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نمونه سواالت فصل  3پایه هشتم سال تحصیلی 39-33
تاریخ:

-1

پاسخ درست را با عالمت 

و پاسخ نادرست را با عالمت

مشخص کنید.

الف)نه ضلعی منتظم مرکز تقارن دارد .
ب)مستطیل چهار محور تقارن دارد .
پ)هشت ضلعی منتظم مرکز تقارن ندارد.
ت) قطر های مستطیل محور تقارن آن است.
ث)در هر متوازی االضالع قطر ها یک دیگر را نصف می کنند.
ج) در هر مستطیل قطرها عمود منصف یک دیگرند.
چ)اندازه هر زاویه های داخلی یک  nضلعی منتظم از رابطه ی  )n-2(×181بدست می آید.
ح) متوازی االضالع مرکز تقارن ندارد.
خ)ده ضلعی منتظم  11محور تقارن دارد.
د) اگر خطی دو خط موازی را به صورت مورب قطع کند  8زاویه مساوی به وجود می آورد.
ذ) مربع نوعی لوزی است.
ر)اندازه هر زاویه داخلی یک پنج ضلعی منتظم  22درجه است.
ز )به چند ضلعی که همه ی زاویه هایش کم تر از  181درجه است چند ضلعی مقعرمی گویند.
ژ) مجموع زاویه خارجی هر  nضلعی محدب 181.درجه است.
س)لوزی نوعی مربع است.
 -2جمالت را کامل کنید:
الف ) اگر تعداد اضالع یک چند ضلعی منتظم فرد باشد  ،آن چند ضلعی مرکز تقارن.............
ب) اگر تعداد اضالع یک چند ضلعی منتظم ..........باشد  ،آن چند ضلعی مرکز تقارن دارد .
پ)در هندسه به هر خط شکسته بسته ................گفته می شود.
ت) اگر در یک چند ضلعی ....................و..........................باشند می گوییم آن چند ضلعی منتظم است.
ث)دو خط عمود بر یک خط با یک دیگر ....................هستند.
ج) اگر خطی بر یکی از دو خط موازی عمود باشد ،آن گاه ....................
چ) شکل ..........بی شمار محور تقارن و.........مرکز تقارن دارد.
ف)هفت ضلعی منتظم مرکز تقارن ...................
ح) اگر مجموع زاویه های داخلی یک nضلعی  2221درجه باشد  ،آن گاه  nبرابر ............است.
خ)به چند ضلعی ای که زاویه های آن کوچکتر از  181درجه باشد  ،چند ضلعی  ).........(............می گویند.
د)به چند ضلعی ای که دست کم یک زاویه آن ............از181°باشد  ،چند ضلعی  ).......(..........گفته می شود.
ذ) در هر مثلث اندازه ی هر زاویه ی خارجی برابر است با مجموع دو زاویه ی .............غیر مجاور .
ر) ..............متوازی االضالعی است که زاویه قائمه و ضلع های برابر دارد.

ز)اگر  a bو  b Cو  C dباشد ،آن گاه  a ... dاست.
ق)در مثلث متساوی الساقین............خط تقارن مثلث می باشد.

صفحه دوم نمونه سواالت فصل  3ریاضی هشتم سال تحصیلی 39-33
 -3دورگزینه صحیح خط بکشید.
الف)کدام یک از چهار ضلعی های زیر مرکز تقارن دارد ولی محور تقارن ندارد؟
 )1مستطیل

 )2ذوزنقه متساوی الساقین

)9لوزی

 )3متوازی االضالع

ب ) کدام گزینه  ،شکل منتظم است.
 )1مستطیل

 )2ذوزنقه متساوی الساقین

)9لوزی

 )3مثلث متساوی االضالع

پ)تعداد محور های تقارن کدام شکل از همه بیشتر است؟
)1متوازی االضالع

)2پنج ضلعی منتظم

 )9مربع

 )3مثلث متساوی االضالع

ت)کدام چهار ضلعی متوازی االضالع نیست؟
 )1مستطیل

 )2مربع

)9لوزی

 )3ذوزنقه

ث) اندازه هر زاویه داخلی یک  11ضلعی منتظم  ،چند درجه است؟
121 )1

131 )2

128 )3

199)9

ج)کدام یک از شکل های زیر مرکز تقارن دارد؟
 )1نیم دایره

 )2ذوزنقه متساوی الساقین

)9لوزی

 )3مثلث متساوی االضالع

چ)در کدام چهار ضلعی قطر ها نیم ساز زاویه مقابل است؟
 )1متوازی االضالع

 )2ذوزنقه

)9هیچ کدام

 )3لوزی

ح)اندازه هر زاویه داخلی یک  nضلعی منتظم  118درجه است  .تعداد اضالع کدام گزینه است؟
3 )1

8 )2

1)3

2)9

د) اختالف مجموع زاویه های داخلی یک شش ضلعی از مجموع زاویه های خارجی آن شش ضلعی چند درجه است؟
311 )1

291 )2

311 )3

181)9

خ(در کدام چهار ضلعی ها قطر ها عمود منصف یک دیگرند؟
 )1لوزی و مستطیل

 )2لوزی و مربع

 )3مربع و مستطیل

 )9متوازی االضالع و مستطیل

-9مجموع زاویه های داخلی یک چند ضلعی  3111درجه است  .تعداد اضالع این چند ضلعی راپیدا کنید.

 -2اندازه هر یک از زاویه های خارجی nضلعی منتظم زیر را بدست آورید.
الف)  1ضلعی منتظم
ب)  2ضلعی منتظم
پ) 18ضلعی منتظم
ت)  12ضلعی منتظم
 -1اندازه هر زاویه ی داخلی یک هیجده ضلعی منتظم را بدست آورید.

صفحه سوم نمونه سواالت فصل  3ریاضی هشتم سال تحصیلی  39-33ندای ریحانه
 -2نیمساز چهار زاویه یک مستطیل را رسم کنید  .از ادامه این نیمساز ها چه شکلی در داخل مستطیل درست می شود آن را
رسم و نام را بنویسد .

 -8چهار خاصیت مستطیل را بنویسید.

 -3بعد از پیدا کردن مقدار 𝑥 اندازه زاویه ها را بدست آورید.

111

12 𝑥 -2
1 𝑥 +2

13𝑥+2

1 𝑥 -21

 -11چهار ضلعی مقابل متوازی االضالع است  .محیط شکل را بدست آورید.

3 a -2
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؟
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 -11در هر یک از شکل ها مقدار 𝑥 را بدست آورید.
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شش ضلعی
منتظم

3𝑥-2
مربع

𝑥

𝑥11

هشت ضلعی
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االضالع

𝑥

صفحه چهارم نمونه سواالت فصل  3پایه هشتم
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 -12رابطه زیر را کامل کنید و برای آن یک شکل بکشید.
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 -13تمام شکل ها منتظم هستند ،اندازه زاویه های  3، 2 ،1را به دست آورید.
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 -19در یک متوازی االضالع اندازه یکی از زاویه های تند آن  93درجه است  ،اندازه هر یک از زاویه های خارجی آن چند
درجه است؟

 -12عبارت های مربوط به یک دیگر را به هم وصل کنید.

توضیح

سه ضلعی منتظم
چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی دارد
متوازی االضالعی که چهار ضلع مساوی زاویه های قائمه دارد
چهار ضلعی که فقط یک محور تقارن دارد
متوازی االضالعی که زاویه های قائمه دارد
متوازی االضالعی که چهار ضلع آن با هم برابر ند

چهار ضلعی
لوزی
مستطیل
مربع
ذوزنقه
مثلث متساوی االضالع
ذوزنقه متساوی الساقین

