
  همه ی اعداد بر یک بخش پذیر است. 1بخش پذیری بر 

 54،  68 (0، 2، 4، 6، 8) زوج باشد. ها که یکان آن اعدادی 2بخش پذیری بر 

                               بخش پذیر باشد.  3بر  انکه مجموع رقم هایش اعدادی 3بخش پذیری بر 

 7+6+2=15و  15÷3=5
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 4بخش پذیری بر 
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 2430، 215 باشد. 5اعدادی که یکان آنها صفر یا  5بخش پذیری بر 

 1350، 48 بخش پذیر باشد. 3و هم بر  2اعدادی که هم بر  6بخش پذیری بر 

 

 

 7بخش پذیری بر 

 

 

35427546 

 

 

 

 

 8بخش پذیری بر 

 7000الف( اعدادی که سه رقم سمت راست آنها صفر باشد. 

 1896بخش پذیر باشد.  8ب( اعدادی که سه رقم سمت راست آنها بر 

 40بخش پذیر باشد.  4ج( اعدادی که یکان آنها صفر و دهگان آنها بر 

بخش پذیر  4د( اعدادی که یکان آنها صفر و دورقم بعدی آنها بر 

 360باشد. 

7000 

 1896 

 40 

 360 

باقیمانده بر 7 بخش پذیر باشد 

 35-427-546=84÷7=12      

ب( اختالف دو برابر یکان با بقیه ارقام بر 7 بخش پذیر باشد.  91 

 9-)1×2( = 7      

الف( اعدادی که اگر سه رقم سه رقم از سمت راست جدا کرده و بین 

هر طبقه عالمت + و – قرار داده حاصل جمع و تفریق را انجام دهیم، 

الف( اعدادی که دو رقم آخر آنها بر بخش پذیر باشد. 

ب( اعدادی که دورقم سمت راست آنها صفر باشد. 

ج( اعدادی که 2برابردهگان آنها بعالوه یکان آنها بر4 بخش پذیر باشد. 

      4=4÷16 و 16=4+)6×2( 

د( اعداد زوجی که  

      - اگر یکان آن ها 2 یا 6 باشد، دهگانشان فرد باشد 

      - اگر یکان آنها صفر، 4 یا 8 باشد، دهگانشان زوج باشد 



یا  8برابر صدگان آنها+ دو برابر دهگانشان+یکان آنها بر 4ه( اعدادی که 

 ( بخش پذیر باشد. 3و4بر )

 (4×2(+ )2×5+ )6=8+10+6=24و    24÷8=3      

 53256 

 

 9بخش پذیری بر 

 3+6+9=18بخش پذیر باشد.  9که مجموع ارقامشان بر اعدادی

نیز بخش پذیرند ولی برعکس 3بخش پذیرند بر9تمام اعدادی که بر

 این مطلب صحیح نیست.
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 الف( اعدادی که رقم یکان آنها صفر باشد.  10بخش پذیری بر 

 بخش پذیر باشند. 5و هم بر 2ب( اعدادی که هم بر 

 

 

 

اعدادی که اگر رقم هایش را یک در میان با هم جمع کنیم، تفاضل دو  11بخش پذیری بر 

 باشد. 11عدد بدست آمده صفر یا مضربی از 

     0  =16- 16         16 =5+6+5        16 =2+7+4+3 

 

 

3564752 

 120، 324 پخش پذیر باشند. 4و هم بر  2اعدادی که هم بر  12بخش پذیری بر 

 

 13بخش پذیری بر 

برابر کرده و از بقیه کم کنیم به  9الف( اعدادی که اگر رقم یکان آن را 

 2×9=18         18-18=0صفر برسد. 

مع کنیم برابر کرده و با بقیه ارقام ج 4ب( اعدادی که اگر رقم یکان را 

 1×4=4        39÷13=3بخش پذیر باشد.  13حاصل به 

182 

 

351 

 140، 28 بخش پذیر باشند. 7و هم بر  2اعدادی که هم بر 14بخش پذیری بر 

 105 بخش پذیر باشد.  5و هم بر  3اعدادی که هم بر  15بخش پذیری بر 

 32 باشند.بخش پذیر  8و هم بر  2اعدادی که هم بر  16بخش پذیری بر 

 

 17بخش پذیری بر 

برابر کرده و از بقیه کم کنیم،  5الف( اعدادی که اگر رقم یکان آن را 

 بخش پذیر باشد.  17حاصل به 

برابر کرده و از بقیه کم کنیم،  5ب( اعدادی که اگر رقم یکان آن را 

 3×5=15       15-15= 0بخش پذیر باشد.   17حاصل به 

 

153 

 36، 72 بخش پذیر باشند.  9و هم بر  2اعدادی که هم بر  18بخش پذیری بر 

اعدادی که اگر رقم هایش را یک در میان با هم جمع کنیم، حاصل دو 

جمع برابر شود. 16= 5+6+5 = 3+4+7+2 



بخش  19اعدادی که اگر دو برابر یکان را با بقیه ارقام جمع کنیم، بر  19بخش پذیری بر 

 (4×  2+ ) 11=19             19÷  19= 1پذیر باشد.   

114 

 210، 63 بخش پذیر باشند.  7و هم بر 3اعدادی که هم بر  21بخش پذیری بر 

 بخش پذیر باشد.  11و هم بر  2اعدادی که هم بر  22بخش پذیری بر 

 بخش پذیر باشد. 11اعدادی که رقم یکان آنها زوج باشد و بر 

220 ،484 

161 

  بخش پذیر باشند. 6و هم بر 4اعدادی که هم بر  24بخش پذیری بر 

 الف( اعدادی که دو رقم سمت راست آنها صفر باشد. 25بخش پذیری بر 

 بخش پذیر باشد. 25ب( اعدادی که دو رقم سمت راست آنها بر 

1300 

23725 

 480، 240 باشند. بخش پذیر 6و هم بر  5اعدادی که هم بر  30بخش پذیری بر 

 

70=3÷210    210=7×6×5       18=7 +6 +5 

   84=4÷336           336=8×7×6          21=8 +7 +6        

ر عددی سه رقمی را مجددا در کنار خودش بنویسیم تا یک عدد شش رقمی حاصل شود، آن گاه عدد شش رقمی اگ -

 بخش پذیر است. 13و  11، 7حاصل حتما بر 

اعدادی که اگر هفت برابر یکان را با بقیه ارقام جمع کنیم، بر 23  بخش پذیری بر 23 

بخش پذیر باشد.       1= 23÷23            23= 16 + )1×7( 

- مجموع سه عدد متوالی زوج حتما بر عدد 6 بخش پذیر است.     3=6÷18           18=7+ 6+ 5  

- اگر مجموع سه عدد متوالی، زوج باشد. حاصلضرب آنها بر 3 بخش پذیر است.    

- حاصلضرب دو عدد متوالی حتما بر 2 بخش پذیر است.          21=2÷42           42=7×6 

- حاصلضرب سه عدد متوالی حتما بر 6 بخش پذیر است.  20=6÷120           120=4×5×6 

- اگر مجموع سه عدد متوالی، فرد باشد. عدد اولی حتما زوج بوده است.    21=8+ 7+ 6 

- اگر مجموع سه عدد متوالی، فرد باشد. حاصلضرب آنها حتما بر 4 بخش پذیر است. 

- اگر مجموع سه عدد متوالی، زوج باشد. عدد اولی حتما فرد بوده است و حاصلضرب آنها مضربی از عدد 3 است. 

 5 +6 +7=18


