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 پاسخ درست و نادرست را مشخص کنید. )دلیل پاسخ های نادرست را بنویسید( -1

 است. الف( عددی که اول نباشد مرکب

 ب( حاصل جمع دو عدد اول عددی مرکب است.

 است. 3مضرب  72ج( 

. 𝑎د( اگر  𝑏  ،دو عدد اول باشند(𝑎. 𝑏) =  می شود. 1

 هستند.هـ( تمام مضرب های طبیعی یک عدد طبیعی مرکب 

 ، حداقل یک شمارنده ی اول دارد.1و( هر عدد طبیعی بزرگ تر از 

 است. 10که خط می خورد  5ح( در غربال اولین مضرب عدد 

 ط( ب.م.م دو عدد پشت سرهم برابر با عدد کوچک تر است.

 

 جاهای خالی را با عبارت های مناسب کامل کنید. -2

ل ضرب دو عدد طبیعی بزرگ تر از یک نوشت را نتوان به صورت حاص به جز یک را کهالف(عددی 

 عدد ........... می گویند.

 ب( اگر دو عدد نسبت به هم اول باشند ک.م.م آن ها برابر .................... است.

 ج( عددی که نه اول است و نه مرکب عدد .................... است.

 اول، ................... و.................. تقسیم بندی کرد.د( اعداد طبیعی را می توان به سه دسته ی اعداد 

 هـ( کوچک ترین عدد طبیعی مرکب، عدد ................. است.

 باید تا مضارب عدد ................... را خط بزنیم. 200تا  1و( در غربال 

 

 را بیابید. 70تا  50به روش غربال عددهای اول بین  -3
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 ای زیر را محاسبه کنید.حاصل عبارت ه -4

(98.76) (الف = [104.39] (ب                                               =  

(13000.27500) (ج         =  (د                                    
[20.7]

(8.15) × [5.35]
= 

 در بین عددهای زیر کدام یک اول و کدام یک مرکب است؟ -5

 317و      271و       193و        91و        137و        131

 

 شده است. حاصل ضرب آن دو عدد را بیابید. 51اختالف دو عدد اول  -6

 

 است. آن دو عدد را بیابید. 721هفت برابر مجموع دو عدد اول  -7

 دست آورید. را به 𝑎باشد، مقدار  12و ب.م.م آن ها  72برابر  36و 𝑎 اگر ک.م.م دو عدد -8

142شمارنده های اول عدد  -9 ×  چه عددهایی هستند؟ 353

 

 اجرا کنیم: 51تا  1اگر عمل غربال را روی عددهای  -10

 مین عددی که خط می خورد کدام است؟الف( بیست اُ

 خط می خورد کدام است؟برای اولین بار مین عددی که ب( بیست و هفت اُ

 ؟ه استخوردبرای اولین بار خط  چندمین عددی است که 33ج( 

 خط می خورد چند است؟برای اولین بار د( آخرین عددی که 

 با مضرب های کدام عددها خط می خورد؟ 40هـ( عدد 

 

مردی هفت دوست صمیمی دارد. اولی هر شب، دومی یک شب درمیان، سومی دو شب درمیان و  -11

شب دیگر .... هفتمی شب های هفتم با او دیدار می کند. تصادفا یک شب آن ها پیش او بودند. چند 

 طول می کشد تا همه دوستان او باز هم به دیدار او بروند؟

 


