آزمون یار پسته ای

ریاضی خان

ردیف
-1

پایه هفتم

نمونه سواالت فصل 5
درستی  یا نادرستی  عبارتهای زیر رامشخص کنید .
الف)تعداد شمارنده های هر عدد بزرگتر از یک همیشه زوج است.غ
ب)عدد  60دارای سه شمارنده اول است .غ
پ)هر عدد طبیعی بزرگتر از یک حداقل یک شمارنده اول دارد.غ
ت)عدد  3تنها شمارنده اول عدد  21است .غ
ج) اگر  aشمارنده ی  bو  bشمارنده  cباشد پس  aشمارنده  cهم است.ص
چ)هر عدد شمارنده خودش است.ص
ح)اگر  aعددی اول باشد ب.م.م  aبا هر عدد دیگر برابر با یک می شود.غ
خ)ب.م.م دو عدد  a,bشمارنده دو عدد  a,bاست.غ
د)کوچکترین مضرب هر عدد خود عدد است.ص
ذ)ششمین مضرب عدد  4عدد  24است.ص
ر) حاصل جمع اعداد اول یک رقمی عددی است اول.ص
ز)ک.م.م دو عدد طبیعی بر هردوی آن ها بخش پذیر است.ص
س) مضربهای یک عدد بر آن عدد بخشپذیر است.ص
ش) همه اعداد اول فرد هستند.غ
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در جای خالی عدد یا کلمه مناسب بنویسید.
الف)عدد  144دارای  ..........2.......شمارنده اول است..
ب)هر عدد طبیعی که دقیقاً دو شمارنده داشته باشد عددی ........اول ............است .
پ)کوچکترین شمارنده هر عدد .........خودش ............است.
ت)عدد  5یک ............شمارنده ..............عدد  30است.
ث) عدد طبیعی ........یک ..........شمارنده اول ندارد .
ج) مجموع دوعدد اول اگر فرد باشد یکی از آنها عدد  ........2......است.
چ)ک.م.م دوعدد اول برابر با ............حاصل ضرب ............آنها است.
ح)اگر عددی برعدد دیگر بخش پذیر باشد ب .م.م آنها ...عددکوچکتر ....و ک.م.م آنها ..عدد بزرگتر ....است.
خ)ب.م.م دو عدد .......شمارنده .............هردو عدد است.
ر) کوچکترین و تنها عدد زوج اول عدد  ........2.....می باشد.
ز) مجموع دو عدد طبیعی زوج همواره عددی .....زوج ........است .
ژ) هفتمین مضرب 6؛ ...42....
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است.

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
 )1کوچکترین عدد مرکب عدد چه عددی است؟. ...................4......
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 )2بزرکترین عدد اول یک رقمی عدد ...............7..........است .
 )3مجموع اعداد اول یک رقمی برابر با . ...........17.............
)4هر عدد طبیعی که بیش از دو شمارنده داشته باشد عدد........مرکب .................است .
)5حاصل ضرب هر دوعدد اول عددی..........مرکب ...............است .
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گزینه صحیح را انتخاب کنید.
 .1کدامیک از اعداد زیر اول است ؟
الف) 143

ب) 51

د) 107

ج) 91

 .2در مجمو عه {  A=} 1،91،67،93،83چند عدد اول وجود دارد ؟
الف) 1

ب) 2

د) 4

ج)3

 .3کدام دسته از اعداد زیر شمارنده های اول عدد  42است ؟
الف) 5،3،2

ب) 14،5،3

ج) 7،5،2

د) 7،3،2

 .4ب .م.م دوعدد  28و ک.م.م آنها  840می باشد اگر یکی از آنها  140باشد عدد دیگر کدام است؟
الف) 84

ب) 168

د) 280

ج) 70

 .5کدام جفت از اعداد زیر نسبت به هم اول نیستند؟
الف)12و13

ب)7و11

ج)9و6

 .6عدد  a = 5 12  42دارای چند شمارنده اول است؟

الف)1

ج)3

ب)2

د)24و35
د)4

 .7مجموع دو عدد اول  99است  .اختالف آنها کدام است؟
الف)93

ب)95

د)83

ج)97

 .8کدام یک از اعداد زیر اول است ؟
الف) 27
-5

ب)59

د) 49

ج) 45

شمارنده های اول اعداد زیر را بنویسید .سپس آنها را به صورت ضرب اعداد اول بنویسید.
شمارنده های اول  360برابر2و3و 5و همچنین شمارنده های  280برابراست با 2و7و5
280 = 2 × 2 × 2 × 7 × 5
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با توجه به عدد مقابل

360 = 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5

𝒂 = 3×10×21=3×2×5×3×7

الف) این عدد چند شمارنده اول دارد،آنها را بنویسید2.و3و5و7
ب) 3شمارنده دیگر این عدد را بنویسید که اول نباشد6.و30و14و35
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می خواهیم یک طرف دیوار حیاط مدرسه مستطیلی به ابعاد 30در  18را با کاشی های مربع شکل شطرنجی کنیم اضالع
مربع ها به چه اندازه های می تواند باشد  .بزرگترین مربع ضلعش چقدر است؟
30 = 1,2,3,5,6,10,15,30

و 18 = 1,2,3,6,9,18بنابرین اندازه کاشی ها می تواند اعداد1,2,3,6باشد که بزرگترین

ضلع کاشی  6است
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مینا هر 5روز یک بار از پدرش پول توجیبی می گیرد و بردارش سینا هر  3روز یک بار اگر هر در روز  30ام دی با
هم شروع به پول گرفتن کنند در چه روزهای از ماه بهمن با هم دوباره پول می گیرند؟
 = 5,10, 15, 20,25, 30مینا و  = 3,6,9, 15, 18,24,27, 30سینا  ،بنابراین در  15و  30هر ماه می توانند باهم پول بگیرند.
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دانش آموزان یک کالس 6گروه 3نفره ودانش آموزان کالس دیگر به 11گروه  2نفره تقسیم شده اند اگر این دو
کالس با هم بخواهند به گروههای مساوی تقسیم شوند چند گروه تشکیل می شود واعضای هر گروه چند نفر می شود؟
اگر جدا جدا بخواهند گروه تشکیل دهند .در این صورت
 = 6 × 3 = 18 = 1,2,3,6,9,18گروه6

 = 11 × 2 = 22 = 1,2,11,22گروه11

و

بنابرین در این صورت گروه های  1یا  2نفره خواهند داشت.اما اگر با هم جمع شوند .داریم
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30 = 1,2,3,5,6,10,15,30

با تجزیه دو عدد 980و 504به شمارنده های اول ب.م.م و ک.م.م آنها را بدست آورید.
با تجزیه دو عدد 980و 504به شمارنده های اول ب.م.م و ک.م.م آنها را بدست آورید.
980 = 2 × 2 × 7 × 7 × 5

و

= 2 × 2 × 7 = 28ب.م.م
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504 = 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7
 = 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7 × 5 = 17640ک.م.م

تساوی های زیر را کامل کنید (.به روش تجزیه)
در این روش ب.م.م و ک.م.م به صورت دوتای
بدست می آید .هر عددی بر هردو بخش پذیر باشد.
دور آن دایره می کشیم که نشان دهنده اعداد اول
می باشد.ودر آخر حاصل ضرب دایره ها ب.م.م
و حاصل ضرب همه آن ها ک.م.م می باشد.و برای این
که بهتر یاد بگیرد درهریک از موارد هردو را بدست آوردیم.

[52،20] = 260

(52،20) = 4

[108،72] = 216

(108،72) = 36

[210,120] = 840

(210,120) = 30

[102,161] = 16422

(102,161) = 1
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کسرهای زیر را به کمک تجزیه اعداد صورت ومخرج ساده کنید.
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اعداد کمتر از  200که فقط شمارنده اول آنها فقط  3و  5می باشد را بنویسید.
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96 2  2  2  2  2  3 2
=
=
144 2  2  2  2  3  3 3

147
7  7 3
7
=
=
210 2  5  3  7 10

75
5 5  3
1
=
=
225 5  5  3  3 3

15,45,75,105,135,165,195

عددهای زیر را با رسم نمودار درختی تجزیه کرده و شمارنده های اول آنها را مشخص کنید.
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عدد  aپس از تجزیه به صورت 𝑎 = 4 × 3 × 15 × 6در آمده است.
شمارنده های اول آن چه عددهایی اند ؟عدد  aپس از تجزیه به صورت مقابل در آمده است = 𝑎 = 4 × 3 × 15 × 6
 .2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 2 × 3بنابرین اعدا د اول آن عبارتند از 2و3و5
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اگر  𝐴 = 32 × 32 , 𝐵 = 27 × 23باشند  .آن گاه حاصل عبارتهای زیر را به دست آورید.
اگر 𝐵 = 27 × 23 = 33 × 23

,

 𝐴 = 32 × 32 = 25 × 32بنابرین ب.م.م دوعدد برابر است با شمارنده های مشترک

با کمترین تعداد (توان) و ک.م.م دو عدد برابر است با همه شمارنده ها(مشترک و غیرمشترک) با بیشترین تعداد.

 A , B  = 25  33 = 864
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( A , B ) = 23  32 = 72

به سؤال های زیر پاسخ دهید:
سومین مضرب ......18.... 6

اولین مضرب ......7........ 7
دهمین مضرب.....90...... 9

80چندمین مضرب  8است ؟دهمین

 24چندمین مضرب  6است؟چهارمین

36چندمین مضرب  2است ؟ هیجدهمین

144چندمین مضرب  6است؟بیست و چهارمین
الف) آیا عدد  17شمارندهی  247هست؟ نخیر چرا؟ زیرا در تقسیم عدد  247بر  17باقی مانده صفر نمی شود.
ب)  4عدد بنویسید که  5شمارنده ی آنها باشد15 .و20و25و30و40و45
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آزمون فصل 5
سواالت صحیح و غلط
 .Aتمام اعداد اول فردند............(.غ)..............
 .Bعدد  42سه شمارنده اول دارد (..............ص)...........
 .Cهر عدد حداقل یک شمارنده اول دارد...........(.غ)...............
 .Dک.م.م اعداد 3و 9عدد  9است ...........(.ص)............
 .Eعدد  144بیست و چهارمین مضرب  6است............(.ص).............
 .Fبزرگترین مضرب یک عدد را نمیتوان مشخص کرد...........(.ص)............
جاهای خالی را پر کنید.
الف)کوچکترین شمارنده هر عدد ......یک ..........و بزرگترین شمارنده هرعدد......خودش..............است.
ب)اگر 𝑎 بر 𝑏 بخشپذیر باشد ب.م.م آنها .............b......و ک.م.م آنها........a..........است.
ج)نام دیگر شمارنده های یک عدد ..............مقسوم علیه.............آن عدد است.
د)حاصلضرب عدد زوج در فرد عددی ............زوج............است.
سواالت چهار گزینه ای
 .Aشمارنده های یک عدد از آن عدد ...........................هستند
الف )بزرگتر

ج)بزرگتریا مساوی

ب)کوچکتر

د) کوچکتر یا مساوی

 .Bعدد  20چند شمارنده اول دارد.
الف) 1

ب) 2

د) 4

ج) 3

 .Cکدام عدد عدد اول است.
الف)51

ب)61

د) 81

ج) 93

 .Dحاصلجمع بزرگترین و کوچکترین شمارنده  31کدام گزینه است؟
الف)30

ب)31

د) 81

ج) 32

الف)شمارنده های عدد  48را بنویسید.
1و2و3و4و6و8و12و16و24و48
ب)اعداد اول بین  30تا  60را بنویسید
31و37و41و43و47و53و59
عددی پس از تجزیه به صورت  2 × 3 × 3 × 5 × 5درآمده است:
الف)این عدد چند شمارنده دارد ؟ تعداد هر شمارنده +یک ضربدرهم (1 + 1)(2 + 1)(2 + 1) = 18
ب) 3شمارنده غیر اول این عدد را بنویسید.
9و6و15و75و25و10
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ب م م دو عدد 24و  20را بدست آورید؟
24و12و8و6و4و3و2و =1شمارنده 24
20و10و5و4و2و =1شمارنده 20
4و2و =1شمارنده های مشترک 20و24
20( =4و)24
ب.م.م مقابل را با در روش نوشتن شمارنده ها و روش تجزیه درختی بدست آورید.
 60) = 12و (48

ک.م.م مقابل را با دو روش نوشتن مضرب ها و تجزیه درختی بدست آورید.
 36] = 72و [24

حاصل عبارت مقابل را به کمک ک.م.م مخرج ها بدست آورید.
 9] = 18و [6

 9) = 3و (6

 48] = 96و  48) = 16 , [32و (32

 18] = 36و  18) = 6 , [12و (12
5
1
15-2 13
−
=
=
32 48
96
96
23

=

=

45-14

18
31
36

15+8

4

18

9

36

=

= +
7
18

−

5
6

15
12

کدام یک از تساویهای زیر درست و کدام یک نادرست است؟
ص (18 , 12) = 6

ص (24,18) = 6
 [10,12] = 120غ
حاصل عبارت مقابل را بیابید.

غ

)[24,30] = (24, 20

[ 12,15] − 3 × (60,24) − 20 = 3 - 3 × 12-20 = 3 - 36 -20 = -53
2

دو کسر بنویسید که پس از ساده شدن برابر شود.
6
21

و

4
28

و

10
35

و

12

7

42
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