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 بارم سواالت ردیف

  آورید.ست مشترک این دو عدد را بدو کوچکترین مضرب  نوشته را  21و 21مضرب های طبیعی عدد های  1

  را نوشته و بزرگترین مقسوم علیه مشترک این دو عدد را بدست آورید.  21و  15مقسوم علیه های طبیعی عدد های  2

  سه عدد بنویسید  که فقط یک مضرب اول داشته باشد.  3

  مضرب اول نداشته باشد.  سه عدد بنویسید که 4

 حاصل عبارتهای زیر را به صورت ذهنی انجام دهید.  5

(22 , 1) = (12 , 9) = (9 , 22) = (25 , 2) = 

[22 , 1] =  [12 , 9] = [9 , 22] = [25 , 2] = 
 

 

 جاهای خالی را پر کنید.  6

 ..... است. ............ و کوچکترین شمارنده طبیعی آن .............مارنده طبیعی هرعدد ..بزرگترین ش

 ...... است............. آن...... و کوچکترین مضرب طبیعی ............ طبیعی هرعددمضرب بزرگترین 

 

  شود ؟ 5با  مساوی 21و عدد  هر یک از آن هاچهار عدد مختلف بنویسید که ب. م. م.  7
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  شود.  581سه عدد اول بنویسید که حاصل ضرب آنها  8

  چند حالت مختلف وجود دارد؟است. برای این دو عدد  52مجموع دوعدد اول  9

  عدد چند حالت مختلف وجود دارد؟ برای این دواست.  52مجموع دو عدد اول  11

  شمارنده اول دیگری نداشته باشند؟ 1و 5شش عدد بنویسید که غیر از  11

  داشته باشد را بدست آورید. 12و  28کوچکترین عددی که می تواند شمارنده های  12

 را به روش غربال بدست آورید. 99تا  22بین  اعداد اول 13

29 28 22 27 21 25 25 21 22 22 

89 88 82 87 81 85 85 81 82 82 

99 98 92 97 91 95 95 91 92 92 
 

 

 به سواالت زیر پاسخ دهید. 122تا  212در غربال اعداد  14

 الف ( اولین عدد اول که مضارب آن را خط می زنیم، چه عددی است؟

 آخرین عدد اول که مضارب آن را خط می زنیم، چه عددی است؟ب ( 

 ج ( آخرین عددی که خط می خورد ، کدام است؟

 را بنویسید. 122تا  292د ( اعداد اول بین 

 

122 299 298 292 297 291 295 295 291 292 
 

 



 

 

 

  شود؟ اول بودن آن را بررسی کنید.اول است یا مرکب، حداکثر چند تقسیم باید انجام  122برای بررسی اینکه عدد  15

  سه عدد مرکب بنوسید که نسبت به هم اول باشند. 16

 ، کدام یک از این مضرب ها برای اولین بار خط  25، در مرحله حذف مضرب های عدد  522تا  122در غربال اعداد  17

 می خورند؟

 

 حاصل عبارت های زیر را بدست آورید. 18

(12 , 18 , 55) = (21 , 21 , 28) = 

[12 , 18 , 55] = [21 , 21 , 28] = 

 

 

 و استفاده از نکات آموزشی بیشتر پاسخ این سواالتبرای مشاهده 

 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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