
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نکات و نمونه سواالت 

  )5فصل( 

 اعداد اول  وشمارنده ها  

 

  اکبریان
 

 http://khanehriazi7.blogfa.com/ 



 

  

  .تمام شمارنده هاي اعداد زیر را بنویسید 

   12شمارنده هاي =                     13شمارنده هاي =                   200شمارنده هاي =                     5شمارنده هاي =            

  35شمارنده هاي =                     84شمارنده هاي =                   120شمارنده هاي =                    32شمارنده هاي =            

 آن دو شمارنده عدد یک و خود آن عدد می( هر عدد طبیعی بزرگتر از یک که فقط دو شمارنده دارد ،) الف      1کته ن 

  .عدد اول است ) باشند

                   .اعداد اول اعدادي هستند که نمی توان آنها را بصورت حاصل ضرب دو عدد طبیعی بزرگتر از یک نوشت  )ب 

  .را بنویسید  30اعداد اول کوچکتر از  : سوال 

  

  .هر عدد طبیعی بزرگتر از یک یا عدد اول است یا این که حاصل ضربی از اعداد اول می باشد       نکته   

  سوال

   .داد زیر را تجزیه کنید اع- 1

                   =7                                =135                                     =18                                       =24   

                  =250                              =84                                     =99                                        =100  

  .را بنویسید  1سوال  شمارنده هاي اول هر یک از اعداد- 2

  .هستند  5و  3را بنویسید که فقط داراي دو شمارنده  100تمام اعداد کوچکتر از - 3

  .هستند  3و  2را بنویسید که فقط داراي دو شمارنده  100تمام اعداد کوچکتر از  - 4

  .است   cشمارنده   aباشد ، آیا می توان نتیجه گرفت که   cشمارنده   b باشد و   bشمارنده   aاگر - 5

 شمارنده هاي یک عدد

 تجزیه
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  )    ،    = (   م دو عدد .م.ب =  بزرگترین مقسوم علیه مشترك دو عدد =بزرگترین شمارنده مشترك دوعدد       1نکته 

  .م هر دو عدد را حساب کنید .م.با نوشتن شمارنده هاي دو عدد ب : سوال

 (42	, 28) =                                                               (36	, 24) = 

(3	, 15) =                                                                   (35	, 50	) = 

م دو عدد را بدست آوریم ابتدا دو عدد را تجزیه می کنیم، سپس عددهاي مشترك با تکرار .م.براي اینکه ب      2 نکته

  .کمتر را انتخاب کرده و در هم و ضرب می کنیم 

  )روش تجزیه .( زیر را حساب کنید  هردو م .م.ب: سوال

(50	, 65) =                                                      (48	,36) =                

(34	, 68) =                                                    (	102	, 68) = 

(110	, 50	, 60) =                                             (42	, 98	, 70) = 

اینکار صورت و م دو عدد ساده کردن یک کسر طی یک مرحله می باشد براي .م.دهاي براز کارب ییک       3 نکته 

  .م  آنها تقسیم می کنیم .م.مخرج کسر را بر ب

  .م صورت و مخرج ساده کنید .م.کسرهاي زیر را با استفاده از ب:مثال 

			
70

182
=                                                                

121

77
= 

  سوال

  . در آمده اند ، شمارنده هاي اول این اعداد را بنویسید زیرپس از  تجزیه بصورت   B و  Aعددهاي  - 1

  	A = 4 × 22 × 6 × 3                                                          � = 34 × 25 × 2 × 42                       

کامل پر کنیم  بطوره که هر بار پر وخالی می شود لیتر داریم می خواهیم آنها را با یک پیمان 42و  28دو ظرف به گنجایش - 2

  کدام پیمانه ها براي این کار مناسب هستند ؟)الف 

  بزرگترین پیمانه براي این کار کدام است ؟) ب 

 م دو عدد.م.ب
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اندازه ضلع مربع ها (هم اندازه بپوشانیم سانتی متر داریم می خواهیم آنرا  با صفحات مربع شکل  24و  30مستطیلی به ابعاد - 3

  . )عددي صحیح باشد

  به چند صحفه مربع شکل نیاز داریم ؟حداکثر ) الف

  حداقل به چند صحفه مربع شکل نیاز داریم ؟) ب

سانتی متر را با مکعب هاي مربع مساوي پر کرده ایم اندازه  بزرگترین ضلع  84و  60و 36یک مکعب مستطیل به ابعاد  - 4

  ؟این مکعب هاي مربع چه عددي است ؟در این صورت چند مکعب مربع در این مکعب مستطیل جا می شود 

  

  

  

  سوال

  .بنویسید را  3و  5مضربهاي صحیح اعداد - 1

  را بنویسید  4و  7مضربهاي طبیعی اعداد ) الف - 2

  است ؟  4چندمین مضرب عدد  120عدد ) ب    

  چند است ؟ 7ُمین مضرب  ا  73) ج    

  

  

  [							,							]=  م دو عدد .م.ك  =کوچکترین مضرب مشترك دو عدد 

دو هر م .م.بتدا مضرب هاي طبیعی اعداد زیر را بنویسید و سپس با نوشتن مضرب هاي مشترك هر دو عدد كا       سوال  

  .عدد را مشخص کنید 

 [15	,20	] =                                  [8	,6	] =                                            [16	,24	] =                                      

کنیم و سپس عدد هاي مشترك با  م ابتدا دو عدد را تجزیه مییم دو عدد را بدست آور.م.براي این که ك      1 نکته 

  .ضرب می کنیم  متکرار بیشتر و همه عددهاي غیر مشترك را انتخاب کرده و در ه

  )روش تجزیه . ( م اعداد را حساب کنید.م.ك: مثال 

   [21	,56	] =                                        [36	,48	] =                                                      

   [	30, 28] =                                                          [102	,68	] = 

   [70	,42	, 12] =                                                    [48	,12	,24	] = 

 مضرب هاي یک عدد

 م دو  عدد.م.ك
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  م دو عدد بدست آوردن کوچکترین مخرج مشترك بین دو کسر می باشد .م.کی از کاربرد هاي كی      2نکته 

  .م مخرج ها بدست آورید .م.حاصل جمع و تفریق زیر ا با استفاده از ك :مثال

                                                         
3

25
−

1

20
=                                                        

5

35
+

1

42
=  

  سوال

  دقیقه یک  21دقیقه و علی هر  28محمد و علی از یک نقطه شروع به دویدن می کنند اگر محمد هر  ر پیست دومیدانید- 1

 کدام چند دور دویده اند ؟ هرمدت کامل طی کنند پس از چند دقیقه محمد و علی به همان نقطه شروع میرسند؟ در این دور

ره برق منطقه نیز به فاصله هر امتر یک درخت کاشته است و اد 8قه از ابتداي یک خیابان به فاصله هر طنمداري یک رشه- 2

چراغ برق و درخت در کنار هم باشند، پس از چند متر نصب کرده است اگر در ابتداي خیابان تیر  متر یک تیر چراغ 18

  برق در کنار هم قرار می گیرند ؟درخت و تیر چراغ 

  پس از چند متر براي بار ششم درخت و تیر چراغ برق در کنار هم قرار می گیرند ؟

  

  .است  1برابر ،م دو عدد اول .م.ب- 1

  .است  1برابر ،م دو عدد متوالی .م.ب - 2

  .ضرب دو عدد می شود  م آن دو عدد برابر حاصل.م.باشد ،ك 1م دو عدد .م.اگر ب- 3

  .می باشد    bم دو عدد، عدد.م.می باشد و ك a، عدد  م دو عدد.م.بخشپذیر باشد ،ب  aبر عدد   bاگر عدد- 4

  .م دو عدد می باشد .م.م و ب.م.حاصل ضرب دو عدد برابر حاصل ضرب ك- 5

                                                                                                        � × � = (�, �) × [�	, �]  

  .است  2دو عدد اول فرد باشد حتما یکی از آن دو عدد ، عدد ) اختالف (اگر مجموع - 6

  .است  2د ، عدد اگر حاصل ضرب دو عدد اول زوج باشد حتما یکی از آن دو عد - 7

   aیا عدد یک می شود یا خود عدد bو هر عدد دیگر مانند    aم.م.اول باشد ، ب  aاگر عدد-8

 چند نکته 
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