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........... است        حبصل جوع دٍ عذد کِ یکی اس  آًْب سٍج ٍ دیگزی فزد است،  

پیش برویم عددها بزرگ تر می شوند           هرچه به سمتبر روی محور اعداد صحیح ،   ...........
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در جبی خبلی کلوبت هٌبست ثٌَیسیذ

...........به مجموعه ی اعداد زوج و اعداد فرد ، اعداد  می گویند
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ثِ حزٍف     ثِ رقن

الف ــ کَچک تزیي عذد دُ رقوی                

ة ــ
   

 ــ عذد چْل ٍ ًِ هیلیَى ٍ ّطتصذ ٍ ّفت را ثِ رقن ثٌَیسیذ.  

ثِ صَرت گستزدُ ثٌَیسیذ. 
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ضزة کٌیذ، ارسش هکبًی رقن 

 

چِ تغییزی هی کٌذ؟
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67ــ ثزای عجبرت  هسئلِ ای طزح ٍ آى را حل کٌیذ.   1000 3400-92 
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