
  

 1 صفحه

 

 ریاضی هفتم ششمجزوه فصل 
 قواعد بخش پذیری:

 بخش پذیرند! 1کلیه اعداد بر  :1بخش پذیری بر 

بخش پذیر است که رقم  2( باشد و یا عددی بر  8و  6و  4و  2و  0بخش پذیر است که رقم یکان آن زوج )  2عددی بر  :2بخش پذیری بر 

 بخش پذیر باشد. 2یکان آن بر 

 بخش پذیر باشد. 3بخش پذیر است که مجموع ارقام آن بر  3عددی بر  :3بخش پذیری بر 

 .باشد 00 یا باشد پذیر بخش چهار بر یا آن راست سمت رقم دو که است پذیر بخش چهار بر دیعد :4بخش پذیری بر 

 قابل قسمت باشد. 4بر « برابر رقم دهگان 2رقم یکان + »این است که  دوم قاعده

24692بخش پذیر است؛ زیرا  4بر  483386عدد   مثال:    بخش پذیر است.          4هم بر  24، که  )(

بود، رقم  8یا  4،  0بود، رقم دهگان فرد و در صورتی که رقم یکان  6یا  2این است که اوال رقم یکان زوج باشد، ثانیا اگر رقم یکان  قاعده سوم

 دهگان زوج باشد.

 .باشد 3یا  0  آن یکان رقم کهپذیر است  بخش پنج بر دیعد :5بخش پذیری بر 

 د.باش پذیر بخش 3هم بر  و 2 بر هم که است پذیر بخش شش بر دیعد :6بخش پذیری بر 

 قابل قسمت باشد. 6، بر «برابر مجموع ارقام دیگر 4رقم یکان + »این است که باید  قاعده دوم

422104232414بخش پذیر است؛ زیرا  6بر  14232عدد   مثال:     بخش پذیر است.    6هم بر  42، که  )()(

 یدآ می پدید یکان رقم حذف ازپس  که عددی از و کنیم برابر  دو را آن یکان رقم اگر کهپذیر است  بخش هفت بر دیعد :7بخش پذیری بر 

 .(برسیم نتیجه به تا کنیم می تکرار بار چندین را عمل این لزوم صورت در) باشد. 7مضربی از  یابرابر صفر  ، حاصلکنیم کم

491251بخش پذیر است؛ زیرا   7بر  311عدد  مثال:   بخش پذیر است. 7بر  48، و  )(

،  -بخش پذیر است که در آن تفاوت مجموع سه رقمی های ردیف + با مجموع سه رقمی های ردیف  7: عددی )بیشتر از سه رقم( بر قاعده دوم

 بخش پذیر باشد. 7بر 

                    زیرا: بخش پذیر است. 7بر   3636767776241: عدد  مثال

  2442413   808241567ها               –= مجموع   مجموع + ها = 

28244808   ها  -= تفاضل مجموع + ها و مجموع 

 بخش پذیر است. 7بر   3636767776241بخش پذیر است؛ در نتیجه عدد  7بر  28و 

+ - + - 

241 777 367 3 
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 باشد. 000 یا باشد پذیر بخش هشت بر یا نآ راست سمت رقم سه که است پذیر بخش هشت بر دیعد :8بخش پذیری بر 

 قابل قسمت باشد. 8بر « برابر رقم صدگان 4برابر رقم دهگان +  2رقم یکان + »این است که  قاعده دوم

1640234بخش پذیر است زیرا   8بر  637304عدد : مثال   است. بخش پذیر 8بر  16، و  )()(

 .باشد پذیر بخش نه بر آن ارقام مجموع که است پذیر بخش نه بر دیعد :9بخش پذیری بر 

  باشد. 0 آن یکان رقم که است پذیر بخش ده بر دیعد :11بخش پذیری بر 

نامگذاری  –اگر اعداد را از سمت راست به چپ یا از سمت چپ به راست، به صورت + و بخش پذیر است که  11عددی بر  :11بخش پذیری بر 

  باشد.  11ها، صفر یا مضربی از   -ها را با هم جمع کنیم، تفاضل + ها و « -»ها را با هم و »+« کنیم و 

 بخش پذیر است؛ زیرا:   11بر 2472818مثال: عدد 

  7124   299875ها          –= مجموع   مجموع + ها = 

22729   ها  -= تفاضل مجموع + ها و مجموع 

 بخش پذیر است. 11بر  2472818بخش پذیر است؛ در نتیجه عدد  11بر  22و 

  باشد. پذیر بخش 4هم بر  و 3 برهم  که ستا پذیر بخش دوازده بر دیعد :12بخش پذیری بر 

 یدآ می پدید یکان ذفح پس از که عددی با و کنیم برابر چهار  را نآ یکان رقم اگر که است پذیر بخش سیزده بر دیعد :13بخش پذیری بر 

 .(برسیم نتیجه به تا کنیم می تکرار بار چندین را عمل این لزوم صورت در) .باشد پذیر بخش سیزده برحاصل برابر صفر یا  ،کنیم جمع

261434بخش پذیر است؛ زیرا  13بر  143: عدد مثال )(  بخش پذیر است. 13بر  26، و 

  .دباش پذیر بخش 7هم بر  و 2 برهم  که است پذیر بخش چهارده بر دیعد :14بخش پذیری بر 

 .دباش پذیر بخش 3هم بر  و 3 برهم  که است پذیر بخش پانزده بر دیعد :15بخش پذیری بر 

 .باشد پذیر بخش 16 بر آن راست سمت رقم چهار که است پذیر بخش 16 بر عددی :16بخش پذیری بر 

 پدید یکان حذف ازپس  که عددی برابر سه با و کنیم برابر دو را یکان رقم اگر که که است پذیر بخش هفده بر دیعد :17بخش پذیری بر 

 .(برسیم نتیجه به تا کنیم می تکرار بار چندین را عمل این لزوم صورت در) .باشد 17حاصل برابر صفر یا مضربی از  کنیم جمع دیآ می

10296632332بخش پذیر است؛زیرا 17بر  323عدد  مثال:  3410322دوباره داریم و )()(   بخش پذیر است. 17بر  34و  )()(

، کنیم کم یدآ می پدید یکان ذفح پس از که عددی از  و کنیم برابر 3  را نآ یکان رقماگر بخش پذیر است که  17عددی بر  قاعده دوم:

 .(برسیم نتیجه به تا کنیم می تکرار بار چندین را عمل این لزوم صورت در) .باشد پذیر بخش سیزده برحاصل برابر صفر یا 

173532بخش پذیر است؛زیرا 17بر  323عدد  مثال:   بخش پذیر است. 17بر  17، و   )(

 .باشد پذیر بخش 8 و 2 بر که است پذیر بخش 18 بر عددی :18بخش پذیری بر 

+ - + - + - + 

8 1 8 2 7 4 3 
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جمع کنیم، حاصل  برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده 2بخش پذیر است که اگر  18عددی بر  :19بخش پذیری بر 

 .(برسیم نتیجه به تا کنیم می تکرار بار چندین را عمل این لزوم صورت در) .باشد بخش پذیر 18بر 

574372  زیرا ؛بخش پذیر است 18بر  437مثال: عدد  )( 19572دوباره داریم:   ، و )(   بخش پذیر است 18بر  18، و. 

 .باشد زوجآن،  دهگان رقم وآن، صفر  یکان رقم که است پذیر بخش 20 بر عددی :21بخش پذیری بر 

بخش پذیر باشد. به عبارت دیگر، دو رقم سمت راست  23بخش پذیر است که دو رقم سمت راست آن بر  23عددی بر  :25بخش پذیری بر 

 باشد. 73یا  30،  23،  00یکی از اعداد 

  

 

 اعداد اول و اعداد مرکب: 

اعداد اول دسته ای از اعداد طبیعی هستند که جز بر یک و خودشان بر هیچ عدد دیگری بخش پذیر نباشند. به عبارت دیگر هر عددی را که  -

 نتوان به صورت حاصل ضرب دو عدد طبیعی بزرگ تر از یک نشت، اول است. 

 عدد یک، نه اول است نه مرکب. -

را تولید کرد. مجموعه اعداد اول را می توان سنگ زیر بنای  1ا می توان تمام اعداد طبیعی به جز اعداد اول اعدادی هستند که توسط آن ه -

را برای اعداد اول به کار می برند و مجموعه « بنیادی»به معنای  Primeتمام اعداد شحیح نامید و به همین جهت در زبان انگلیسی، کلمه ی 

 دهند.نشان می  Pاعداد اول را به اختصار با حرف 

اعداد اول در بین دانشمندان به بلوک های ساختمانی معروفند؛ زیرا هر عدد طبیعی بزرگ تر از یک را می توان به صورت حاصل ضرب اعداد  -

 اول نمایش داد.

 چند نکته:

 ، هیچ دو عدد اول دیگری متوالی نیستند.3و  2به جز نخستین دو عدد اول متوالی  -1

 زوج است، بقیه اعداد اول فرد هستند.که  2به جز عدد اول  -2

 13و11  یا  3و3 می گویند. مثال:« دو قلو»واحد باشد، اعداد اول  2به اعداد اولی که اختالف آن ها  -3

 هر عدد طبیعی بزرگتر از یک، حداقل یک شمارنده ی اول دارد. -4

 مجموعه اعداد اول نامتناهی است. )بی نهایت عدد اول وجود دارد.( -3

 ( دارد.n)جذر  nعددی مرکب باشد، آن گاه حداقل یک مقسوم علیه اول کوچک تر یا مساوی با  nاگر  -6
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 :چگونگی تعیین اول یا مرکب بودن یک عدد

کنیم. هرگاه عدد مورد برای تعیین اول یا مرکب بودن یک عدد، بخش پذیری آن عدد را بر اعداد اول کوچک تر از جذر آن عدد آزمایش می 

 نظر، حداقل به یکی از اعداد اول گفته شده بخش پذیر باشد، عددی مرکب است، در غیر این صورت اول است.

 دانشمندان زیادی از روزگار باستان تا به امروز در مورد اعداد اول تحقیقاتی داشته اند که در زیر به مواردی اشاره می شود:

412ریاضیدان معروف، چند جمله ای « اویلر» -1  nn  را کهn .عددی طبیعی است، برای تولید اعداد اول پیشنهاد کرده است 

 آیا این فرمول به ازای تمام اعداد طبیعی درست است؟ چرا؟

292رابطه ی « لژاندر» -2 2 n  1را برای تولید اعداد اول پیشنهاد کرد. این فرمول به ازای اعداد طبیعیn  28تاn  اعداد اول را

 تولید می کند.

 

 تجزیه به عامل های اول:

می توان  53را می توان به صورت  13هر عدد طبیعی بزرگتر از یک را که اول نباشد می توان به عامل های اول تجزیه کرد. به عنوان مثال 

و ... تقسیم  11و  7و  3و  3و  2برای تجزیه یک عدد به عوامل اول، بر طبق قوانین بخش پذیری بر اعداد، به ترتیب آن را بر اعداد اول  نوشت.

رسید، عملیات متوقف می شود و  1می کنیم و خارج قسمت ها را در هر عملیات به طور ستونی زیر هم می نویسیم. وقتی خارج قسمت به عدد 

 دد را با توجه به اعداد، می توان به صورت توانی نوشت.سپس آن ع

 را به عوامل اول تجزیه کنید.   140مثال: عدد  

7522140  

 

 

و آن صفر را حذف  نوشته 3و یک  2نکته: اگر عددی به صفر ختم شود، در تجزیه این عدد، بهتر است که به ازای هر صفر در سمت راست، یک 

 کنیم.

11553223300را به عوامل اول تجزیه کنید.       3300مثال: عدد   

 

 کاربردهای تجزیه اعداد به حاصل ضرب عوامل اول:

 :تعیین شمارنده های اول هر عدد -1

 را تعیین کنید.           36مثال: شمارنده های اول عدد 

332236جواب:        هستند. 3و  2برابر  36در نتیجه شمارنده های اول 

2 140 

2 70 

3 33 

7 7 

 1 
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 تعیین تعداد شمارنده های هر عدد: -2

...عدد طبیعی باشد و به صورت  mاگر  zyx cbam  به حاصل ضرب عوامل اول تجزیه شود، تعداد شمارنده هایm  را باT(m) 

 نمایش داده و از فرمول زیر محاسبه می کنیم.

)...)()(()( 111  zyxmT 

 را به دست آورید. 200مثال: تعداد شمارنده های عدد 

23جواب:    52200      :12341213200در نتیجه داریم  ))(()(T 

 

 تعداد شمارنده های مرکب هر عدد:تعیین  -3

 تعداد کل شمارنده ها = تعداد شمارنده های مرکب –تعداد شمارنده های اول  – 1

 را به دست آورید 200مثال: تعداد شمارنده های مرکب عدد 

23جواب:   52200                            :91212در نتیجه داریم  تعداد شمارنده های مرکب = 

 

 تعیین حاصل ضرب شمارنده های یک عدد: -4

2از رابطه ی  mحاصل ضرب شمارنده های عدد 
)(mT

m .به دست می آید 

 را به دست آورید.  10مثال: حاصل ضرب شمارنده های عدد 

5210جواب:     :422111110در نتیجه داریم  ))(()(T     :1001010و حاصل ضرب شمارنده ها برابر است با 22
4

 

 

 تعیین حاصل جمع شمارنده های یک عدد: -5

...عدد طبیعی باشد و به صورت  mاگر  zyx cbam  به حاصل ضرب عوامل اول تجزیه شود، حاصل جمع شمارنده هایm  را باS 

 نمایش داده و از فرمول زیر محاسبه می کنیم.

...
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 را تعیین کنید. 120مثال: مجموع شمارنده های عدد 
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 تعیین بزرگ ترین شمارنده مشترک )ب.م.م( دو یا چند عدد: -6

 ابتدا هر عدد را به عوامل اول تجزیه و سپس از رابطه زیر استفاده می کنیم.

 حاصل ضرب عوامل مشترک با توان کمتر = ب.م.م

 را به دست آورید. 36و  24شمارنده مشترک مثال: بزرگ ترین 

                                                      12322 = ب.م.م           3224 3        22    و 3236  

 

 تعیین کوچک ترین مضرب مشترک )ک.م.م( دو یا چند عدد: -7

 عدد را به عوامل اول تجزیه و سپس از رابطه زیر استفاده می کنیم.ابتدا هر 

 حاصل ضرب عوامل مشترک با توان بزرگ تر = ک.م.م× حاصل ضرب عوامل غیر مشترک 

 را به دست آورید. 140و  24مثال: کوچک ترین مضرب مشترک دو عدد 

                                                      84075323  =م.م      ک.     3224 3            752140و 2  

 

 

 

 


