
عدد  - 1 3 7 69 8   داراي چند مقسوم علیه است ؟ 15

عدد )از کوچک به بزرگ ( بیست و پنجمین مقسوم علیه - 2 3 7 69 8   .را به دست آورید15

چند تا از مقسوم علیه هاي عدد  - 3 3 7 69 8   زوج اند؟ 15

چند تا از مقسوم علیه هاي  - 4 3 7 69 8   هستند؟ 5مضرب  15

چند مقسوم علیه از  - 5 3 7 69 8   نباشند؟ 3می توان پیدا کرد که زوج باشند، اما مضرب  15

چند تا از مقسوم علیه هاي  - 5 3 7 69 8   مجذور کامل اند؟ 15

اعداد  - 6 3 7 69 8 و  15 4 5 36 10   داراي چند مقسوم علیه مشترك هستند؟ 7

به دست  11تقسیم کنیم ، باقی مانده اي برابر با  24و  16چند عدد سه رقمی می توان پیدا کرد که اگر آن ها را بر - 7
  آید؟

دول فقط یکی از این در هرخانه از جطوري پر کنیم که  و یک  را با اعداد یک بیست 5در  4می خواهیم یک جدول - 8
اگر مجموع اعداد هر سطر عددي ثابت و مجموع اعداد هر ستون . اما از یکی از این اعداد استفاده نمی شود.اعداد قرار بگیرد

  .)اعداد داخل هیچ دو خانه اي یکسان نیست(نیز عدد ثابت دیگري شود، عددي که در جدول نوشته نمی شود ، چند است؟

  وجود دارند که دقیقا چهار مقسوم علیه داشته باشند؟ababچند عدد چهار رقمی به شکل  - 9

باشد، آن  45مجموعه ي مقسوم علیه هاي مثبت عدد  Bو  108مجموعه ي مقسوم علیه هاي مثبت عدد  Aاگر  -10
Aگاه  B  چند عضو است؟داراي  

  مقسوم علیه مثبت داشته باشند؟ 70وجود دارند که دقیقا  60عدد طبیعی مضرب چند  -11

  مقسوم علیه مثبت باشد، چیست؟ 7مجموع ارقام کوچک ترین عدد طبیعی که داراي  -12

  مقسوم علیه طبیعی باشد،چیست؟ 12مجموع ارقام کوچک ترین عدد طبیعی که داراي -13

  مقسوم علیه باشد، چیست؟ 30کوچک ترین عدد سه رقمی که داراي -14

  مقسوم علیه  اول باشد، چیست؟4کوچک ترین عدد سه رقمی که داراي -10

  داراي چند مقسوم علیه طبیعی است ؟ 2008عدد  - 11



دد ع - 12 3 7 69 8   داراي چند مقسوم علیه طبیعی است؟ 15

چند تا از مقسوم علیه هاي  -13 3 8 42 3   فرد و چند تا زوج هستند؟ 5

م اعداد .م.م و ك.م.ب -14 3 8 42 3 و  5 2 10 82 3 و  7 9 6 42 3   .را به دست آورید 10

دست به  11تقسیم کنیم ، باقی مانده اي برابر با  24و  16چند عدد سه رقمی می توان پیدا کرد که اگر آن ها را بر -15
  آید؟

اعداد  -16 3 8 42 3 و  5 2 10 82 3   داراي چند مقسوم علیه مشترك می باشند؟ 7

  مقسوم علیه مثبت باشد، چیست؟ 7مجموع ارقام کوچک ترین عدد طبیعی که داراي  --17

  مقسوم علیه طبیعی باشد،چیست؟ 6مجموع ارقام کوچک ترین عدد طبیعی که داراي -18

  مقسوم علیه باشد، چیست؟ 6کوچک ترین عدد سه رقمی که داراي  -19

  باشد، چیست؟اول  مقسوم علیه  3کوچک ترین عدد سه رقمی که داراي  -20

  

  


