
                                  

 

 

 کُز صافیِ   –سَاالت هزٍری                                      «                  َّالحق»                                                                                                             

                                                                                        

 اٍلعذدّای                                                        ٍمدفصل  – متشُ پایِ –ریاضی                                               :        م ٍ ًام خاًَادگیًا      
 

     . عثارت ّای سیز را هطخص کٌیذدرستی یا ًادرستی  .1

 

                          درست              ًادرست      .  عذد اٍل است ،ر اس یک ًَضت آى را تِ صَرت ضزب دٍ عذد تشرگ ت ّز عذد طثیعی کِ ًتَاى(الف

 

                          درست               ًادرست                                   .  عذدی هزکة است 91( ب

 

    درست              ًادرست                                                            . عذد سٍج است ،عذد اٍل  دٍحاصل جوع ّز( ج

    

 درست              ًادرست                           . عذد اٍل سٍج ٍجَد ًذارد( د

                                    
                                                                                                                         

 . تٌَیسیذهٌاسة  عذدیا  کلوِجاّای خالی در  .2

 

 .ًیستٌذ تخص پذیزٍ خَدضاى تز ّیچ عذد طثیعی دیگزی ....... عذدّای طثیعی تشرگ تز اس یک ّستٌذ کِ تِ جش ،عذدّای اٍل( الف

 

 .عول تقسین تایذ اًجام دّین..........  حذاکثز  127تزای تعییي اٍل یا هزکة تَدى عذد (ب

 

 .  است........ کَچکتزیي عذد هزکة عذد   (ج

 

 .   است......... عذدی  ،حاصل ضزب ّز دٍ عذد اٍل ( د

 
     

 . را اًتخاب کٌیذ صحیحگشیٌِ .  3        

 

 ؟کذاهیک اس اعذاد سیز هزکة است( الف

          

                   21                           31                              41                         61 
 

 ؟کذام جفت اس اعذاد سیز ًسثت تِ ّن اٍل ّستٌذ( ب          

            243 ,0              159,                                1312,                             96,                                                                                        
          

  ؟کذاهیک اس اعذاد سیز اٍل است( ج           
  

                       56                                      57                                       58                               59  
 

 چٌذ ضوارًذُ اٍل دارد؟ 1800عذد  (د                

 

                2                                      3                                          1                                   4  
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 .  تِ سَاالت سیز پاسخ دّیذ .4

 .دٍ عذد هزکة تٌَیسیذ کِ ًسثت تِ ّن اٍل تاضٌذ ( الف

 

 .یک عذد اٍل ٍ یک عذد هزکة تٌَیسیذ کِ ًسثت تِ ّن اٍل تاضٌذ ( ب

 

 .ضًَذ؟ هثال تشًیذ آیا دٍ عذد طثیعی هتَالی ًسثت تِ ّن اٍل هی ( ج

 

 .آیا دٍ عذد اٍل ًسثت تِ ّن اٍل ّستٌذ؟ هثال تشًیذ ( د

  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  کذاهیک اس اعذادسیز اٍل ًیست؟ چزا ؟ .5
 

 

 
89 63 58 91 71 51 21 1  , , , , , , ,

                                                                                                                                                                                                   
  

                                                                                                                               
 
 

 چٌذتاست؟ چزا؟ 50تعذاد عذدّای هزکة کَچکتز اس . پاًشدُ عذد است 50  ،تعذاد عذدّای اٍلِ کوتز اس  .6

 
 
 
 

                                                                                                                                                                 
 

  .را تِ دست آٍردُ ٍ سپس تِ سَال ّای سیز پاسخ دّیذ 50تا  30تا رٍش غزتال ، عذدّای اٍل تیي  .7

 

 کذام است؟ ،اٍلیي عذدی کِ خط هیخَرد ( الف

 

 اٍلیي هضزتی کِ خط هیخَرد کذام است؟ 3در هزحلِ ی حذف هضزب ّای عذد ( ب

 

 اٍلیي هضزتی کِ خط هیخَرد کذام است؟ 7در هزحلِ حذف هضزب ّای (ج

 

 
  

 123ٍ          131تا رٍش تقسین کزدى هطخص کٌیذ کذاهیک اٍل ٍ کذاهیک هزکة است؟                                                         .8

 

 

 
 اٍل است یا هزکة چٌذ تقسین السم است؟ تز چِ اعذادی ؟ 107تزای ایٌکِ تفْوین عذد  .9

                    

 
  
 

          
 صافیِ کُز                                           
 دتیز ریاضی ضْزستاى گٌثذکاٍٍس                                                              هاًا تاضیذ                                 

 استاى گلستاى                      
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