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 نام و نام خانوادگی: 

 کالس: 

 طراح: زهرا شادکام 

 20تعداد سوال  

 به نام خدا

 خاتم النبیا)ص(  مجتمع آموزشی 

 النبی)س(دبیرستان دخترانه ریحانه

 دوره اول متوسطه 

 ریاضی هشتم 

 )عددهای اول( آزمون فصل دوم 

 دقیقه   40مدت زمان:  

 1399- 1400سال تحصیلی: 

  ......................... آرایش مستطیلی مختلف دارد؟ 24عدد  -1

1 )4 2 )6 3 )8 4 )9 
 

  اند؟در کدام گزینه دو عدد داده شده نسبت به هم اول -2

1 )(61,21) 2 )(15,45) 3 )(91,14) 4 )(143,33) 
 

,1001                                        ه تعداد از اعداد مقابل اول هستند؟                     چ  -3 323, 107, 91, 4359 

1 )4 2 )3 3 )2 4 )1 
 

 شده است. مجموع مربعات این دو عدد را بدست آورید. 133مجموع مکعبات دو عدد اول  -4

1 )59 2 )29 3 )49 4 )39 
 

 است؟ های زیر شمارندۀ دیگر آن عددشمارندۀ عددی هستند.کدامیک از گزینه 9و  6عدد دو  -5

1 )54 2 )36 3 )12 4) 18 

 

 اختالف کوچکترین عدد مرکب دو رقمی، با بزرگترین عدد اول دو رقمی کدام گزینه است؟  -6

1 )85 2 )86 3 )87 4 )93 
 

,𝑎)اگر  -7 𝑏) = ,𝑎]آنگاه  1 𝑏] برابر کدام گزینه است؟ 

1 )𝑎 2 )𝑏 3 )𝑎 × 𝑏 4 )1 
 

  در کدام گزینه آمده است؟ 20تعداد اعداد مرکب کمتر از  -8

1  )10 2  )8 3  )9 4  )11 
 

253های اول عدد تعداد شمارنده -9 ×    در کدام گزینه آمده است؟ 485

1 )4 2 )13 3 )7 4 )3 

  

  باشد؟ 18وجود دارد که مجموع ارقام آن  300چند عدد اول کوچکتر از  -10

 4( 4 صفر( 3 3( 2 10( 1
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 خورد؟برای اولین بار با مضارب کدام یک از اعداد زیر خط می 105، عدد 200تا  1در غربال اعداد -11

1 )2 2 )3 3 )5 4 )7 

 

  است؟ کدامخورد عددی که خط می چهارمینشصت و  100تا  1در غربال اعداد -12

1 )32 2 )87 3 )31 4 )25 

 

 چندمین عددی است که خط می خورد؟ 77، عدد 100تا  1در غربال اعداد  -13

1 )74 2 )75 3 )3 4 )77 

 

 خورد؟چندمین عددی است که خط می 85، عدد 100تا  1در غربال اعداد  -14

1 )5 2 )71 3 )72 4 )17 

 

  خورد؟یک از اعداد زیر دیرتر خط میدر غربال کدام -15

1 )119 2 )87 3 )179 4 )2583 

 

 خورد کدام است؟آخرین عددی خط می 150تا  1در غربال اعداد  -16

1 )121 2 )150 3 )91 4 )143 

 

 خورد؟چندمین عددی است که خط می 35عدد  300تا  1در غربال اعداد  -17

1 )199 2 )200 3 )201 4 )202 

 

 خورد؟چه عددی خط می 999بعد از عدد ، 1000تا  1در روش غربال برای تعیین اعداد اول  -18

1 )1000 2 )15 3 )49 4 )25 

 

 حداکثر به چند تقسیم احتیاج داریم؟  137برای تعیین اول یا مرکب بودن عدد   -19

1 )6 2 )4 3 )3 4 )5 

 

کدام    nباشررد، حداکثر عدد   11خورد عدد  های آن خط میآخرین عدد اولی که مضرررب  nتا   1اگر در غربال اعداد   -20

 گزینه است؟ 

1 )121 2 )169 3 )168 4 )120 
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