باسمه تعالی
نام ونام خانوادگی

آزمون ریاضی فصل  5پایه هفتم در بهمن ماه 99

1

 -1کدام درست و کدام نادرست است؟
الف)عدد  12شمارنده  36می باشد
ب) همه اعداد ،شمارنده عدد یک  ،هستند.
ج)بزرگ ترین شمارندهی مشترک دو عدد ،همان «ب.م.م» دو عدد است.
د)هفتمین مضرب عدد  8عدد  56می باشد.

1

 -2جاهای خالی را با استفاده از کلمه ها یا اعداد مناسب کامل کنید.
الف) اگر عددی بر عدد دیگر بخشپذیر باشد ،عدد بزرگتر .................................دو عدد است.
ب)تنها عدد اول زوج ،عدد  ........................است.
ج) کوچک ترین شمارنده هر عدد  .................................است
د) مجموع دو عدد طبیعی فرد  ،همیشه عددی  ..............................است.

2

-3گزینه درست را با عالمت ضربدر مشخص کنید.
الف) عدد  72دارای چند شمارنده اول است؟
 2 )1

 4 )3

 3 )2

 5 )4

ب) مجموع دو عدد اول  31می باشد .عدد اول بزرگتر کدام است؟
 17 )1

 29 )3

19 )2

 23 )4

ج) «ک.م.م» دو عدد  18و ، 12چقدر از «ب.م.م » آنها بزرگتر است؟
 42 )1

 22 )3

 6 )2

 30 )4

د) اگر  aو  bدو عدد اول باشند «ک.م.م» آنها برابر است با :
 a )1

 1 )3

 b )2

 ab )4
2

 -4اعداد زیر را به روش نمودار درختی تجزیه کنید.
175

320

« -5ب.م.م» و «ک.م.م» هر دسته از اعداد را با استفاده از تجزیه اعداد به دست آورید.

= )(20,32,48
= 20,32,48
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 -6اگر بخواهیم  96دانش آموز را به طور مساوی در چادرهایی اسکان دهیم از چادر های چند نفره می توانیم استفاده کنیم؟

 -7دو چرخ دارای محیط های  24و  40هستند.با یک زنجیر به هم متصل هستندپس از طی چه مسافتی
B
هر دو نقطهی  Aو  Bدو باره با هم رو به روی هم قرار می گیرند؟

1

A

-8برای اینکه دو ظرف با گنجایش های  80و  48را با پیمانه های یکسان پر از آب کنیم از چه پیمانه هایی می توانیم استفاده

1

2

کنیم؟ازکدام پیمانه بیشترین بار و ازکدام پیمانه کمترین بار می توانیم استفاده کنیم؟

 -9دو عدد داریم که یکی ازآنها  24و «ب م م» آنها  4و«ک م م» آنها  168می باشدعدد دیگر را پیدا کنید.

1

-10شمارنده های اعداد زیر را بنویسید و زیر شمارنده های اول هر کدام خط بکشید.

2
30

35

4

-11به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) دو عدد بنویسید که شمارنده های آنها اعداد  2و  15باشند.
ب) هفتمین مضرب مشترک دو عدد  10و  25را بنویسید.
پ) مجموع کوچک ترین شمارنده و بزرگترین شمارندهی عددی  36می باشد آن عدد چند است؟
ت)کوچک ترین عددی که چهار شمارنده اول دارد چند است؟
ث)دو عدد اول بین اعداد  20و  30بنویسید.
ج) دو عدد بنویسید که «ب م م» آنها  8و«ک م م» آنها  40باشد.
چ) برای پر کردن یک مکعب مستطیل به ابعاد 18و24و 30حداقل به چند مکعب نیاز داریم؟
ح) مجموع اعداد اول یک رقمی چند می شود؟

\

داﻧﻠﻮد ﺷﺪه از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﻤﯿﺎر

ﻫﻤﮕﺎم درس | HamGamDars.com

داﻧﻠﻮد ﺷﺪه از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﻤﯿﺎر

ﻫﻤﮕﺎم درس | HamGamDars.com

داﻧﻠﻮد ﺷﺪه از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﻤﯿﺎر

ﻫﻤﮕﺎم درس | HamGamDars.com

