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تزای تؼییي اٍل یا هزکة تَدى یک ػذد طثیؼی اس دٍ رٍش غزتال یا تقسین تز اػذاد اٍل استفادُ هی ضَد.
در رٍش غزتال ،تزای تؼییي ػذدّای اٍل ،ػذد یک ٍ هضزب ّای هزکة اػذاد اٍل را خط هی سًین ٍ خط سدى را تا ػذد اٍلی اداهِ هی دّین کِ
هزتغ آى ،تیي ػذدّای ًَضتِ ضذُ ًثاضذ.
اػذاد اٍل کَچکتز اس  44را هطخص کٌیذ.

 .1اتتذا ػذد یک را خط هی سًین.
 .2چَى  2ػذدی اٍل است خط ًویسًین .اها هضارب آى را خط هیسًین.
 .3دٍر اٍلیي ػذد تؼذ اس  2کِ خط ًخَردُ را خط هی کطین .حال هضارب آى را خط هیسًین.
 .4ایي رًٍذ را آًقذر اداهِ هیدّین تا هزتغ تشرگتزیي ػذد خط ًخَردُ تشرگتز اس ػذد هَرد ًظز ها تاضذ.
ػذد  6چٌذ تار خط خَردُ است؟
کَچک تزیي هضزب ػذد  ،5کِ تزای اٍلیي تار خط هی خَرد ،کذام است؟
ًکات رٍش غزتال:
1
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ػذد یک ّویطِ اٍلیي ػذدی است کِ خط هیخَرد(.تِ ضزطی کِ در هحذٍدُ هَرد تزرسی ػذد یک حضَر داضتِ تاضذ).
تؼذاد دفؼاتی کِ یک ػذد خط هیخَرد تزاتز است تا .................................................
کَچکتزیي ػذدی کِ اس هضارب یک ػذد اٍل تزای اٍلیي تار خط هیخَرد ................................................
فقط هضارب هزکة اػذاد اٍل خط هیخَرًذ.
در الگَریتن غزتال اػذاد  1تا  144تِ پزسطْای سیز پاسخ دّیذ.
 .1اٍلیي ػذدی کِ خط خَرد.
 .2در هزحلِ حذف هضزب ّای  ،7اٍلیي هضزب  7کِ تِ ػٌَاى هضزب ّای سایز ػذدّا خط ًخَرد.
 .3ػذدی کِ تا هضزب ّای آى ػذد  24خط خَرد.
 .4توام هضزب ّای  5کِ در هزحلِ حذف هضزب ّای  5تزای اٍلیي تار خط خَردًذ.
رٍش تقسین تز اػذاد اٍل :اتتذا جذر تقزیثی آى را تِ دست آٍردُ ٍ چک کٌین کِ ػذد هَرد ًظز تز اػذاد اٍل کَچکتز یا هساٍی ػذد تِ دست
آهذُ اس جذر تخص پذیز است یا ًِ.

تزرسی کٌیذ آیا  97 ٍ 143 ، 113ػذدی اٍل ّستٌذ؟

(استفادُ اس جذٍل سیز سهاى رسیذى تِ پاسخ را تسیار کَتاُ هی کٌذ)
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هجذٍر آى

تا رٍش غزتال ،ػذدّای اٍل تیي  44 ٍ 24را پیذا کٌیذ .در ایي رٍش ،کار را اس خط سدى هضزب ّای کذام ػذد ضزٍع هی کٌیذ ٍ تا هضزب ّای
کذام ػذد پایاى هی دّیذ؟
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