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 آموزید:آنچه در این فصل می

 های یک عدد را بنویسیم؟شمارنده عدد چیست و چگونه همه شمارنده 

 اعداد اول چه هستند؟ اعداد مرکب چه هستند؟ 

 آیند؟چه کاربردی دارند و چگونه به دست میهای مشترک دو یا چند عدد شمارنده 

 ب م م چیست و به چه درد میخورد؟ 

 چگونه مضرب یک عدد و مضارب مشترک دو عدد را بنویسیم؟ 

  ک م م چیست و چه کاربردی دارد؟ 
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 عدد اولاول: درس 

 های یک عدد)مقسوم علیه(شمارنده :1بخش

 :به این مثال توجه کنید 

 تا بشمریم: 2تا  2رو میتونیم  10دد ع

 دسته دو تایی تقسیم کنیم: 5میتونیم به رو  10عدد 

 به دو بخشپذیر است: 10عدد 

  ای داره؟های  دیگهچه شمارنده 10است. عدد  10شمارنده  2همه جمالت باال معنای مشابهی دارن. عدد 

 

 را بنویسید. 2۴و  20های عدد شمارنده :1مثال

 

 تر بنوسیم:سریعهای یک عدد رو با روش زیر میتونیم شمارندهروش سرعتی: 

 

 را بنویسید. ۶0و  ۴0، ۳0های اعداد شمارنده :2مثال

 

 

 است؟ 2۴7شمارنده  17آیا عدد  :۳مثال

 ها باشد.شمارنده آن ۳عدد بنویسید که  5 :۴مثال
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توان به آموزان این کالس را به چند حالت مینفره وجود دارد. دانش ۴گروه  ۶نفره و  ۳گروه  ۴در یک کالس  :5مثال

 های با تعداد اعضای برابر تقسیم کرد؟روهگ

 

 شده است. تمام حاالت ممکن برای طول و عرض آن را بیابید. 18مساحت یک مستطیل  :۶مثال

 های یک عدد هستند. زیرا ................................................................ و ............... همیشه شمارنده نکته:

 و یک نتیجه:یک الگو 

 است. چرا؟ 1۶شمارنده  2است. در نتیحه  1۶شمارنده  ۴و  ۴شمارنده  2

 

 

 عدد اول: 2بخش

 رو بنویسید: رهای اعداد زیشمارنده 

2                                          ۳                                  ۴                                      10 

11                                     12                                                         1۳                        25 

 :تعریف عدد اول 

 :تعریف عدد مرکب 

 ثال عدد اول:م

 مثال عدد مرکب:

 عددهای اول رو میتونیم به صورت حاصل ضرب دو عدد بزرگتر از یک بنویسیم. مثال:نکته: 
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 را بنویسید و دور اعداد اول خط بکشید. 50تا  1اعداد  :1مثال

 

 

 تفاضل هفتمین و پنجمین عدد اول چقدر است؟ :2مثال

 تواند عددی اول باشد؟: آیا حاصل ضرب دو عدد اول می۳مثال

 

 ایستگاه نکته:

 تنها عددی که نه اول است نه مرکب ....... است. زیرا : 1نکته

 ........... است. زیرا تنها عدد اول زوج : 2نکته 

 تعداد اعداد اول .............. است. :۳نکته 

 به غیر از .......... همه اعداد اول فرد هستند. :۴نکته 

 کوچکترین شمارنده همه اعداد طبیعی .................. است.: 5نکته 

 بزرگترین شمارنده هر عدد ......... است.: ۶نکته 

 هر عدد بزرگتر از یک حداقل .......... شمارنده دارد. :7نکته 

 

 زوج یا فرد؟: 3بخش

 چند نکته جالب:

  شود. مثال:............... می همیشهجمع یا تفریق دو عدد زوج 
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 .................. شود. مثال:می جمع یا تفریق دو عدد فرد همیشه 

  شود. مثال:................. میجمع یا تفریق یک عدد زوج از عددی فرد همیشه 

 شود. مثال:ضرب دو عدد زوج همیشه ................ می 

 شود. مثال:ضرب یک عدد زوج در عدد فرد همیشه ................ می 

 شود. مثال:ضرب دو عدد فرد همیشه .............. می 

 آیا قواعد باال برای تقسیم هم برقرار است؟سوال: 

 شده است. آن دو عدد را بیابید. ۴۳جمع دو عدد اول  :1مثال

 

 شده است، آن دو عدد را بیابید. 59تفاضل دو عدد اول : 2مثال

 

 توان گفت حاصل جمع دو عدد اول همواره عددی اول است؟ چرا؟آیا می :۳مثال

 

 های اولشمارندهدوم: درس 

 یه: تجز1بخش

 ای دارن.های اول اهمیت ویژهمیگیم. شمارندههای یه عددْ به اونایی که اول هستْن شمارنده اول از بین شمارنده 

 را به دست آورید. ۳2و  100های اول اعداد ثال: شمارندم
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 تجزیه درختی

 های اول یه عدد رو میتونیم شمارنده تجزیه درختیبا ریاضی یعنی تبدیل به ضرب.  یادتون باشه: تجزیه در

 دست بیاریم:تر بهسریع

 

 

 

 آورد.های آن عدد را به دستتوان بقیه شمارندههای اول یک عدد میبا حاصل ضرب شمارنده نکته:

 :1مثال

 

 هایش را بنویسید.ها سایر شمارندهرا بیابید. سپس با کمک آن 70های اول عدد شمارنده: 2مثال

 

 

𝐴 های عددهمه شمارنده: ۳مثال = 2 × 2 × ۳ × 5 ×  را بیابید. 5

 

۶۳پس از تجزیه به شکل رو به رو نوشته شده است.       ۶۳عدد  :۴مثال = ۳ × ۳ × 7 

 الف: این عدد چند شمارنده اول دارد؟

 را بنویسید.  ۶۳ب: دو شماره مرکب 

 باشند؟ 50و  ۳0توان تولید کرد که بین چند عدد می ۳و  2های با شمارنده: 5مثال
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𝑏پس از تجزیه به شکل رو به رو در آمده است.             bعدد  :۶مثال = ۴ × ۳ × 15 × ۶ 

 های اول آن را بنویسید.الف: شمارنده

 شمارنده مرکب آن را بنویسید. ۳ب: 

 شمارنده اول داشته باشد. 5عددی بنویسید که  :7مثال

 جاهای خالی را پر کنید.: 8مثال

 .الف: هر عدد حداقل ........ شمارنده اول دارد

 ب: عددی که تنها یک شمارنده اول داشته باشد عدد ............... است.

 های اولش ............ است.ج: اگر عددی زوج باشد حتما یکی از شمارنده

 دارند؟ ۳چند عدد داریم که فقط شماره  :9مثال

  

 ساده کردن کسر با تجزیه: 2بخش

 ساده کنیم و عوامل مشترکو بزنیم.های ساده کردن کسر اینه که صورت و مخرجشو یکی از راه

 با کمک تجزیه ساده کنید. :1مثال

2سه کسر بنویسید که پس از ساده شدن برابر : 2مثال
7
 شوند. 

 

هستن. آیا این کسر ساده  7و  5های اول مخرج آن هستند. شمارنده ۳و  2های اول صورت یک کسر شمارنده :۳مثال

 شود؟ چرا؟می

 



 www.mrtavakoli.ir          مقدممحمدرضا توکلی  ها و اعداد اولشمارنده: پنجمفصل   هفتم  ریاضی

 

9 

 

 بزرگترین شمارنده مشترکدوم: درس 

 های مشترکشمارنده: 1بخش

خواهیم آموز دارد. میدانش ۳۶آموز و کالس دوم دانش ۳0خواهیم به اردو ببریم. کالس اول دو کالس را می مسئله:

توان ها با هم برابر باشد. به چند طریق میاموزان هر کالس را گروه بندی کنیم به طوری که تعداد اعضای گروهدامش

 تر است؟این کار را انجام داد؟ کدام یک مناسب

 

 

 را بیابید. بزرگترین شمارنده مشترک آن ها چیست؟ ۳0و  20های مشترک شمارنده :1مثال

 

 را بیابید. بزرگترین شمارنده مشترک آن ها چیست؟ 120و  100های مشترک شمارنده: 2مثال

 

 

 ب ب م: 2بخش

 شترک معلیه قسوممزرگترین بگوییم. ب م م = به بزرگترین شمارنده مشترک دو عدد ب م م می

 دهیم. مثال:نشان می (a,b)رو با   bو  aب م م دو عدد مانند 

ی تر با کمک ااوردن ب م م آشنا شدید. اما االن میخوایم یه روش حرفههای قبلی با یک روش برای به دستدر مثال

 تجزیه رو یاد بگیریم:

 اعداد را تا جای ممکن تجزیه می کنیم.مرحله اول: 

 )با کمترین تکرار(نویسیم. اعداد مشترک رو میمرحله دوم: 
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 :1مثال

 

 

 دست آورید.ها و بار دیگر با تجزیه درختی بهرا یک بار با نوشتن تمام شمارنده ۶۶و  88ب م م : 2مثال

 

 

  به سواالت زیر پاسخ دهید. Bو  Aبا توجه به تجزیه : ۳مثال

 الف: یک شمارنده مشترک دو عدد را بنویسید.

 اورید.دسترا به Bو  Aب م م دو عدد ب: 

 های زیر را به دست آورید.ب م م: ۴مثال

 (180و  1۶0و  120(                                                                        ب: )18و  15و  12الف: )
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 ایستگاه نکته: 3بخش

 مثال:برابر است با ....... .  1ب م م هر عدد با : 1نکته

 ب م م هر عدد با خودش برابر است با ........... . مثال: :2نکته

 ب م م دو عدد اول متفاوت برابر است با ............ . مثال:: ۳نکته

 ب م م دو عدد طبیعی متوالی برابر است با ......... . مثال: :۴نکته

 با ............ . مثال: ها برابر استاگر دو عدد بر هم بخشپذیر باشند ب م م آن :5نکته 

 دست اورید. با ذکر دلیل.های زیر را بدون محاسبه بهب م م :5مثال

 ( =17و  1۳( =                               ج: )۳0و  ۳0(=                          ب: )1و18الف: )

 (=۶و  12(=                                 ه: )101و  100د: )

 ، سواالتی طرح کرده و پاسخ دهید.5برای هر یک از نکات فوق مانند مثال: ۶مثال

 

 کاربرد ب م م: 4بخش

ها را پر کنیم. با و .... آن  ۳،  2، 1هایی به حجم خواهیم با پیمانهلیتر داریم. می ۴5و  ۳0دو ظرف به گنجایش  :1مثال

 شود؟تر پر میتوان هر دو ظرف را پر کرد؟ با کدام یک ظرف زودها میکدام پیمانه

 

ها اعداد طبیعی به های مربعی پر کنیم. اگر طول کاشیمتر را با کاشی 1۶و  12خواهیم کف سالنی به ابعاد می :2مثال

 متر باشد:

 توان این کار را انجام داد؟ الف: با چند نوع کاشی می

 ب: کمترین تعداد کاشی برای این کار چقدر است؟
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 کار چقدر است؟ج: بیشترین کاشی برای این 

 ایم.های مساوی پر کردهرا با مکعب 28و  ۳۶، 12یک مکعب مستطیل به ابعاد  :۳مثال

 توان برای این کار استفاده کرد؟هایی میالف: از چه مکعب

 ب: بزرگترین ضلع این مکعب چقدر است؟

 گیرند؟ج: چند مکعب به اندازه قسمت ب در این مکعب مستطیل جای می

 

 

 چهارم: کوچکترین مضرب مشترکدرس 

 مضارب یک عدد: 1بخش

 آید و شامل اعداد دست میمضرب یعنی ......... . مضارب صحیح یک عدد، از ضرب آن عدد در اعداد ...... به

 شوند.مثبت، منفی و صفر می

 را بیابید. ۶مضارب صحیح : 1ثالم

 ......... آید. هروقت گفتیم مضرب منظورمون ..........دست میمضرب طبیعی یک عدد از ضرب آن عدد در اعداد ....... به

 را بنویسید. ۴مضارب عدد : 2مثال

 چیست؟ 9چیست؟                دهمین مضرب  9چیست؟           دومین مضرب  9اولین مضرب : ۳مثال

 است؟ 9چندمین مضرب  ۶۳

 های هر عدد محدود است؟ تعداد مضارب چطور؟آیا تعداد شمارنده: ۴مثال

 تا؟کدام اعداد مضرب اول دارند؟ چند: 5مثال 
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 ن مضرب یک عدد ................. .کوچکترین مضرب هر عدد ...... است و بزرگتری :تهنک

 

 مضارب مشترک: 2بخش

 ها چیست؟را بیابید. چه الگویی دارند؟ دهمین مضرب مشترک آن ۳و  2: مضارب مشترک 1مثال

 

 را بیابید. چه الگویی دارند؟ ۴و  ۳مضارب مشترک : 2مثال

 را بیابید. چه الگویی دارند؟ ۶ و ۴مضارب مشترک : ۳مثال

 

 چطور؟ ۴20است؟  7و  ۳0مضرب مشترک  210آیا  :۴مثال

 

 ک م م: 3بخش

 دهیم.نشان می [a,b]را با   bو aنامیم. ک م م دو عدد ها میکوچکترین مضرب مشترک دو عدد را ک م م آن

 مثال:

ای تر با کمک خوایم این کا رو با یه روش حرفهمیاوردن ک م م آشنا شدید اما اال دستدر بخش قبل با روشی برای به

 تجزیه به دست بیاریم:

 کنیم.اعداد را تا حد امکان تجزیه میمرحله اول: 

 نویسیم.عوامل مشترک را با بیشترین تکرار میمرحله دوم: 

 نویسیم.عوامل غیر مشترک را با بیشترین تکرار می: مرحله سوم
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 :1مثال

 

 

 

 را بیابیید. B و Aبا توجه به تجزیه رو به رو. ک م م دو عدد  :2مثال

 𝐴 = 5 × 5 × 7 × 11     𝐵 = 5 × 5 × 5 × 11 × 1۳ 

 

 ایستگاه نکته: 4بخش

 ک ک هر عدد با یک برابر .......... . مثال: :1نکته

 ک م م هر عدد با خودش برابر است با ........ . مثال: :2نکته

 ک م م دو عدد اول متفاوت برابر است با ........... . مثال :۳نکته

 ک م م دو عدد متوالی برابر است با .......... . مثال: :۴نکته

 ها .......... است. مثال:اگر دو عدد بر هم بخشپذیر باشند، ک م م آن :5نکته 

 ر کنید.اورید. دلیل هر یک را ذکدستک م م های زیر را بدون محاسبه به: ۳مثال

           =[17،19]ج:                         =[۴5،۴5]ب:                               =[1،12]الف: 

              =[۳0،15]ه:                                =[20،21]د: 

 هایی شبیه باال طراحی و حل کنید.مثال :۴مثال
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 مخرج مشترک با ک م م: 5بخش

 کنیم.مشترک، ک م م است. اغلب برای گرفتن مخرج مشترک از ک م م استفاده میبهترین مخرج 

  مثال:

 

 

 ک م م در مسئله: 6بخش

کنند. اگر یک پیست دو میدانی کوچک در یک ورزشگاه داریم. امید و سهیل از یک نقطه شروع به دویدن می :1مثال

رسند؟ در آن ها با هم به نقطه شروع میچند ثانیه آنثانیه یک دور کار بدوند، پس از  21ثانیه و سهیل هر  ۳5امید هر 

 اند؟لحظه چند دور دویده

 

روز یکبار در همان ساعت به همان  ۶رود و امیر هر به باشگاه بدنسازی می 17روز یکبار ساعت  ۴رضا هر : 2مثال

نید در چه روزهایی از ماه مهر شهوریور ماه شروع به رفتن به باشگاه کنندْ تعیین ک ۳1رود. اگر هر دو از باشگاه می

 بینند.یکدیگر را می

 

از پایانه حرکت  2دقیقه یکبار اتوبوس خط  ۳0کند. هر از پایانه حرکت می 1دقیقه یک اتوبوس خط  20هر  :۳مثال

ها به طور دو اتوبوس به طور همزامان از یک خط شروع به حرکت کردند، در چه ساعاتی اتوبوس 12کند. ساعت می

 کنند؟ها شروع به حرکت میهمزمان از خط

 


