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مجموعة قواسم عدد صحيح طبيعي1

نشاط:
 285یتعّرف الّتلمیذ على الكتابة a.ثّم یحّدد عناصرها ،
 85یحّدد الّتلمیذ نوع القسمة في الكتابةa.ثّم یحّدد عناصرها ،

مستوفاة و یكون كّل عامل من عوامله قاسما لذلك الجذاء.إقلیدّیةكّل جذاء یمّثل كتابة أفقّیة لعملّیة قسمةمالحظة:

:7ابحث عن خارج قسمة هذه األعداد على تطبیق:
327 a   ،1172 b   ،37c.
 :یستعمل الّتلمیذ الكتابات
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a ،
7

bو
7

c.

نشاط: 
 لى جذاء متكّون من عاملین مقّدما جمیع الحلول.إ52یفّكك الّتلمیذ
52یستنتج الّتلمیذ قواسم العدد.
 72قواسم العددیقّدم الّتلمیذ.

.0a ،1a،2a، ... ،naهي: naعددان صحیحان طبیعّیان فإّن قواسمnوaإذا كانقاعدة: 

تطبیق:
.62قواسم العددقّدم بالقّوة)1
احسب تلك األعداد.)2

تمرین:
.إلى جذاء عوامل أّولّیة81العدد فّكك)1
.81Dاستنتج )2

تمرین منزلي:
.352فّكك إلى جذاء عوامل أّولّیة العدد )1
.352قاسم للعدد22بّین أّن -أ)2

استنتج-ب
22

352.
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نشاط:
23لیكن:  52 a.
 25و32ینقواسم العددیحسب الّتلمیذ.
یستنتج الّتلمیذ بقّیة قواسم العددa.

مراحل البحث عن قواسم عدد صحیح طبیعي:
إلى جذاء عوامل أّولّیة.نقوم بتفكیك العدد -
نبحث عن قواسم عوامله.-
نقوم بحساب جذاء مجموعات القواسم المتحّصل علیها.-

تطبیق:
.144جد قواسم العدد 

:األعدادجد قواسم تمرین:
.84و117،  135،  162

:المجموعات الّتالیة ثّم حّدد كّمهاجد :منزليتمرین 
98D،175D ،297D204وD    .

نشاط:
.100Dجد

الجذاءات المتكّونة من عاملینجمیع یمكننا الّتحّصل على قواسم عدد صحیح طبیعيمن خالل البحث عنمالحظة: 
.و المساویة لذلك العدد

تطبیق: 
.112Dجد )1
2112مساحته مستطیل )2 cm ،

جد طوله و عرضه علما أّنها أعداد صحیحة طبیعّیة. قّدم جمیع الحلول.

:منزليتمرین 
2225مستطیل مساحته  hm،

.hm8أبعاده علما أّنها أعداد صحیحة طبیعّیة و أّن عرضه أكبر منجد 
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القواسم المشتركة لعددين صحيحين طبيعّين3

نشاط:
.18و 12جد قواسم العددین )1
استنتج أصغر و أكبر قاسم مشترك لهما.)2

هو قاسم مشترك لجمیع األعداد الّصحیحة الّطبیعّیة.1:مالحظة

لهما و نرمز له بـ: الق.م.أ .القاسم المشترك األكبر صحیحین طبیعّیین هولعددینأكبر قاسم مشترك تعریف: 

في كّل حالة:تطبیق: ابحث عن الق.م.أ
.63و 42،   45و 30،   27و 18،   20و 16

نشاط:
.72و 60إلى جذاء عوامل أّولّیة العددین: فّكك

واسم األّولّیة المشتركة للعددین، ثّم یحّدد قاسمهما المشترك األكبر.یحّدد الّتلمیذ الق

:احسبتطبیق: 
الق.م.أ 72,108الق.م.أ  ، 88,132الق.م.أ  ، 75,105الق.م.أ  ، 90,126.

األّولّیة المشتركة الّتي لدیها أصغر دلیل قّوة.القواسمهو جذاء صحیحین طبیعّیینلعددینالق.م.أمالحظة: 

)أصغر↔أكبر / : × 53ص3ت/ 53ص2ت(+ احسب:تمرین منزلي:
الق.م.أ 112,196الق.م.أ  ، 120,135الق.م.أ  ، 81,147 الق.م.أ ، 112,210,126.

نشاط:
.24و 18حّدد القواسم المشتركة للعددین: 

.یحّدد الّتلمیذ ما تمّثله هذه القواسم ألكبر قاسم مشترك لهما

.الق.م.أ لهماالقواسم المشتركة لعددین صحیحین طبیعّیین هي قواسم مالحظة:

:تطبیق
جد الق.م.أ)1 120,135.
.135و 120القواسم المشتركة للعددین حّدد)2
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نشاط:
 72یحّدد الّتلمیذ الق.م.أ للعددینa 53وb.

.1عدى لهما قواسم مشتركة بینهما هما عددان صحیحان طبیعّیان هما أّولّیان فیما بینهما إذا كان لیس:تعریف

تطبیق:
أّولّیین فیما بینهما.27و 20بّین أّن العددین 

تمرین:
لیسا أّولّیین فیما بینهما.72و 51بّین أّن 

:منزليتمرین 
.m900وm675أرض مستطیلة الّشكل أبعادها 

جد الق.م.أ)1 675,900.
متقایسة.قطعتقسیم األرض إلى ما هو عدد الّطرق الّتي یمكن أن یقوم بها الفّالح ل)2

ة لعددين صحيحين طبيعّينالمشتركاتالمضاعف4

نشاط:
50األصغر من 7مضاعفات العدد یحّدد الّتلمیذ.

.aقاسم للعددbإذا كان bمضاعف للعددaعددان صحیحان طبیعّیان فإّن: bوaإذا كان تعریف المضاعف:

تطبیق:
.13مضاعف لـ 182بّین أّن 

نشاط:
.8و 6جد مضاعفات العددین )1
مضاعف مشترك لهما.استنتج أصغر )2

مشترك لجمیع األعداد الّصحیحة الّطبیعّیة.مضاعفهو 0:مالحظة

.لهما و نرمز له بـ: الم.م.أالمشترك األكبر المضاعفصحیحین طبیعّیین هومشترك لعددینمضاعفأصغرتعریف: 
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تطبیق: 
ابحث عن الم.م.أ)1 6,9.
الموالیة.حّدد الّثالث مضاعفات )2

هي مضاعفات الم.م.أ للعددین.المضاعفات المشتركة لعددین مالحظة: 

)57ص8ت(+ تمرین منزلي:
ابحث عن الم.م.أ )1 12,20.
حّدد الّثالث مضاعفات الموالیة.)2

نشاط:

52

732
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b

a

......أكمل بما یناسب لكي یكون:   ba.
.یتعّرف الّتلمیذ إلى ما یمّثله العدد المتحّصل علیه
صغر من مضاعفاتها.العوامل الّتي یكون المضاعف المشترك األیحّدد الّتلمیذ

األّولّیة المشتركة الّتي لدیها أكبر دلیل العواملهو جذاء صحیحین طبیعّیینالمضاعف المشترك األصغر لعددینقاعدة:
الغیر مشتركة.األّولّیةالعواملبقّیةو،قّوة

:احسبتطبیق: 
الم.م.أ 16,32،الم.م.أ 24,36الم.م.أ  ، 45,75 ،الم.م.أ 42,98 ،الم.م.أ 28,60الم.م.أ  ، 55,63.

إذا كان عددان صحیحان طبیعّیان أّولّیان فیما بینهما فإّن الم.م.أ لهما هو جذاء العددین.:مالحظة

: 2تطبیق
.600و 400العددینة بینمحصور ال45، 36ة للعددینمشتركالاتمضاعفالابحث عن 

56ص5: ت3تطبیق 

58ص3ت/ 71ص23ت:منزليتمرین 
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