن پاره خط به یک فاصله است.

 

 

 

 

2۵/1 

13 

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

 دو مثلث کافی است؟ 

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

 

۵/۰ 

1۴ 

 حاصل عبارت زیر را به دست آورید و به صورت تواندار بنویسید.

(−۳)۷ × ۲
۴
× ۴

−۲
۵
× (−۹)۲ × ۱۸

= 
۷۵/۰ 

1۵ 

۳−     عدد +  ور اعداد نمایش دهید. این عدد بین کدام دو عدد صحیح متوالی قرار دارد؟حرا روی م      ۱۰√

 

 

 

1 

1۶ 

 اعداد رادیکالی زیر را به صورت ضرب یک عدد طبیعی در یک رادیکال بنوبسید.

     √۳۰۰ =                                                                       √۱۸ = 

 

1 

 ۴از  3صفحه ی 
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 نمره ۲۰جمع بارم : 

1۷ 

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

مرکز دسته مرکز دسته فراوانی خط نشان دسته ها ×  فراوانی

۰ ≤ 𝑥 < ۴  ...................... .................... ......................... 

۴ ≤ 𝑥 < ۸ ................................... ..................... ۶ .......................... 

……………….. ................................... ۸ ....................... ........................... 

 ...........................  ۲۰  جمع

 

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

2۵/1 

18 

 در پرتاب همزمان سه سکه :

 الف( نمودار درختی را رسم کنید.

 ب( تعداد همه حالت های ممکن چندتاست؟

 ظاهر شود، چقدر است؟«  رو» دو  دقیقاج( احتمال اینکه 

 

 

1 

1۹ 

 را به دست آورید. لها و کمان های مجهو در شکل زیر اندازه زاویه

 

𝑨𝑩 = − − − − − −         �̂� = − − − − − − −     �̂� = − − − − − − − 

 

۷۵/۰ 

2۰ 

 قسمتی از یک دایره داده شده است. چگونه می توانیم مرکز آن را مشخص کنیم؟ مراحل انجام کار را توضیح دهید.

 

۷۵/۰ 

21 

 سانتی متر است. 2 ، در یک ساعت دیواری، طول عقربه ساعت شمار

 ساعت، چه زاویه ای را طی می کند؟ ۵این عقربه پس از گذشت  (الف

𝛑) ب( طول کمانی که طی می کند چقدر است؟ ≈ ۳) 

 

۷۵/۰ 

 ۴از  ۴صفحه ی 
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 تِ ًام خذا 1396/  3/  4تاریخ اهتحاى: 

 پزٍرش   ٍ  ٍسارت آهَسش

 : استاىآهَسش ٍ پزٍرش  ادارُ کل

 پزٍرش ضْزستاى: ٍ   هذیزیت آهَسش

 آسهَى ّواٌّگ هٌطقِ ای پایِ ّطتن

                                                ..................................خاًَادگی:   ًٍام ًام

                                             ...............................ضؼثِ کالس:   صثح 8  ساػت اهتحاى:

 ........................ًام هذرسِ:  دقیقِ 80هذت پاسخگَیی: 

 ّطتن پایِ  ریاضی: درس ًام 3تؼذاد صفحِ: 

 1396ًَتت اهتحاى: خزدادهاُ  18تؼذاد سؤال: 

تٌَیسیذ.خَردگی درایي تزگِ  ّا را تا خط خَاًا تذٍى قلن سَاالت راتِ دقت تخَاًیذ ٍ سپس خَاب آى "آهَساى ػشیش ضوي آرسٍی هَفقیت تزای  ضوا لطفا داًص تارم  ردیف 

1
 

 یذ.کٌهطخص  ًادرست را تا ًواد  ّایٍِ خول درست را تا ًواد  یّاِخول

     .   ضَدحاصل ضزب ّز ػذد در هؼکَس خَدش تزاتز یک هیالف( 

                                                                  گَیا است.   49√ػذد  ب(

                                             ضلؼی هٌتظن هزکش تقارى دارد. ّفت ج(

                ّای هساٍی، تزاتزًذ.ّای رٍتزٍ تِ کواىد( در یک دایزُ ٍتز

1 

1
 

 ی هٌاسة کاهل کٌیذ. یا ٍاصُ خاّای خالی را تا ػذد

                 است......... ..........، هٌفی دٍ رقویػذد صحیح  تزیيتشرگالف( 

 ضَد.ّا تزاتز ...................................... هیاگز دٍ ػذد ًسثت تِ ّن اٍل تاضٌذ، آًگاُ ک.م.م. آى  ب(

           ............... است..........پارُ خط .... آى اس دٍ سز یک پارُ خط ّز ًقطِ رٍی ػوَد هٌصف ج(

 ضَد.هی  ................. ّز ػذد غیز صفز تِ تَاى صفز تزاتز  د(

2 

1
 

 ی درست را اًتخاب کٌیذ.در ّز یک اس سؤاالت سیز گشیٌِ

 کذام چٌذ ضلؼی هحَر تقارى دارد اها هزکش تقارى ًذارد؟  ❶

       د( هستطیل           االضالعج( هتَاسی         االضالع ب ( هثلث هتساٍی                     الف( لَسی          

 تزاتز است تا: 2(73)ػثارت  حاصل ❷

  732 د(                            76ج(                                          75ب(                             79 (الف        

                              تِ کذام یک اس ػذدّای سیز ًشدیکتز است؟ Aًقطِ  ❸
                                                                                                                                            6     +  5     +   4    +  3    +   2   +     1    +     0         1-        2- 

  24√ د(                          27√ ج(                                   36√ ب(                            34√الف(      

   ی ّز کواى چقذر است؟ای کِ تِ پٌح کواى هساٍی تقسین ضذُ است اًذاسُدر دایزُ ❹

 90د(                              72ج(                                         45ب(                            36الف(        

3 

1 25
  5 4⁄  3 2⁄                                                  ( 

12
25
)  ( 

6
5
)   

  .آٍریذ دستتِ سیزرا ّایػثارت حاصل

 

4 

0 75
 

                                  91                                                                  یا هزکة. استاٍل  هقاتلهطخص کٌیذ ػذد الف( 

 تاضذ. ایي دٍ ػذد را هطخص کٌیذ.  هی 43ب ( هدوَع دٍ ػذد اٍل 

 

5 

ی دٍمی سؤاالت در صفحِاداهِ  

A 
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2صفحِ  تارم  ردیف 

1 5
 

 . ّستٌذ هَاسی 2 ٍ  1  خط هقاتل دٍ ضکل لف( درا

 آٍریذ.       دست تِ را ّای هدَْلساٍیِ اًذاسُ        
 

               ......... ̂ =                          ............=   ̂            

 تاضذ؟  .........................هٌتظن چقذر هیضلؼی یک دٍاسدُ ّای خارخیهدوَع ساٍیِب( 

 هٌتظن  را تذست آٍریذ. ضلؼیّطت  یک داخلی ّایساٍیِ ی ّز یک اساًذاسُ( ج

 

6 

2
 

6   5  2   3   

5   3     (      ) 

 سیز را سادُ کٌیذ.         الف( ػثارت خثزی

 (.کٌیذ تدشیِ) خثزی تٌَیسیذ دٍ ػثارت ضزب صَرتتِ را سیز خثزی ب( ػثارت

 

12  8                                                                                                    .    کٌیذ حل را هقاتل یج( هؼادلِ  5  9 
 
 

 

7 

0 5
 

                                                                                                .                      ذیکٌ رسن را )تزآیٌذ( خوغحاصل تزدارسیز،  در ضکل
   

8 

1
 

 ⃗   ⃗⃗   ⃗⃗   

 تاضذ:     4  2  ⃗⃗ ٍ    2  3  ⃗⃗ اگز 

]  ⃗⃗                             را تٌَیسیذ.  ⃗⃗ ٍ   ⃗⃗  الف( اتتذا هختصات تزدارّای

      

]                                   ⃗⃗  [

      

]            

 را حساب کٌیذ.  ⃗⃗   ⃗⃗   ⃗ ب( هختصات تزدار 

 

9 

1
 

 .حساب کٌیذرا  قطز هستطیلی ٍاحذ تاضذ اًذاسُ 3ٍ  4اگز طَل ٍ ػزض یک هستطیل 
                                                                                                                                                                                       

  

 

10 

1
 

 را هحاسثِ ًواییذ.   ٍ   ی اًذ. اًذاسًُْطتدٍ هثلث سیز ّن 

 
11 

ی سَمی سؤاالت در صفحِاداهِ  

�⃗�  

𝑥 
 
4 

3 

𝑎  

°40  

x 

y 

°130  

𝑑1 

𝑑2 

𝑥  2 

3𝑦 

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


 

3صفحِ  تارم  ردیف 

1
 

ًْطتی را تیاى اًذ حالت ّنًْطتدر ّز حالت اگز دٍ هثلث ّن اًذ.ّای هساٍی دٍ هثلث هطخص ضذُّا ٍ ساٍیِدر ّز قسوت تؼضی ضلغ

 تاضذ؟ًْطتی دٍ هثلث کافی ًویًواییذ ٍ هطخص ًواییذ در کذام گشیٌِ اطالػات دادُ ضذُ تزای ّن

 د                   الف                                                 ب                                      ج                                                              

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

 

12 

1
 

 .تٌَیسیذ دارتَاى ػذد یک صَرت تِ را سیز ّایػثارت حاصل

 5   3                               89
 49

                               34
 24

 65
  

13 

1
 

√34   

 الف( هقذار دقیق خذر سیز را حساب کٌیذ. 

  √9  16   

 را تا یک رقن اػطار تِ دست آٍریذ. ) تا راُ حل( 34ب ( هقذار خذر تقزیثی ػذد 

 

14 

1 5
 

 ّای ٍی را حساب کٌیذ. است. هیاًگیي ًوزُ 15ٍ  13، 17آهَسی  ّای درس ریاضی داًص ًوزُ الف( 

 

 . کٌیذ کاهل را آى است، سیز صَرت تِ آهاری خذٍل یک اس ب( قسوتی

ٍاًی هزکش دستِ فزاٍاًی  دستِزکشه  حذٍد دستِ  چَب خط فزا

    12     8  

 

 

 

15 

1 5
 

 . اًذاسینهی را سکِ دٍ

 َیسیذ.هوکي را تِ کوک ًوَدار درختی یا خذٍل تٌ ّایحالت یّوِالف( 

 ذ، چقذر است؟ٌتیای پطتب( احتوال ایٌکِ ّز دٍ سکِ 

 

16 

1
 

 یک دایزُ را ًسثت تِ ّن تا رسن ضکل تیاى کٌیذ ٍ تگَییذ در کذام حالت خط تز دایزُ هواس است؟ سِ ٍضؼیت یک خط ٍ

 

 

17 

1
 

 ّا ٍ کواى خَاستِ ضذُ را تٌَیسیذ.                     ی ساٍیِ اًذاسُهزکش دایزُ است. O ی  ًقطِضکل هقاتل  در

 

 ̂                                          ̂                          

                                                          ̂                                    
 

18 

 جمع بارم                                                          اضیماست/ گروه ریی عسیسان آرزوی قلبی موفقیت همه 20

°60 

C A 

B 

O 
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 1صفحه 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 ردیف سواالت     بارم

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

  هشتم متوسطه  پایه و رشته :

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

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

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

2مدیریت منطقه   

مرزداران                                   پسرانهاول دبیرستان دوره   

1395-96سال تحصیلی  دوم نوبت امتحانات   

  ریاضی :نام درس

06/03/6139:  تاریخ امتحان  

.صبح0010:: ساعت امتحان  

.دقیقه   100   :مدت امتحان  

 

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

 . وجود دارد بی شمار عدد گویا صحیحبین هر دو عدد  الف(

 . هر دو مثلث متساوی االضالع با یکدیگر هم نهشت هستند ب( 

 است.  3برابر   -32xy ج( ضریب عددی 

 باشد.  درجه می 360یک مثلث  خارجید( مجموع زاویه های 

 

 1.5                                                                                                 جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنید. -2

 نامیم.باشد را دو عدد ...................................... می 1الف( دو عدد را که ب.م.م آنها نسبت به یکدیگر برابر 

 باشد.دارای ............................. محور تقارن می ضلعی منتظم هشتب( هر 

 گویند.چند ضلعی .......................... میدرجه باشد  180های آن کوچکتر از  ج(به چندضلعی که همه زاویه

 گوییم................................. میزاویه  مثلث راس به زاویه بین یک ضلع و امتداد ضلع دیگر در یک د(

 .ص در دایره می توان رسم نمودخاویه محاطی رو به روی یک کمان مش............................. ز....ه( 

.شعاع دایره در نقطه تماس بر خط مماس ................................ است و( 

 

 1                                                                              را مشخص نمایید. 105تا  85با روش غربال اعداد اول بین  -3
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 2صفحه 

 

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

             

             

 

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

 

 

 1                                                                                                         عبارت جبری مقابل را ساده نمایید. -6

             

 

 1                                                                             را به دست آورید. x بردار  در معادله مختصاتی مقابل مقدار-7
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 3صفحه 

 

 

  

 1.25                                                                      . را به دست آوریدو مساحت ذوزنقه   xضلع اندازه  در شکل زیر -8

                                                                       

 

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

                 

 

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

               

 

                                                                                                                                                                            . را روی محور نشان دهیدروبه رو عدد  -11

                                                                                                                                                        1.5 
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 4صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3                                                         :الس به صورت زیر است آموزان یک کنفر از دانش  20نمره های ریاضی  -12

           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 –  

 ( دامنه تغییرات را مشخص کنید.الف

 را به دست آورید. سیانگین نمرات ریاضی کالمزیر را کامل نموده و  جدول( ب

  

 

 

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

          

 

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

                                                                                                                                                                 

                    دو پیروز باشیموفق                                                                                        

 فرجاد                                                                                                                      
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