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 بارم سواالت ردیف

 .همه شمارنده های اعداد زیر را بنویسید 1

 03ب (  54الف ( 

 34د (  03ج ( 
 

2 

 بنویسید.از بین اعداد زیر دور اعداد اول خط بکشید و آنهایی که اول نیستند را به صورت حاصلضرب شمارنده های اول  2

03 04 00 03 
 

1 

 .جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید 3

 الف ( کوچکترین شمارنده هر عدد ............................ است.

 ب ( هر عدد بزرگتر از یک ، حداقل دارای ............................. شمارنده است.

  2............ هستند ، بجز عدد ج ( همه اعداد اول .........

 د ( مجموع یک عدد زوج و یک عدد فرد همواره عددی .................... است.

1 

 شمارنده های اول اعداد زیر را با رسم نمودار تجزیه درختی آن ها بدست آورید. 4

 534ب (   083الف ( 

 

1 

𝑎پس از تجزیه به صورت  aعدد  5 = 24 × 6 ×  بدست آمده است. 35

 الف ( شمارنده های اول این عدد را مشخص کنید.

 رقمی برای این عدد بنویسید. 0ب ( دو شمارنده 

1 

نفری را میخواهیم به دسته های کوچکتر تقسیم کنیم. به چند طریق می توانیم این کار را انجام دهیم به  38و  25دو گروه  6

 مساوی باشد؟ بیشترین تعداد افراد هر دسته چند نفر می تواند باشد؟ این دو گروهی در طوری که تعداد افراد همه دسته ها
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ابتدا صورت و مخرج کسرهای زیر را از راه تجزیه به صورت حاصلضرب شمارنده های اول بنویسید. سپس کسررها را ترا حرد  7

 امکان ساده کنید.

333
53

= 
54
45

= 

 

2 

 سانتی متر را میخواهیم با عکس های مربعی شکل مساوی به طور کامل بپوشانیم.  43و  323یک روزنامه دیواری به ابعاد  8

 الف ( بزرگترین ضلع ممکن برای این عکس ها را محاسبه کنید.

 ب ( حداقل تعداد عکس هایی که میتوان در این روزنامه دیواری قرار داد را بدست آورید.
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 5/5 است. این دو عدد کدام اند؟ 33مجموع دو عدد اول  9

 با تجزیه عددها به روش درختی حاصل عبارت های زیر را بدست آورید. 15

( 03 و  43 ) ( 84 و  05 ) ) ب  =  ) الف =

 

1/5 

تعداد جعبه که را میخواهیم با جعبه های مکعبی شکل یکسان پر کنیم. حداقل  343و  33و  383یک مکعب مستطیل به ابعاد  11

 میتوان در این مکعب مسطیل جای داد را بدست آورید.
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 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید. 12

 است . aپذیر باشد، ب.م.م آن ها عدد بخش bبر عدد  aالف ( اگر عدد 

 شمارنده هر دوی آن ها نیز است. bو  aب  ( ب.م.م دو عدد 

 برابر با عدد یک است.ج ( ب.م.م هر دو عدد متوالی 

 د ( عدد یک بر همه اعداد بخش پذیر است، بنابراین شمارنده همه اعداد است.

1 

 حاصل عبارت های زیر را به صورت ذهنی بدست آورید. 13

[4  و 84] [ 30 و  33] = ( 0 و 32 ) = ( 3 و 4 ) = = 
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سرانتی مترر و  35کوبند. یکی از آن ها میخ ها را هرر  به الوارهای بلند میخ میکه در یک کارگاه چوب ، دو دستگاه وجود دارد  14

یک الوار میخ های این دو دستگاه برای سومین بار کنار هم قررار  کوبند. در چه طولی ازوارها میسانتی متر به ال 04دیگری هر 

 گیرند؟می
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 حاصل عبارت های زیر را به روش تجزیه درختی اعداد بدست آورید. 15

[ 38  و  3  و 33 ] [ 54  و 03 ] ) ب  =  ) الف =
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 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. 16

 است. aبخش پذیر باشد، ک.م.م آن ها عدد  bبر عدد  aالف ( اگر عدد 

 ب ( ب.م.م دو عدد همواره شمارنده ک.م.م آن دو عدد نیز هست.

 با حاصلضرب آن دو عدد.ج ( حاصلضرب ب.م.م در ک.م.م دو عدد همواره برابر است 

 .اگر ب.م.م دو عدد مساوی با یک باشد، ک.م.م آن ها برابر است با عدد بزرگترد ( 

1 

 حاصل جمع و تفریق های زیر را به کمک ک.م.م مخرج ها بدست آورید. 17
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 5/5 باشد. 353آن ها  و ک.م.م 23دو عدد بنویسید که ب.م.م آن ها  3و  0با شمارنده های  18

 برای مشاهده پاسخ این سواالت و استفاده از نکات آموزشی بیشتر 

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