ًوًَِ سَاالت فصل 5ریبضی ّفتن

صفحِ اٍل

99-99

شوبرًذُ ّب ٍاعذاد اٍل
جوالت درست را ثب ٍ غلط را ثب  هشخص کٌیذ.
الف) ّز عذد طجیعی حذ اقل یک شوبرًذُ اٍل دارد.
ة( عذد  49سِ شوبرًذُ اٍل دارد.
ج( هجوَع عذد اٍل  4ثب ّز عذد اٍل دیگز ّویشِ یک عذد فزد است.
1

د(ک م م دٍ عذد هتَالی حبصل ضزة آى ّب هی شَد
ه) "ب م م " دوعدد شمارنده "ک م م" آن دوعدد می باشد.
ٍ) ًْویي هضزة طجیعی عذد  7ثزاثز است ثب 39
ح) کَچک تزیي شوبرًذُ اٍل  a 129 25ثزاثز است ثبعذد یک
س) تٌْب شوبرًذُ اٍل  5خَد عذد  5است .
ح )تٌْب هضزة اٍل  5خَد  5است .
 )aکَچک تزیي هضزة ّز عذد طجیعی ..................................هی ثبشذ .
 )bة م م دٍ عذد ثشرگ تزیي .........................دٍ عذد هی ثبشذ.

4

 )cهجوَع دٍ عذد طجیعی سٍج عذدی ........................است
 )dعذدی کِ فقط دٍ شوبر ًذُ داشتِ ثبشذ عذد ً.......................بهیذُ هی شَد.
 )eاگز عذد  mثز  nثخش پذیز ثبشذ عذد ...........................ک م م دٍ عذد ٍ..............ة م م آى ّبست..
 )1چٌذ عذد اٍل دٍ رقوی هضزة ٍ 17جَد دارد ؟
الف ) ّیچ

ة )یک

ج )دٍ

 )4حبصل
9

الف )

ثزاثز است ثب:

ج)

ة)

 )9عذد
الف ) 4

د ) ثی شوبر

د) 9

ثِ چٌذ عذد اٍل ثخش پذیز است؟
ة)9

ج) 9

د)

ًوًَِ سَاالت فصل  5ریبضی ّفتن
9

صفحِ دٍم

99-99

ثب استفبدُ اس تجشیِ کسز سیز را سبدُ کٌیذ .

ثب تَجِ ثِ تجشیِ ی 99توبم شوبرًذُ ّبی عذد  99را ثٌَیسیذً(.ظبم دار)
5

عذد ّبی رٍ ثزٍ راثِ شوبرًذُ ّبی اٍل تجشیِ کٌیذ.
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3

رهش یک کیف عذدی چْبر رقوی است هی داًین دّگبى آى ثشرگ تزیي رقن سٍج ٍ صذ گبى عذدی است کِ
7

شوبرًذُ اٍل ًذارد اگز ایي عذد ثز  9 ٍ 5 ٍ 4ثخش پذیز ثبشذ رهش ایي کیف را هشخص کٌیذ.

حبصل عجبرت سیز را ثِ دست آٍریذ.
8

حبصل عجبرت سیز را ثِ کوک "ک م م" هخزج ّب ثِ دست آٍریذ.
9

ًوًَِ سَاالت فصل 5ریبضی ّفتن

صفحِ سَم

99-99

شوبرًذُ ّب ٍاعذاد اٍل
اگز اعذاد اٍل کن تز اس  49را در ّن ضزة کٌین عذد حبصل چٌذ شوبرًذُ اٍل دارد ؟
19

هضزة ّبی طجیعی  8را ثٌَیسیذ .

ک م م دٍ عذد را ثب ًَشتي هضزة ّبی آى ّب پیذا کٌیذ .

11

آیب  949هضزة هشتزک  15 ٍ 19هی ثبشذ ؟ چزا؟
14
ثب ًَشتي شوبرًذُ ّب " ة م م" دٍ عذد سیز را ثٌَیسیذ.
19

دٍ ظزف ثِ گٌجبیش  98 ٍ 39لیتز دارین هی خَاّین ّز دٍ ظزف را ثب یک پیوبًِ پز کٌین
 19الف ) کذام پیوبًِ ثزای ایي کبر هٌبست است ؟
ة )ثشرگ تزیي پیوبًِ کذام است ؟
15

 )aتعذاد شوبرًذُ ّبی یک عذد هحذٍد است (.درست –ًبدرست )
 )bتعذاد هضزة ّبی یک عذد هحذٍد است ( .درست – ًبدرست )

