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 مبنای عددنویسی

)درمبنایxهرعددطبیعی 2)b : به صورت زیرنوشته می شود 

 

 برای تبدیل عددx ازمبنایb  کافی است این عددرادرمبنای01به مبنایbحساب کنیم.01بسط داده و حاصل رادرمبنای 

مثال:عدد 
6

 ببرید. 01رابه مبنای 215

  

 برای تبدیل عددx به مبنای 01ازمبنایbعددxرابرbتقسیم می کنیم وخارج قسمت رامجددابرbتقسیم می کنیم واین عمل را 

 است. b درمبنای xدهیم.باقی مانده ها به ترتیب رقم های عدد ادامه می تاحدممکن     

 ببرید. 9را به مبنای  74مثال:

 

 اگربخواهیم عددxببریم بهتراست ابتداراازیک مبنا به مبنای دیگرxبه مبنای جدید ببریم. 01برده وحاصل آن راازمبنای 01رابه مبنای 

 مثال: 
7

 ببرید.9رابه مبنای52

 

رقم(رابسط می nرقم(جداکرده وهردورقم)یا nرقم nورقم)(ببریم عددراازسمت راست دورقم دnb)یا2bبه مبنای  bاگربخواهیم عددی راازمبنای 

 (است.nb)یا2bدهیم که حاصل آن یک رقم درمبنای

مثال:عدد 
3

 ببرید.9رابه مبنای1202212

 

 بخش پذیری بربعضی اعدادخاص

برابراست 9یا3بخش پذیراست وباقی مانده مجموع ارقام بر9یا3بخش پذیرباشد آن عددبر9یا3ددی بر:اگرمجموع ارقام ع9و3(بخش پذیری بر0

 .9یا3باباقی مانده آن عددبر

بخش 00بخش پذیرباشد این عددبر00:اگرارقام عددراازسمت راست یک درمیان باهم جمع ومنهاکنیم وحاصل آن بر00(بخش پذیری بر2

 .00برابراست باباقی مانده این عدد بر 00رپذیراست وباقی مانده این مجموع ب

 نظریه اعداد:مبــحث 

 

 

 

 13,14شماره جلسه: 

 ریاضیات گسسته چهارم ریاضینام درس و مقطع و رشته:

 

 

 نیکوپشوتن نام دبیر:
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 بخش پذیراست که دورقم سمت راست آن براین اعدادبخش پذیرباشد.(011یا22)یا7(عددی بر3

تقسیم کنیم اگرقابل 4راازسمت راست سه رقم سه رقم جداکرده ویک درمیان باهم جمع ومنهاکنیم ومجموع رابرx:اگرعدد4(بخش پذیری بر7

 برابراست.4باقی مانده این مجموع بر4برxبخش پذیراست واگربخش پذیرنباشد آن گاه باقی مانده عدد4برxقسمت باشد

 چه عددی است؟ 4بر4307220مثال:باقی مانده عدد

521 314 7 214   

 .7برابراست با4بر207باقی مانده

 سه رقم سمت راست آن به این اعدادبخش پذیرباشد.بخش پذیراست که 0111یا022یا8(:عددی بر0111یا022)یا8(بخش پذیری بر2

 (:24)یا34(بخش پذیری بر6

(تقسیم می کنیم.هرباقی مانده ای داشته باشد باقی 24)یا34راازسمت راست سه رقم سه  رقم جداکرده وباهم جمع می کنیم ومجموع رابرxعدد

 است. 24یا  34برxمانده

 

 ؟چه عددی است 34بر  072203مثال: باقی مانده 

 

 . 26برابراست با 34بر 207باقی مانده

1aعددپنج رقمیbتست:به ازای کدام مقدار abaبخش پذیراست؟4بر 

 

0)2        2)2           3)6       7)8 

5عددشش رقمی  7 24a bکدام است؟ 9بخش پذیراست.باقی مانده تقسیم آن عددبر77برعدد 

0)0     2)2      3)3      7)7 

512 142 655 




