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 به نام خدا

خوایم درباره اعداد اول صحبت کنیم ولی قبل از اون بهتره یه در ابتدای این فصل می

 یادآوری درباره شمارنده ها داشته باشیم:

 شمارنده رو با یه مثال براتون توضیح میدم. شمارنده: 

 رو در نظر بگیرید، این عدد به چه اعدادی بخشپذیره؟   02عدد 

  02 – 02 – 5 – 4 – 0 – 0  

بر صفر میشه. برا ،رو به هر کدوم از اینها تقسیم کنیم باقیمانده تقسیم 02یعنی اگه عدد 

 ارنده، مقسوم علیه هم میگن(میگیم. ) به شم 02شمارنده های عدد به این اعداد 

 

 خوایم با سه دسته از اعداد آشنا بشیم.در این قسمت می

 اعداد اول .0

 اعداد مرکب .0

 اعدادی که نه اول هستن و نه مرکب .3

 

 حاال بیایم این سه دسته رو تعریف کنیم:

 اولاعداد 
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  عدد اول:

 وبه هیچ عدد دیگه ای بخشپذیر نیست، یعنی غیر از خودش  0عددی که غیر از خودش و 

 شمارنده)مقسوم علیه( دیگه ای نداره، مثل اعداد زیر: 0

....- 01 – 01 – 03 – 00 – 1 – 5 – 3 – 0 – 0 

 بخشپذیرن. 0االن همه این اعداد فقط به خودشون و 

 

 عدد مرکب:

که  02شمارنده های دیگه هم داشته باشه. مثال همون عدد  0عددی که غیر از خودش و 

 4و  5و  02باز هم شمارنده داشت مثال   0و  02یم، غیر از توی تعریف شمارنده مثال زد

 یک عدد مرکب محسوب میشه. 02. بنابراین  0و 

 

 حاال نوبت دسته سوم میرسه. به نظرتون عددی هست که نه اول باشه نه مرکب؟ 

 فقط یه عدد با این خصوصیت وجود داره، اونم عدد یکه. بنابراین:

 "ل است نه مرکبتنها عددی است که نه او 0عدد "

 

 

 

یه عدد رو به  تونیممیحاال که با اعداد اول و مرکب آشنا شدیم، میخوایم ببینیم چطوری 

 . یمکنمیشمارنده های اول تجزیه کنیم. برای این کار از درخت تجزیه استفاده 

 تجزیه اعداد مرکب
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 :و به شمارنده های اول تجزیه کنیمر 02فرض کنید میخوایم عدد 

 .  02اینه که دو عدد پیدا کنیم که حاصلضربشون بشه  کنیممیاولین کاری که 

مهم نیست که کدوم رو  ولی باشه 02تلفی پیدا بشه که ضربشون ممکنه عددهای مخ

 انتخاب کنید چون در نهایت نتیجه ها با هم برابر میشه

 مثال میگیم

 32  ×0  =02  

اخه و این دو تا عدد رو پایین ش کنیممی، دو تا شاخه بهش وصل نویسیممیرو  02عدد 

 ، به این صورت:نویسیممیها  

 

 

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

 بشه، چه عددایی داریم؟ 0گردیم که ضربشون دنبال دو تا عدد می

 فقط این حالت وجود داره 

 0  ×0  =0  

ادامه نمیدیم، چون به یه عدد اول رسیم دیگه این شاخه رو وقتی به این نقطه می 

 رسیدیم.

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

 . 32که ضربشون بشه  کنیممی. دو تا عدد پیدا  32پس میریم سراغ عدد بعدی، یعنی 
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 مثال میگیم:

 02  ×3  =32  

ه ، بنویسیممیو این دو تا عدد رو پایین شاخه ها  کنیممیوصل  32دو تا شاخه به 

 صورت زیر:

 

 . 02و یکی  3االن دو تا عدد داریم ، یکی 

 ه. ش بدیم ، یعنی دیگه تجزیه نمیشادامه تونیممییک عدد اوله و دیگه ن 3دونیم که می 

 بشه؟ بله 02دو تا عدد پیدا کنیم که ضربشون  تونیممیچی؟ آیا  02عدد 

 5  ×0  =02  

 ، ببینید:کنیممیوصل  02اینا رو هم با دو تا شاخه به  

 

 تجزیه کنیم؟ نه، چون عدد اوله یمتونمیرو  0آیا 
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 تجزیه کنیم؟ نه، چون عدد اوله تونیممیرو  5آیا 

 درختمون رو ادامه بدیم.  تونیممیپس ما دیگه ن

نها برگ به ای .کشیممیدر گام آخر، میایم دور اعدادی که دیگه قابل تجزیه نبودن خط 

 شون نیومده:درخت میگن، یعنی دیگه هیچ شاخه ای در ادامه

 

 به اعداد اول به صورت زیر میشه: 02بنابراین تجزیه 

5  ×0  ×3  ×0  =02 

 ومدهکه دیگه بعدشون شاخه ای نی کشیممیما فقط دور اعدادی خط بازم تاکید میکنم 

 بنویسیم چون بعدشون شاخه داریم. تونیممیرو ن 32یا  02باشه، مثال 

یا باشن، در چ کنیممیاگه یادتون باشه گفتیم که مهم نیست دو تا عددی که انتخاب 

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

رت درختمون به نوشتیم، در اینصومی  0×  02رو به صورت  02فرض کنیم در ابتدا  

 صورت زیر میشد:
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، پس در ادامه 0=  0×  3بشه. داریم  0که ضربشون  کنیممیحاال دو تا عدد پیدا 

 :کشیممیدرختمون این دو تا شاخه رو 

 

 ونیمتمیرسیدیم که اول هستن، بنابراین درخت رو از سمت اینا ن 3و  0به اعداد 

 بشه، داریم 02که حاصلضربشون  کنیممیا ، دو تا عدد پید 02ادامه بدیم. میریم سراغ 

 :کنیممی. به درختمون اضافه  02=  0×  5

 

درخت رو ادامه بدیم. حاال دور  تونیممیرسیدیم و چون اول هستن ن 5و  0به عددهای 

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

 

 پس داریم:
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0  ×5  ×0  ×3  =02 

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

 که ادامه بدیم در نهایت نتیجه یکسان میشه.

رو امتحان کنید و ببینید که نتیجه باز هم همین  02=  4×  05اگه دوست داشتید خودتون 

 میشه.

 

 

 

  

 

م که یاد بگیریم یمیخوا قسمت قبل تجزیه کردن اعداد رو یاد گرفتیم، در این قسمتدر 

 م دو عدد رو به دست بیاریم.مبچطوری 

 دو عدد رو تجزیه کنیم. ابتدا باید به دست آوردن ب م م برای 

رو بنویسیم، اول تجزیه شده این دو تا  32و  01مثال فرض کنید میخوایم ب م م دو عدد 

 (: کنیممی)از درخت تجزیه استفاده  نویسیممیعدد رو 

3  ×3  ×0  =01 

5  ×3  ×0  =32 

 .گردیممیین تجزیه شده این دو عدد حاال دنبال اعداد مشترک ب

 :نویسیممیجلوی ب م م رو  0داریم، پس فعال   0داریم پایین هم  0باال  

 ب م م
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 = ب م م 0... × 

 ده.هنوز کارمون تموم نشبه این معنیه که گذاشتیم، × جلوی که این سه تا نقطه 

برای اینکه در پیدا کردن اعداد مشترک دچار اشتباه نشیم ، هر عددی مشترکی رو که پیدا 

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

 :زنیممیخطش  01و هم در  32هم در 

3  ×3  ×0  =01 

5  ×3  ×0  =32 

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

 :زنیممیپایین اونو خط 

 = ب م م  0×  3... × 

3  ×3  ×0  =01 

5  ×3  ×0  =32 

عدد مشترک داریم؟ نه. پس اعدادی که جلوی ب م م باز  آیا بین اعداد باقیمانده،

 تا جواب نهایی به دست بیاد: کنیممینوشتیم رو در هم ضرب 

 = ب م م  0×  3=  0

 هست. 0برابر  32و  01م( دو عدد مبنابراین بزرگترین مقسوم علیه مشترک )ب

 :یه مثال دیگه

 رو به دست بیارید: 02و  12ب م م دو عدد 

 :کنیممیاول دو تا عدد رو تجزیه 
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0  ×5  ×0  ×3  =02 

0  ×5  ×3  ×3  =12 

رو جلوی ب  3داریم، پس  3داریم پایین هم  3، باال گردیممیبه دنبال اعداد مشترک 

 :زنیممیو اون رو هم در باال و هم در پایین خط  نویسیممیم م 

 = ب م م  3.. × .

0  ×5  ×0  ×3  =02 

0  ×5  ×3  ×3  =12 

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

 :زنیممیو اون رو هم در باال و هم در پایین خط  نویسیممیب م م 

 = ب م م  3×0... 

0  ×5  ×0  ×3  =02 

0  ×5  ×3  ×3  =12 

رو جلوی ب م م  5. پس 5آیا بین اعداد باقیمونده، عدد مشترک داریم؟ بله 

 :زنیممیو اون رو هم در باال و هم در پایین خط  نویسیممی

 = ب م م 3×  0×  5... × 

0  ×5  ×0  ×3  =02 

0  ×5  ×3  ×3  =12 

 ب م م رو در عدد مشترک وجود داره؟ نه. پس اعداد جلوی ،باقی مونده آیا بین اعداد

 و جواب نهایی رو به دست میاریم: کنیممیهم ضرب 
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 = ب م م 3×  0×  5=  32

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

32  ( =02  ،12 ) 

 هست. 32برابر  02و  12پس ب م م دو عدد 

 

میخوایم  کنیم، میخوایم یه مطلب جدید بگیم،حاال که یاد گرفتیم ب م م دو عدد رو محاسبه 

 :ببینیم چه زمان دو عدد نسبت به هم اول هستن

 میگیم دو تا عدد نسبت به هم اول هستن اگه:

 باشه. 0ب م م اون دو عدد برابر با 

 چه زمان این اتفاق میفته؟حاال 

دیدیم که ما برای به دست آوردن ب م م دو عدد، به دنبال عددهای مشترک در  

زمانی دو عدد نسبت به هم اول هستن که هیچ عدد ، پس گردیممیتجزیه اون دو عدد 

 مشترکی بین تجزیه هاشون وجود نداشته باشه.

 رو در نظر بگیرید ،تجزیه هاشون به صورت زیر میشه: 35و  01مثال دو تا عدد 

3  ×3  ×0  =01 

5  ×1  =35 

 لبرای اینکه ب م م بین این دو عدد رو به دست بیاریم باید بین تجزیه ها به دنبا

 0عدد مشترک باشیم ولی عدد مشترکی وجود نداره پس ب م م این دو عدد برابر 

 هست.
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0  ( =35  ،01 ) 

 نسبت به هم اول هستن 35و   01یعنی 

 
 

 

 
 اول باشن. 4چهار تا عدد میخوایم که نسبت به 

(3 , 4) = 1 

(5 , 4) = 1 

(7 , 4 ) = 1 

(9 , 4 ) = 1 

 

 
 ، این عددها زوجن یا فرد؟ 11جمع دو عدد شده 

 اگه دو عدد هر دو زوج یا هر دو فرد باشن، مجموعشون زوج میشه

 03حل تمرین صفحه 
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 یکی فرده وقتی مجموع دو عدد فرد شده ، حتما یکی زوج وپس 

پس تا اینجا فهمیدیم این دو عددی که داریم دنبالشون میگردیم، یکیشون زوجه یکیشون 

 فرد

 ، حاال سوال گفته این دو عدد اول هستن

 0کدوم عددی هست که هم زوجه هم اوله؟ فقط 

 0پس یکی از عددها رو پیدا کردیم، عدد 

 هست. 11مون بنابراین عدد دیگه

11  =11  +0 

 

 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.

 

 سایت: م دردهآموزش گام به گام ریاضی چهارم تا 

www.riazibaham.ir 

 RiaziBaHam8@و  RiaziBaHam@  هایکانال و

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

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


