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 مشخص کنید. ×وجمالت نادرست را با  جمالت درست را با -1

 گویند .شمارنده های یک عدد را مقسوم علیه های آن عدد نیز می الف( 

 .بزرگترین شمارنده ی مشترک دو عدد را همان بزرگترین مقسوم علیه مشترک آن دوعدد گویندب(  

 .ب م م  دو عدد را با نماد )    ،    ( نشان می دهندپ( 

 هر عدد طبیعی بزرگتر از یک حداقل دوشمارنده اول دارد .( ت

 کوچکترین شمارنده هر عدد یک است . (ث

 ( بزگترین شمارنده هر عدد ، خود عدد است . د

 ( همه ی اعداد اول ، فرد  هستند . ذ

 عددی  اول است .   1( عدد ر

 ( هرعددطبیعی دست کم دو شمارنده دارد .   ز

 .تمام اعداد زوج مرکب می باشند( ژ 

    .مرکب هستند 5( تمام مضرب های عدد س 

 ( هر عدد طبیعی حد اقل یک شمارنده اول دارد.    ش 

 .( مجموع نخستین پنج عدد اول عددی مرکب استص

     باشد می گوییم دوعددنسبت به هم اولند.     1اگر ب .م. م دوعدد (ض 

       .سه شمارنده اول دارد 42عدد  (  ط 

 کتاب کار ریاضی هفتم

 (شمارنده های اعداد ،اعداد اول ومرکبفصل پنجم )
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                      ( ک.م.م دوعدد بر آن دوعدد بخش پذیر است .ظ

            ک.م.م دوعدد بر  ب.م.م آن دوعدد بخش پذیر است.  (ک

                      اگر ب.م.م دوعدد یک شود ، ک.م.م آنها برابر است با حاصل ضرب آندو عدد.( گ

 ک.م.م هر عدد با خودش ، برابر است با خود عدد . (ف

 هستند. 6و 3و 2اعداد  30های اوّل  ( شمارندهق

 جاهای خالی را با عدد یا کلمه مناسب پر کنید. -2

 ......... آن عدد می باشند .یا شمارنده های هر عدد، .........الف(  

 تنها عدد اول زوج ، عدد ........... است .ب( 

 حاصل ضرب هر دوعدد اول همواره عددی ............است . پ(

 است عدد بزرگتر ........است.   33دوعدد اول  مجموع ( ت

 اگر عددی بر عدد دیگر بخش پذیر باشد عدد کوچکتر ........... آن دو عدد می باشد. (ث

 ........... آن دو عدد می باشد. بزرگتراگر عددی بر عدد دیگر بخش پذیر باشد عدد د( 

 باشد را عدد........گویند . ذ( هر عدد طبیعی بزرگتر از یک، که شمارنده طبیعی بجز خودش ویک نداشته

 می باشد، مربع تفاضل آنها ............است . 21ر( مجموع دوعدداول 

 ز( کوچکترین شمارنده هر عدد ............ و بزرگترین شمارنده هرعدد.............است.

 است.............  و ک.م.م آنها ............ پذیر باشد ب.م.م آنها بخش  𝑏بر  𝑎س ( اگر 

 .است ............. عددِ ، ندارد اوّل ی شمارنده که طبیعی عدد تنها )ت
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 گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.-3

 می باشد . رکدامیک از موارد زی 42و 36بزرگترین شمارنده مشترک دوعدد ( 1-3

 420د(                                     42( ج                                  252 ب (                            6الف( 

 عددی را که بتوان بصورت حاصل ضرب دوعدد طبیعی بزرگتر از یک نوشت را عدد........ گویند. (2-3

 الف( اول                    ب( مرکب                      ج( نه اول ونه مرکب                   د( همه موارد صحیح است

 میباشد . 5و3و2کدام یک از اعداد زیر  اول شمارنده های (3-3

 50د(                                        40ج(                                                30ب(                              20الف( 

 کدام گزینه است؟ 31جمع بزرگترین و کوچکترین شمارنده  حاصل(4-3

 81د(                                           32ج                                     31 ب(                                   30الف(

 .شمارنده های یک عدد از آن عدد ....................هستند (5-3

 ج(بزرگتریا مساوی                   د( کوچکتر یا مساوی               کوچکترالف (بزرگتر                    ب(

 چند شمارنده اول دارد. 20عدد (6-3

 4د(                                   3ج(                                         2ب(                                            1الف( 

 عدد اول است. گزینه کدام  (7-3

 81د(                                    93ج                                        61 ب(                                           51الف(

 شده است . مجموع آن دوعدد اول کدام گزینه است ؟ 58حاصل ضرب دو عدد اول (8-3

 35د(                                    33ج                                        31ب                                           29الف(

 کدام گزینه است  ؟ 35و کوچکترین شمارنده اول   48حاصل ضرب بزرگترین شمارنده اول  (9-3

 35د(                                  5ج                                        15ب                                          48الف(

 

 .را بنویسید  36و 40شمارنده های عددهای  -4
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 بدست آوردید . 45با استفاده از تجزیه شمارنده های اول عدد  -5

 

A=22 × 5        تساوی های زیرراکامل کنیدمقابل با توجه به عددهای  -6 × B=23و  33 × 5 × 72        

B)=                                                                                                                        وA ) 

]=                                                                                                                        Bو [A  

 

2عددی پس از تجزیه به صورت  -7 × 3 × 3 × 5 ×  درآمده است: 5

 الف(این عدد چند شمارنده دارد؟

 .شمارنده غیر اول این عدد را بنویسید3ب( 

(60 و 48)     ب.م.م مقابل را با در روش نوشتن شمارنده ها و روش تجزیه درختی بدست آورید.         -8 = 

                              به کمک تجزیه کسرهای زیر را ساده کنید . -9

                                                =35
245

                                                =  51
119

                                                   =36
144

     

 ن دوعددرا بدست آورید.می باشد . ک.م.م آ 4وب.م.م آنها  192حاصل ضرب دوعدد   -10

 

   است . ب.م.م  و ک.م.م آنها را بدست آورید. 45وتفاضل آنها  255مجموع دوعدد  -11

                                                         


