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  حاصل جمع أعداد أولية

  
  
  

  :مناسبيين أوليينعددين  أآتبوا .1
  

 30 +             =  
  
  

 .30حاولوا أن تجدوا أزواًجا أخرى من األعداد األولية التي حاصل جمعها  •

  

  
  :مناسبيين أوليينعددين  أآتبوا .2
  

  
 25           =                                +                        

  
 .إن لم تجدوا فّسروا لماذا ؟ آهذه هل يمكنكم أن تجدوا أزوًجا آخرى •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : المصدر

  جامعة حيفا – 8.4.2010 علي عثمان في مؤتمر معلمي الرياضيات.من المحاضرة التي ألقاها د
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  :ة/للمعلم

  .سادس –رابع : الفعالية مناسبة لتالميذ الصفوف

  .126لة للتحليل للصف الرابع صفحة اد األولية واألعداد القاباألعد: منهج التعليم

  :حلول

 نلّون آل األعداد األولية في الجدول وعن طريق التجربة والفحص. يمكن االستعانة بجدول المائة

  .يجاد الحلولإيمكن 

1. 301119 =+،  30237 =+  ، 301713 =+ 

  .بناًء على فرضية جولدبخ، آل عدد زوجي يمكن آتابته آحاصل جمع عددين أوليين         

25223: هنالك حل واحد فقط .2 بما أن حاصل الجمع هو عدد فردي فالعددان .  +=

 .2العدد الزوجي واألولي الوحيد هو العدد . المضافان، أحدهما زوجي واآلخر فردي

  

  :علي عثمان. وع من محاضرة دفعاليات أخرى بنفس الموض

  غير صحيح/أآتبوا صحيح

  .فّسروا لماذا" غير صحيح"إذا أجبتم بصحيح أعطوا أمثلة وإذا أجبتم 

  . 50يوجد عددان أوليان مجموعهما يساوي   .1

  .     33يوجد عددان أوليان مجموعهما يساوي   .2

  .75يوجد عددان أوليان مجموعهما يساوي   .3

  .        81يوجد عددان أوليان مجموعهما يساوي  .4

  . 77يوجد عددان أوليان مجموعهما يساوي   .5

  .        257يوجد عددان أوليان مجموعهما يساوي   .6

  . 3487يوجد عددان أوليان مجموعهما يساوي   .7

  .       40أعداد أولية مجموعها  ثالثةتوجد  .8

  . 33أعداد أولية مجموعها  ثالثةتوجد  .9

  .       35أعداد أولية مجموعها  الثةثتوجد  .10

  . 75أعداد أولية مجموعها  ثالثةتوجد  .11
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  أمثلة للحل
  

 31,  19  أو  37, 13 أو     43,  7   أو    47, 3   .1

هو العدد الوحيد الزوجي  2لذلك أحد العددين المضافين هو زوجي، هو عدد فردي  33( 31,   2   .2

 .)ونفحص إذا آان العدد الثاني هو أولي 33من  2واألولي  أيًضا، نطرح 

3.  2  ,73  

4. 2 ,79 

 75لكن  75يجب أن يكون أحد العددين، العدد الثاني هو  2عدد فردي،  77ال توجد أعداد آهذه، ألن  .5

 .بعدد أولي ليس

 5مثل سؤال  .6

 5مثل سؤال   .7

ان أوليان بناًء على نظرية جولدبخ يوجد عدد. 38نحصل على  40من  2هو العدد األول، نطرح  2 .8

 2+  19+  19=  40     2+  31+  7=  40): عدد زوجي( 38مجموعها 

+  19=  33ألولى، ا ، ثم نجد األعداد مثل الفعالية30نحصل عل  33من  3هو العدد األول، نطرح  3 .9

 ,  5+  11+  17=  33      :28هو العدد األول ونبحث عن عددين أوليين حاصل جمعهما  5أو   3+  11

33  =11  +11  +11         

10.  35  =19  +13  +3    ,35  =19  +11 +5     ,35  =17  +11 +7   

11.  75  =5  +3  +67     ,75  =7  +37  +31  

 

    
  

  
  


