
 

 

 ّشتنریبضی  دٍمًوًَِ سَاالت ریبضی فصل 

 حسبة عذد ّبی طجیعی

 درستی یب ًبدرستی جولِ ّبی سیز را هشخص کٌیذ . 1

 ّوِ ی اعذاد اٍل فزد ّستٌذ .الف (

 است .هجوَع دٍ عذد اٍل عذدی هزکت ة (

 . اٍل است  آهذُاگز سِ عذد اٍل هختلف را در ّن ضزة کٌین عذد ثِ دست  ح(

 ت (ّز عذد طجیعی حذ اقل یک شوبرًذُ اٍل دارد .
 

 جب ّبی خبلی را ثب اعذاد یب کلوبت هٌبست پز کٌیذ . 2

o ) هجذٍر ّز عذد اٍل عذدی ............................است .)اٍل ، هزکت 

o  ٍثبشذ حبصل ضزة آى ّب ثزاثز است ثب ............................ 25عذد اٍل اگز هجوَع د 

o . ثشرگ تزیي عذد اٍل دٍ رقوی ، عذد ................است 

o . اگز دٍ عذد ًسجت ثِ ّن اٍل ثبشٌذ ...............آى دٍ عذد ثزاثز ثب یک است 
 

 را ًشبى هی دّذ .43ٍ 33کذام یک اس گشیٌِ ّبی سیز اعذاد اٍل ثیي         3

 373ٍ39    د(                  39ٍ31   ج (                   37ٍ31ة(                    33ٍ37    الف (
 چٌذهیي عذدی است کِ خط هی خَرد ؟ 27ثِ کبر ثزین عذد 133تب  1اعذاد اٍل اگز رٍش غزثبل راثزای تعییي 

 ج (   پٌجبُ ٍچْبرهیي عذد    د( پٌجبُ ٍسَهیي عذد  الف ( ششویي عذد      ة( ّشتویي عذد     

 کذام یک اس اعذاد سیز هزکت ًیست ؟

 51د(                              91ج (                               131ة(                      1331الف (    

4 
 هی ثبشذ آى دٍ عذد را هشخص کٌیذ  85هجوَع دٍ عذد اٍل 

5 

 

 را ثٌَیسین ٍغزثبل کٌین  153تب  1اگز اعذاد 

o  ثزای اٍلیي ثبر خط هی خَرد ؟ 7کذام هضزة  

o  کِ ثزای اٍلیي ثبر خط هی خَرد را ثٌَیسیذ . 11توبم هضزثْبی 
 هثبل ثشًیذ 

o . دٍ عذد طجیعی هتَالی ًسجت ثِ ّن اٍل اًذ 

o . یک عذد ثٌَیسیذ کِ چْبر شوبرًذُ اٍل هتفبٍت داشتِ ثبشذ 
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 ّشتنریبضی دٍم ًوًَِ سَاالت ریبضی فصل 

6 

ثبشٌذ. آیب ایي عذدًسجت ثِ عذدی کِ شوبرًذُ  3ٍ5ٍ7یک عذد هزکت ثٌَیسیذ کِ شوبرًذُ ّبی اٍل آى فقط 

 ّستٌذ چطَر؟ چزا؟  13ٍ  2ّستٌذ اٍل است ؟ًسجت ثِ عذدی کِ شوبرًذُ ّبی آى  11ٍ 3ّبی اٍل آى 

 

 

,027,53,41 دٍر اعذاد اٍل خط ثکشیذ .در اعذا د سیز  7 49,5 ,117 

8 
 .چْبر شوبرًذُ ی دیگز ایي عذد را ثٌَیسیذ شوبرًذُ ّبی یک عذد ّستٌذ  13ٍ  9عذد ّبی 

 

9 

در هَرد اٍل یب هزکت ثَدى عذد ّبی سیز تَضیح دّیذ .
 

 347B  
22 3A    

13 

 طجیعی ثِ چٌذ دستِ تقسین هی شًَذ .تَضیح دّیذ . اعذاد
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