
   5عالمه حلی 

 99دي ماه  –آزمون ریاضی هشتم پاسخ 

 

  .خانوادگی و شماره کالس نوشته شود نامه نام، نام هاي پاسخ باالي تمام برگه. 1: تذکر

هاي کوتاه  سپس در زمان باقی مانده پرسش. حل کامل پاسخ دهید هاي تشریحی را با راه براي مدیریت زمان ابتدا پرسش. 2          

  )حل بدون راه( اي را پاسخ دهید و چهار گزینه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .مشخص کنید هاي زیر را عبارت ☒یا نادرستی ☑درستی 

 درست      .وجود دارد pعدد اول بزرگتر از ، pبه ازاي هر عدد اول مانند  .1

  درست               .د صحیح منفی همان اعداد طبیعی هستندقرینه اعدا .2

   .است 13و  11و  7ب مضر  1001، عدد نادرست                        . هستنداول   1001،  101،  11هر سه عدد  .3

، عدد نادرست  .حذف می شود 3131زودتر از عدد  2491عدد  4000در روش غربال اعداد اول کوچک تر از  .4

  .شود حذف می 47توسط  2491و عدد  37توسط  3131

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .جاهاي خالی را با عبارت مناسب پر کنید

معکوس آن عدد  سوم یک چهار واحد کمتر از کم شود، حاصل عدد آن بععددي مراگر از « عبارت کالمی   .5

  .شود نوشته می ......       x-x2 =1/(3x)- 4   ......  به زبان جبري به شکل »شود  می

  .است.....   )1-همان عدد  (خودش   ... معکوس بزرگترین عدد صحیح منفی برابر .6

  .دارد) درجه 90کمتر از (زاویه داخلی تند ....   سه  ....حداکثر ضلعی محدب  ندچهر  .7



   .........وجهی کرد عبارتند از  ضلع تک به کاري ضلع توان کاشی ها می هاي منتظم محدب که با آن ضلعی چند .8

  . ...... شش ........و   ........ چهار ..........و ...... سه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .گزینه صحیح را انتخاب کنید

  :با است بیشترین تعداد اعداد طبیعی دو رقمی پشت سر هم که همگی مرکب باشند، برابر . 9

      1 (5                       2 (6                           3 (7                       4 (8 

  

این عدد . است 65عالوه یک ششم عددي برابر  عالوه یک چهارم به عالوه یک سوم به حاصل جمع نصف به .10

 چند است؟

     1  (26                      2 (28                         3 (52                     4 (54 

  

� اگر . 11 < 0 <    صحیح است؟همواره کدام گزینه  ،باشد �

     1 (�4 < �4             2 (�4 > �4                3 (�5 < �5           4 (�5 > �5  

  

   ؟رقم صفر وجود دارد چند 2×3×4×...  ×25×26ضرب  حاصلسمت راست  در. 12

  شش)  4                    پنج)  3یک                           ) 2                        صفر  ) 1    

  

  

  

  



   هاي تشریحی پرسش                                                  

  .حاصل عبارت هاي زیر را به دست آورید. 13
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.    اول باشند، وجود دارد؟  آن ها را با دلیل مشخص کنید 330چند عدد دو رقمی مرکب که نسبت به عدد . 14

                                  .   13*7و    72: وجود دارد دو رقمی دو عدد مرکبتنها  پس 2*3*5*11=330چون  

  

  ، ها به روش غربال و حذف اعداد غیر اول بین آن براي تعیین اعداد اول. ایم را نوشته 700تا  200اعداد . 15 

  خورد؟ چندمین عددي است که خط می 699عدد ) الف(

  

  

  خورد چند است؟  آخرین عددي که خط می) ب(



، واحد 40به محیط بزرگتر گوشه هاي یک مثلث متساوي االضالع 

بریده هاي سه مثلث کوچک  محیط نامنتظم حاصل برابر مجموع

 

هاي مجاور دقیقا در یک  ضلعی 5که هر کدام با 

ضلعی  هاي داخلی چند ي زاویه تعداد اضالع و اندازه

  

گوشه هاي یک مثلث متساوي االضالع از سه مثلث متساوي االضالع هم اندازه 

نامنتظم حاصل برابر مجموع شش ضلعی محیططوري که 

  چقدر است؟ محیط شش ضلعی

که هر کدام با  همنهشت به طوريمنتظم  هاي ضلعی 5 از به هم چسباندن

تعداد اضالع و اندازه. توان یک حلقه کامل درست کرد میضلع مشترك باشد، 

  .بوجود آمده داخل حلقه را مشخص کنید

سه مثلث متساوي االضالع هم اندازه . 16

طوري که  شده است بهبریده 

محیط شش ضلعی. استشده 

  

  

  

  

از به هم چسباندن. 17

ضلع مشترك باشد، 

بوجود آمده داخل حلقه را مشخص کنیدمحدب 

  

  

  

  

  



  اگر . می نامیم Dرا  Cو  Bهاي داخلی 

 

  .را بدست آورید

اگر در هر . قطار رزرو شده استیک واگن از 

تعداد این . ماند ی میکوپه خال3دهیم 

آموزان تعداد دانش  = 5x+2=6(x-3) 

آموزان تعداد دانش  = 5*20+2=102

هاي داخلی  ساز زاویه ي برخورد دو نیم ، نقطه ABCدر مثلث مختلف االضالع 

  .را بدست آورید � BDCي زاویه   باشد، اندازه
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واگن از یک مدرسه تمام کوپه هاي یک براي سفر تعدادي از دانش آموزان 

دهیم  نفر را جا 6ماند و اگر در هر کوپه  نمینفر جایی 2براي  ،جا دهیم

  است؟ دانش آموزان چند نفر

3)   5x+2=6x-18  x=20 , 

5*20+2=102 

در مثلث مختلف االضالع . 18

78
°

  =A � باشد، اندازه

 

ي   جواب معادله. 19

براي سفر تعدادي از دانش آموزان  . 20

جا دهیم رانفر  5کوپه 

دانش آموزان چند نفر

X= ها  تعداد کوپه  


