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1ــ دانش آموزان یک مدرسه در کالس های ورزشی ثبت نام کرده اند. تعداد ثبت نام شده ها و تعداد 
نفرات هر تیم در آن رشته در جدول زیر مشخص شده است. در کدام رشتٔه ورزشی تعداد ثبت نام شده ها 

مناسب است؟ چرا؟
در کدام رشته تعداد ثبت نام شده ها مناسب نیست؟ چرا؟

رشته ورزشیفوتسالوالیبالبسکتبالپینگ پنگبدمینتون

تعداد ثبت نام شده ها791312٢١

تعداد نفرات هرتیم22565

با کمترین جابه جایی نفرات، پیشنهادی ارائه کنید تا تعداد نفرات تمام رشته ها مناسب شوند.
2ــ عدد 6 را مانند نمونه به صورت ضرب دو عدد طبیعی بنویسید و معنی کنید. 

                       =6                                         یعین دو دستهٔ 3 تایی 3×2=6
 6 =                                                          6 =                                                                                             

3ــ عدد10 را مانند نمونه تقسیم کنید و یک تساوی بنویسید و آن را معنا کنید )تقسیم ها نباید باقی مانده بیاورند(. 
یعین 10 را یم توان 2 تا 2تا مشرد.   5= 2 ÷ 10

10  ÷                               
10  ÷              10  ÷   

4ــ مانند نمونه 12 دایره را به دسته های مساوی تقسیم کنید؛ یعنی مشخص کنید 12 را چند تا چند تا می شود شمرد. به این ترتیب 
شمارنده های عدد ١٢ به دست می آید.

                     ________________ ,١,2: شمارنده های ١٢  

1ــ با یکی از روش های باال شمارنده های هر عدد را مشخص کنید.

: شمارنده های 14 : شمارنده های 15   

: شمارنده های 9 : شمارنده های 8   
2ــ عدد ٢، شمارندٔه 4 است. 4 هم شمارندٔه 12 است. آیا می توان نتیجه گرفت که 2 شمارندٔه 12 هم است؟ چرا؟

3ــ به طور کلی اگر a شمارندٔه b باشد، b هم شمارندٔه c باشد، آیا می توان نتیجه گرفت که a شمارندٔه c هم است؟ چرا؟        

عدد اول
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1ــ جدول زیر را کامل کنید.شمارنده های عدد را از کوچک به بزرگ بنویسید.
با دیدن این جدول چه نتیجه ای می توان گرفت؟

عدد ______________ شمارندٔه همٔه اعداد است.         
کوچک ترین شمارندٔه هر عدد ______________ است.

بزرگ ترین شمارندٔه هر عدد ______________ است.
همٔه شمارنده های یک عدد ______________ آن عدد هستند.

بعضی از عددها فقط ______________                  
هر عدد بزرگ تر از ١ حداقل ______________ دارد.

2ــ برای عدد 7 از روش های ضرب یا تقسیم کردن یا دسته بندی استفاده کرده و شمارنده های آن را پیدا کنید.

به عددهایی مثل ٥، ١٣ و ٧ که فقط ٢ شمارنده دارند و آن دو شمارنده، عدد یک و خود آن عدد 
است، عدد اول می گویند.

1ــ مانند نمونه عددها را به حاصل ضرب دو عدد غیر از یک بنویسید.

کدام عددها را نمی توان به صورت ضرب دو عدد غیر از یک نوشت؟
آیا می توان گفت هر عددی که به صورت ضرب دو عدِد بزرگ تر از یک نوشته شود، اول نیست؟

2ــ با قاعده های بخش پذیری بر2، 5،٣  که در دبستان آموخته اید و یا روش های باال، مشخص کنید کدام یک از عددهای طبیعی 
کمتر از 30، اول هستند. دور آنها را خط بکشید. عددهایی را که اول نیستند، به صورت باال با ضرب دو عدد غیر از یک نشان دهید.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
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1ــ آیا عدد 17 شمارندٔه 247 است؟ چرا؟

2ــ آیا اگرعددی بر 3 بخش پذیر بود، می توان گفت که 3 شمارندٔه آن است؟

3ــ چهار عدد بنویسید که 5 شمارندٔه آنها باشد.

4ــ کدام یک از عددهای روبه رو بر 15 بخش پذیر است؟ چرا؟                                            360  ،  555  ،    924 ،   345

5  ــ تمام شمارنده های عددهای زیر را بنویسید.

 24                                                            18                                                          20                                                             

        30                                                             40                                                          50                                                            

6  ــ جمالت درست را با  و جمالت نادرست را با × مشخص کنید. دلیل نادرست بودن آن جمله را بنویسید.

٭ عدد 29 اول است.                                  ٭ هر عدد حداقل 2 شمارنده دارد.

٭ تمام عددهای اول، فرد هستند؛ چون اگر زوج باشند، عدد 2 شمارندٔه آنها می شود.

٭ اگر عددی غیر از خودش و یک شمارندٔه دیگری داشت، حتماً اول نیست.

7ــ در کالس 4 گروه 3 نفره و 6 گروه 4 نفره وجود دارد. 

دانش آموزان این کالس را در چند حالت می توان به گروه هایی با تعداد مساوی که تعداد 

نفرات هر گروه بین 2 و 7 نفر باشند، تقسیم کرد؟

 8   ــ وقتی می نویسیم 18=6×3، آیا می توان نتیجه گرفت که هم 3 و هم 6 شمارنده های 18 هستند؟ چرا؟

آیا می توان نتیجه گرفت که همیشه تعداد شمارنده های یک عدد زوج است؟

9ــ آیا حاصل ضرب دو عدد اول می تواند عددی اول باشد؟ چرا؟

10ــ هر عبارت را کامل کنید.

٭ مجموع دو عدد طبیعی فرد همیشه عددی ___________ است.

٭ مجموع دو عدد طبیعی زوج همیشه عددی ___________ است.

٭ مجموع یک عدد زوج و یک عدد فرد همیشه عددی ___________ است.

پس از تکمیل کردن جمله های فوق )می توانید با حدس و آزمایش جمله ها را کامل کنید( به سؤال زیر پاسخ دهید.

٭ آیا حاصل جمع دو عدد اول همواره یک عدد اول است؟

ین
تمر
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1ــ تمام شمارنده های عددهای زیر را بنویسید.
: شمارنده های 12 : شمارنده های 35    
: شمارنده های 14 : شمارنده های 9    

در هر قسمت، زیر شمارنده هایی که عدد اول اند، خط بکشید.
شمارنده های اول 35 چه عددهایی اند؟                             شمارندهٔ اول عدد 9 چه عددی است؟

2ــ مانند نمونه هر عدد را به صورت ضرب دو عدد بنویسید. این کار را آن قدر ادامه دهید تا به شمارنده های اول آن عدد برسید.
 45  80  210  20  200

                                                                                                                        

3ــ با توجه به نمودارهای درختی باال می توان عددها را به صورت ضرب عددهای اول نوشت )تجزیه کرد(:
30 = 2×3×5  45=  80=  

    210=  20 =  200 =  

شمارنده های اول، عددهای اولی هستند که با استفاده از حاصل ضرب و تکرار آنها، می توان عددهای مختلفی را به دست آورد. 

مانند: ٢ × ٢ × ٣ = ١٢ .

به نظرشما عدد7 چند شمارندهٴ اول دارد؟ چرا؟ 

با شمارنده های اول 2 و 3 عددهای مختلف را با ضرب کردن بسازید. مانند نمونه ها بنویسید.
  2 × 3 = 6                                                                  2 × 2 × 3 = 12              

                                     =                                                                                       =                  
                                     =                                                                                       =                  

ویژگی عددهای به دست آمده این است که شمارنده های اول آنها عددهای 2 و 3 هستند.
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١ــ شمارنده های اول عددهای زیر را با رسم نمودار درختی پیدا کنید و آنها را به صورت ضرب شمارندٔه اول بنویسید.

100                                                            36                                                           8                                                             

                          

100 =                                                            36=                                                      8 =                                              
٢ــ با راهبرد الگوسازی می توان تمام شمارنده های یک عدد را پیدا کرد. در زیر تمام شمارنده های عدد ١٢ با توجه به تجزیٔه آن 

پیدا شده است. به همین روش تمام شمارنده های عدد ١00 را پیدا کنید.
٣ × ٢ × ٢ = ١٢  100 = ٢ × ٢ × 5 × 5
١: هیچ شمارنده اولی استفاده نشود  
٣ = ٣ × ١    و    ٢ = ٢ × ١: یک شمارنده اول استفاده شود  
6 = ٣ × ٢ × ١   و   ٤ = ٢ × ٢ × ١: دو شمارنده اول استفاده شود  
١٢ = ٣ × ٢ × ٢ × ١: سه شمارنده اول استفاده شود  
1,2,3,4,6,12: شمارنده های ١٢  

1ــ در دورهٔ دبستان آموختید که چگونه کسرها را ساده کنید. به مثال های زیر توجه کنید.

4
 

__
  6  =

2*2
 

____
2*3  =

2
 

__
3    18

 
___
27  =

2*9
 

____
3*9  =

2
 

__
3   

با تجزیه کردن )نوشتن عدد به صورت ضرب عامل های اول( عددهای صورت و مخرج، کسرها را تا حد امکان ساده کنید. در واقع 
شمارنده های مشترک صورت و مخرج را ساده کنید.

20 ___ 
50 =                                            28 ___

42  =                                              8١___
٣٢

 =                                               

2ــ مساحت یک مستطیل که طول و عرض آن عددهای طبیعی اند، 18 شده است.تمام حالت هایی را که طول و عرض مستطیل 
می توانند داشته باشند، بنویسید.

طول و عرض این مستطیل چه ارتباطی با مساحت آن دارند؟
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1ــ شمارنده های اول صورت یک کسر 2 و 3 هستند. شمارنده های اول مخرج آن کسر 5 و 7 هستند. آیا این کسر ساده می شود؟ 
چرا؟

٣ شود.
 

__
2ــ سه کسر بنویسید که پس از ساده شدن برابر  5

3ــ با شمارنده های اول 2و 3 چند عدد تولید می شود که بین 30 و 50 باشد؟
a = 2×2×3×5×5                    .پس از تجزیه به صورت مقابل در آمده است a 4ــ عدد
4 شمارندهٔ این عدد را بنویسید که اول نباشد. شمارنده های اول آن چه عددهایی اند؟ 
b = 4 ×3 ×15 × 6                   .پس از تجزیه به صورت مقابل درآمده است b 5ــ عدد

شمارنده های اول آن چه عددهایی اند؟
6ــ عددهای زیر را با رسم نمودار درختی تجزیه کنید و شمارنده های اول آنها را مشخص کنید.

180                                                          104                                                         297                                              

7ــ عددهای 7 و 5 و 13 اول اند. شمارنده های اول آنها را بنویسید. براساس آن تعریف دیگری برای عددهای اول ارائه کنید.

8   ــ جمالت درست را با  و نادرست را با × مشخص کنید. دلیل نادرستی را توضیح دهید.
الف( تمام عددها شمارندٔه اول دارند. 

ب( اگر عددی زوج باشد، یکی از شمارنده های اولش 2 است.
ج( هیچ عددی پیدا نمی شود که 5 شمارندٔه اول داشته باشد.

د( تعداد عددهای اول بی پایان اند.
9ــ الگوهای شکل ها را به الگوهای عددی تبدیل کنید. جملٔه nام هر کدام را بنویسید.
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آنها  بروند.  اردو  به  مدرسه  یک  اول  سال  دانش آموزان  است  قرار  1ــ 
کالس  باشند.  مساوی  باید  چادرها  افراد  تعداد  بزنند.  چادر  اردو  در  می خواهند 
اول    الف 30 دانش آموز دارد. در این کالس از چادرهای چند نفره می توان استفاده 

کرد؟ چرا؟

کالس اول ب، 36 دانش آموز دارد. برای این کالس چه چادرهایی می توان 
بر پا کرد؟ چرا؟

اگر قرار باشد یک نوع چادر، برای هر دو کالس تهیه کنیم، چادرهای چند نفره مناسب است؟ چرا؟

اگر قرار باشد از چادر مشترک برای دو کالس استفاده شود و تعداد دانش آموزان یک چادر بیشترین تعداد باشد تا چادر کمتری 
تهیه شود، چادر چند نفره مناسب است؟

2ــ دو عدد 24 و 18 را در نظر بگیرید. می خواهیم بزرگ ترین شمارندٔه مشترک دو عدد را پیدا کنیم.
امید از روش زیر استفاده کرد:

= شمارنده های مشترک دو عدد                                  1,2,3,6,9,18: تمام شمارنده های 18                               

                              = بزرگ ترین شمارندٔه مشترک دو عدد                                    : تمام شمارنده های 24

احمد از روش زیر استفاده کرد. او ابتدا عددها را به صورت ضرب شمارنده های اول نوشت.

 ١8 = ٣×٣×٢  ٣×٢×٢×٢ = ٢٤  

سپس حاصل ضرب قسمت های مشترک آنها را مشخص کرد تا بزرگ ترین شمارندٔه مشترک مشخص شود.

بزرگ ترین شمارنده مشترک

شمارنده های یک عدد را مقسومٌ علیه های آن نیز می گویند؛ بنابراین بزرگ ترین شمارندۀ مشترک دو عدد همان بزرگ ترین 

مقسومٌ علیه مشترک است که به اختصار آن را ب.م .م می نویسند. ب.م . م دو عدد a و b را به صورت )b و a( نشان می دهند.مانند:

                                                                                                                                                                    6 = )24 و 18(
آیا می توانید بگویید در فعالیت باال احمد از چه روشی استفاده کرده است؟
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1ــ با نوشتن تمام شمارنده های دو عدد ب.م.م آنها را پیدا کنید.

= )12 و 14( = )30 و 20(   

 2ــ با تجزیٔه عددها به شمارنده های اول ب.م.م دو عدد را پیدا کنید.

= )36 و 48( = )30 و 42(   

1ــ می خواهیم یک قاب مستطیلی به طول 16 و عرض 12 سانتی متر را با کاشی های 
مربعی پر کنیم.ضلع این کاشی مربعی چه عددهایی می تواند باشد؟ چرا؟

اگر بخواهیم کاشی های مصرف شده کمترین تعداد باشند )ضلع کاشی باید بزرگ باشد(، چه عددی برای ضلع کاشی مناسب است؟ 
چرا؟

اگر بخواهیم کاشی های مصرف شده بیشترین تعداد باشند )ضلع کاشی کوچک ترین عدد باشد( چه عددی برای ضلع کاشی مناسب 
است؟ چرا؟

2ــ یک جعبٔه دستمال کاغذی به شکل مکعب مستطیل داریم که طول آن 25، عرض آن 12 و ارتفاعش 5 سانتی متر است. تعیین 
کنید چند عدد از این جعبه ها در یک کارتن مکعب مستطیل به ابعاد 50 ، 24 و 30 سانتی متر جا می گیرد؟

در این مسئله ابعاد کارتن چه ارتباطی با ابعاد جعبٔه دستمال دارند؟ با توجه به این ارتباط شکل زیر را کامل کنید تا مشخص شود 
چند جعبه در این کارتن جا گرفته است؟
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عددهای زیر تجزیه شده اند، ب.م.م های خواسته شده را به دست آورید.

28 = 2×2×7                                     12 = 2×2×3                                           36 = 2×2×3× 3                                  

                               =) 28 و 36 و 12(                           =  )36 و 12(                          = )36و 28(                             = )12 و 28(

1ــ دو ظرف به گنجایش 12 و 18 لیتر داریم. می خواهیم با یک پیمانه که هر بار پر و خالی 
می شود، دو ظرف را به طور کامل پر کنیم.کدام پیمانه ها برای این کارمناسب است؟ بزرگ ترین 

پیمانه کدام است؟

2ــ یک مکعب مستطیل به ابعاد 12 و 36 و 28 سانتی متر را با مکعب های 
مساوی پر کرده ایم. بزرگ ترین ضلع این مکعب چه عددی است؟ در این صورت 

چند مکعب در این مکعب مستطیل جا می شود؟

3ــ برای درستی جمالت زیر دلیل بیاورید.
)a و b( = 1                                                .اول باشند، ب.م.م آنها عدد یک می شود a و b اگر دو عدد

اگر عددی بر عدد دیگری بخش پذیر باشد، عدد کوچک تر ب.م.م دو عدد است.
کوچک ترین مقسومٌ علیه مشترک )یا شمارندهٔ مشترک( هر دو عدد 1 است.

4ــ ابتدا عددهای صورت و مخرج را تجزیه کنید، سپس کسرها را ساده کنید.
96 ____

144=                                                                                
 35 ____
245 =                                                                               

5ــ ب.م.م عددهای زیر را محاسبه کنید.
                                  =)55 و 121(                                            = )108و 216(                                                = )117 و 91(

6ــ برای جمالت درست زیر 2 مثال بزنید.
 )n و n(=n ٭

٭ ب.م.م دو عدد a و b شمارندٔه دو عدد a و b است.
.a یا یک می شود یا خود b و عدد دیگر مثل a اول باشند، ب.م.م a ٭ اگر عدد
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1ــ مضرب های صحیح یک عدد از ضرب آن در عددهای صحیح به دست می آید. مضرب های صحیح 3 را کامل کنید.

  … و ___ و ___ و ___ و ___ و 1×3 و0×3 و )1-(×3 و___ و___ و___ و___ و …
  … و ___ و ___ و ___ و ___ و 3 و 0 و 3- و ___ و ___ و ___ و ___ و … 

2ــ مضرب های طبیعی یک عدد از ضرب آن در عددهای طبیعی به دست می آید.
 مضرب های طبیعی را به اختصار مضرب می گوییم. مضرب های عددهای زیر را بنویسید.

  ... و ___ و ___ و ___ و ___ و ___ و 6 و 4 و 2: مضرب های 2
: مضرب های 7  
: مضرب های 5  

در این نحؤه نوشتن عالمت … به چه معناست؟

1ــ به سؤال های زیر پاسخ دهید:
دهمین مضرب 9: سومین مضرب 6:  اولین مضرب 7: 

24 چندمین مضرب 6 است؟  80 چندمین مضرب 8 است؟ 
144 چندمین مضرب 6 است؟  36 چندمین مضرب 2 است؟ 

2ــ آیا تعداد شمارنده های یک عدد محدود است؟
تعداد مضرب های یک عدد چطور؟

در یک بازی رایانه ای مهرٔه A ،6 تا 6 تا حرکت می کند و مهرٔه B ،4 تا 4 تا حرکت می کند. در شروع بازی هر دو مهره روی عدد 
صفرند. در کدام عدد این دو مهره دوباره کنار هم قرار می گیرند؟

A مضارب  : : مضارب مشترک   

B مضارب : : کوچک ترین مضرب مشترک   
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1ــ ک.م.م دو عدد 12 و 18 را پیدا کنید.

: مضارب 18  

: مضارب 12  

: مضارب مشترک 18 و 12 =]12 و 18[   
2ــ عددهای 18 و 12 به صورت تجزیه شده، نوشته شده اند.

18 = 2×3×3  12 = 2×2 × 3 =]12 و 18[   

با توجه به پاسخ باال چه رابطه ای بین شمارنده های اول دو عدد و ک.م.م آنها می بینید؟ توضیح دهید.
می توانید از مثال زیر هم استفاده کنید.

A=3×3×5×5  B = 2×5×3×3  ]Aو B[= 3×3×5×2×5  

1ــ تساوی 24=4×6 را به صورت های مختلف می توان معنا کرد؛ جاهای خالی را کامل کنید.
ششمین مضرب ____ عدد 24 است. 4 شمارندٔه ____ است. 

چهارمین مضرب ____ عدد ____ است. 6 شمارندٔه ____ است. 
عددهای ____ و ____ شمارنده های ____ هستند. عدد ____ بر ____ و ____ قابل قسمت است.

2ــ یکی از مهم ترین کاربردهای ک.م.م در پیدا کردن مخرج مشترک دو کسر است، یعنی کوچک ترین عددی را پیدا می کنیم که 
به هر دو مخرج بخش پذیر )قابل قسمت( باشد. مانند نمونه حاصل جمع ها و تفریق ها را با کمک ک.م.م مخرج ها به دست آورید.

ـــــ 5  
6 

 + 
ــــ 4 
9 = 

ـــــــــــــــ  
18 18 = ]9 و 6[    

ـــــ 7 
15

 + 
ــــــ 9 
20

 = = ]20 و 15[   
 15 ___
12 -

 7  ___
18 = = ]18 و 12[   

با داشتن  کوچک ترین مضرب مشترک دو عدد، اولین مضرب مشترک آن دو عدد است. مضرب های مشترک بعدی را 

اولین مضرب مشترک می توان پیدا کرد. کوچک ترین مضرب مشترک دو عدد a و b را به طور اختصار ک.م.م می گویند و به 

صورت ]b و a[ نمایش می دهند. 

12 = ]4و 6[ به عنوان نمونه                             
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1ــ هر 20 دقیقه یک اتوبوس خط A از پایانٔه مسافربری حرکت می کند. 
پایانه حرکت می کنند. ساعت 12 ظهر  اتوبوس های خط  B هر 30 دقیقه از 
دو اتوبوس در خط های A و B همزمان حرکت کرده اند. در چه ساعتی به طور 

همزمان اتوبوس ها از این دو خط حرکت می کنند؟

2ــ یک پیست دوومیدانی کوچک در یک مجتمع فرهنگی ورزشی قرار دارد. امید 
و فرامرز از یک نقطه شروع به دویدن می کنند. اگر امید هر 35 ثانیه یک دور کامل میدان دو 
را طی کند و فرامرز هر 21 ثانیه یک دور کامل طی کند، پس از چند ثانیه فرامرز و امید با هم 

به همان نقطٔه شروع می رسند؟ در این صورت هر کدام چند دور دویده اند؟

3ــ آیا 210 مضرب مشترک 7 و 30 است؟ چرا؟
آیا 420 مضرب مشترک 7 و 30 است؟ چرا؟
دو عدد 7 و 30 چند مضرب مشترک دارند؟

4ــ دلیل درستی جمالت زیر را بیان کنید.
٭ اگر عددی بر عدد دیگر بخش پذیر باشد، عدد بزرگ تر ک.م.م دو عدد است.

٭ اگر ب.م.م دو عدد یک باشد، ک.م.م دو عدد برابر حاصل ضرب دو عدد است.
٭ ک.م.م دو عدد اول برابر حاصل ضرب آنهاست.

5ــ برای هر کدام از جمالت درسِت زیر یک مثال بزنید.
n =]1 وn[ ٭
n= ]nوn[ ٭

٭ ب.م.م دو عدد شمارندٔه ک.م.م دو عدد است.
٭ حاصل ضرب دو عدد برابر حاصل ضرب ک.م.م و ب.م.م دو عدد است.

6ــ به صورت ذهنی تساوی ها را کامل کنید.

=)30 و 20( = )7 و 5(  =)3 و  15(  = ]4 و  12[   

= ]50 و 30[ =)19 و 38(  =]30  و 15[  = )9 و 4(   

=]9 و 4[ =]7  و 2 و 3[  =)7 و 2 و 3(  =]6  و 4[   

ین
تمر



در این فصل واژه های زیر به کار رفته اند. مطمئن شوید که می توانید با جمالت خود آنها را تعریف کنید و برای هر کدام یک مثال 
بزنید.

 عدداول           شمارندٔه )مقسوم علیه( یک عدد          شمارندهٔ اول           مضرب           ب.م.م           ک.م.م
در این فصل روش های اصلی زیر مطرح شده اند. با یک مثال هر کدام را توضیح دهید و در دفتر خود یک خالصه درس تهیه 

کنید.
 نوشتن شمارنده های یک عدد  پیدا کردن عددهای اول

 پیدا کردن شمارندٔه اول یک عدد  ساختن عددهای مختلف با شمارنده های اول
 پیدا کردن تمام شمارنده های یک عدد با معلوم بودن تجزیٔه عدد 

 تجزیٔه عددبه شمارنده های اول
 پیدا کردن ب.م.م دو عدد  نوشتن مضرب های یک عدد
 پیدا کردن ک.م.م دو عدد  رابطٔه بین مضرب و شمارنده 

از مفاهیم ب.م.م و ک.م.م در محاسبات کسری )ساده کردن و مخرج مشترک( استفاده می کنیم. درک شمارنده های اول یک 
عدد زمینه ساز همین بحث به صورت جبری است.

در صورتی که تمرین های ترکیبی زیر را بتوانید انجام دهید، مطمئن می شوید که این فصل را به خوبی آموخته اید.
1ــ با توجه به تساوی  12=4×3 معانی مختلف آن را بیان کنید.

2ــ ابتدا دو عدد زیر را به شمارنده های اول تجزیه کنید، سپس ب.م.م وک.م.م آنها را به دست آورید.
72  =  60 =  

3ــ عددهای اول بین 50 تا 80 را بنویسید.

4ــ با شمارنده های اول 2 و 3 دو عدد بنویسید که ب.م.م آنها 6 و ک.م.م آنها 36 باشد.

5مرور فصل

کاربرد

تمرین های ترکیبی

مفاهیم و مهارت ها

68



69

سطح و حجمفصل 6

اهّمیت بسته بندی محصوالت غذایی کمتر از اهّمیت تولید آن محصول نیست. برای 
زیادی  تأثیر  آن  فروش  در  بسته بندی  ظاهر  و  کیفیت  و شکالت  شیرینی  بسته بندی  در  مثال 
دارد. یکی از موضوعات مهم در این بسته بندی ها رابطٔه بین سطح و حجمی است که با آن 

سطح ساخته می شود.

  حجم های هندسی 
 محاسبۀ حجم های منشوری

 مساحت جانبی و کل
 حجم و سطح 


