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   1ی  صفحه

1 

 

 

 درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید .

 هر عددی بر خودش بخش پذیر است .الف( 

 یک بر همه ی اعداد بخش پذیراست .ب( 

 مقسوم بخش پذیر است .اگر باقی مانده ی تقسیمی صفر شود پس مقسوم علیه بر ج( 

 بخش پذیر است . 2بخش پذیرباشد ، پس جمع رقم هایش هم بر  2د( اگر عددی بر 
 

 نادرست درست

  

  

  

  

2 
 

   تایی قرار دهید . 2ها را در بسته های ستاره 

  . تعداد ........................... بسته به وجود آمد

 باقی می ماند .تاره ...................... س

 ها بر ..................... بخش پذیر است .تعداد این ستاره  می توان گفت

3 
 

 بخش پذیرند خط بکشید . 2دور عددهایی که بر 

5930 266 803 585 102  

4 

 

 وجود دارد . شکالت  22در شکل مقابل 

                  

 بخش پذیرند را در ظرف ) ب ( قرار دهید .  5و عددهایی که بر  بخش پذیرند در ظرف ) الف ( 2عددهایی که بر  5

                                         
  

) الف (                                                                        ) ب (

 ................................. یکان آن ها چند است ؟ ظرف ) ب ( هستند ؟ ...........در ظرف ) الف ( و هم در هم کدام عددها 

 بخش پذیر باشد ، پس بر ....................... هم بخش پذیر است . 5و هم بر  2نتیجه می گیریم : اگر عددی هم بر

*بخش پذیرند خط بکشید .                      3زیر عددهایی که بر  6 * * * * * *45 28 95 780 396 201 4125 8118 

 بخش پذیرند را رنگ کنید . 9عددهایی که زیر آنها خط کشیده ای و بر 

 بخش پذیر باشد ، ولی زیر آن را خط نکشیده باشید ؟ 3آیا عددی وجود دارد که بر 

                                                     ..................................................................................................................از انجام این سؤال چه نتیجه ای می گیرید ؟ 

 

 تایی قراردهید . 2شکالت را در بسته های  22الف( 

 بر ................. بخش پذیر است . 22نتیجه می گیریم 

 تایی قرار دهید . 3شکالت را در بسته های  22ب( 

 بر ................. بخش پذیر است . 22نتیجه می گیریم 

 تایی قرار دهید . 6شکالت را در بسته های  22ج( حاال 

 ..........................................................:  دچه نتیجه ای می گیری

35 52 18
152 520

731 405
730 527

  



 ادامه سواالت  

 2ی  صفحه

 هر یک از عددهای داده شده را در ستون مربوطه بنویسید . 7

 
 

 
 بخش پذیر باشد ، بر ................ هم بخش پذیر است . 3و هم بر  2از انجام این سؤال نتیجه می گیریم ، اگر عددی هم بر 

 3و  2بخش پذیر بر  6بخش پذیر بر 9بخش پذیر بر  5بخش پذیر بر  01بخش پذیر بر  3بخش پذیر بر 

      

 با توجه به اعداد زیر به سؤاالت پاسخ دهید . 8

 01،    05،    25،   31،    63،    22،    051بخش پذیرند ، خط بکشید .                                  3الف( زیر عددهایی که بر

 بخش پذیرند خط بکشید . 5ب( از بین عددهایی که زیر آنها خط کشیده ای ، دور اعدادی که بر 

 بخش پذیرند ؟ 05بر « ب » ج( آیا اعداد به دست آمده در قسمت 

 نیز بخش پذیر است ؟ 05بخش پذیر باشد ، بر  5و هم بر  3هر عددی که هم بر » د( آیا می توان گفت : 

 رقم مناسب قراردهید . باتوجه به موارد خواسته شده در  9

 بخش پذیر باشد. 05 بر  2 2 0            عدد چهاررقمیالف( 

 

 بخش پذیر باشد. 3و بر   31و  21بین         عدد دو رقمی         ب( 

 

 نباشد .بخش پذیر  5و  3و  2ه بر هیچ یک از اعداد ک   9        پ( عدد  دو رقمی  

 روی چهار کارت اعداد            ،             ،            و             نوشته شده است . 11

 

 بخش پذیر باشد . 2الف( عددی سه رقمی بساز که بر 

 

 بخش پذیر باشد . 5ب( عددی چهار رقمی بساز که بر 

 

 بخش پذیر باشد . 5و هم بر  2ج( عددی سه رقمی بساز که هم بر 

 

 عدد مناسب قرار دهید . در داخل  11

      بخشپذیر باشد . 5الف( بزرگ ترین عدد سه رقمی که بر 

 

  بخش پذیر باشد . 3ب( کوچک ترین عدد سه رقمی که بر 

 

  بخش پذیر باشد . 6ج( کوچک ترین عدد چهار رقمی که بر 

 
 

 موفق باشیدعزیزانم 

510    ،2111    ،015    ،555    ،253   ،201    ،27    ،25   ،07 

1      3      2     5      

                  

                  

                        


