
                                                                                               
                                       

 

 

                                                
                                

 
  



 

 

 

 

  

 گام به گام هشتم گام به گام نهم گام به گام هفتم

 كليپ هاي آموزشي هفتم

 

 كليپ هاي آموزشي نهم كليپ هاي آموزشي هشتم

 نمونه سواالت نهم نمونه سواالت هشتم نمونه سواالت هفتم

 جزوه و درسنامه نهم جزوه و درسنامه هشتم جزوه و درسنامه هفتم

https://salehkar.ir/gambgam7
https://salehkar.ir/gambgamg9
https://salehkar.ir/gambgam8
https://salehkar.ir/clip7
http://www.salehkar.ir/
http://www.salehkar.ir/
https://salehkar.ir/clip8
https://salehkar.ir/clip9
https://salehkar.ir/clip9
https://salehkar.ir/nemunesoal7
https://salehkar.ir/nemunesoal8
https://salehkar.ir/nemunesoal9
https://salehkar.ir/nemunesoal9
https://salehkar.ir/darsname7
https://salehkar.ir/darsname8
https://salehkar.ir/darsname8
https://salehkar.ir/darsname9
https://salehkar.ir/darsname9


                                                                                               
                                       

 

 

 اعداد اول(شمارنده ها و )درسنامه فصل پنجم

 ریاضی هفتم 

 : نسرین خواجهگردآورنده

 شهر تهران

 منطقه ده

 مدرسه هیات امنایی شهید حمزه ربیعی

 1399-1400 تحصیلی سال

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
                                       

 

 

            

 :  درنده ها یا مقسوم علیه های یک عدشما

 اعدادی که عدد داده شده بر آن ها بخش پذیر باشد. 

 است. خود آن عدد ر عدد و آخرین شمارنده ی هیک اولین شمارنده ی هر عدد نکته:  

 را بنویسید.  42و  36و 8شمارنده های اعداد  مثال: 

 شمارنده8= 1و 2و 4و  8                                                                                                                                     

 شمارنده42 = 1و  2و  3و  6و  7و  14و  21و  42  

 شمارنده 36=     1و  2و  3و 4و  6و  9و  12و  36 , 18                                                                              

  .است  𝒄شمارنده ی  𝒂باشد ، می توان نتیجه گرفت که  𝒄شمارنده ی  𝒃و  𝒃شمارنده ی  𝒂اگر نکته : 

  .است 8شمارنده ی عدد  2است ، پس عدد  8شمارنده ی عدد  4است و عدد  4شمارنده ی عدد  2عدد مانند : 

  عدد اول: 

 داشته باشد عدد اول است. فقط دو شمارنده هر عدد طبیعی بزرگتر از یک که 

 نوشت، عدد اول می باشد. هر عدد طبیعی که نتوان آن را به صورت ضرب دو عدد غیر از یکیا 

   بخش پذیر است. خودشو  یکعدد اول فقط بر  نکته: 

 است.  2عدد تنها عدد زوج که اول باشد  نکته: 

 تمام عددها یک از یک شمارنده ی اول دارند. نکته:

 اعداد اول یک رقمی  یک عدد را مقسوم علیه آن عدد نیز می گویند.بزرگترین شمارنده  نکته:

   اولاعداد = 2و  3و  5و  7 و11و 13 و 17 و 19 و…                    رتیب اعداد اول به صورت مقابل است: ت نکته: 

 شمارنده های اول یک عدد : 

 . که عدد داده شده بر آن ها بخش پذیر باشد ، شمارنده های اول آن عدد نام دارداعداد اولی تمام 

 

          

                              

                         

              



                                                                                               
                                       

 

 

  .و شمارنده های اول آن را مشخص کنید ویسیدبنرا  24شمارنده های عدد  مثال: 

 24 = 1 و 2و  3 و 4 و 6 و ,12 و 24                                                                                           

 

 است. کب عدد مرداشته باشد شمارنده  2بیش از هر عدد طبیعی بزرگتر از یک که  عدد مرکب: شمارنده 

   هر عددی طبیعی که بتوان برای آن ضربی غیر از یک نوشت آن عدد مرکب است. نکته: 

 مرکب هستند.  (2غیر از )تمام اعداد زوج  نکته: 

 (چون عدد یک فقط یک شمارنده دارد)عدد یک نه اول است و نه مرکب . نکته: 

 ل دارند. حداقل یک شمارنده او (غیر از یک)تمام اعداد طبیعی  نکته: 

 

 :تجزیه اعداد

 م. برای به دست آوردن شمارنده های اول یک عدد آن را تجزیه می کنی

است که در این روش برای هر عدد یک ضرب بزرگتر از یک نوشته تا وقتی که دیگر (نمودار درختی)یکی از روش های تجزیه  نکته: 

 نتوان برای  عدد یک ضرب نوشت نمودار ادامه پیدا می کند. 

 
  .که نتوان برای آن ها ضربی نوشت جزو شمارنده های اول آن عدد است یاعداد : نکته

   را از روش نمودار درختی به دست آورید. 30و  25شمارند های اول اعداد   مثال:
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30 = 2 × 3 × 5   

5   5   

25 = 5 × 5   
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 :بزرگ ترین شمارنده ی مشترک

 . بر آن بخش پذیر باشند 𝒃و هم  𝒂یعنی بزرگ ترین عددی که هم  𝒃و  𝒂بزرگ ترین شمارنده ی مشترک دو عدد  

 علیه آن عدد می گویند. یک عدد را مقسوم یشمارنده  نبزرگتری نکته:

  .نشان می دهند (𝒂 و 𝒃)را به صورت  𝒃و  𝒂ن شمارنده ی مشترک دو عدد بزرگ تری نکته: 

 به اختصار بزرگترین شمارنده عدد را با ب م م نشان میدهند.:نکته

   را از روش نوشتن شمارنده ها به دست آورید. 30و  24بزرگترین شمارنده مشترک (ب . م .م) دو عدد  مثال: 

 

 شمارنده 30 = 1و  2و  3و  5و  6و  10 و 15و  30

 شمارنده24 =1 و 2و  3 و 4 و  6, 8و  12 , 24  

 مشترک 24 و 30 = 1 و 2 و 3  و  6

 (24و 30= ) 6

 روش به دست آوردن بزرگترین شمارنده مشترک دو عدد 

 مراحل زیر را به ترتیب انجام می دهیم:   : (از روش تجزیه)

          دو عدد را تجزیه می کنیم     (1

 دو عدد را به صورت ضرب شمارنده های اول می نویسیم  (2

 را در هم ضرب می کنیمکمترین تکرار عدد های مشترک با  (3

   را از روش تجزیه به دست آورید. 12و  40بزرگترین شمارنده مشترک دو عدد  مثال:  

  20 = 2 × 2 × 5   (20و 48= ) 2 × 2 = 4  

  بار می باشد. دومی باشد و کمترین تکرار هم  2شمارنده مشترک دو عدد ، عدد 

 

                              

                     

              

    

    

 



                                                                                               
                                       

 

 

8 × 2   

 اعداد تقسیم کرد.  (ب.م.م)بر  برای ساده کردن کسرها می توان صورت و مخرج را نکته:  

  کسرهای زیر را ساده کنید. مثال: 

     
     

 

  

 :  اعداد م.م.بنکاتی درباره 

   استفاده می شود.ساده کردن کسرها اعداد برای  ب.م.ماز (  1

   (9و1= ) 1   است:  یکبرابر با  یکهر عدد با  ب.م.م(2

   (10و 10= ) 10   دد می شود: همان ع خودشهر عدد با  ب.م.م(3

 ( 3,7= ) 1می شود    :  یکمختلف عدد اول دو  ب.م.م(4

 (6و12= ) 6   می شود: عدد کوچکتر آن دو عدد برابر با  عدد بر هم بخش پذیر باشند ب.م.ماگر دو  (5

  (9و10= ) 1     : است  یک  همواره پشت سر همدو عدد متوالی  م.م.ب(6

 طبیعی یک عدد : مضرب های

 اگر یک عدد را به ترتیب در اعداد طبیعی ضرب کنیم مضارب آن عدد به دست می آید.  

   را بنویسید. 3مضارب طبیعی عدد  مثال: 
 

 مضارب3=  3و  6و  9و  21و .....                                                        

   مشخص نیست.و آخرین مضرب آن خودعدد  اولین مضرب طبیعی هر عددنکته : 

 

ب(                                                                                                         5×7=35است؟   چند7مضرب عدد(پنجمین الفمثال:

  تقسیم کنیم باقیمانده تقسیم صفر نمی شود. 3ا بر ر 145خیر . چون اگر است؟ چرا؟  3مضرب عدد  145آیا ب(

  

  

    

  

                

12 

18 
= 

2 

3 

 



                                                                                               
                                       

 

 

   12و 36و  48را بنویسید؟       4و 3سه مضرب مشترک ( ج

 کوچک ترین شمارنده ی مشترک:

 . بر آن بخش پذیر باشند 𝒃و هم بر  𝒂بر   که هم 𝒄   یعنی کوچک ترین عددی مانند  𝒃و  𝒂کوچک ترین شمارنده ی مشترک دو عدد  

  .نشان می دهند [𝒂 و 𝒃]را به صورت  𝒃و  𝒂کوچک ترین شمارنده ی مشترک دو عدد  نکته: 

 

   

  را از روش نوشتن مضرب های دو عدد به دست آورید. 4و  6کوچکترین مضرب مشترک دو عدد )مثال

 مضارب6 6و  12و  18و  24و  30و  36و  42و  48و  54و  60و…    

 
 مشترک6و  4 =12و  24و  36و …                                        [6و  4= ] 12 

 :روش به دست آوردن کوچکترین مضرب مشترک دو عدد

  مراحل زیر را به ترتیب انجام می دهیم: :  (ازروش تجزیه) 

 دو عدد را تجزیه می کنیم                                (1

 دد را به صورت ضرب شمارنده های اول می نویسیم دو ع (2

 را در هم ضرب می کنیمعددهای غیر مشترک  وبیشترین تکرار عدد های مشترک با  (3

   را از روش تجزیه به دست آورید.18و 60کوچکترین مضرب مشترک دو عدد مثال: 

 81 = 2 × 3 × 3  60 = 2 × 2 × 3  × 5  (81 و 60)=  2 × 2 × 3  × 3 × 5 = 180

 . استدو بار  3و سه بار  2است و بیشترین تکرار  3و  2شمارنده مشترک دو عدد است و  5عدد شمارنده ی غیر مشترک 

 

   اعداد: (ک.م.م)نکاتی درباره 

   استفاده می شود.مخرج مشترک کسرها اعداد برای   ک.م.ماز (1

   ]28و[1=28   است:  خود عددبرابر با  یکهر عدد با  ک.م.م(2

    

                                    = 

                  

 مضارب 4=  4 و 8و12و16 و 20و  24 و 28 و 32و 36و 40 ....و

 به اختصار کوچک ترین شمارنده مشترک را با ک م م نشان میدهند.کته: ن



                                                                                               
                                       

 

 

 10]و [10=  10   همان عدد می شود:  خودشهر عدد با  ک.م.م(3

 ] 3و  5[= 15می شود    :  برابر با حاصل ضرب آن دومختلف عدد اول دو  (ک.م.م( )4

 ]20و 4[=  20  می شود: عدد بزرگتر آن دو عدد برابر با  ک.م.م عدد بر هم بخش پذیر باشنداگر دو  (5

   ] 7و 8 [=  65  : با حاصل ضرب دو عدد برابر است   هم(پشت سر) و عدد متوالی د م.م.ک(6

   

  


