
   

 

 

 

عداد النطقةةاألحول األعداد الطبيعية و سلسلة 

 
 

ملخص

 
 قطسم عدد قبيعي:

a ,b  عددان قبيعيطن حيثb غير معدوم 

 aعندمط يكون بطقي الةسمة االقليدية لـ  aقطسم لـ   bنةول إن 

 .معدومط bعلى

 bو  aمن أجل عددين قبيعيين غير معدومين  -0

(a  مضطعف لـb( معنطه )a  قطبل للةسمة علىb(معنطه )b  يةسمb) 

 (     بحيث kمعنطه )يوجد عدد قبيعي 

 قطسم لكل عدد قبيعي 0مالحظة :  

 خواص قواسم عدد قبيعي
a,b ,c  أعداد قبيعية غير معدومة حيث    

يةسم كال من  n, فإن  bو  aيةسم كال من  nإذا كطن  -0

((a+b ( وa-b) 

يةسم بطقي  n, فإن  bو  aيةسم كال من  nإذا كطن  -4

 .bعلى  a لـ الةسمة االقليدية 

 الةطسم المشترك األكبر
الةطسم المشترك األكبر لعددين قبيعيين هو عدد قبيعي  (0

 يةسم كل منهمط.

المشترك األكبر أكبر قطسم مشترك لعددين يسمى الةطسم  (4

 لهمط

 العددان األوليطن فيمط بينهمط

a  وb  عددان أوليطن فيمط بينهمط معنطه أن قطسمهمط المشترك

 0األكبر يسطوي 

 الكسر غير قطبل لالختزال
a  وb  عددان قبيعيطن حيث    

الكسر 
 

 
 أوليطن فيمط بينهمط. b و  aغير قطبل لالختزال يعني  

 مالحظة :

الةطسم المشترك األكبر لبسطه  كال من حدي كسر علىعندمط نةسم 

 و مةطمه نحصل على كسر غير قطبل لالختزال

 

  ةقطبلية الةسم

 4قطبلية الةسمة على  (0
ً  2 يقبل عدد ما القسمة على  (2,6,4,2) إذا كان آحاده صفر أو عدداً زوجيا

 3قطبلية الةسمة على  (4
 3القسمة على  يقبل إذا كان مجموع أرقامه 3يقبل عدد ما القسمة على 

 2قطبليةالةسمة على  (3

المكون من اآلحاد والعشرات  إذا كان العدد 6يقبل عدد ما القسمة على 

 6يقبل القسمة على 

 2قطبلية الةسمة على  (2

 (5أو  0إذا كان آحاده )  5يقبل عدد ما القسمة على 

 6قطبليةالةسمة على  (2
 معا( 3و  2ى ) القسمة عل إذا كان يقبل 4يقبل عدد ما القسمة على 

 9قطبلية الةسمة على  (6
 9القسمة على  إذا كان مجموع أرقامه يقبل 9يقبل عدد ما القسمة على 

 01قطبليةالةسمة على  (7
 آحاده صفر إذا كان 00يقبل عدد ما القسمة على 

 

 

 

 

 
 

 أوجد حطصل و بطقي الةسمة االقليدية  : 10التمرين 

 4قسمة  36 18قسمة  812

  

                    

  

1282قسمة  4124 164قسمة  6844   

  

                    

 

إذا كطنت األعداد قطبلة للةسمة على كل من ( Xضع ): 02التمرين 

4,3.2.2.9.01 

 
  042و  21نريد إيجطد كل الةواسم المشتركة للعددين  :03التمرين 

 21أكتب جميع قواسم العدد  -0

.................................................................................. 

 042أكتب جميع قواسم العدد  -4

.................................................................................. 

 042و  21أوجد الةواسم المشتركة للعددين  -3

.................................................................................. 

 

 حلول بعض التمطرين

 Pgcd =1               .pgcd =26             pgcd =9 01ت

 Pgcd =14  .          pgcd =13           pgcd =180 11ت

 Pgcd =198 04ت

 Pgcd =15 03ت

 Pgcd =62 02ت

 02ت
 تلميذ. 1271توزع كل الكراريس و كل الكتب على  .1
 كتابني لكل تلميذ .  7كراريس و   3 .7

 01ت
 صفحة . 32عدد صفحات الكراس الواحد هو  -0

و في المجلد  29عدد الكراريس في المجلد األّول هو  -4
 .54الثاني هو 

  



  136و  72نريد إيجطد كل الةواسم المشتركة للعددين  :04التمرين 

 72أكتب جميع قواسم العدد  -0

.................................................................................. 

 136أكتب جميع قواسم العدد  -4

.................................................................................. 

 136و  72أوجد الةواسم المشتركة للعددين  -3

.................................................................................. 

  90و  42نريد إيجطد الةطسم المشتركة األكبر للعددين  :05التمرين 

 42أكتب جميع قواسم العدد  -0

................................................................................ 

 90أكتب جميع قواسم العدد  -4

................................................................................ 

 90و  42أوجد الةواسم المشتركة للعددين  -3

................................................................................ 

 90و  42( للعددين PGCDأوجد الةطسم المشترك األكبر ) -2

................................................................................ 

و  606أحسب الةطسم المشترك األكبر للعددين :  : 06التمرين 

 الطرح المتتطلية العمليطت بإستعمطل قريةة 061

………  -   ………  = …….. 

………  -   ………  = …….. 

………  -   ………  = …….. 

………  -   ………  = …….. 

………  -   ………  = …….. 

PGCD (……… ; ………) = …….. 

و  0171أحسب الةطسم المشترك األكبر للعددين :  : 07التمرين 

 الطرح المتتطلية العمليطت قريةة بطستعمطل 344

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

PGCD (……… ; ………) = …….. 

و  606أحسب الةطسم المشترك األكبر للعددين :  : 08التمرين 

 اإلقليدية الةسمطت  بطستعمطل قريةة 061

 المةسوم الةطسم الحطصل البطقي

    

    

    

    

…..….=…..….x…..…+…..…. 

…..….=…..….x…..…+…..…. 

…..….=…..….x…..…+…..…. 

…..….=…..….x…..…+…..…. 

PGCD (……… ; ………) = …….. 

و  0171أحسب الةطسم المشترك األكبر للعددين :  : 09التمرين 

 اإلقليدية الةسمطت  بطستعمطل قريةة 344

    

    

    

    

    

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

PGCD (……… ; ………) = …….. 

 : 10التمرين 

 بطستعمطل عملية الطرح المتتطلية أوجد الةطسم المشترك األكبر

 023و  007             71و  014                  40و  76

  11التمرين 

 بطستعمطل الةسمطت االقليدية أوجد الةطسم المشترك األكبر

 0911و  4321           342و  0123            014و  42

 : 12التمرين 

 0316و  2021أحسب الةطسم المشترك األكبر للعددين  -0

أكتب الكسر  -4
    

    
 على شكل كسر غير قطبل لالختزال 

 : 03التمرين 

بين أن الكسر  -0
   

   
 قطبل لالختزال 

              أحسب  -4

أكتب الكسر  -3
   

   
 على شكل كسر غير قطبل لالختزال 

 : 14التمرين 

 أوليطن فيمط بينهمط 296و  614هل العددان  -0

              أحسب  -4

الكسر  اختزل -3
   

   
  

 : 02التمرين 

كتطبط على أكبر عدد  3226كراسط و  2012يراد توزيع          

راريس و كممكن من تالميذ محتطجين بحيث كل تلميذ يحصل على 

 كتب في آن واحد و يجب أن تكون الةسمة عطدلة .

 على كم تلميذ يمكن توزيع كل الكراريس و كل الكتب ؟ -0

 كم كراس و كم كتطب يحصل كل تلميذ ؟ -4

 : 06التمرين 

و عرضهط  110cmلدى لحطم قطع حديدية قول كل واحدة منهط 

88cm  يريد تةسيم كل قطعة إلى قطع صغيرة ، 

 متسطوية .على شكل مربعطت 

 ـ مطهو قول ضلع كل مربع من المربعطت ؟0

 ـ مطهو عدد المربعطت المتحصل عليه من كل قطعة ؟ 4

 : 07التمرين 

، أراد صطحبه  78mو عرضه  102mحةل مستطيل الشكل قوله 

إحطقته بأشجطر بحيث تبعد كل شجرة عن اآلخرى بنفس المسطفة 

 و أن يغرس في كل ركن شجرة . 

 فة بين كل شجرة و اآلخرى ؟ـ مطهي المسط0

 ـ مطهو عدد األشجطر ؟ 4

 : 01التمرين 

 ، صفحة 0794 به اآلخر و صفحة 4121 به أحدهمط مجلدان

 صفحطتهط شكل كراريس على مجموعة من متكون مجلد كل بحيث

 . صفحة 36 و 41 بين تتراوح

 . الواحد الكراس في الصفحطت عدد هو مط -0

 . المجلدين كال في الكراريس عدد هو مط -4

  




