
 

 

 

 نام :

 بسمه تعالی

 نمونه سوال ریاضی هشتم

 سوم فصل

 چندضلعی ها

 طراح سوال : 

 مهندس خسرو حسین آبادی

 سایت ارائه دهنده : نام خانوادگی :

 درس در خانه

 1آزمون شماره  

 ساده
 

 متوسط
 

 سخت
 

 

 آدرس اینترنتی
www.darsdarkhane.ir 

 سواالت ردیف

 بار استفاده می شود و یکی از جواب ها اضافی است.(   2)یکی از جواب ها  .جاهای خالی را با کلمات داده شده کامل کنید 1

 مساوی،  عمود،  موازی ، مکمل ، نصفجواب ها :   

 متوازی االضالع : در هر

 ب ( زاویه های رو به رو .................. هستند.          الف( اضالع رو به رو ................ و .................... هستند.

 .. می کنند.ج( زاویه های مجاور ............... هستند.                                   د( قطرها یکدیگر را ..................

 مستطیل،   لوزی،  مربع،   متوازی االضالعجاهای خالی را با کلمات داده شده کامل کنید.         جواب ها :  2

 الف ( در ................... قطرها باهم مساوی و بر هم عمودند.

 ب ( در .................... قطرها باهم مساوی ولی عمود نیستند.

 ................... قطرها باهم مساوی نیستند ولی برهم عمودند.ج ( در 

 د ( در .................... قطرها باهم مساوی نیستند و عمود هم نیستند.

 .گزینه مناسب را انتخاب کنید 3

 الف ( یازده ضلعی منتظم دارای ............ محور تقارن است و مرکز تقارن ..........

 ندارد -( یازده  4 داردن -( یک  3 دارد –( یازده 2 دارد -( یک 1

 ب ( هشت ضلعی منتظم دارای ................ محور تقارن است و مرکز تقارن ...........

 ندارد - هشت(  4 داردن - چهار(  3 دارد –هشت( 2 دارد - چهار( 1

 به تنهایی کاشی کاری کرد؟ نمی توانج ( با کدام یک از چندضلعی های زیر 

 ( لوزی 4 ( ذوزنقه 3 ( مثلث2 ( پنج ضلعی1

 تعداد اضالع این شکل چقدر است؟درجه باشد.  151ضلعی منتظم  nد ( اگر یکی از زاویه های داخلی یک 

 هفده(  4 شانزده(  3 پانزده( 2 چهارده( 1
 

http://www.darsdarkhane.ir/
http://www.darsdarkhane.ir/


 

 

 را در صورت وجود مشخص کنید.محورهای تقارن شکل زیر را رسم کرده و مرکز تقارن آن  4

 

 جدول زیر را کامل کنید. 5

 رابطه ریاضی شکل توضیح

 ....دو خط عمود بر یک خط .............

 

𝑎 ⊥ 𝑐 
𝑏 ⊥ 𝑐 

} … … … … … …. 

 دو خط موازی با یک خط ...............

 

𝑎 ∥ 𝑐 
𝑏 ∥ 𝑐 

} … … … … … …. 

خطی که بر یکی از دو خط موازی عمود 

 ....است ................
 

𝑎 ∥ 𝑏 
𝑎 ⊥ 𝑐 

} … … … … … …. 

 

را به طور متوالی به هم وصل کرده ایم تا چهارضلعی جدیدی به وجود آید. با استدالل تا کردن نشان  ABCDوسط های اضالع مربع  6

 دهید:

 الف ( همه اضالع این چهارضلعی باهم مساوی اند.

 ب ( همه زاویه های این چهارضلعی باهم مساوی اند.

 این چهارضلعی را مشخص کنید.ج ( نام 

را به طور متوالی به هم وصل کرده ایم تا چهارضلعی جدیدی به وجود آید. با استدالل تا کردن  ABCDوسط های اضالع مستطیل  7

 نشان دهید:

 الف ( همه اضالع این چهارضلعی باهم مساوی اند.

 ب ( زاویه های رو به روی این چهارضلعی با هم مساوی اند.

 نام این چهارضلعی را مشخص کنید. ج (

�̂�انجام شده است. با استدالل نشان دهید   𝐴𝐵𝐶شکل زیر قسمتی از یک کاشی کاری است که با مثلث  8 + �̂� + �̂�1 = 181 

 



 

 

 لوزی و دو چهارضلعی دیگر مربع هستند.  ABCDچهارضلعی  9

 متساوی االساقین است. 𝐵𝐸𝐹الف ( ثابت کنید مثلث 

 را بدست آورید. xب ( اندازه زاویه 

 اندازه هر زاویه داخلی یک دوازده ضلعی منتظم چند برابر اندازه هر زاویه داخلی یک هشت ضلعی منتظم است؟ 11

 

 مجموع زاویه های داخلی یک شش ضلعی ، چند برابر مجموع زاویه های خارجی یک پانزده ضلعی است؟ 11

یازده برابر اندازه هر زاویه خارجی آن باشد، تعداد اضالع و اندازه زاویه داخلی  ، ضلعی منتظم اندازه هر زاویه داخلی nاگر در یک  12

 آن را بدست آورید.

�̂� در هر مثلث اندازه هر زاویه خارجی مثلث برابر با مجموع دو زاویه داخلی غیرمجاور آن است. ثابت کنید: 13 + �̂� = �̂�2 

 

بخشی از یک کاشی کاری است که با یک نوع لوزی انجام شده است. اندازه زاویه های این شکل زیر  14

 لوزی را بدست آورید.

 

شکل زیر یک پنج ضلعی منتظم را نشان می دهد که روی هر ضلع آن یک مثلث متساوی االضالع  15

 را بدست آورید. xرسم شده است. اندازه زاویه 

 



 

 

 

شکل های زیر یک پنج ضلعی منتظم و یک شش ضلعی منتظم را نشان می دهد که دو تا از قطرهای آن ها رسم شده است. در هر  16

 را بدست آورید. yو  xشکل اندازه زاویه های 

 

 را بدست آورید. xدر شکل های زیر مقدار  17

 

 را بدست آورید. xدر متوازی االضالع های زیر مقدار  18

 

 را بدست آورید. Aدر شکل های زیر اندازه زاویه  19

 

 و استفاده از نکات آموزشی بیشتر پاسخ این سواالتبرای مشاهده 

 مراجعه کنید. www.darsdarkhane.irبه آدرس اینترنتی  درس در خانهبه سایت 

 مهندس خسرو حسین آبادی - درس در خانهمدیر وبسایت 

 موفق و پیروز باشید

http://www.darsdarkhane.ir/

