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 قرار گرفته است.
 

 را مشخص کنید. 200، اعداد اول کمتر از غربالگریبا استفاده از الگوریتم . 1
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 خورد چیست؟، خط می 5ی خط زدن مضارب الف( اولین و آخرین عددی که در مرحله

 ب( آخرین عدد اولی که در این غربال برای خط زدن اعداد مرکب استفاده شده، چیست؟

 خورد چیست؟دی که خط میعد رینپ( آخ
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 ایم،استفاده کردهل غربااز روش  10000تا  1برای یافتن اعداد اول از . 2

 ؟کدام استخورد اُمین عددی که خط می 6000الف( 

 خورد؟چندمین عددی است که خط می، 9999ب( 

 ت؟برای خط زدن اعداد مرکب استفاده شده، چیس روشپ( آخرین عدد اولی که در این

 خورد چیست؟عددی که خط می خرینت( آ
 

ها حتما درست خواهد بود؟ برای نظرات پذیر است، از جمالت زیر کدامبخش 6و  4اگر بدانیم عددی طبیعی بر . 3

 خود دلیل بیاورید.

o  پذیر است.بخش 2این عدد حتما بر 

o  پذیر است.بخش 3این عدد حتما بر 

o  پذیر است.بخش 8این عدد حتما بر 

o پذیر است.بخش 10 برا دد حتماین ع 

o  پذیر است.بخش 12این عدد حتما بر 

o  پذیر است.بخش 24این عدد حتما بر 
 

 پذیر باشد؟ چرا؟بخش 3برابر آن عدد بر  5پذیر نیست، آیا ممکن است بخش 3اگر بدانیم عددی طبیعی بر . 4

 

 ؟ چرا؟استپذیر بخش 6 برابر آن عدد حتما بر 2پذیر است، آیا بخش 3اگر بدانیم عددی طبیعی بر . 5

 

 حاصل عبارت. 6    4 6 8 10 12  را به عوامل اول تجزیه کنید. 14

 

متر می جهد. اگر  13متر و ملخی  15روبات جهنده خرگوشی و ملخی طوری برنامه ریزی شده اند که خرگوشی . 7

چه عددی جای هر دو حک بار روی د، اولین شروع به جهش کن 2و جهنده ملخی از نقطه  3از نقطه جهنده خرگوشی 

 ر چطور؟ چهارمین بار چطور؟ومین باد می شود؟

 

 :. با راه حل پاسخ دهید8

  ود.باقی مانده اش یک ش 11و  7بر  تقسیمبخش پذیر باشد و 5و  3و  2عددی پیدا کنید که بر 

  ود.شدو باقی مانده اش  11و  7بر  تقسیمبخش پذیر باشد و 5و  3و  2عددی پیدا کنید که بر 

  ود.ش سهباقی مانده اش  11و  7بر  تقسیمبخش پذیر باشد و 5و  3و  2بر عددی پیدا کنید که 

  ود.ش چهارباقی مانده اش  11و  7بر  تقسیمبخش پذیر باشد و 5و  3و  2عددی پیدا کنید که بر 

  ود.ش پنجباقی مانده اش  11و  7بر  تقسیمبخش پذیر باشد و 5و  3و  2عددی پیدا کنید که بر 

 ود.ش ششباقی مانده اش  11و  7بر  تقسیمبخش پذیر باشد و 5و  3و  2ر عددی پیدا کنید که ب 

 چه ارتباطی وجود دارد. قسمت های باالبین سواالت 
 

 گروه ریاضی پایه هفتم
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