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ٔب در س٘ذٌی رٚسٔز ٜخٛدٔبٖ ثزای ضٕبرش اضیبء  ٚارلبْ  ...ٚاس رٚش ٞبی خبغی اسشفبدٜ
ٔیىٙیٓ .در ٚالغ ثزای ضٕبرش اضیبء  $$دسش ٝثٙذی ٞ ##بیی را ا٘دبْ ٔی دٞیٓ.
ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ در ضىُ سیز ٔب  12سب دایز ٜداریٓ و ٝایٗ دایزٞ ٜب ث ٝغٛرر  2سبیی ثسش ٝثٙذی
ضذ ٜا٘ذ  ،در ٚالغ ٔب در ایٙدب خٛاسش ٝایٓ و 12 ٝسب دایز ٜرا ث ٝغٛرر د ٚد ٚسب ضٕبرش وٙیٓ ،
یؼٙی اٌز  12دایز ٜرا ث ٝغٛرر دٚسبیی ضٕبرش وٙیٓ ث 6 ٝثسش ٝدٚسبیی ٔی رسیٓ.

٘ىش :1 ٝث ٝػذد  2در ٔثبَ ثبال ضٕبر٘ذ ٜػذد ٔ 12ی ٌٛیٙذ.
یب ٔی سٛا٘یٓ ایٗ  12سب دایز ٜرا ث ٝغٛرر د ٚثسش ٝضص سبیی سمسیٓ ثٙذی وٙیٓ  ،یؼٙی ایٗ دایزٜ
ٞب را ث ٝغٛرر  $$ضص سب ضص سب  ##ضٕبرش وٙیٓ .ضبَ در ایٗ ٔثبَ ػذد  6ث ٝػٛٙاٖ ضٕبر٘ذ12 ٜ
ضٙبخشٔ ٝی ضٛد.
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سٛاَ  :ث٘ ٝظز ضٕب آیب ػذد  12ضٕبر٘ذٞ ٜبی دیٍزی  ٓٞدارد؟ اٌز دارد ثب رسٓ ضىُ سٛؾیص
دٞیذ.

 .سٕزیٗ  :ثب سٛخ ٝثٔ ٝثبَ ٞبی ٌفش ٝضذ ٜدر ثبال  ،ثب اسشفبد ٜاس ضىُ ضٕبر٘ذٞ ٜبی اػذاد 22 ، 15
 9 ٚرا ٔطخع وٙیذ.
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٘ىش : 2 ٝاٌز ػذد ٔب٘ٙذی  aضٕبر٘ذ b ٜثبضذ  ٓٞ b ٚضٕبر٘ذ ٜػذد  cثبضذ  ،آٍ٘ب ٓٞ a ٜضٕبر٘ذc ٜ
اسز.
ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ  2ضٕبر٘ذ ٜػذد  4اسز  4 ٚضٕبر٘ذ ٜػذد  12اسز  ،در ایٗ غٛرر  ٓٞ 2ضٕبر٘ذٜ
ػذد  12اسز.
٘ىش : 3 ٝثشرٌشزیٗ ضٕبر٘ذٞ ٜز ػذد  ،خٛد آٖ ػذد ٔی ثبضذ.
ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ػذد  15دارای ضٕبر٘ذٞ ٜبیی ٔب٘ٙذ ٔ 5 ٚ 3ی ثبضذ ِٚی ثشرٌشزیٗ ضٕبر٘ذ ٜآٖ
خٛدش  $یؼٙی ػذد ٔ # 15ی ثبضذ $ .ثز اسبس ٔثبَ دایزٞ ٜب یؼٙی یه ثسش 15 ٝسبیی دایز#ٜ
٘ىش : 4 ٝوٛزىشزیٗ ضٕبر٘ذٞ ٜز ػذدی ػذد $ 1یهٔ #ی ثبضذ.
ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ وٛزىشزیٗ ضٕبر٘ذ ٜػذد  ، 5ػذد $ 1یهٔ #ی ثبضذ $ .ثز اسبس ٔثبَ دایزٞ ٜب
یؼٙی  5ثسش ٝیه د ٝ٘ٚای! #
٘ىش : 5 ٝثؼؿی اس ػذد ٞب فمف د ٚضٕبر٘ذ ٜدار٘ذ  ،یىی خٛد آٖ ػذد  ٚدیٍزی ػذد $ 1یه.#
ٔب٘ٙذ اػذاد 17 ، 13 ، 11، 7 ، 5 ، 3 ، 2

٘ىش ٝثسیبر ٔ : ٟٓث ٝاػذادی ٔب٘ٙذ  ٚ 7 ، 5 ، 2أثبَ ایٟٙب و ٝفمف د ٚضٕبر٘ذ ٜدار٘ذ  ،اػذاد اَٚ
ٔی ٌٛیٙذ.
ٔ ثبَ  :ثب سٛخ ٝث ٝضىُ سیز ػذد  12را ٔی سٛا٘یٓ ث ٝغٛرر ضبغُ ؾزة د ٚػذد غیز اس
یه ٘ٛضز  ،یؼٙی ضبغُ ؾزة  3در ٔ 4ی ضٛد ِٚ ، 12ی ػذد  17را ٕ٘ی سٛاٖ ث ٝغٛرر

ضبغُ ؾزة د ٚػذد غیز اس یه ٘ٛضز  ،یؼٙی فمف ٔی سٛاٖ ٘ٛضز 17 = 1×17 :
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 .سٕزیٗ ٔ :ثبَ ثبال را وبُٔ وٙیذ ٔ ٚطخع وٙیذ و ٝوذأیه اس آٟ٘ب خشء  $$اػذاد اٞ ## َٚسشٙذ.
 سدشی ٝاػذاد ث ٝضبغُ ؾزة ػٛأُ اَٚ
ثزای سدشی ٝیه ػذد ث ٝضبغُ ؾزة ػٛأُ ا ، َٚآٖ ػذد را ثزوٛزىشزیٗ ػذد اِٚی و ٝثز آٖ
ثخص دذیز اسز سمسیٓ ٔیىٙیٓ  ،سذس خبرج لسٕز سمسیٓ را ثز وٛزىشزیٗ ػذد اِٚی و ٝثز آٖ
ثخص دذیز اسز سمسیٓ ٔیىٙیٓ  ٚایٗ ػُٕ را سب خبیی ادأٔ ٝی دٞیٓ و ٝخبرج لسٕز سمسیٓ ثزاثز
ثب ػذد $ 1یه #ضٛد .در ایٗ غٛرر ضبغُ ؾزة ٔمس ْٛػّیٞ ٝب  $اػذاد ا َٚثذسز آٔذ# ٜ
ضبغُ ؾزة ػٛأُ اٛٔ َٚرد ٘ظز اسز.
اِجش ٝسٛؾیطبر ثبال را ٔی سٛاٖ در د ٚرٚش سبد ٚ ٜرٚش درخشی ا٘دبْ داد.
ثٔ ٝثبَ ٞبی سیز دلز وٙیذ :
 -1رٚش سبد$ ٜسمسیٓ ٔؼِٕٛی#
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 -2رٚش درخشی $سمسیٓ ث ٝغٛرر درخشی#

 .سٕزیٗ ٞ :ز یه اس اػذاد  1222 ٚ 729 ، 422را ث ٝضبغُ ؾزة ػٛأُ ا َٚسدشی ٝوٙیذ.

 .سٕزیٗ  :ثب سدشی ٝوزدٖ غٛرر ٔ ٚخزج ٞز یه اس وسز ٞبی سیز ث ٝػٛأُ ا ، َٚوسز ٞب
را سبد ٜوٙیذ.
یبد آٚری  :ث ٝسدشی ٝوزدٖ وسز ٞبی سیز دلز وٙیذ.
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ٔ مس ْٛػّیٞ ٝبی قجیؼی یه ػذد  :سٕبٔی اػذاد قجیؼی و ٝػذدی ٔب٘ٙذ  aثز آٖ
ثخص دذیز اسز را ٔمس ْٛػّیٞ ٝبی قجیؼی ػذد ٔ aی ٌٛیٙذ.

ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ػذد  32ثز ٔدٕٛػ ٝاػذاد ٘طبٖ داد ٜضذ ٜثخص دذیز اسز.

ٔ ؿزة قجیؼی یه ػذد  :اس ؾزة ٞز ػذد قجیؼی در اػذاد ٔ ... ، 3 ، 2 ، 1ؿزة
ٞبی قجیؼی آٖ ػذد ثذسز ٔی آیذ.

ٔب٘ٙذ ٔدٕٛػٔ ٝؿزة ٞبی قجیؼی ػذد : 5
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 ثشرٌشزیٗ ٔمس ْٛػّیٔ ٝطشزن د ٚػذد ٔ $ؼزٚف ث ٝة# ْ.ْ.

ثشرٌشزیٗ ػذدی و ٝد ٚػذد قجیؼی  b ٚ aثز آٖ ثخص دذیز٘ذ  ،ثشرٌشزیٗ ٔمس ْٛػّیٝ
ٔطشزن آٖ د ٚػذد ٌفشٔ ٝی ضٛد.
 $ة # ْ.ْ.د ٚػذد  b ٚ aرا ثب ٕ٘بد ٘ # a ٚ b $طبٖ ٔی دٞیٓ.
ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ د ٚػذد  35 ٚ 42را در ٘ظز ثٍیزیذ  ،ایٗ د ٚػذد ثز ثشرٌشزیٗ ضٕبر٘ذٜ
خٛدضبٖ یؼٙی ػذد  7ثخص دذیز ٞسشٙذ .دس ػذد  7را $ة #ْ.ْ.ایٗ د ٚػذد ٔی ٘بٔیٓ.
یب د ٚػذد  24 ٚ 16را در ٘ظیز ثٍیزیذ  ،ثب وٕی دلز ٔشٛخٔ ٝی ضٛیٓ و ٝایٗ د ٚػذد ثز
ثشرٌشزیٗ ضٕبر٘ذ ٜخٛدضبٖ یؼٙی ػذد  8ثخص دذیز ٞسشٙذ .دس ػذد $ 8ة #ْ.ْ.ایٗ دٚ
ػذد ٔی ثبضذ.
 .سٕزیٗ  :ضٕبر٘ذٞ ٜبی د ٚػذد  # 24 ٚ 32 $را ٘ٛضش ٚ ٝثشرٌشزیٗ ٔمس ْٛػّیٔ ٝطشزن ایٗ
د ٚػذد را ثیبثیذ.

٘ .ىش ٝثسیبر ٔ $ : ٟٓة # ْ.ْ.د ٚػذد إٞ َٚیط #1$ ٝیه اسز.

.وٛزىشزیٗ ٔمس ْٛػّیٔ ٝطشزن د ٚػذد ٔ $ؼزٚف ث ٝن#ْ.ْ.

وٛزىشزیٗ ػذد قجیؼی و ٓٞ ٝثز ػذد قجیؼی  ٓٞ ٚ aثز ػذد قجیؼی  bثخص دذیز ٔی
ثبضذ را وٛزىشزیٗ ٔمس ْٛػّیٔ ٝطشزن د ٚػذد ٌفشٔ ٝی ضٛد.
 $ن # ْ.ْ.د ٚػذد  b ٚ aرا ثب ٕ٘بد ] ٘ [ a ٚ bطبٖ ٔی دٞیٓ.
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٘ .ىش : 6 ٝثزای ثذسز آٚردٖ  $ن # ْ.ْ.د ٚػذد  ،وبفی اسز و ٝآٖ د ٚػذد را در ٓٞ
ؾزة ٕ٘ٛد ٚ ٜثز $ة # ْ.ْ.ضبٖ سمسیٓ وٙیٓ.

ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ د ٚػذد  42 ٚ 35را در ٘ظز ثٍیزیذ  ،ثزای ثذسز آٚردٖ  $ن  ، # ْ.ْ.ایٗ
د ٚػذد را در  ٓٞؾزة ٕ٘ٛد ٚ 35 × 42 = 1472 ٜثز ثشرٌشزیٗ ٔمس ْٛػّیٔ ٝطشزوطبٖ
یؼٙی ػذد  7سمسیٓ ٔی وٙیٓ  ٚضبغُ ػذد ٔ 212ی ضٛد.
 .سٕزیٗ  $ :ن # ْ.ْ.د ٚػذد ] [ 152 ٚ 322را ثذسز آٚردیذ.

 .سٕزیٗ  $ :ة $ ٚ # ْ.ْ.نٞ # ْ.ْ.بی خٛاسش ٝضذ ٜرا ثذسز آٚریذ.
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