
5/ 2ف/ ب 



5/ 2ف/ ب 



5/ 2ف/ ب 



5/ 2ف/ ب 



5/ 2ف/ ب 



5/ 2ف/ ب 



5/ 2ف/ ب 



القََواِسم

5/ 2ف/ ب 

1

12

2

6

3

4

:هي12قواسم العدد 

1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،12



ِكن ُقواِسم ُعدٍدُهَيُاألعداد ُالِِتُتَ ْقِسم ُهَذاُالعدد ُبُِ:ُُالَقَواِسمُ  دوِنُابٍق،َُوُُي 
َاُ ُأَّنه ُبَعضَهاُِفُبعٍضُِللحُ (ُالعواِملُ )القول  .ص وِلُعلىُهَذاُالعددُِالِِتُنضِرب 

جياِدُقواِسِمُالعدِدُ (24ُ)ِلِِ
ُكلهُعدديِنُيكون ُحاصلُ  نكتب 

.24ضرِِبَِماُيساِويُ
:هي24َُقواِسم ُالعدِدُإذْنُ

1ُ،2ُ،3ُ،4ُ،6ُ،8ُ،12ُ،24.

5/ 2ف/ ب 

(.28)أوِجْدُمجيَعُقواِسِمُالعدِدُ



دُمَضاَعُف العَدَ 
مضاعفات 

(7) العدد 

5/ 2ف/ ب 



َُعدٍدُهَوُحاصل ُضرِبُذلَكُالعدِدُِفُ:ُامل ضاَعفُ  ُعدٍدُم ضاَعف  ُأيِ 
.آخرَُ

لِةُالضرِبُ العدداِن15ُ=5ُ×3ُِفُمج 
15والعدد 15ُمَهاُعامِِلُالعدِد3ُ،5ُ

وأيًضاُم ضاَعًفا(5ُ)ي سمهىُم ضاَعًفاُللعددُِ
(.3)ُللعدِدُ

5/ 2ف/ ب 

.6أوِجدُاملضاَعفاِتُاخلمسَةُاألوََلُللعددُِ



ََ القَاِسُم الُمش   َتَ

5/ 2ف/ ب 

القواسمُاملشرتكةُللعددين
هي16،20

1ُ،2ُ،4



.ِنُأْوُأكثرَُِلعدديقاِِسًاُم شرتًكاُهَوُعدٌدُيكون ُ:ُالقاِسم ُامل شرتَكُ 

.9ُ،14أوجدُالقواسَمُاملشرتكَةُللعدديِنُُ

5/ 2ف/ ب 

618
1ُ×6
2ُ×3

1ُ×18
2ُ×9
3ُ×6

:نتبع ُاآلِت6ُ،18ُِِلجياِدُالقواسِمُاملشرتكِةُللعدديِنُ
6ُ:1ُ،2ُ،3ُ،6قواسم ُالعدِدُ
18ُ:1ُ،2ُُ،3ُ،6ُ،9ُ،18قواسم ُالعدِدُ

.1ُ،2ُ،3ُ،6:ُالقواسم ُاملشرتكةُ 



 ََ َتَ َََالقَاِسُم الُمش   ْ ُ  اَأَ

5/ 2ف/ ب 



ُاألكبُ  .وِنُابقٍُهَوُأكب ُعدٍدُيقِسم ُعدديِنُأوُأكثَرُِبد:ُالقاسم ُاملشرتك 

.12،9ُللعدديِنُُ(ُأُ.م.ق)أوجدُالقاسَمُاملشرتَكُاألكَبُ

5/ 2ف/ ب 

:نتبع ُاآلِت10ُ،20ُ،15ُ:ُِِلجياِدُالقاسِمُاملشرتِكُاألكِبُلألعدادُِ
.10ُ:1ُ،2،5ُ،10قواسم ُالعدِدُ
.20ُ:1ُ،2،4،5،10،20قواسم ُالعدِدُ
.15ُ:1ُ،3،5،15قواسم ُالعدِدُ

.5وأكب هاُالقاسم 1ُ،5ُ:نِلحظ ُأنهُالقواسَمُاملشرتكَةُلألعداِدُهيَُ
ُاألكبُ إذْنُ 5هَوُالعدد 10ُ،20ُ،15ُُلألعداِدُ(ُأُ.م.قُ)القاسم ُاملشرتك 



لِ  ي  العََدُد اَأَوَّ
العدد

عددُأو يلٌُّله
قاِسانُفقط

5/ 2ف/ ب 



1اُالعدد ُفقط،ُمهَُ(ُقاِِسانُِ)ُهَوُعدٌدُله ُعامِلِنُ:ُالَعَدد ُاأَلَويلُي
.َوُالعدد ُنفس ه

1ُ×7ُ=7
اِنُله ُعامِلِنُفقطُأْيُقاِس(7ُُ)العدد ُُ

(.7)َوُالعدد ُنفس هُ(1ُ)مَهاُ
ُالعدد ُ .عدٌدُأويلٌُّ(7ُ)ِلذلَكُنقول 

.هْلُمجيع ُاألعداِدُالفرديِةُأعداٌدُأوليٌة؟ُوضِ ْحُذلكَُ

5/ 2ف/ ب 



لِ  َُ اَأَوَّ ي  العََدُد َغي 

5/ 2ف/ ب 



ُمْنُعامَليُِلهُ وهَوُعدٌدُأكب ُِمْنُالواحِدُ:ُالَعَدد َُغري ُاأَلَويلُي أكثر 
(.قاِِسَِيُ)ُ

2ُ×6ُ=12ُُُُ،3ُ×4ُ=12
1ُ×12ُ=12

ُمْنُعامَلِيَُوَُقواِِس ه ُهيَُ(12ُُ)العدد ُُ :له ُأكثر 
12،6،4،3،2،1.
ُالعدد ُ .عدٌدُغري ُأويل ٍُ(12ُ)ُِلذلَكُنقول 

ُكيَفُعرْفَتُذلك10ََُهلُالعدد ُ ؟عدٌدُأويلٌُّأمُغري ُأويلٍ ُ؟

5/ 2ف/ ب 



ِليُل إِلَى َعوَ  ِليَّةالَتَّح  اِمَل أَوَّ

5/ 2ف/ ب 



ُكتابة ُُ:ُالتهحليل ُإََلُعوامَلُأوليةٍُ ِلٍُدُغرِيُأوهيلٍ ُِفُصورِةُحاصك لِ ُعده َو
.ضرِبُأعداٍدُأوليةٍُ

له ُإََلُ،ُُيكن ُحتليغري ُأويل ٍُعددٌُ(36ُ)ُالعدد ُ
ُكَماُهَوُموضهحٌُ .عوامِلِهُاألوليِة

3×3ُ×2ُ×2ُ=36ُإذْنُُ
36ِلذلَكُفإنهُالعوامَلُاألوليَةُللعدِدُ

.3،2:ُهيَُ

.إَلُعوامِلِهُاألوليهةُِ(18ُ)َُحلِ لُالعدَدُ

5/ 2ف/ ب 



َُ الُمَتَ  ُُْسو ةَْاََِِ ال

5/ 2ف/ ب 



ُكسوٌرُ:ُالكسور ُاملتكاِفئةُ  .هلَاُالقيمة ُنفس َهاِهَي

ثِ ِلِنُاجل زَءُنفَسه:ُِفُالنهموذجُِ ِمنُالكلِ ؛ُِلَذاُفه َماُالَكسراِنُُُُُُُ،ُُُُُُُُي 
.َكسراِنُم تكاِفئانُِ

:ُُُُُُُ=ُُُأْيُُأنُه

1
4

2
8

2
8

5/ 2ف/ ب 

.ُمتكافئيُِالَكسرانُِا كتْبُعدًداُمناسًباُِفُُُُُُ؛ُلِي صبَحُ

4
1
2=

1
4



 ََ َ َسُط ُصو ةأَ

5/ 2ف/ ب 

َْس َ ِِي

َ َسِط صُ  ةأَ ََ و



ُكاَنُالقاسم ُا:ُأبسط ُصورةٍُ ُِفُأبسِطُصورٍة،ُإذا ُاألكب ُيكون ُالكسر  ملشرتك 
.ِللبسِطُواملَقاِمُهَوُالعدد ُواحدٌُ

:ا كتْبُالكسَرُاآلِتُِفُأبسِطُصورةٍُ
4
6=

ُكسٌرُِفُأبسِطُصورٍةُ ُُُُُُُُ .الكسر 
3ُُُ:1ُ،3قواسم ُُ
4ُُ:1ُ،2ُ،4وقواسم ُ
.رٍةُ،ُفإنهُالكسَرُُُُُُُِفُأبسِطُصُو1هَو3ُ،4ُللعدديِنُ(ُأُ.ُم.ُق)ُومباُأنهُ

3
4

3
4

5/ 2ف/ ب 



ََ الُمَضاَعُف الُمش   َتَ

5/ 2ف/ ب 



ُامل ْشرَتَكُ  ُالذيُ:ُامل َضاَعف  ُيشه َوُامل ضاَعف  .عدداِنُأوُأكثرُ فيهُرِتك 

.12،8َأوِجْدُأوهَلُم ضاَعَفْيُِم شرتَكِيُللعدديِنُ

5/ 2ف/ ب 

ُامل شرتََكة ُللعدديِنُ 2ُ،3املضاعفات 
ُالعدِدُُ ....2ُ:2ُ،4ُ،6ُ،8ُ،10ُ،12م ضاَعفات 
ُالعدِدُُ ....3ُ:3ُ،6ُ،9ُ،12ُ،15م ضاَعفات 

ُ ُم شرتَكِيُأوهل  :ُمه َا2ُ،3للعددينُِم ضاَعَفْيِ
6،12.



 ََ َتَ غََالُمَضاَعُف الُمش  ُ  اَأَص 

5/ 2ف/ ب 



ُاألصغرُ  ُامل شرتَك  ُامل ضاَعفاتُِه َوُ(:ُأ.م.م)امل ضاَعف  .امل شرتكِةُلعدديِنُأوُأكثرَُأصغر 

.6،4ُللعدديِنُ(ُأ.م.م)َأوِجدُامل ضاَعَفُامل شرتَكُاألصغَرُ

5/ 2ف/ ب 

.كةَُن وِجد ُامل ضاَعفاِتُامل شرت2ُ،3ِِلجياِدُامل ضاَعِفُاملشرتِكُاألصغِرُللعدديِنُ
ُالعدِدُُ ....2ُ:2ُ،4ُ،6ُ،8ُ،10ُ،12م ضاَعفات 
ُالعدِدُُ ....3ُ:3ُ،6ُ،9ُ،12ُ،15م ضاَعفات 

ُامل شرتكةُ  6ُ،12:ُامل ضاَعفات 
ُامل ضاعفاِتُ(6ُ)ُالعدد ُ أصغر 

.6هو3،2ُللعدديِنُ(ُأ.م.م)امل شرتكِة،ُِلَذا



 ََ َتَ الَمقَاُم الُمش 

5/ 2ف/ ب 



ُِلَكْسَريِنُأوُأكثَرُهَوُع:ُاملَقام ُامل شرتَكُ  امل ضاَعفاِتُاملشرتكةُدٌدُمنُاملَقام ُامل شرتَك 
.تلَكُالكسورُِِلَمقاَماِتُ

ُكسورًاُم كاِفئًةُهلَاُوُتك اُم تساويةًُِلم قارنِةُالكسريِنُُُُُُُ،َُُُُُُنكت ب  .ون َُمَقاماُت 

ُ َثِ ل 18ُ،36ُ،54ُاملََقاَمات  .6ُ،9للعدديِنَُمقاماٍتُم شرتَكٍةُُت 

5
6

7
9

ِللكسرينُِ م شرتَكاًُ .،ُُُُُ:َُُُُُُأْوِجْدَُمقاماًُ 2
3

1
6

5/ 2ف/ ب 



ُ  ا ََ َتَ غََالَمقَاُم الُمش  َأَص 

5/ 2ف/ ب 



ُاألصغرُ  ُاأل(:ُأ.م.م)املَقام ُامل شرتَك  ُامل شرتَك  ُِلمقاماِتُالكسورُِهَوُامل ضاَعف  .صغر 

:ِتُِِلجياِدُاملقاِمُامل شرتَِكُاألصغِرُللكسريِنُُُُُُ،ُُُُُُنتبع ُاآل

..6ُ:6ُ،12ُ،18ُ،24ن وِجد ُم ضاعفاِتُالعدِدُ-1
..3ُ:3ُ،6ُ،9ُ،12ُ،15ُ،18ن وِجد ُم ضاعفاِتُالعدِدُ-2
6ن ِلِحظ ُأنهُأصغَرُم ضاَعٍفُم شرتٍَكُبَيَنهماُهَوُُ-3

ُِلَذاُ ُاألصغر  .6ِللكسريِنُُُُُُُ،ُُُُُُُهَوُُاملقام ُامل شرتك 

5
6

2
3

5
6

2
3

َُواملقاِمُامل شرتَِكُاألصغِرَُوضِ حُالِعِلقَةُبَيُامل ضاَعِفُامل شرتَِكُاألصغرُِ
.لكسرينُِ

5/ 2ف/ ب 


