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سمة اإلقليدّيةقال1

نشاط:
.5على 167أنجز القسمة اإلقلیدّیة للعدد )1
حّدد عناصرها.)2

تتكّون عملّیة قسمة إقلیدّیة من: مقسوم، قاسم، خارج قسمة و باقي.تقدیم:

تطبیق: حّدد خارج القسمة و الباقي في العملّیات التّالیة:
3:164    ،7:251     ،6:103.

نشاط: 
.5على 167أنجز القسمة اإلقلیدّیة للعدد )1
بإستعمال عناصر القسمة. 167استنتج عملّیة نتیجتها )2

خارج القسمة + الباقي.× : المقسوم = القاسم تحویلها إلى كتابة أفقّیةیمكنإقلیدّیةكّل عملّیة قسمةقاعدة:

:لهذه العملّیاتتطبیق: قّدم الكتابة األفقّیة
6:128    ،4:507     ،9:271.

)41ص2(+ تتمرین منزلي:
917594: الكتابةحّدد القاسم و خارج القسمة في هذه )1 .
.17هو 3جد جمیع األعداد الّتي خارج قسمتها على )2

قواسم عدد صحيح طبيعي2

نشاط: 
.6:132أنجز العملّیة : 

قسمة هذا األخیر على األّول مستوفاة.یكون عدد صحیح طبیعي قاسما لعدد آخر إذا كانت تعریف القاسم:
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تطبیق:
؟ عّلل إجابتك.172قاسم للعدد 8هل 

تمرین:
؟ عّلل إجابتك.132قاسم للعدد 11هل أّن العدد 

43ص7تمرین: ت

مالحظات:
لیس قاسما ألّي عدد صحیح طبیعي.0العدد -
هو قاسم لجمیع األعداد الّصحیحة الّطبیعّیة.1العدد -
هو قاسم لجمیع األعداد الّزوجّیة.2العدد -
.3هو قاسم لجمیع األعداد الّتي مجموع أرقامها من مضاعفات 3العدد -
.5أو 0هو قاسم لجمیع األعداد الّتي رقم آحاده 5العدد -

نشاط:
 في صیغة جذاء مقّدما جمیع الحلول.12یكتب الّتلمیذ العدد
12العدد ما تمثّله تلك العوامل بالّنسبة إلى الّتلمیذ یحّدد.

:مالحظات
كّل عامل من عوامل جذاء هو قاسم له.-
و نسّمي عدد عناصرها كّم المجموعة.Dمجموعة نرمز لها بالحرفعدد صحیح طبیعي تكّون قواسم -

: 12هي مجموعة قواسم العدد 12Dمثال:  12,6,4,3,2,112 D.
1212: كمّ 6عدد عناصر هذه المجموعة هو  D.

تطبیق:
.20Dجد)1
حّدد كّمها.)2

كّمها: حّددثّم : جد المجموعات التّالیة2تطبیق
18D ،24D 36وD.

و على نفسه.1كّل عدد صحیح طبیعي یقبل القسمة دائما على :مالحظة

)86ص1ت(+حّدد مع الّتعلیل أصغر وأكبر مجموعة: تمرین منزلي:
6D ،21D  ،16D ،1D 9وD.



األعداد األّولّيةتقديم3

:ثّم حّدد كّمهاالمجموعات التّالیةجدنشاط: 
7D ،11D  23وD.

له قاسمین فقط.العدد األّولي هو عدد صحیح طبیعي تعریف: 

نشاط:
 عدد أّولي؟ 0هل
 عدد أّولي؟1هل

.1ال یقبل القسمة إّال على نفسه و على 1أكبر من العدد األّولي هو عدد صحیح طبیعي مالحظة:

تطبیق:
.عدد غیر أّولي15أّن بّین

أحط بدائرة األعداد األّولّیة ضمن هذه األعداد::نشاط
2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9.

.7و3،5، 10:2األعداد األّولّیة األصغر من 

هل یكون مضاعف عدد أّولي عددا أّولّیا؟
كّل عدد صحیح طبیعي مضاعف لعدد أّولي یكون أكبر منه هو عدد غیر أّولي.مالحظة:

نشاط: 
 7و 5، 3، 2القابلة للقسمة علىاألعدادبشطب100إلى 10یبحث الّتلمیذ عن األعداد األّولّیة من.

:100األعداد األّولّیة األصغر من بقّیة 
11–13–17–19–23–29

31–37–41–43-47-53–59

61–67–71–73–79–83–89–97

)48ص14ت(+ :منزليتمرین 
أّولي أم ال؟ عّلل إجابتك.101أّن العدد هل
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القواسم األّولّية4

نشاط:
؟20قاسم أّولي للعدد 4أّن هل

عدد أّولي.aوbقاسم للعددaإذا كانbلـأّوليهو قاسمa: عددان صحیحان طبیعّیان فإنّ bوaكانإذاتعریف:

تطبیق:
.12Dجد)1
.12القواسم األّولّیة للعدد استنتج )2

تمرین:
.28حّدد القواسم األّولّیة للعدد 

نشاط:
یقّدم الّتلمیذ القواسم األّولّیة للعبارةba  32.
.یقّدم الّتلمیذ قاسم آخر للعبارة

قاسمین أّولّیین فإّن جذاءهما هو قاسم لذلك العدد.لعدد صحیح طبیعيإذا كانمالحظة:

تطبیق:
.114قاسم للعدد 6أّن بأیسر طریقة بّین 

تمرین:
.135قاسم للعدد 15بّین أّن 

:2تطبیق 
.201لیس قاسم للعدد 6بّین أّن 

)69ص10ت(+تمرین منزلي:
.126من قواسم العدد 7بّین أنّ )1
.126من قواسم العدد 21و 14استنتج أنّ )2
12635أّن استنتج)3 D.
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تفكيك عدد صحيح طبيعي5

تنشیط:
:3222یحسب الّتلمیذ الجذاء .
 الّتلمیذ طریقة الحصول على ذلك التّفكیك.یستنتج

یقبل تفكیكا إلى جذاء عوامل أّولّیة.و مخالف لصفر و لواحد كّل عدد صحیح طبیعي غیر أّولي : تقدیم

عوامل أّولّیة األعداد الّتالیة:تطبیق: فّكك إلى جذاء
20  ،36  ،45  ،75   ،51.

ال یهّم ترتیب القواسم األّولّیة عند الّتفكیك.مالحظة:

تمرین: فّكك إلى جذاء عوامل أّولّیة:
54  ،66  ،98  ،69  ،57 ،65.

فّكك إلى جذاء عوامل أّولّیة األعداد الّتالیة::منزليتمرین 
72،108  ،112،165 ،105 ،117   ،189 ،147  ،161.

نشاط:
.96و 144فّكك إلى جذاء عوامل أّولّیة العددین )1
.2144و 96144اختصر العبارتین: )2

مالحظات:
لتفكیك جذاء عوامل نقوم بتفكیك عوامله إلى جذاء عوامل أّولّیة ثّم نختصر.-
لتفكیك عدد في صیغة قّوة نقوم بتفكیك قاعدته ثّم نطّبق قاعدة حذف األقواس و نختصر.-

العبارات التّالیة:فّكك إلى جذاء عوامل أّولّیة:تطبیق
135162 ،3162،4135.

العددین:فّكك بأیسر طریقة إلى جذاء عوامل أّولّیة :2تطبیق 
.1000و180
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:3تطبیق 
.225عوامل أّولّیة العدد فّكك إلى جذاء)1
استنتج جذره الّتربیعي.)2

تمرین:
.256العدد فّكك إلى جذاء عوامل أّولّیة )1
.256استنتج )2

)،ج: ب51ص21ت(+ تمرین منزلي: 
.324فّكك إلى جذاء عوامل أّولّیة العدد )1
2324قطعة أرض مرّبعة الّشكل مساحتهاما هو قیس طول ضلع )2 hm.؟ عّلل إجابتك


