
 

 

 RiaziBaHam@ 1 نویسنده : معصومه تدریسی

 

 

 

 

 به نام خدا

 در این جلسه هم مبحث اعداد اول رو ادامه میدیم.

 05، و از ما میخوان همه اعداد اول کمتر از 05فرض کنید یه عدد به ما دادن ، مثال عدد 

 چکار کنیم؟رو محاسبه کنیم. 

،  دونه دونه عددا رو تجزیه کنیم و ببینیم چه شمارنده هایی دارن  تونیممیما که ن 

 البته میشه این کار رو انجام داد ولی خیلی طول میکشه

 پس چکار کنیم؟

یه روش داریم به اسم روش غربال، که برای به دست آوردن اعداد اول ازش 

 استفاده میشه. 

 .سیمنویمیغربال، ابتدا اعداد رو تا جایی که خواسته شده  برای استفاده از روش

 کنیم:و بعد به صورت زیر عمل می نویسیممی 05تا  1مثال اینجا اعداد رو از 

 زنیم.اول نیست، پس خطش می 1عدد  دونیممی:  1گام 

هیچ عدد زوج دیگه ای  2که غیر از  دونیممیاوله، از طرفی  2عدد  دونیممی:  2گام 

هم بخشپذیره(، پس در گام دوم میایم همه  2، بر  1اول نیست ) چون غیر از خودش و 

 زنیم. رو خط می 2اعداد زوج غیر از 

 پیدا کردن اعداد اول
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15     9     8      7       6       0       4      3       2        1 

 25    19     18     17      16      10      14      13      12       11   

35    29    28     27    26     20     24    23     22      21    

45    39    38    37    36    30    34    33    32    31  

05   49    48    47    46     40     44    43    42    41   

، هیچکدوم اول نیستن. چرا؟  3اوله، اما بقیه مضربهای عدد  3عدد  دونیممی.  3گام 

، غیر 3هم بخشپذیرن. پس در گام سوم، همه مضربهای  3، بر  1چون غیر از خودشون و 

 کنیم:رو حذف می 3از خود 

15     9     8      7       6       0       4      3       2        1 

 25    19     18     17      16      10      14      13      12       11   

35    29    28     27    26     20     24    23     22      21    

45    39    38    37    36    30    34    33    32    31  

01   49    48    47    46     40     44    43    42    41   

رو حذف  4رو حذف کردیم. به نظرتون االن باید مضربهای  3و  2تا اینجا مضربهای 

 کنیم؟ 

رو خط  2همشون زوجن و ما توی گام دوم همه اعداد زوج غیر از  4مضربهای عدد 

 در گام دوم خط خوردن. 4زدیم. بنابراین همه مضربهای 

هیچکدوم اول نیستن، چون غیر از خودشون و  0اوله ولی بقیه مضربهای  0عدد :  4گام 

 کنیم: رو حذف می 0غیر از  0هم بخشپذیرن. پس همه مضربهای  0به ،  1
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15     9     8      7       6       0       4      3       2        1 

 25    19     18     17      16      10      14      13      12       11   

35    29    28     27    26     20     24    23     22      21    

45    39    38    37    36    30    34    33    32    31  

02   49    48    47    46     40     44    43    42    41   

حذف شدن، پس نیازی  2ی زوج هستند و در مرحله و مضربهاش همگ 6چون عدد 

 نیست که دنبالشون بگردیم 

اول نیستن و باید خط بخورن و البته  7اوله ولی بقیه مضربهای  7عدد :  0گام 

 خیلیاشون در مراحل قبل خط خوردن

15     9     8      7       6       0       4      3       2        1 

 25    19     18     17      16      10      14      13      12       11   

35    29    28     27    26     20     24    23     22      21    

45    39    38    37    36    30    34    33    32    31  

03   49    48    47    46     40     44    43    42    41   

 مونن همگی اول هستن.اعدادی که باقی می

 عبارتند از : 05بنابراین اعداد اول کمتر از 

47   ،43  ،41  ،37  ،31  ،23،29  ،19  ،17  ،13  ،11  ،7  ،0  ،3  ،2 
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رو خط زدیم. آیا باز هم باید مضربهای بقیه  7و  0و  3و  2ما مضربهای یه سوال مهم: 

و ... رو پیدا کنیم و  13و  11باید مضربهای  در مثال قبل اول رو خط بزنیم؟ مثالاعداد 

 حذف کنیم؟ 

ت زیر ره صوب ،برای اینکه بفهمیم مضربهای بقیه اعداد اول رو باید خط بزنیم یا نه

 عمل کنیم:

 11کنیم، این عدد چیه؟ رو پیدا میو خط نخورده که برامون مونده  عدد اولیاولین 

112ین عدد رو به دست میاریم:    مربع ا = 121 

بین اعدامون هست؟  121بین اعدادمون هست یا نه؟  آیا  11کنیم ببینیم مربع نگاه می

 پس دیگه ادامه نمیدیم. هستن، 05، چون اعدادی که داریم کمتر از خیر 

 

و  کردیمرو حذف می 11کردیم؟ باید مضربهای بین اعدادمون بود باید چکار می 121اگه 

 رفتیم سراغ عدد اول بعدی.می

 

 

 

 

 را پیدا کنید.  65استفاده و عددهای اول کمتر از  65تا  1از روش غربال برای  .1

 کنیم:و بعد به صورت زیر عمل می نویسیممی 65تا  1اعداد رو از 

 زنیم.اول نیست، پس خطش می 1عدد  دونیممی:  1گام 

 27حل تمرین صفحه 
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هیچ عدد زوج دیگه ای  2که غیر از  دونیممیاوله، از طرفی  2 عدد دونیممی:  2گام 

 زنیم. رو خط می 2اول نیست پس در گام دوم میایم همه اعداد زوج غیر از 

15     9     8      7       6       0       4      3       2        1 

 25    19     18     17      16      10      14      13      12       11   

35    29    28     27    26     20     24    23     22      21    

45    39    38    37    36    30    34    33    32    31  

04   49    48    47    46     40     44    43    42    41   

65    09    08     07    06     00     04    03   02    01  

، هیچکدوم اول نیستن. چرا؟  3اوله، اما بقیه مضربهای عدد  3عدد  دونیممی.  3گام 

 رو حذف میکنیم: 3، غیر از خود 3پس در گام سوم، همه مضربهای 

15     9     8      7       6       0       4      3       2        1 

 25    19     18     17      16      10      14      13      12       11   

35    29    28     27    26     20     24    23     22      21    

45   39    38    37    36    30    34    33    32    31  

05    49    48    47    46     40     44    43    42    41   

65    09    08     07    06     00     04    03   02    01  

 

هیچکدوم اول نیستن، پس همه مضربهای  0اوله ولی بقیه مضربهای  0عدد گام چهارم: 

 کنیم: رو حذف می 0غیر از  0
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15     9     8      7       6       0       4      3       2        1 

 25    19     18     17      16      10      14      13      12       11   

35    29    28     27    26     20     24    23     22      21    

41   39    38    37    36    30    34    33    32    31  

05    49    48    47    46     40     44    43    42    41   

65    09    08     07    06     00     04    03   02    01  

 

اول نیستن و باید خط بخورن و البته  7اوله ولی بقیه مضربهای  7گام پنجم: عدد 

 خیلیاشون در مراحل قبل خط خوردن

 

15     9     8      7       6       0       4      3       2        1 

 25    19     18     17      16      10      14      13      12       11   

35    29    28     27    26     20     24    23     22      21    

42   39    38    37    36    30    34    33    32    31  

05    49    48    47    46     40     44    43    42    41   

65    09    08     07    06     00     04    03   02    01  

 چه اعدادی باقی موندن؟

09  ،03  ،47  ،43  ،41  ،37  ،31  ،29  ،23 ، 19  ،17  ،13  ،11  ،7  ،0  ،3  ،2 
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 بینید ب" کانال خصوصی حل تمرین و نمونه سوال"  تونید در ادامه تمرینها رو می

 در صورت تمایل به عضویت، به ادمین کانال مراجعه کنید.

 

حاال فرض کنید یه عدد به ما دادن و از ما خواستن که تعیین کنیم که این عدد اوله یا نه، 

 بینیم:مثال مراحل حلش رو با هم میبا یه 

 اول است یا مرکب؟ 97عدد 

 کنیم شبطور تقریبی محاسبه تونیممی .کنیممی. جذر عدد داده شده رو محاسبه  1گام 

 . بنابراین :  81 < 97 < 155که  دونیممیمربع کامل نیست. اما  97 

         √81 < √97 < √100   

 یعنی : 

15 > √97 > 9  

 و خورده ای میشه. بطور تقریبی میگیم: 9برابر  97پس جذر 

√97 ≅ 9 

 .کنیممیاین جذر رو پیدا یا مساوی : اعداد اول کوچکتر 2گام 

 2و   3و  0و  7چیا هستن؟   9اعداد اول کوچکتر از 

.  یا خیر سته شده بر این اعداد اول بخشپذیر هکه آیا عدد داد کنیممی. تعیین  3گام

 اگه بر هیچکدوم بخشپذیر نبود اونوقت عدد داده شده اوله.

 فرده 97بخشپذیره؟ خیر . چون  2بر  97آیا 

 بخشپذیر نیست. 3بر  97بخشپذیره؟ خیر . چون مجموع ارقام  3بر  97آیا 
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 نیست. 0یا  5بخشپذیره؟ خیر . چون رقم سمت راستش  0بر  97آیا 

 برابر صفر نیست. 7بر  97قیمانده بخشپذیره؟ خیر . چون با 7بر  97آیا 

 یه عدد اوله. 97بنابراین 

 

 یه مثال دیگه حل کنیم:

 یه عدد اوله؟ 143آیا 

 .کنیممیجذر عدد داده شده رو محاسبه .  1گام 

 بنابراین :  121 < 143 < 144

 √121 < √143 < √144    

 یعنی:

12 > √143 > 11  

 نی:و خورده ای میشه. یع 11برابر  143بنابراین جذر  

√143 ≅ 11 

 .کنیممیاعداد اول کوچکتر یا مساوی این جذر رو پیدا : 2گام 

 2،   3،  0،  7،  11چه اعدادی هستن؟   

که آیا عدد داده شده بر این اعداد اول بخشپذیر است یا خیر . اگه  کنیممی. تعیین  3گام

 بر هیچکدوم بخشپذیر نبود اونوقت عدد داده شده اوله.

 فرده 143بخشپذیره؟ خیر . چون  2بر  143آیا 

 بخشپذیر نیست. 3بر  143بخشپذیره؟ خیر . چون مجموع ارقام  3بر  143آیا 
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 نیست. 0یا  5بخشپذیره؟ خیر . چون رقم سمت راستش  0بر  143آیا 

 برابر صفر نیست. 7بر  143بخشپذیره؟ خیر . چون باقیمانده  7بر  143آیا 

 .هبرابر صفر 11بر  143چون باقیمانده .  بلهبخشپذیره؟  11بر  143آیا 

 مرکبه. 143بنابراین 

 تمرین:

اولند یا نه، آنها را به  155برای اینکه بفهمیم عددهای کوچکتر از "این جمله درسته یا نه : 

 "کنیمتقسیم می 7و  0و  3و  2عددهای 

نیم جذر گام اولمون چی بود؟ اینکه ببیین کنیم یه عدد اول هست یا نه، برای اینکه تع

 عدد تقریبا چقدره. 

 1کمتره. پس عددی که ما برای گام  15حتما جذرشون از  155میدونیم که عددهای کوچکتر از 

 هست. 15اریم حتما کمتر یا مساوی به دست می

 .دد رو پیدا کنیمگام دوم چی بود؟ عددهای اول کوچکتر یا مساوی این ع

 7و  0و  3و  2چیا هستن؟  15اعداد اول کوچکتر از 

تقسیم کنیم و ببینیم بخشپذیر هست یا  7و  0و  3و  2پس باید عدد داده شده رو بر 

 نه.

 بنابراین جمله داده شده درسته.

 بعد:سوال 

کوچکتر است. برای اینکه بفهمیم این عدد اول است یا  125بزرگتر و از  155عددی از 

 حداکثر چند تقسیم انجام میدهیم. خیر،
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 کنیم.با همون روشی که یاد گرفتیم حل می

 :باشه یعنی 125و  155یه عدد بین  xکنیم .  فرض می 1گام 

 125 > x > 155  

 :بنابراین

 10 = √100 < √𝑥 < √120    

 یعنی 

√𝑥 ≅ 10 

 . عددهای اول کوچکتر یا مساوی این جذر رو پیدا میکنیم: 2گام 

، بنابراین ما برای اینکه تعیین کنیم این عدد اول هست یا نه،باید  3و  2و  0و  7 

 تقسیم انجام بدیم.  4عدد تقسیم کنیم. پس باید حداکثر  4عدد داده شده رو بر این 

 

 بینید ب" کانال خصوصی حل تمرین و نمونه سوال"  تونید در ادامه تمرینها رو می

 در صورت تمایل به عضویت، به ادمین کانال مراجعه کنید.

 

 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 

 RiaziBaHam8@و  RiaziBaHam@  هایکانال و

واالت نمونه سو تمرینهای حل شده ، ها جزوات سایر پایهبرای دریافت 

 بپیوندید. "ریاضی با هم"، به امتحانی حل شده


