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 -1ثب تَجِ ثِ الگَی هقبثل،
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الف  -ضکل پٌجن را رسن کٌیذ.
ة راثطِ ی ثیي تعذاد هزثع ّب ٍ ضوبرُ ی ضکل ّب را ثٌَیسیذ
ج -چٌذهیي ضکل ثب ﺵ 20هزثع سبختِ هی ضَد؟

2ــ چگًَِ هی تَاى سٍج یب فزد ثَدى یک عذد را هطخص کزد؟
ثب رسن الگَیی ،اعذاد سٍج را ًطبى دّیذ.

 –3در جبی خبلی کلوبت هٌبست ثٌَیسیذ

حبصل جوع دٍ عذد فزد ،عذدی  ..........است .

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

4ــ تَضیح دّیذ کِ هضزة ّبی عذد  4چگًَِ ثِ دست هی آیٌذ؟ سپس چٌذ هضزة آى را
ثٌَیسیذ.
 5ــ دٍر اعذادی کِ ثز  5و زﯾﺮ اﻋﺪادي ﮐﻪ ﺑﺮ  9ثخص پذیزًذ خط ثکطیذ.
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 -6سِ عذد کَچک تز اس  50ثٌَیسیذ کِ ثز ّیچ یک اس اعذاد  5 ٍ 3،2ثخص ﻧﺒﺎﺷﺪ .
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 - 7ثب کبرت ّبی
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ّز یک اس اعذاد خَاستِ ضذُ را ثسبسیذ ٍ جبّبی خبلی را پز کٌیذ.

الف ــ کَچک تزیي عذد دُ رقوی

ثِ رقن

ثِ حزٍف

ة ــ کَچک تزیي عذد  6رقوی سٍج
 8کوچک ترین عدد سه رقمی را که بر  2و  5بخش پذیر است با رقم های غیر تکراری بنویسید

دور عددهایی که بر  3بخش پذیر هستند خط بکشید
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الف ) مضرب های عدد  4را بنویسید .
ب )  20مضرب چه عددهای می تواند باشد

ﺵ  11ــ عذد چْل ٍ ًِ هیلیَى ٍ ّطتصذ ٍ ّفت را ثِ رقن ثٌَیسیذ.
ثِ صَرت گستزدُ ثٌَیسیذ.
اگز آى را در  100ضزة کٌیذ ،ارسش هکبًی رقن  8چِ تغییزی هی کٌذ؟
به الگوی مقابل دقت کنید

الف ) شکل پنجم را رسم کنید

موفق باشید

