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ةرآىٍاةخضپذیراسث.aٌاییکغدد:اغدادطتیػیکًغددصهارىده

دد:یکغنضارب

:9صهارىدهٌایغدد

ةزرگحریوصهارىدهٌرغدد:کَچکحریوصهارىدهٌرغدد:

 ةً و ةَد ىخَاٌد اول ىظر، غددنَرد ةيَیسیم، یک از جر ةزرگ طتیػی غدد دو ضرب ظَرت ةً را طتیػی غددی ةحَاىیم اگر

گَیيد؛ نی نرکب غدد غددی، چيیو

ةاصيد؟ نرکب غددٌای ٌایضان نضرب ٌهً کً صياسید نی را طتیػی غددٌای کدام



آیاغددطتیػیوحَدداردکًکهحرازدوآرایشنسحطیلیداصحًةاصد؟

.کيید نضخط را غدد دو آن .اسث 99 اول غدد دو جفاضلجهریو(

ٌاینحهایز.دارةاپایًضرباغداداولجَانجخزیًغدد:ىَصحوغددةًظَرتحاظل

ةرایىضاندادنب.م.مغدداز)(اسحفادهنیصَد.)نضحرک]صهارىده[ غلیً نقسَم جریو ةزرگ( م.م.ب

:23صهارىدهٌایغدد

:21صهارىدهٌایغدد

ب.م.مةراةراسثةاغَانلنضحرکةاىهایکهحروک.م.مةراةراسثةاغَانلنضحرکوغیرنضحرکةاىهایةیضحر.

 اول ٌم ةً ىستث غدددو آن گَییم نی ةاصد، یک ةراةر غدد دو )نضحرک]صهارىده[غلیً نقسَم جریو ةزرگ( م.م.ب اگر

 ٌم ةً ىستث غدد دو ایو گَییم نیب.م.مآىٍایکاسثچَن انا. ٌسحيد نرکب دو ٌر 9و8 غددٌای نثال ةرای .ٌسحيد

.ٌسحيد )نحتایو(اول

 اول باشد .................... است. 55دو رقمی کو نسبت بو بزرگرتین عدد 
 .ةاصيد ىداصحً دیگری اول  صهارىده 4 و 3 از غیر کً ةيَیسید غدد پيججهریو(

 و 3 آن اول ٌای کًصهارىده غددی و غدد ایو آیا .ةاصد ىداصحً 4 و3از غیر اول ٌای صهارىده کً ةيَیسید نرکب غدد یک

چرا؟ اىد؟ اول ٌم ةً ىستث اسث، 1
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راةیاةید.01و211،231جهریو:ب.م.موک.م.مسًغدد



ىکحً(کممدوغددرانیجَانازجقسیمحاظلضربدوغددةربممآىٍاةًدسثآورد.



 


ٌایىادرسثراةا)ن(نضخطکيید.درسثراةا)د(وغتارت
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الف(نخهَعدوغددنرکبٌهیضًغددینرکباسث)(

ٌهَارهنحتایواىد)(ب(دوغددطتیػینحَالی

)دوغدداولةاصيدآىگاهbوaج(ٌرگاه , )a b  1)(.

)(ٌرغددطتیػیحداقلیکصهارىدهاولدارد.د(

غددنرکبةيَیسید.4ةرایجساویزیر

 , 40 1

غددنخحلفةيَیسید.4ب(ةرایٌریکازجساویٌایزیر



 , 6 6



,  

  
20 20



 , 24 2  

5غدد 39 4

؟داردالف(چيدصهارىده

ب(چيدصهارىدهاولدارد؟

ج(چيدصهارىدهفرددارد؟

د(چيدصهارىدهنرکبدارد؟
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 تعینی رقم یکان یک عدد توان دار:

 باشد بو ىر توانی برسد رقم یکان ثابت می ماند. 6یا  5،1،5اگر رقم یکان 
 رسانیم.باقیمانده این تقسیم میتقسیم می کنیم و سپس رقم یکان را بو توان  4در سایر ارقام توان را بو 

 گریمی.در نظر می 4صفر شد توان را  4تذکر( اگر باقیمانده تقسیم توان بر 







 اتتذا عذد یک را خط هی سًین. .1

 سًین.سًین. اها هضارب آى را خط هیعذدی اٍل است خط ًوی 2چَى  .2

 سًین.کِ خط ًخَردُ را خط هی کشین. حال هضارب آى را خط هی 2دٍر اٍلیي عذد تعذ اس  .3

 تاشذ.دّین تا هزتع تشرگتزیي عذد خط ًخَردُ تشرگتز اس عذد هَرد ًظز ها ایي رًٍذ را آًقذر اداهِ هی .4

 چٌذ تار خط خَردُ است؟ 6عذد 

 است؟ خَرد، کذام هی خط تار اٍلیي تزای کِ ،5  عذد هضزب تزیي کَچک

 ًکات رٍش غزتال:

 خَرد.)تِ شزطی کِ در هحذٍدُ هَرد تزرسی عذد یک حضَر داشتِ تاشذ.(عذد یک ّویشِ اٍلیي عذدی است کِ خط هی

 تا ................................................. خَرد تزاتز استتعذاد دفعاتی کِ یک عذد خط هی

 خَرد ................................................عذدی کِ اس هضارب یک عذد اٍل تزای اٍلیي تار خط هی کَچکتزیي

 خَرًذ.فقط هضارب هزکة اعذاد اٍل خط هی
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 دّیذ. تِ پزسشْای سیز پاسخ 111تا  1در الگَریتن غزتال اعذاد 

 .خَرد خط کِ عذدی اٍلیي .1

 .ًخَرد خط عذدّا سایز ّای هضزب عٌَاى تِ کِ 7 هضزب اٍلیي ،7 ّای هضزب حذف هزحلِ در .2

 .خَرد خط  24 عذد آى ّای هضزب تا کِ عذدی .3

 .خَردًذ خط تار اٍلیي تزای 5 ّای هضزب حذف هزحلِ در کِ 5 ّای هضزب توام .4

اولاسثیاىًکافیاسثاةحداحذرجقریتیآنراةًدسثآوردهوچککيیمکًغددةراینضخطکردنایوکًیکغدد

نَردىظرةراغداداولکَچکحریانساویغددةًدسثآندهازحذرةخشپذیراسثیاىً.

راهدوم:جَحًةًنرةعاغداداولاسث.

 عدد اول 3 2 5 7 11 12 17 19 32

 جمذور آن 4 9 35 49 131 169 389 261 469



اولیانرکبةَدناغدادزیررانضخطکيید.

210

324

430

90

 

 

 
 


