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 به نام خدا

ول رو معرفی کنیم ولی قبل از اون مطالبی رو قسمت اول درس میخوایم اعداد ادر 

 کنیم.ها یادآوری میدهدرباره شمارن

 شیم:به یه مثال با مفهوم شمارنده آشنا می

 02و  12و  5و  4و  0و  1بر چه اعدادی بخشپذیره؟  02عدد 

رو بر این اعداد  02گفته میشه، یعنی اگه ما عدد  02این اعداد شمارنده های عدد  به

 تقسیم کنیم، باقیمانده تقسیم برابر صفر میشه.

 داریم: 02یه عدد رو به صورت ضرب شمارنده هاش بنویسیم، مثال برای  تونیممیما 

02  =4  ×5 

02  =12  ×0 

02  =02  ×1 

 چه اعدادی هستن؟ 15یادگرفتیم، بگید شمارنده های عدد حاال که معنی شمارنده رو 

 تقسیم کنیم که باقیمانده برابر صفر بشه؟ تونیممیرو بر چه اعدادی  15خب 

 15و  5و  3و  1

 اولعدد 
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 به صورت ضرب شمارنده هاش بنویسیم: تونیممیرو  15

15  =5  ×3 

15  =15  ×1 

 چه عددهایی هستن؟ 32شمارنده های عدد 

 32و  15و  12و  6 و 5و  3و  0و  1

 ویسیم:هاش بنبه شکلهای مختلف به صورت ضرب شمارنده تونیممیرو هم  32عدد 

32 × 1  =32  

15 × 0  =32  

6 × 5  =32  

 و ...

تا عدد وجود  0که بین شمارنده ها همیشه  بینیمهای اعداد دقت کنیم میبه شمارندهاگه 

 و یکی هم خود عدد.  1داره، یکی عدد 

 خود عدد، شمارنده همه عددها هستن.و  1پس 

 چه اعدادی هستن؟ 7شمارنده های عدد 

 7و  1

 چه عددهایی هستن؟ 11شمارنده های عدد 

 11و  1

 چه اعدادی هستن؟ 11شمارنده های عدد 



 

 

 RiaziBaHam@ 3 نویسنده : معصومه تدریسی

 11و  1

 چه اعدادی هستن؟  03شمارنده های عدد 

 03و  1

 

ای هیچ شمارنده دیگه 1از خودشون و  همینطور که میبیند یه سری از اعداد هستن که غیر

 هست. اعداد اولندارن، اسم این اعداد 

یه نکته ای که درباره اعداد اول وجود داره اینه که وقتی میخوایم اون رو به صورت 

 :03حاصلضرب شمارنده هاش بنویسیم فقط یک حالت وجود داره، مثال برای 

03  ×1  =03 

 تونیممیای وجود نداره. در صورتی که برای اعداد مرکب به چند حالت هیچ حالت دیگه

و  02عدد رو به صورت حاصلضرب شمارنده هاش بنویسیم. مثل حاصلضربهایی که برای 

 نوشتیم. 15برای 

 

 به صورت زیره:عدد اول تعریف 

 شمارنده دیگری ندارد. 1عددی که غیر از خودش و 

 اال چطوری تشخیص بدیم یه عدد اول هست یا نه؟ح 

 اوله؟ 0آیا 

 یه عدد اوله. 0هیچ شمارنده دیگه ای نداره. بنابراین  1غیر از خودش و  0عدد  

 اوله؟ 4آیا 
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غیر از این دو تا، شمارنده دیگه  4هستن، آیا عدد  4شمارنده عدد  4و  1که  دونیممی 

 0بخشپذیره. پس غیر از خودش و  0حتما بر  یه عدد زوجه پس 4ای نداره؟ داره! چون 

 اول نیست. 4یه شمارنده دیگه هم داشت. پس 

، هیچکدوم از اعداد  0بخشپذیرن، پس به غیر از  0که اعداد زوج بر  دونیممیما این رو 

 کنه.زوج، اول نیستن. این مطلب به ما توی شناخت اعداد اول کمک می

 نیست.هیچ عدد زوج دیگری اول  0غیر از 

 

 اوله؟ 3آیا عدد 

 1عدد اوله چون فقط دو تا شمارنده داره، خودش و  3عدد 

ای ، شمارنده دیگه 1غیر از خودش و  بخشپذیر باشه اول نیست. چون 3هر عددی که بر 

 هم داره.

 بخشپذیر باشه. پس: 3بخشپذیر بودن؟ اعدادی که مجموع ارقامشون بر  3چه اعدادی بر 

 بخشپذیر باشه اول نیستن. 3قامشون بر اعدادی که مجموع ار

 

 شمارنده دیگه ای نداره. 1اوله، چون غیر از خودش و  5عدد 

، شمارنده دیگه ای  1بخشپذیر باشه اول نیست. چون غیر از خودش و  5هر عددی که بر 

 هم داره.

 پس: باشه. 5یا  2؟ اعدادی که یکانشون بخشپذیر بودن 5چه اعدادی بر 

 باشه اول نیستن. 5یا  2یکانشون اعدادی که 
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 پیدا کردن اعداد اول:

ودن اگه یه تعداد عدد به شما داده بودن و از شما خواسته ب توجه به مطالبی که گفتیم،با 

 که مشخص کنید کدوم یکی از اونا اوله، کارهای زیر رو انجام بدید:

 عدد اول نیست. 1رو خط بزنید، چون  1اول از همه عدد  .1

 زوج رو خط بزنید.، همه عددهای  0غیر از عدد  .0

بخشپذیر هست رو خط  3، همه عددهایی که مجموع ارقامشون بر 3غیر از عدد  .3

 بزنید.

 هست رو خط بزنید. 5، همه اعدادی که یکانشون  5غیر از عدد  .4

 

عدد هایی که براتون باقی میمونه اعداد اول هستن. البته در سال باالتر این روش رو 

 گیریم.به صورت کاملتر یاد می

 
 

 

 

 

 

 

میشه. تقسیم رو  047شمارنده  17صفر بشه، اونوقت  17بر  047اگه باقیمانده تقسیم 

 انجام میدیم:

 55حل تمرین صفحه 

 عدد اول
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 نیست. 047شمارنده  17باقیمونده تقسیم برابر صفر نشد، پس  بینیمهمینطور که می

 

 
برابر صفر میشه ،  3بخشپذیر باشه، باقیمانده تقسیم اون عدد بر  3بله ، وقتی عددی بر 

 شمارنده اون عدد محسوب میشه. 3بنابراین عدد 

 

 
اعدادی که بخشپذیرن؟  5بخشپذیر باشن، چه اعدادی بر  5تا عدد بنویسیم که بر  4باید 

 باشه: 5یا  2که یکانشون  نویسیممیباشه. پس چهار تا عدد دلخواه  5یکان اونها صفر یا 

35 – 32 – 05 - 02  

 

 
بخشپذیر باشه. پس باید دنبال عددهایی  5و هم بر  3هم بر بخشپذیره که  15بر عددی 

 بخشپذیرن. 5و هم بر  3بگردیم که هم بر 

 بخشپذیرن 5ببینیم کدوما به  کنیممیتتره، اول نگاه راح 5چون تشخیص بخشپذیری بر 

 بخشپذیر نیست.  5بر  104بخشپذیرن ولی  5بر  362و  555و  345
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هم بخشپذیر  15بخشپذیر نیست، قطعا بر  5کاری نداریم چون وقتی بر  104پس دیگه با 

 نیست. 

 پذیرن؟بخش 3که کدوم بر  کنیممیبررسی  362و  555و  345حاال از بین اعداد 

 بخشپذیر باشه. 3بخشپذیرن که مجموع ارقامشون بر  3اعدادی بر دونیم می

 بخشپذیره 3هم بر  1میشه و  1،  3+  6+  2=  1: کنیممیرو محاسبه  362مجموع ارقام 

 3هم بر  15میشه و  15،  5+  5+  5=  15: کنیممیرو محاسبه  555مجموع ارقام 

 بخشپذیره

 3هم بر  10میشه و  10،  3+  4+  5=  10: کنیممیسبه رو محا 345مجموع ارقام 

 بخشپذیره.

هم  15بخشپذیر بودن، پس بر  5و هم بر  3هم بر  362و  555و  345بنابراین اعداد 

 بخشپذیرن.

 

 بینید ب" کانال خصوصی حل تمرین و نمونه سوال"  تونید در ادامه تمرینها رو می

 در صورت تمایل به عضویت، به ادمین کانال مراجعه کنید.

 

 

 

تونیم به صورت حاصلضرب شمارنده هاشون در قسمت قبل گفتیم که اعداد رو می

 نوشتیم: 02بنویسیم، مثال برای 

ای هتجزیه به شمارنده

 اول
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02  =12  ×0 

 ضرب رو به یه صورت دیگه بنویسیم. حاال میخوایم این

 .نوشته بشه شمارنده های اولمیخوایم یه عدد ، به صورت حاصلضرب  

یه عدد مرکبه. اگه  12رو به صورت ضرب دو تا عدد نوشتیم ولی عدد  02اینجا ما عدد  

 بخوایم همه شمارنده هاش اول باشن باید چطوری بنویسیم؟

 یم؟اول بنویس درو به صورت حاصلضرب اعداتونیم یه عدد به طور کلی چطوری می

 کنیم. برای این کار از درخت تجزیه استفاده می

 کنیمرو به شمارنده های اول تجزیه کنیم، اولین کاری که می 62فرض کنید میخوایم عدد 

 . 62اینه که دو عدد پیدا کنیم که حاصلضربشون بشه 

باشه، مهم نیست که کدوم رو انتخاب  62ممکنه عددهای مختلفی پیدا بشه که ضربشون 

 کنید چون در نهایت نتیجه ها با هم برابر میشه

 .  62=  0×  32مثال میگیم 

ن شاخه رو پایی کنیم و این دو تا عدد، دو تا شاخه بهش وصل مینویسیممیرو  62عدد 

 ، به این صورت:نویسیممیها 

 

 حاال باید همین کار رو واسه این دو تا عدد انجام بدیم. 

بشه، چه عددایی داریم؟ فقط این حالت وجود  0دنبال دو تا عدد میگردیم که ضربشون 

 داره
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 1  ×0  =0  

 اول رسیدیم. ددوقتی به این نقطه میرسیم دیگه این شاخه رو ادامه نمیدیم، چون به یه ع

 "وقتی به عدد اول رسیدیم دیگه شاخه رو ادامه نمیدیم"

 . 32پس میریم سراغ عدد بعدی، یعنی 

 . مثال میگیم:32کنیم که ضربشون بشه دو تا عدد پیدا می 

 12  ×3  =32  . 

ه ، بنویسیممیکنیم و این دو تا عدد رو پایین شاخه ها وصل می 32دو تا شاخه به 

 صورت زیر:

 

 .  12و یکی  3االن دو تا عدد داریم ، یکی 

. ش بدیم ، یعنی دیگه تجزیه نمیشهتونیم ادامهیک عدد اوله و دیگه نمی 3میدونیم که 

 بشه؟ بله 12تونیم دو تا عدد پیدا کنیم که ضربشون چی؟ آیا می 12عدد 

 5  ×0  =12  

 کنیم، ببینید:وصل می 12اینا رو هم با دو تا شاخه به  
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 تونیم تجزیه کنیم؟ نه، چون عدد اولهرو می 0آیا 

 تونیم تجزیه کنیم؟ نه، چون عدد اولهرو می 5آیا 

تونیم درختمون رو ادامه بدیم. در گام آخر، میایم دور اعدادی که دیگه پس ما دیگه نمی

در  . به اینها برگ درخت میگن، یعنی دیگه هیچ شاخه ایکشیممیقابل تجزیه نبودن خط 

 شون نیومده:مهادا

 

 62=  0×  3×  0×  5 به اعداد اول به صورت زیر میشه:       62بنابراین تجزیه 

 

ومده که دیگه بعدشون شاخه ای نی کشیممیبازم تاکید میکنم ما فقط دور اعدادی خط 

 تونیم بنویسیم چون بعدشون شاخه داریم.رو نمی 32یا  12باشه، مثال 
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یا باشن، در کنیم چاگه یادتون باشه گفتیم که مهم نیست دو تا عددی که انتخاب می

 نهایت نتیجه تجزیه برابره. ببینیم واقعا اینجوری هست یا نه!

مینوشتیم، در اینصورت درختمون به   6×  12رو به صورت  62فرض کنیم در ابتدا 

 صورت زیر میشد:

 

، پس در ادامه 6=  0×  3بشه. داریم  6ربشون کنیم که ضحاال دو تا عدد پیدا می

 :کشیممیدرختمون این دو تا شاخه رو 

 

ونیم ترسیدیم که اول هستن، بنابراین درخت رو از سمت اینا نمی 3و  0به اعداد 

 بشه، داریم 12کنیم که حاصلضربشون ، دو تا عدد پیدا می 12ادامه بدیم. میریم سراغ 

 کنیم:اضافه می. به درختمون  12=  0×  5
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تونیم درخت رو ادامه بدیم. حاال دور رسیدیم و چون اول هستن نمی 5و  0به عددهای 

 داریم:ای نشون شاخه، یعنی همون عددهایی که در ادامه کشیممیبرگهای درختمون خط 

 

 62=  3×  0×  5×  0 پس داریم:                                                       

بینیم که نتیجه با اونی که باال به دست آوردیم یکی شد. پس تجزیه رو با هر اعدادی می

 کنه.که ادامه بدیم در نهایت نتیجه تغییر نمی

رو امتحان کنید و ببینید که نتیجه باز هم همین  62=  4×  15اگه دوست داشتید خودتون 

 میشه.

 

 
 

 

 

ته ، عامل مشترک وجود داششیه کسر زمانی ساده میشه که بین عددهای صورت و مخرج

 7و  5و توی مخرج  رو داریم 3و  0باشه. در اینجا توی صورت 

 61صفحه  حل تمرین

 شمارنده اول
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عددهای صورت و عددهای مخرج نسبت به هم اولند ، یعنی عامل مشترک ندارند، پس 

 کسر ساده نمیشه.

 

مساوی با باید سه تا کسر 
3

5
 بنویسیم: 

6

10
 و  

9

15
  و  

12

20
   

 

 

32 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 

36 = 2 × 2 × 3 × 3 

48 = 2 × 2 × 2 × 2 × 3 
 

 بینید ب" کانال خصوصی حل تمرین و نمونه سوال"  تونید در ادامه تمرینها رو می

 در صورت تمایل به عضویت، به ادمین کانال مراجعه کنید.

 

 

 

 

ا استفاده هاز این تجزیه خوایماینجا میدر تجزیه اعداد رو یاد گرفتیم.  قبل قسمتدر 

 کنیم.

 بزرگترین مقسوم علیه مشترک
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 نویسیم:رو در نظر بگیرید، شمارنده های این دو عدد رو می 10و  15دو تا عدد 

 10= شمارنده های  1،  0،  3،  4،  6،  10

 15= شمارنده های  1،  0،  3،  6،  1،  15

بینید بین شمارنده های این اعداد، عددهای مشترکی وجود داره .        همینطور که می

 6و  3و  0و  1مثال 

 که بین شمارنده های دو تا عدد برای ما مهمه، پیدا کردن بزرگترینشونه. چیزی

 از همه بزرگتره.  6وجود داره عدد  15و  10مثال بین شمارنده های مشترکی که بین 

 گفته میشه. 15و  10 بزرگترین مقسوم علیه مشترک،  6در اینجا به عدد 

 

 رو بنویسیم.  035و  152حاال فرض کنید میخوایم بزرگترین مقسوم علیه مشترک 

 استفاده کنیم؟ تونیممیار چه راههایی 

یه راهش اینه که همه مقسوم علیه های این دو عدد رو بنویسیم و بعد ببینیم که بین 

ی و ناونها کدوم بزرگتره. ولی خب این برای عددهای بزرگتر شدنی نیست چون هم طوال

 وقت گیره و هم ممکنه بعضی از مقسوم علیه ها رو فراموش کنیم که بنویسیم.

 پس باید به فکر یه راه بهتر باشیم. 

 اده کنیم:استفاعداد مقسوم علیه مشترک از تجزیه  بزرگترین برای به دست آوردن
 

 ب م م :محاسبه 

برای اینکه بزرگترین مقسوم علیه مشترک یا ب م م دو عدد رو بنویسیم اول باید دو 

 عدد رو تجزیه کنیم. 
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رو بنویسیم، اول تجزیه شده این دو تا  32و  15مثال فرض کنید میخوایم ب م م دو عدد 

 (: کنیممینویسیم )از درخت تجزیه استفاده عدد رو می

3  ×3  ×0  =15 

5  ×3  ×0  =32 

 0داریم پایین هم  0، باال گردیممیحاال دنبال اعداد مشترک بین تجزیه شده این دو عدد 

 نویسیم:رو می 0داریم، پس فعال  

 = ب م م 0... × 

 رو برای این گذاشتیم، چون هنوز کارمون تموم نشده.{× }این سه تا نقطه جلوی 

یدا رک دچار اشتباه نشیم ، هر عددی مشترکی رو که پبرای اینکه در پیدا کردن اعداد مشت

رو نوشتیم پس  0، اینجا زنیممیکردیم و جلوی ب م م نوشتیم، در باال و پایین خطش 

 :زنیممیخطش  15و هم در  32هم در 

3  ×3  ×0  =15 

5  ×3  ×0  =32 

در باال و  نویسیم ورو جلوی ب م م می 3. پس  3آیا باز هم عدد مشترک داریم؟ بله 

 :زنیممیپایین اونو خط 

 = ب م م  0×  3... × 

3  ×3  ×0  =15 

5  ×3  ×0  =32 

 آیا بین اعداد باقیمانده، باز هم عدد مشترک داریم؟ نه.
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تا جواب نهایی  کنیممیپس اعدادی که جلوی ب م م نوشتیم رو در هم ضرب  

 م به دست بیاد:مب

 = ب م م  0×  3=  6

 

 رو به دست بیارید: 62و  12ب م م دو عدد : مثال 

 :کنیممیاول دو تا عدد رو تجزیه 

0  ×5  ×0  ×3  =62 

0  ×5  ×3  ×3  =12 

 داریم. 3داریم پایین هم  3، باال گردیممیبه دنبال اعداد مشترک 

 :مزنیمیو اون رو هم در باال و هم در پایین خط  نویسیمرو جلوی ب م م می 3پس  

 = ب م م  3... × 

0  ×5  ×0  ×3  =62 

0  ×5  ×3  ×3  =12 

رو جلوی  0. پس  0، باز هم عدد مشترک داریم؟ بله کنیممیبه اعداد باقی مونده نگاه 

 :زنیممینویسیم و اون رو هم در باال و هم در پایین خط ب م م می

 م م  = ب 3×0... 

0  ×5  ×0  ×3  =62 

0  ×5  ×3  ×3  =12 
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رو جلوی ب م م  5. پس 5آیا بین اعداد باقیمونده، عدد مشترک داریم؟ بله 

 :زنیممینویسیم و اون رو هم در باال و هم در پایین خط می

 = ب م م 3×  0×  5... × 

0  ×5  ×0  ×3  =62 

0  ×5  ×3  ×3  =12 

 ه باقی مونده عدد مشترک وجود داره؟ نه.آیا بین اعدادی ک

 و جواب نهایی رو به دست میاریم: کنیممیپس اعداد جلوی ب م م رو در هم ضرب  

 = ب م م 3×  0×  5=  32

     ب م م دو عدد رو به صورت زیر نمایش میدیم:

         32  ( =62  ،12 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 64ل تمرین صفحه ح

 بزرگترین شمارنده مشترک
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دو  ای مشترکههایی این دو ظرف رو پر میکنن، باید شمارندهبرای اینکه ببینیم چه پیمانه

 رو به دست بیاریم. 10و   15عدد 

 کنیم:ابتدا این دو عدد رو تجزیه می 

18 = 2 × 3 × 3 

12 = 2 × 2 × 3 

 های مشترک برابرن با:پس شمارنده

2  و  3  و  2 × 3     

 لیتریه. 6ها بزرگترین این پیمانه

 

 

 
 کنیم:مستطیل رو تجزیه می مکعباضالع  عددهای مربوط به

12 = 2 × 2 × 3 

36 = 2 × 2 × 3 × 3 

28 = 2 × 2 × 7 

 این مکعب مستطیل رو میخوام با مکعبهای کوچیک پر کنیم.

 دونیم که اضالع یک مکعب با هم برابرن .می



 

 

 RiaziBaHam@ 19 نویسنده : معصومه تدریسی

 مکعب انتخابی ما چه ضلعی میتونه داشته باشه؟ 

 .بین هر سه تجزیه مشترکه 0عدد باشه. چون  0تونه اضالعش می

 ، بله. چرا؟مکعب بزرگتری انتخاب کنیم تونیممیآیا 

2عدد چون  × رو  4ع مکعبی با اضال تونیممی. پس  ها مشترکههم بین این تجزیه 2

 انتخاب کنیم.

جزیه تونیم انتخاب کنیم؟ نه ! چون عدد بزرگتری بین این سه تا تآیا مکعب بزرگتری می

 مشترک نیست.

 قسمت دوم سوال از ما پرسیده که چند تا مکعب در این مکعب مستطیل جا میشه؟

نیم و بر کسوال، حجم مکعب مستطیل و حجم مکعب کوچیک رو حساب میحل این برای 

 کنیم:هم تقسیم می

حجم مکعب مستطیل = 12 × 36 × 28 = 12096 

حجم مکعب = 4 × 4 × 4 = 64 

 کنیم:حاال این دو عدد رو بر هم تقسیم می

12096

64
= 189 

 تا مکعب توی این مکعب مستطیل جا میشه. 151پس 
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 مضربهای یک عدد:

ک عدد، یاد گرفتیم. برای نوشتن مضربهای ینوشتن مضارب اعداد رو در ریاضی دبستان 

 کردیم:اون رو در عددهای مختلف ضرب می

 : 6مثال برای نوشتن مضربهای 

6  =6  ×1 

10  =6  ×0 

15  =6  ×3 

04  =6  ×4 

 6ادامه بدیم. عددهایی که به دست میان، همگی مضرب  تونیممیاین ضربها رو 

 هستن.

 ای صحیح و مضربهای طبیعیمضربهای یه عدد دو دسته هستن، مضربه

اگه یه عدد رو در عددهای صحیح ضرب کنیم مضارب صحیح اون به مضربهای صحیح : 

 داریم: 3دست میاد، مثال برای مضارب صحیح عدد 

 ....10  ،1  ،6  ،3  ،3-  ،6-  ،1-  ،10- ..... ، 

ه ب مضربهای طبیعی یه عدد، از ضرب عددهای طبیعی در اون عددمضربهای طبیعی : 

 که در ابتدا محاسبه کردیم. 6دست میان. مثل مضربهای 

 رکمضرب مشتکوچکترین 
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ه از گفته میشه. پس در ادامه هر وقت ک مضربیه عدد، به اختصار  مضربهای طبیعیبه 

 مضرب صحبت کردیم منظورمون مضربهای طبیعی اعداده

 

 نویسیم:رو می 32و  15مضربهای دو عدد 

 15= مضارب  15،  36،  54،  70،  12،  125،  106،  144،  160،  152..... ، 

 32= مضارب  32،  62،  12،  102،  152،  152.... ، 

بینید یه سری از اعداد بین مضربهای این دو عدد مشترکه، به این اعداد همینطور که می

 مشترک هستن. 152و  12گفته میشه. مثال در این جا  32و  15مضربهای مشترک عددهای 

 

 ست.اونها کوچکترینربها برای ما اهمیت داره، پیدا کردن چیزی که بین این مض

 یعنی کوچکترین مضرب مشترک دو عدد یا ک م م دو عدد

 برای به دست آوردن ک م م دو عدد چه کاری باید انجام بدیم؟

یه راهش اینه که مضربهای دو عدد رو بنویسیم و ببینیم بین این مضربها ، کدوما مشترکه 

 ترینشون رو به دست بیاریم. و از بین اونا بزرگ

 نه! این کار رو انجام بدیم؟ تونیممیولی به نظرتون برای اعداد بزرگ 

اگه بخوایم برای اعداد بزرگ از این روش استفاده کنیم، ممکنه خیلییی طوالنی شه.  

 بنابراین میریم سراغ یه روش بهتر

م باشید، ک م م هاگه روشی که باهاش ب م م رو به دست آوردیم خوب یاد گرفته 

 براتون راحته، چون خیلی شبیه به هم هستن.
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 : محاسبه ک م م

برای اینکه کوچکترین مضرب مشترک یا ک م م دو عدد رو بنویسیم اول باید دو عدد رو 

 تجزیه کنیم. 

رو بنویسیم، اول تجزیه شده این دو تا  32و  15مثال فرض کنید میخوایم ک م م دو عدد 

 (: کنیممینویسیم )از درخت تجزیه استفاده میعدد رو 

3  ×3  ×0  =15 

5  ×3  ×0  =32 

مثل روشی که برای به دست آوردن ب م م ازش استفاده کردیم ، عددهای مشترک 

 : زنیممینویسیم و خط و جلوی ک م م می کنیممیبین دو تا تجزیه رو پیدا 

 = ک م م  0×  3... × 

3  ×3  ×0  =15 

5 × 3  ×0  =32 

تا اینجا دقیقا کاری رو انجام دادیم که برای محاسبه ب م م انجام میدادیم، حاال باید یه 

 مرحله دیگه هم انجام بدیم:

 :یمکنمینویسیم و ضرب که در این دو تجزیه خط نخورده ، جلوی ک م م می عددی هر

 یم:نویسخط نخوردن ، پس اونا رو جلوی ک م م می 5و  3در اینجا  

 = ک م م 0×  3×  3×  5

 بنابراین: 

[18, 30]=90 
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 پس به طور خالصه، برای به دست آوردن ک م م دو عدد:

اول ب م م رو به دست میاریم، بعد هر عددی که توی تجزیه ها خط نخورده بود رو در 

 .کنیممیاون ضرب 

 

 مثال:

 رو به دست بیارید: 62و  12م م دو عدد  ک

 :کنیممیاول دو تا عدد رو تجزیه 

0  ×5  ×0  ×3  =62 

0  ×5  ×3  ×3  =12 

 :زنیممیاعداد مشترک در این دو تجزیه رو خط 

0  ×5  ×0  ×3  =62 

0  ×5  ×3  ×3  =12 

 = ک م م 3×  0×  5... × 

 :کنیممی. این دو عدد رو هم ضرب  3و  0چه عددهایی خط نخوردن؟ 

 = ک م م 3 × 0×  5×  0×  3

 بنابراین  

[60, 90]=180 
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 کنیم:این سوال رو از دو راه حل می

 راه حل اول:

 کنیم:تجزیه میرو به دست میاریم. ابتدا دو عدد رو  32و  02 ک م م دو عدد

20 = 2 × 2 × 5 

30 = 2 × 3 × 5 

 بنابراین:

[20 , 30 ] = 2 × 3 × 5 = 60 

دو اتوبوس دیگه به طور همزمان از این دو خط حرکت دقیقه  62یعنی بعد از گذشت 

 میکنن.

 راه حل دوم:

 نویسیم:حرکت میکنن رو می Bو  Aکه اتوبوسهای ساعتهایی 

 حرکت میکنن: Aساعتهایی که اتوبوسهای خط 

 67حل تمرین صفحه 

 کوچکترین مضرب مشترک
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12: :12  و  00 :12 و   20 :13    و   40 00 

 حرکت میکنن: Bساعتهایی که اتوبوسهای خط 

12: :12  و  00 :13    و   30 00 

 اتوبوسها همزمان از این دو خط عبور میکنن. 13پس در ساعت 

 

 
رو  01و  35اینکه ببینیم هر دو چه زمانی با هم به نقطه شروع میرسن باید ک م م برای 

 به دست بیاریم. 

 کنیم:ابتدا دو عدد رو تجزیه می

21 = 3 × 7 

35 = 5 × 7 

 این دو عدد برابره با:بنابراین ک م م 

[21 , 35] = 3 × 5 × 7 = 105 

 م هر دو به خط شروع میرسن. 125پس امید و فرامرز در ثانیه 

 قسمت دوم سوال از ما پرسیده که در این زمان هر کدوم چند دور دویدن.

 ثانیه چند دور زده؟ 125ثانیه یه دور میزنه، پس در  35امید هر 
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3  =35 ÷ 125 

 دور زده. 3پس امید 

 ثانیه چند دور زده؟ 125ثانیه یه دور میزنه، پس در  01فرامرز هر 

5  =01 ÷ 125 

 دور زده. 5یعنی فرامرز 

 

 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 

 RiaziBaHam7@و  RiaziBaHam@  هایکانال و

واالت نمونه سو تمرینهای حل شده ، ها جزوات سایر پایهبرای دریافت 

 بپیوندید. "ریاضی با هم"، به امتحانی حل شده


