
 

 

 

 

  

 گام به گام هشتم گام به گام نهم گام به گام هفتم

 كليپ هاي آموزشي هفتم

 

 كليپ هاي آموزشي نهم كليپ هاي آموزشي هشتم

 نمونه سواالت نهم نمونه سواالت هشتم نمونه سواالت هفتم
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 دستِ تقسین هی ضًَذ: 3اعذاد طثیعی تِ *

 1عذد  -3                اعذاد هزکة -2        اعذاد اٍل  -1 

 تِ اعذاد طثیعی کِ عذد دادُ ضذُ تز آى ّا تخص پذیز است. ضوارًذُ:

 تِ صَرت سیز هی تاضذ: 18ضوارًذُ ّای عذد  هثال:

 18{:ضوارًذُ 18ٍ9ٍ6ٍ3ٍ2ٍ1}

ًذاضتِ تاضذ  یک ٍ خَدشّز عذد طثیعی تشرگتز اس یک ، کِ ّیچ ضوارًذُ تِ جش  اعذاد اٍل:

 ًاهیذُ هی ضَد. عذد اٍل

 :اعذاد اٍل13ٍ11ٍ7ٍ5ٍ3ٍ2...ٍ

 گَیٌذ داضتِ تاضذ، عذد هزکة هی ضوارًذُ 2تیص اس تِ ّز عذد طثیعی کِ  اعذاد هزکة:

  :اعذاد هزکة12ٍ10ٍ9ٍ8ٍ6ٍ4...ٍ 

 ًَضت: 1عذد طثیعی تشرگتز اس  2تِ صَرت حاصل ضزب ّز عذد هزکة را هی تَاى *

 :هثال   5 3; 15 6 4;24 

 ًِ اٍل است ًِ هزکة. 1عذد ًکتِ: 

 تشرگتزیي هقسَم علیِ )ضوارًذُ( هطتزک)ب.م.م(:

 حاصل ضزب ضوارًذُ ّای اٍل هطتزک تا کوتزیي تکزار)کوتزیي تکزار(

 

 تخص اٍل 

 اٍلیادآٍری اعذاد 

تریي هردم كسی است كه آله(: داًارسَل خدا )صلّی اهلل علیه ٍ 

 59داًش دیگراى را به داًش خَد بیفزاید. ًهج الفصاحه، ص 



 کَچکتزیي هضزب هطتزک)ک.م.م(:

 ّای اٍل هطتزک در غیز هطتزک تا تیطتزیي تکزار)تیطتزیي تَاى(حاصل ضزب ضوارًذُ 

 (04ٍ01:)2 2;4 ] 04ٍ01:[3 2 2 2 2;48 هثال:

 2 1 1;01  1 1 1 1;05 

 ضَد آى دٍ عذد ًسثت تِ ّن اٍل اًذ)هتثایي( 1اگز ب.م.م دٍ عذد ًکتِ:

 هثال : (21ٍ8) ;1 

 :دٍ عذد اٍل ّوَارُ ًسثت تِ ّن اٍل اًذ.ًکتِ

 : هثال (23ٍ17); 1

 دٍ عذد هتَالی ّوَارُ ًسثت تِ ّن اٍل اًذ.ًکتِ:

 : هثال (6ٍ5; )1

 ک.م.م دٍ عذد کِ ًسثت تِ ّن اٍل اًذ)هتثایي( تزاتز است تا حاصل ضزب آى دٍ عذد.ًکتِ: 

 : هثال  ] 8ٍ7[ ; 56 

 

 

 

 تشرگتزیي  عذد اٍل دٍ رقوی.............. است. -1

 

 سیز اٍل است؟کذام یک اس اعذاد  -2

1) 37     2 )21     3)√14      4 )3+36 

 

 ضوارًذُ دیگز اس ایي عذد را تٌَیسیذ. 4ضوارًذُ ّای یک عذد ّستٌذ، 9ٍ 4 -3

 

 

 تشرگتزیي  عذد اٍل دٍ رقوی.............. است.-1

 

 سیز اٍل است؟کذام یک اس اعذاد -2

1)37     2 )21     3)√14      4 )3+36 

 

 ضوارًذُ دیگز اس ایي عذد را تٌَیسیذ. 4ضوارًذُ ّای یک عذد ّستٌذ، 9ٍ 3-4

 



 را تِ صَرت حاصل ضزب دٍ عذد تٌَیسیذ. 20تا  15عذد ّای هزکة  -4

 15ٍ31ٍ47ٍ43ٍ63ٍ71ٍ92             .                                   دٍر اعذاد اٍل خط تکطیذ -5

 

 

 

 

 

 

 رٍش غزتال:

در رٍش غزتال تزای تعییي اعذاد اٍل کِ تِ صَرت هزحلِ تِ هزحلِ هی تاضذ تِ صَرت سیز عول 

 هی کٌین:

 ًِ اٍل است ًِ هزکة پس خط هی سًین. 1عذد  :1هزحلِ 

 را خط هی سًین. )تِ غیز اس خَدش( 2تواهی هضارب عذد:  2هزحلِ 

 ) تِ غیز اس خَدش ( را خط هی رًین.3تواهی هضارب عذد  :3هزحلِ 

 ) تِ غیز اس خَدش ( را خط هی سًین. 5تواهی هضارب عذد  :4 هزحلِ

خط سدى هضارب اعذاد اٍل را تا جایی اداهِ خَاّین داد کِ تِ عذد اٍلی تزسین کِ هزتع)تَاى  *

 تز تاضذ.دٍم( آى عذد اس عذد دادُ ضذُ تشرگ

 هثال: 

 تِ رٍش غزتال تِ صَرت سیز عول خَاّین کزد: 30تا  20تزای تعییي اعذاد اٍل 

6                     ;39            * آخزیي عذد اٍلی کِ تایذ هضارب آى خط تشًین کذام است؟
1

14;4
1

 

 5د اٍل تاال،آخزیي عذد اٍلی کِ ها هضارب آى را خط هی سًین اعذاتا تَجِ تِ تَاى دٍم 

 هی تاضذ. 30عذد  سیزا تَاى دٍم ایي عذد تشرگتز اسسًین خط ًوی را  7 است.هضارب 

 تخص دٍم 

 اٍل عذد ّای عییيت

 را تِ صَرت حاصل ضزب دٍ عذد تٌَیسیذ. 20تا  15عذد ّای هزکة -4

 15ٍ31ٍ47ٍ43ٍ63ٍ71ٍ92             دٍر اعذاد اٍل خط تکطیذ.                                   -5

 



 

 

 

 

 د اٍل ّستٌذ.اعذاعذد ّای خط ًخَردُ  *

 تطخیص اٍل یا هزکة تَدى عذد:

تزای تطحیص اٍل یا هزکة تَدى یک عذد آى عذد را تز اعذاد اٍل کَچکتز اس جذرش 

 تقسین هی کٌین اگز تخص پذیز تاضذ اٍل ٍ اگز تخص پذیز ًثاضذ هزکة است.

     عذدی اٍل است یا هزکة؟      131عذد آیا  هثال:

 

  

25     24     23     22     21     20  

30     29     28     27    26  

 2هضارب 

 3هضارب 

 5هضارب

4/11 

تقسین هی کٌین.چَى تز ّیچ کذام یک اس  2ٍ 3ٍ 5ٍ 7 11ٍ را تِ اعذاد اٍل  131پس عذد 

 عذدی اٍل است. 131تخص پذیز ًیست لذا عذد  اٍل تاال اعذاد

 تِ سَاالت سیز پاسخ دّیذ. 80تا  1در غزتال عذد ّای -1

 اٍلیي عذدی کِ خط هی خَرد؟ الف(

 ب( آخزیي عذدی کِ خط هی خَرد؟

 کِ خط هی خَرد؟ 7ج( آخزیي هضزب 

 اٍل است یا هزکة؟ 143عذد  -2

 را پیذا کٌیذ. 130تا  100تِ رٍش الگَریتن غزتال اعذاد اٍل  -3

 

√131 ≃ 



 

 

 خط هی خَرد؟ کذام عذد اٍل در هضارب 345عذد ، 500تا  1در غزتال اعذاد  -4

 7د(                     5ج(                    3ب(                   2الف( 

 حاصل تساٍی ّای سیز را تذست آٍریذ.-5

    ; (72ٍ48) 

]= 72 ٍ48[ 

 

;(24ٍ12) 

]= 24ٍ12[  


