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 العدد األولي هو عدد صحيح أكبر من 1، مثل 2 أو 3 أو 5 أو 7 أو 11، ال يقبل القسمة إال على 1 وعلى نفسه. هدفكم في هذا النشاط هو التعرف على جميع األعداد األولية حتى 100. 
الُمدَخالت والُمخَرجات! المهمة قبل "الهدف"، وكذلك  التي استخدمتموها إلنجاز هذه  اكتبوا الخطوات 

ُيرجى المالحظة أن الخطوات تطلب من المشاركين رسم دائرة حول األعداد األولية وشطب األعداد غير األولية. لضمان سهولة قراءة نسخة المعلم هذه، فإن األعداد األولية ستكون بخط أحمر اللون واألرقام غير األولية بخط رمادي اللون.
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الهدف: تحديد كل األعداد األولية حتى 100.  

الخطوات:   
10، وبترتيٍب تصاعدي.	   × 10 100 في مصفوفة  1 إلى   اكتبوا األعداد الصحيحة من 

 	.2 8، وهكذا(. ثم ضعوا دائرة حول   ،6  ،4 2 )مثالً  2، باستثناء  1 ثم اشطبوا جميع األرقام التي تمثل مضاعفات   اشطبوا 

 ثم انتقلوا إلى أصغر رقم تالي لم توضع دائرة حوله ــ في هذه الحالة 3. اشطبوا جميع األرقام التي تمثل مضاعفات 3، باستثناء 3 )مثالً 6، 9، 12، وهكذا(، ثم ارسموا دائرة حول 3.	 

 	.100  استمروا بهذه الطريقة حتى ال يتبقى سوى األرقام المحاطة بدائرة. هذه هي كل األعداد األولية حتى 

100 الُمدَخالت:   
 

الُمخَرجات: 2، 3، 5، 7، 11، 13، 17، 19، 23، 29، 31، 37، 41، 43، 47، 53، 59، 61، 67، 71، 73، 79، 83، 89، 97  

الخوارزمية باسم غربال إراتوستينس. ُتعرف هذه   

المعلم نسخة 

الخوارزميات في األعداد األولية

Youth and Media المستمدة من مشروع  التعلم  المحتوى ويتضمن حالًيا موارد  Meta هذا   المصدر: يستضيف 
 في مركز Berkman Klein Center for Internet & Society في جامعة هارفارد، بموجب ترخيص

 Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. يمكنكم االستفادة من هذا

أنكم تنسبون مشروع المشتقة وإعدادها، سواء كانت تجارية أو غير تجارية، طالما  بما في ذلك نسخ األعمال   المحتوى، 

Youth and Media كمصدر أصلي وتّتبعون الشروط األخرى للترخيص، وتشاِركون أي أعمال أخرى بموجب نفس الشروط.


