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 هدف کلی

 آشنایی با شمارنده های یک عدد،اعداد اول و پیدا کردن اعداد اول

 انتظارات از دانـش آموزان در این درس:

 با تعریف اعداد اول آشنا شود 1

 با مفهوم شمارنده یک عدد آشنا شود 2

 با پیدا کردن اعداد اول از طریق غربال آشنا شود 3

 مفهوم متباین آشنا شودبا  4

۲فصل   

 

اوّلداد ـاع  
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 ه( یک عدد:ـارنده )مقسوم علیـشم

 به اعدادی که عدد مورد نظر بر آن ها بخش پذیر باشد شمارنده های آن عدد میگویند.

 عبارتند از: 25شمارنده های عدد عنوان مثال:به 

{  25  ،5  ،1  25 شمارنده های عدد =  {

 ل:داد او  ـاع

مجموعه اعداد طبیعی باشند و از عدد یک بزرگتر باشند و فقط و فقط دو شمارنده  واعدادی که جز

 )یک و خودش( داشته یاشند،اعداد اول می گویند.

 عدد اول {13 ، 1}=13   مثال:                                                                                                 

  اعداد اول قبل از بیست عبارتند از: نکته:

 20اعداد اول قبل از  = {19 ، 17 ، 13 ، 11 ، 7 ، 5 ، 3 ، 2}

 ب:ـداد مرکـاع

مجموعه اعداد طبیعی باشد و بیش از دو شمارنده داشته باشد را اعداد مرکب  وهر عددی که جز

 می گویند.

27={ 27  ،9  ،3  ،1  عدد مرکب   {

 نکته:

 اعداد مرکب را  می توانیم به صورت حاصل ضرب دو عدد طبیعی بزرگتر از یک نوشت.

 4 × 4 = 16 8 × 2 = 16 
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  نکته:

 عدد یک نه اول است و نه مرکب چون فقط یک شمارنده دارد.

 دد:ـی یک عـارب طبیعـمض

 برای بدست آوردن مضارب طبیعی یک عدد کافیست آن عدد را در اعداد طبیعی ضرب کنیم.

{ …  ،48  ،36  ،24  ،12  12مضارب طبیعی عدد  ={

             ضرب کنیم: 10را در عدد   3کافیست عدد  3برای بدست آوردن مضرب دهم عدد 

30 = 10 × 3 

 نکته:

                   اعداد طبیعی به سه قسمت تقسیم می شوند

 

 هم اول(:این)نسبت به ـدو عدد متب

 .در صورتی دو عدد نسبت به هم اولند که بزرگترین شمارنده مشترکشان یک شود

1 =  (908  ،1                                         )1 =  (25  ،18                                           )1 =  (57  ،56) 

 د:ـی زیر همیشه نسبت به هم اولنـاعداد طبیع

 (4،  5)  = 1دو عدد متوالی                                     -الف

 (456،  1)  = 1                               هر عدد با عدد یک -ب

 (3،  5)  = 1           متفاوت               هر دو عدد اول -ج

 عدد یک

 اعداد اول

 اعداد مرکب
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  :0 نکته

 اگرعددی اول باشد تمام مضارب آن به جز خودش مرکب است.             

 3مضارب عدد  = 3،  6،  9... ، 

 :۲ نکته

 .اگر عددی مرکب باشد تمام مضارب آن نیز مرکب است

 6 مضارب عدد = 6،  12،  18... ، 

 بخش پذیرند مرکبند. 3 اول است و بقیه مضارب چون بر عدد 3فقط عدد  0در قسمت 

 تمام مضارب مرکبند. ۲در قسمت 

 مراحـل زیر را به ترتیب انجـام میدهیم::)روش غربـال( ددهای اول ـن عـتعیی

 ابتدا طبق تعریف عدد یک را خط میزنیم   0

 را خط می زنیم 2را به عنوان عدد اول در نظر میگیریم سپس تمام مضارب عدد  2عدد   ۲

 )غیراز خودش(را خط می زنیم3تمام مضارب عدد   9

 )غیر از خودش( را خط می زنیم5تمام مضارب عدد   0

 ) غیراز خودش( را خط می زنیم7تمام مضارب عدد   ۵

 می زنیم که توان دوم)مربع(آن عدد اول ،به همین ترتیب مضارب عدد اول را تا جایی خط   ۶

 از بزرگترین عدد داده شده بزرگتر باشد.
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  را به کار ببرید: 30تا  1روش غربال از  مثال:

می شود که از  49، 7است چون مربع عدد  5اولی که مضارب آن خط می خورد، عدد  آخرین عدد

 بزرگتر است. 30عدد 

21  ،20  ،19  ،18  ،17  ،16  ،15  ،14  ،13  ،12  ،11  ،10  ،9  ،8  ،7  ،6  ،5  ،4  ،3  ،2  ،1 

30  ،29  ،28  ،27  ،26  ،25  ،24  ،23  ،22 ، 

 ته:نک

 در خط زدن مضارب مرکب اعداد اول ، اولین مضربی که خط می خورد مربع آن عدد اول است

 در روش غربال خط می خورد چند است؟که  7 اولین مضرب عدد :مثال 

 نکته:

برای اینکه بدانیم در روش غربال عددی چند بار خط می خورد باید آن عدد رابه عوامل اول تجزیه 

 کرد.

 تعداد چند بار خط خوردن آن عدد است.عوامل اول آن 

 ؟چند بار خط می خورند 72و40،190اعداد  200تا  1در روش غربال  مثال:

2 × 5 × 19 = 190                                      32 × 23 =72 

 دو بار خط می خورد 72عدد 

 سه بار خط می خورد 190عدد 

 

همکاران ناحیـه یک زاهـداندوم                                فصـل                       مـه هشتـاضی پایـامه ریـدرسن  

 

hamgamdars.com |همگام درس دانلود از اپلیکیشن رایگان همیار



26 
 

  ب:ـداد اول و مرکـشناخت اع

 یا مساویاعداد اول کوچکتر  برآن عدد را  برای تشخیص اول بودن یا مرکب بودن  یک عدد،

 جذرش تقسیم می کنیم.  اگر بر هیچ کدام بخش پذیر نبود، اول است.

 در غیر این صورت مرکب است.

 ؟اول است یا مرکب 53عدد  مثال:

 گیریم می را 53 عدد تقریبی جذر ابتدا

 53( چون 7 ، ۵، 9، ۲تقسیم می کنیم.) 8۲/7 یا مساوی را بر اعداد اول کمتر  53سپس عدد 

 است. عدد اولبر هیچ یک از این اعداد بخش پذیر نیست بنابراین 

 

 

 

 

 

 

 

 

√53~7/28 
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 مشخص کنید.     جمالت درست را با     و جمالت نادرست را با  1

  الف( همه ی اعداد اول ، فرد هستند.

 ب( هر عدد طبیعی حداقل یک شمارنده اول دارد.

 ج( مجموع دو عدد اول همواره مرکب است.

 بخش پذیر باشد، اول نیست. 17د( هر عددی که بر 

 جاهای خالی را با کلمات یا عدد مناسب پر کنید. 2

 .................. است. الف( بزرگترین عدد اول دو رقمی عدد

 تقسیم می شوند. .............و  .............ب( اعداد طبیعی به سه بخش ............. و 

 ند عدد اول وجود دارد، آن ها را مشخص کنید.در بین اعداد زیر چ 3

103  ،81  ،71  ،51  ،31  ،21  ،11  ،1 

 عدد مقابل را به صورت ضریب شمارنده های اول آن بنویسید. )رسم نمودار درختی( 4

= 60 

 می باشد، مجموع آن دو عدد چقدر است؟ 51اختالف دو عدد اول  5

 یک عدد اول و یک عدد مرکب مثال بزنید که نسبت به هم، اول باشند. 6

 نداشته باشند.شمارنده ی اول دیگری  5و  2چهار عدد بنویسید که غیر از  7

کوچک تر است، برای اینکه بفهمیم این عدد اول است یا مرکب،  160بزرگتر و از  120عددی از  8

 حداکثر چند تقسیم انجام می دهیم؟ چرا؟

 با روش تقسیم کردن، مشخص کنید عدد مقابل اول است یا مرکب؟ 9

= 91 

  × 
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