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 هشخض کٌیذ.    ٍ جولِ ّای ًادرست راتا  جولِ ّای درست راتا  1

 ًسثت تِ ّن اٍل ّستٌذ. 8ٍ 15الف ( دٍعذد 

 ب( ک م م دٍعذد کِ ًسثت تِ ّن اٍل ّستٌذ ، تراترحاطل ضرب آى ّاهی تاشذ.

 استَاًِ یک حجن هٌشَری است.ج (

 یال دارد. 16پْلَ  8د (یک هٌشَر 
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 لوِ یا عذد هٌاسة کاهل کٌیذ.جاّای خالی راتاک 2

 کِ زٍج ٍ اٍل هی تاشذ عذد.............است. یتٌْاعذد الف (

 عذدّای ...........ٍ............ّستٌذ. 30ب( شوارًذُ ّای اٍل عذد

 شًَذج(حجن ّای ٌّذسی تِ سِ دستِ ....................ٍ.......................ٍ........................تقسین هی 

 رقوی عذد..........................است. 2رقوی عذد...................ٍتسرگتریي عذد اٍل  2د(کَچکتریي عذد اٍل 
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 ب م م ایي دٍعذد راهشخض کٌیذ. 36ٍ 24تاًَشتي توام شوارًذُ ّای دٍعذد   3

 24; شوارًذُ ّای                                                                                                

 36; شوارًذُ ّای                                                                                                

 24ٍ 36; شوارًذُ ّای هشترک                                                                                                

                                                                                                ( ;36  ٍ24 ) 

2 

 ک م م دٍعذد راحساب کٌیذ. 24ٍ 36دٍعذد عی طثیتاًَشتي هضرب ّای  4

 24; هضرب ّای طثیعی                                                                                               

 36; هضرب ّای طثیعی  

 36ٍ24; هضرب ّای هشترک  

 ;  [ 36   ٍ24 < 
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 راحساب کٌیذ 120ٍ 200تا تجسیِ عذدّاتِ شوارًذُ ّای اٍل ب م م ٍ ک م م دٍعذد  5

                                                                                                                                 ;200 

  ;120 

                                                         ( ;200 ٍ120  = ;                                        )200 ٍ120<  
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 آٍریذ.زیر راتِ کوک ک م م هخرج ّاتِ دست  حاطل عثارت 6

                                                                                                                             ;
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 حاطل عثارت ّای زیرراتِ طَرت رٌّی تٌَیسیذ. 7

  ( ;.......7 ٍ13 )       = ;........11 ٍ7<     ( ;...........1 ٍ15  )     ( ;  .........12 ٍ24  )      = ;.........10 ٍ50 < 
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 تِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ. 8

 چٌذاست ؟............12هیي هضرب طذاست؟...........     ج( 2چٌذهیي هضرب 44:  ..............ب(11لیي هضرب الف( اٍ

75/0 

9 

 

 

 کسرراسادُ ًواییذ.اتتذاعذدّای طَرت ٍهخرج راتجسیِ کٌیذ، سپس 

                                                                                                                                ;
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 .........تاتَجِ تِ هٌشَرزیرهشخض کٌیذ . الف ( تعذاد ٍجِ ّای جاًثی: ..............ب( تعذاد راس ّا:  10

            ........................ج(تعذادیال ّا: ....................د( ًام دٍیال راتٌَیسیذ...............ٍ..................ر( ًام یک راس راتٌَیسیذ

 رابنویسید...........................ز( نام یک وجه جانبی ر( نام یک قاعده رابنویسید........................

                                                                                                    

                                                                                                                                         

2 

  سپس حجن شکل زیررا حساب کٌیذ. ٍهساحت قاعذُ  اتتذا 11

 

2 

 

 

 

 شکل زیرراحساب کٌیذ.ٍهساحت کل ًثی  هساحت جا 12
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 هی شَد؟طرف تِ چِ شکلی دیذُ  4جْت ًگاُ هی کٌین ، ایي حجن از 4حجن هقاتل رااز 13

 
  

 95کردستا ًی تْوي هاُ  هَفق تاشیذ.                                                                                       
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