
۱ : صفحه تعالی بسمه خانودگی: نام و نام
۹۶ ۲دی : امتحان تاريخ ايران اسالمی جمهوری پرورش و آموزش وزارت : پدر نام

۹صبح امتحان ساعت جم شهرستان پرورش و آموزش رياضی درس: نام
دقيقه امتحان:۸۰ مدت دستغيب شهيد اول ی متوسطه دبيرستان پايه:هشتم
: آموز دانش ی نمره ۹۶ سوم مستمرفصل آزمون خياط : دبير

. است در۲صفحه و سوال بر۱۷ مشتمل آزمون اين
بارم سواالت متن

. کنيد انتخاب را مناسب گزينه : کار دستور
نمره ٫۷۵ داد؟ انجام کاشيکاری توان می شکل کدام با (۱

منتظم ضلعی د)هشت منتظم ضلعی هفت ج) منتظم ضلعی شش ب) منتظم ضلعی پنج الف)
؟ است چقدر منتظم ضلعی پانزده در خارجی های زاويه محموع (۲

درجه ۷۲۰ د) درجه ۵۴۰ ج) درجه ۳۶۰ ب) درجه ۱۸۰ الف)
است؟ مقعر شکل کدام (۳

د) ج) ( ب الف)
نمره ۱٫۵ . کنيد مشخص را جمالت نادرستی يا درستی : کار دستور

. نادرست درست دارد. تقارن مرکز منتظم ضلعی هشت (۵
نادرست درست است. لوزی نوعی مربع هر (۶
نادرست درست . هستند مساوی هم با االضالع متوازی قطرهای ( ۷

۱نمره . کنيد کامل را خالی جاهای : کار دستور
. ميگويند ........ ، باشد برابر هم با هايش زاويه ی همه و هم با آن اضالع ی همه که شکلی به (۸

. دارد نام ........ منتظم ضلعی چهار شکل ( ۹
. دهيد جواب کامل و تشريحی صورت به سواالت به : کار دستور

نمره ۱٫۲۵ . کنيد وصل ب ستون به را الف ستوت های حمله از يک هر ( ۱۰

نمره ۱ کنيد رسم را ها شکل تقارن محور ( ۱۱

دوم ی صفحه در سواالت ادامه

1



بارم سواالت متن
۱نمره . کنيد تعريف را ضلعی چند ( الف ( ۱۲

. بنويسيد آنرا نبودن ضلعی چند دليل و نباشد ضلعی چند که کنيد رسم شکلی ( ب
۱نمره . کنيد پيدا را مجهول مقادير ذوزنقه و لوزی در ( ۱۳

۲نمره . بيابيد را شده خواسته های زاويه اندازه ( ۱۴

نمره ۱ . بنويسيد را نتيجه و کنيد رسم مناسب شکل عبارت دو برای ( ۱۵

نمره ۲ کنيد پيدا را مجهول مقدارهای شکل در ( ۱۶

۲نمره : منتظم ضلعی ده يک در ( ۱۷
کنيد حساب را داخلی ی زاويه ی اندازه ( الف

. کنيد حساب را خارجی ی زاويه ی اندازه ( ب
؟ کرد کاری کاشی شکل اين با ميتوان آيا ج)
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