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 بارم سواالت ردیف

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید 1

 .است....................  تنها عدد اول زوجالف ( 

 ............................ است. همیشه اولین عددی که خط می خورد، عدد nدر غربال اعداد از یک تا ب ( 

 های مرکب اعداد ............... را خط می زنیم.در روش غربال مضربج ( 

 ..... است....د ( مجموع یا تفاضل دو عدد زوج، همواره عددی .................. و مجموع یا تفاضل دو عدد فرد، همواره عددی .......

 و یک عدد فرد، همواره عددی ............... است. مجموع یا تفاضل یک عدد زوج(  ه

 یک عدد اول باشد، تنها مضرب اول آن ............... است. aو ( اگر 
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 به سواالت زیر پاسخ دهید. 11در مورد عدد  2

 الف ( همه شمارنده های طبیعی آن را بنویسید.

 ب ( همه شمارنده های صحیح آن را بنویسید.

 اول آن کدام اند؟ ج ( شمارنده های

 د ( شمارنده های مرکب  آن کدام اند؟

1 

 1 را درنظر گرفته، اعداد اول و مرکب آن را از هم جدا کنید. 57تا  17عددهای طبیعی از  3

 8، عدد اول وجود دارد؟ در مورد عددد 7را بنویسید. آیا در بین مضرب های طبیعی عدد  8و عدد  7مضرب های طبیعی عدد  4

 چطور؟

 

1 
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 به سواالت زیر پاسخ دهید و نتیجه آن را بنویسید. 5

 الف ( دو عدد اول مثال بزنید که نسبت به هم اول باشند.

 ب ( دو عدد مرکب مثال بزنید که نسبت به هم اول باشند.

 ج ( یک عدد اول و یک عدد مرکب مثال بزنید که نسبت به هم اول باشند.

 بزنید که نسبت به هم اول باشند.د ( دو عدد متوالی مثال 

 توان گرفت؟از این سوال چه نتیجه ای می

7/1 

(  6   ,             ) برای جای خالی، چهار جواب مختلف بنویسید. 6 = 1 

 

1 

 با ذکر دلیل گزینه درست را انتخاب کنید. 7

 شمارنده طبیعی دارد. 1الف ( هر عدد طبیعی حداقل 

 شمارنده طبیعی دارد. 1یک، حداقل ب ( هر عدد طبیعی بزرگتر از 
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 با ذکر دلیل گزینه درست را انتخاب کنید. 8

 الف ( هر عدد طبیعی حداقل یک شمارنده اول دارد.

 ب ( هر عدد طبیعی بزرگتر از یک، حداقل یک شمارنده اول دارد.
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 در هر مورد دو عدد اول مورد نظر را پیدا کنید. 9

 است. 50اول الف ( مجموع دو عدد 

 است. 4ب ( تفاضل دو عدد اول 

 است. 61ج ( مجموع دو عدد اول 

 است. 51دو عدد اول  تفاضلد ( 
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 1 باشند. 5و  5چهار عدد طبیعی بنویسید که فقط دارای شمارنده های اول  11

 سه شمارنده دیگر بنویسید.در هر مورد کوچکترین عددی که دارای شمارنده های ذکر شده است را نوشته و برای آن عدد  11

 باشد. 17و  9الف ( عدد دارای شمارنده های 

 باشد. 18و  4ب ( عدد دارای شمارنده های 
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 خورد چه عددی است؟اولین مضربی که برای بار اول خط می 5در روش غربال در مرحله حذف مضرب های عدد  12

 توان گرفت؟چطور؟ چه نتیجه ای می 11در مورد عدد 

1 

 در هر مورد بنویسید مضرب های کدام اعداد اول را باید خط بزنیم. 13

 17تا  1الف ( غربال اعداد 

 100تا  1ب ( غربال اعداد 

  140تا  1ج ( غربال اعداد 

 150تا  1د ( غربال اعداد 
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کدام اعداد اول تقسیم کدرد؟ و برای تعیین اول بودن یا نبودن هر یک از عددهای زیر، مشخص کنید الزم است آن عدد را بر  14

 سپس اول یا مرکب بودن آن را مشخص کنید.

 15الف ( عدد 

  47ب ( عدد 

 111ج ( عدد 

 165د ( عدد 
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 7/1 را پیدا کنید.اول  عددهایو به روش غربال را نوشته  100تا  80همه اعداد از  15

 دهید. به سواالت زیر پاسخ 100در غربال اعداد یک تا  16

 الف ( اولین عددی که خط می خورد؟

 اولین بار هنگام حذف مضرب های کدام عدد اول خط می خورد؟ 47ب ( عدد 

 چند بار خط می خورد؟ 50ج ( عدد 

 کدام اعداد برای اولین بار خط می خورند؟ 5 عدد د ( در مرحله حذف مضرب های
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 برای مشاهده پاسخ این امتحان و استفاده از نکات آموزشی بیشتر 

 مراجعه کنید. www.darsdarkhane.irبه آدرس اینترنتی  درس در خانهبه سایت 

 مهندس خسرو حسین آبادی - درس در خانهمدیر وبسایت 

 موفق و پیروز باشید
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