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 اول: عددهای 2فصل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزید:آنچه در این فصل می

 عدد اول چیست؟ 

 تجزیه اعداد به عوامل اول 

 یادآوری ب م م و ک م م 

 دو عدد نسبت به هم اول یا متباین 

 رابطه بین ب م م و ک م م 

  برای یافتن اعداد اولروش غربال 

 تعیین اول بودن اعداد بزرگ 
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 درس اول: یادآوری عددهای اول

 : عدد اول1بخش

 کنیم:برای شروع، تعاریف و موارد مهم را با هم مرور می 

  :)ها بخشپذیر است.اعدادی که عدد  داده شده بر آنشمارنده )مقسوم علیه 

 را بنویسید. 40های عدد همه شمارندهمثال: 

 

 ای به جز یک و خودش نداشته باشد.به هر عدد طبیعی بزرگتر از یک گویند که هیچ شمارندهاول:  عدد 

 را بنویسید. 100کوچکتر از اعداد اول مثال: 

 

  :به هر عدد طبیعی که بتوان آن را به صورت ضرب دو عدد بزرگتر از یک نوشت.عدد مرکب 

 را بنویسید. 50اعداد مرکب کوچکتر از  مثال:

 

 

 : ایستگاه نکته2بخش

 : عدد ..... نه اول است نه مرکب. چرا؟1نکته

 هر عدد اول دقیقا ....... شمارنده دارد. :2نکته

 هر عدد مرکب ............... شمارنده دارد.: 3نکته

 عدد ........... شمارنده همه عددهای طبیعی است.: 4نکته
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 ین شمارنده هر عدد ....... است.کوچکترین شمارنده هر عدد ....... و بزرگتر: 5نکته

 هر عدد اول ............ مضرب اول دارد. :6نکته

 هر عدد مرکب ................ مضرب اول دارد.: 7نکته

 توان به سه دسته تقسیم کرد: اعداد اول، اعداد مرکب و ............اعداد طبیعی را می: 8نکته

 

 : یادآوری ب م م و ک م م3بخش

 کنیم. برای این کار از تجزیه درختی استفاده ها را به عوامل اول تجزیه میه ب م م و ک م م ابتدا آنبرای محاسب

 شود.می

 مثال:

  پس از اینکه اعداد را تجزیه کردیم، برای به دست آوردن ب م م، عوامل مشترک با کوچکترین توان را

 نویسیم.می

 مثال:

 

  شود.ها یک میم  آناگر هیچ عامل مشترکی نداشته باشند، ب م 

 نویسیم.برای به دست آوردن ک م م، عوامل مشترک و غیرمشترک را با بیشترین توان می 

 مثال:

 

  :رابطه بین ب م م و ک م م 
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 )اعدادی که نسبت به هم اول هستند( : دو عدد متباین4بخش

 گوییم یا به عبارت دیگر میسبت به هم اول هستند گوییم آن اعداد ناگر ب م م دو یا چند عدد یک باشد، می

 این اعداد متباین هستند.

 مثال:

 

  گیرند.اشتباه می اعداد اولهستند را با  نسبت به هم اولمتاسفانه بسیاری اعدادی که 

 دو عدد مرکب بنویسید که نسبت به هم اول باشند. مثال:

 

 : ایستگاه نکته5بخش

 .هر دو عدد اول متمایز نسبت به هم اول هستند: 1نکته

 مثال:

 عدد یک نسبت به همه اعداد اول است.: 2نکته

 مثال:

 هر دو عدد طبیعی متوالی نسبت به هم اول هستند. :3نکته

 مثال:

 شود. چرا؟ها حاصل ضربشان میاگر دو عدد نسبت به هم اول باشند، ک م م آن: 4نکته

 مثال:
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 : چند سوال مهم6بخش

 شمارنده دیگری نداشته باشند. 7و  2پنج عدد مرکب بنویسید که جز  :1مثال

 

 شده است. آن دو عدد را بیابید. 31مجموع دو عدد اول  :2مثال

 

 یک عدد هستند. شش شمارنده دیگر این عدد را بنویسید. شمارنده 21و  15عددهای : 3مثال
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 ایستگاه تمرین

 باشند.نداشته  5و  3.الف: چهار عدد مرکب بنویسید که شمارنده اولی جز 1

 

 باشند، اول هستند؟ چرا؟ 11و  2های اول آن ب: آیا اعداد باال نسبت به عددی که شمارنده

 

 چندتاست؟ چرا؟ 47تا باشد، تعداد عددهای مرکب کوچکتر از  14، 47. اگر تعداد اعداد اول کمتر از 2

 

 ها را بیابید.است. هر یک از آن 45. تفاضل دو عدد اول 3

 

 اعداد زیر را بنویسید. . ب م م و ک م م4

 

 

 دو شمارنده یک عدد هستند. شش شمارنده دیگر برای این عدد بنویسید. 16و  14. اعداد 5

 

 شود؟ 12ها . چند عدد اول دورقمی وجود دارد که مجموع ارقام آن6
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 درس دوم: تعیین عددهای اول

 : روش غربال برای تعیین اعداد اول1بخش

  کنیم.تعیین اعداد اول در یک بازه استفاده میاز روش غربال برای 

 زنیم تا اعداد اول باقی بمانند.در این روش اعداد غیر اول را با نظم و ترتیب خاصی خط می 

 را با روش غربال بیابید. 50تا  1اعداد اول مثال: 

 

 

 

 

 توان به صورت زیر خالصه کرد:مراحل روش غربال را می 

 زنیم.میاگر یک وجود داشت، خط  (1

 است. چرا؟  4شود اولین عددی که حذف می زنیم.به غیر از خودش را خط می 2مضارب  (2

 است. چرا؟ 9شود اولین عددی که حذف میزنیم. به غیر از خودش را خط می 3مضارب  (3

 است. چرا؟ 25شود . اولین عددی که حذف میزنیمبه غیر از خودش را خط می 5مضارب  (4

5) .... 

 عدد اول مورد نظر در بین اعداد نباشد. 2دهیم، که توان ادامه میکار را تا جایی  (6

 را با روش غربال به دست آورید. 60تا  30اعداد اول بین  مثال:
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 : سوال از روش غربال2بخش

 خواهد که روش غربال را به صورت کامل اجرا کنیم، بلکه از ما بسیاری از مواقع صورت سوال از ما نمی

 سواالتی در مورد آن پاسخ دهیم.خواهد به می

  برای پاسخ به این سواالت باید روش غربال را به خوبی بشناسیم و به الگوهای حذف و خط خوردن اعداد در آن

 توجه کنیم.

 به سواالت زیر پاسخ دهید: 40تا  1 در غربال اعداد مثال:

 خورد کدام است؟الف: اولین عددی که خط می

 خورد کدام است؟ب: دومین عددی که خط می

 خورد کدام است؟ج: دهمین عددی که خط می

 خورد کدام است؟خط می 2د: آخرین عددی که با 

 شود، کدام است؟حذف می 3دومین عددی که با ه: 

 شود کدام است؟حذف می 5و: اولین عددی که با 

 شود کدام است؟ز: بیست و پنجمین عددی که حذف می

 ورد؟خبا کدام اعداد خط می 15ح: 

 شود کدام است؟ط: بیست و هشتمین عددی که حذف می

 شود کدام است؟ی: آخرین عددی که حذف می

 

 خورند. با فرمول ................. خط می 3مضارب  نکته:
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 : تشخیص اول و مرکب بودن هر عدد طبیعی3بخش

 مرکب. مشخص کنیم، یک عدد اول است یا وتوانیم کمک بگیریم از نتایج روش غربال می 

  ا خیر.و ... بخشپذیر است ی 7،  5، 3، 2برای این کار باید ببینیم عدد مورد نظر بر اعداد اول مانند 

 کنیم؟چرا عدد را فقط بر اعداد اول تقسیم می 

 

 دهیم که اعداد اول از جذر عدد مورد نظرکوچکتر یا مساوی باشند. چرا؟این کار را تا جایی ادامه می 

 

 بر یک یا تعدادی از اعداد اول بخشپذیر باشد، مرکب است. اگر عدد مورد نظر 

 .اگر بر هیچ یک از اعداد اول کوچکتر یا مساوی جذرش بخشپذیر نباشد، اول است 

 کدام یک از اعداد زیر اول و کدام مرکب است؟مثال: 

143   149   181    247 

 

 

 ا مرکب حداکثر چند تقسیم باید انجام دهیم؟ چرا؟است. برای اینکه بفهمیم اول است ی 160و  130عددی بین  مثال:
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 ایستگاه تمرین

 را با روش غربال بیابید. 38تا  1.عددهای اول 1

 

 

 را با روش غربال بیابید. 70تا  35. اعداد اول 2

 

 

 ایم. با توجه به این غربال به سواالت زیر پاسخ دهید.را غربال کرده 30تا  80اعداد . 3

 خورد کدام است؟عددی که خط میالف: اولین 

 خورد کدام است؟که خط می 3ب: اولین مضرب مرکب 

 خورند کدام اند؟که برای اولین بار خط می5های ج: تمام مضرب

 خورد؟با کدام عدد خط می 91د: عدد 

 کدام مرکب است؟. 4

 

 را به ترتیب خط خوردن مرتب کنید. 55و  69،  138در روش غربال، اعداد . 5

 

 خورد کدام است؟، سومین عددی که خط می3در روش غربال، هنگام خط خوردن مضارب . 6
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خورد، کدام به کار بریم، آخرین عددی که خط می 100اگر الگوریتم غربال را برای تعیین اعداد اول کوچکتر از . 7

 است؟

 

 ورد؟خچندمین عددی است که خط می 39، 70در الگوریتم غربال برای اعداد زیر . 8

 

 چند شمارنده غیر اول دارد؟ 18018عدد . 9

 

 چند شمارنده غیر اول دارد؟ 9009عدد . 10

 

 کدام اول نیستند؟. 11

101   131   71   91   203 

 

 

 

 

است. برای اینکه بفهمیم این عدد اول است یا مرکب حداکثر چند تقسیم باید  93و بیشتر از  110عددی کمتر از . 12

 انجام دهیم؟

 


