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 كلمة المؤلف
 

 باسم هللا الرحمن الرحيم و الحمد هلل رب العاملين الذي و فقنا و يس  
 
ا من أمره ر لن

رشدا ثم الصالة و السالم على أشرف املرسلين محمد ابن عبد هللا الذي هدى هللا به 

 : ألامة و أنار به الظلمة و بعد

ليف و ألول مرة نسعى إلى تيسير  و رنا التقدم بين أيديكم هذا الكتاب و هو قيد التأيس  

تسهيل مادة الرياضيات لكل املستويات بمختلف الشعب و نخص منها الشعب ألادبية 

التي يعاني طالبها من التحكم في مادة الرياضيات رغم سهولتها و بساطتها و التي ترجع 

الشعب  لبية للمادة من طرف منتسبيإلى عدة أسباب و عوامل و من أبرزها النظرة الس  

املادة فهم يقنعون هذه جج بتخصصاتهم ألادبية دون أي محاولة لدراسة ألادبية و التح  

أنهم لم يدركوا ما  يأنفسهم بالفشل و عدم الفهم ألشياء هم أصال لم يسألوا عنها أ

 
 

م تأثيرها على بقية املواد ألادبية دة يعم  فهموا وما لم يفهموا فهم يكتسبون غباوة و بال

 
 
التي نخص بالذكر الجانب البالغي و التركيبي على سبيل املثال إلاعراب و ما  اتكاللغ

يرافقه من كوارث ناتجة باألساس عن فقدان الذكاء و الحنكة التي نلتمسها في املحتوى 

فأول سبب يجب أن يعالج هو الجانب النفس ي اتجاه املادة و فائدتها و تأثيرها . الرياض ي

لدى التحاقهم  تخصصاتهم املتفرعة عن الشعب الادبية حتى و إن تنوعت و  اختلفت

 .بطريقة أو بأخرى  إال و نتلمس حضورا لهذه املادة بمقاعد الجامعة

ثانيا طرق تقديم دروس هذه املادة بما يتوافق مع إلامكانيات املادية و البشرية التي 

امج التيمع الزمن إلنهاء البر  امع مستو ى الطالب من دون إجهاد أو صراع نسجمت  
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 و مدى نجاعتها  و مال تحتاج ملراجعات 
 
ئمتها لخصوصيات التعليم في نوعا و كما

 .بالدنا

 
 
وه أن هذه الطبعة تعد ألاولى و ال ريب في احتواءها على أخطاء سواء كانت كما نن

لمية فعلى الفاعلين في هذا املجال مراسلتنا لتصحيح و مطبعية أو  لغوية أو حتى ع  

خطاء أو إلافادة بأفكار أو حتى بمفلفات مماثلة لخدمة و تيسير تصويب هذه ألا 

 
 

 تعميمها على بايي املواد كما الدراسة بمختلف املستويات و التخصصات و ملا ال

انا بصيغته إلالكترونية سواء  اح بإذن من املفلف مج 
 
كر أن هذا املحتوى مت

 
نذ

ا     في املجال البحثي أو للطلبة أو ألاساتذة الستغالله در اسة أو تدريس 
 
بة فما على الطل

طبعه على شكل كتاب أو مذكرة قصد تسهيل قراءته بانتظام فهو أفضل من 

 
 
 الحاسوب الذي يشغ

 
على الطلبة  أنهكر ل مستعمله عن التركيز املستمر  كما نذ

 
 
ها و يبقى ب انوية التي يدرسون الالتزام باملقرر الدراس ي الذي يحدده أستاذهم في الث

ارا أساسيا ال بديل عنه و و التمارين و الححل  ات خي  فيه فقكم هللا لكل ما هو ولي 

 .خير 

 
 
 و في الاخير ال تنسونا من صالح دعائكم لن

 
ا و ألئمة املسلمين و عامتهم و ا و لوالدين

 .الم عليكم و رحمة هللا و بركاتهالس  
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  مجموعة ألاعداد الصحيحة القسمة إلاقلدية في 

 اء املفاهيمتذكير و بن

 : مجموعة ألاعداد الطبيعية تعريف 

إلى    العددبإضافة صل عليها املجموعة املح    ألاعداد الطبيعية نسمي مجموعة 

ل على مجموعة ــــإلى العدد الناتج و  هكذا نحص  باستمرار  إضافة ثم   𝟎العدد 

 .𝟎 غير منتهية و  أصغر  عنصر فيها هو 

                                                                      

 : مجموعة ألاعداد الطبيعية  خواص

 .𝟎الصفر و هو  أصغر عنصرأي لها  محدودة من ألاسفل .0

 .مجموعة غير منتهية أي ليس لها عنصر أكبر يحدها .8

 . ين هو دائما عدد طبيعييطبيعمجموع عددين  .3

 . يعين ليس دائما عدد طبيالفرق بين عددين طبيعي .4

 .ن هو دائما عدد طبيعييجداء عددين طبيعي .5

 .يس دائما عدد طبيعيم لو قسمة عدد طبيعي على عدد طبيعي غير معد .6

 عددا      :أي   و   الطبيعيينمتى يكون الفرق بين العددين   :10تطبيق 

 .طبيعيا؟

إذا إذا وفقط  طبيعيا عددا     يكون الفرق بين العددين الطبيعيين   :الجواب

 .      مثال         : أي     العدد  أكبر أو يساوي   كان العدد 

نقول عنه هو عدد  سالبا    العددين الطبيعيين إذا كان الفرق بين  :مالحظة

 .صحيحة نسبية موجبةكذلك ألاعداد الطبيعية هي أعداد . صحيح نسبي سالب
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    :  أي   غير معدومعلى عدد طبيعي   طبيعي  قسمةكون تمتى   :18تطبيق 

 .طبيعيا؟ عددا

            :أي   على عدد طبيعي غير معدوم  طبيعي  عدد قسمةكون ت  :الجواب

 معدوما   العدد  على  العدد  باقي قسمةإذا وفقط إذا كان  طبيعيا عددا     

 ىيقبل القسمة عل   العدد مثال عدد طبيعي   حيث   𝟎      : أي 

 .        ألن    

 :   النسبية ةحيصحمجموعة ألاعداد التعريف 

بإضافة صل عليها املجموعة املح     النسبية ةحيصحألاعداد النسمي مجموعة 

كذلك بطرح العدد إلى العدد الناتج و   باستمرار  إضافة ثم   𝟎العدد إلى   العدد 

 .𝟎 بالنسبة إلى رةمتناظو  غير منتهيةهكذا نحصل على مجموعة  و باستمرار   

                                                     

 : ة حيصحمجموعة ألاعداد ال خواص

أكبر  و ألها أصغر عنصر ليس أي  و ال من ألاعلى من ألاسفلال محدودة غير  .0

 .عنصر

 .𝟎و مركزها الصفر أي متناظرة بالنسبة إلى مجموعة غير منتهية  .8

–  صحيح نسبيسمى كل عدد ي .3  . العدد الصحيح النسبي  معاكسأو  نظير   

 . صحيح نسبيين هو دائما عدد حيصحعددين و فرق و جداء مجموع  .4

م ليس دائما و غير معد صحيح نسبيبي على عدد صحيح نسقسمة عدد  .5

 .صحيحا معدوماعدد 

 غير معدوم ح نسبييصحعلى عدد   بي عدد صحيح نس قسمةكون تمتى   :13تطبيق 

 .؟ ياصحيحا نسب عددا    :  أي  
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:  أي   غير معدوم صحيح نسبيعلى عدد    عدد صحيح نسبي قسمةكون ت  :الجواب

   العدد  على  العدد باقي قسمة إذا وفقط إذا كان  ياصحيحا نسب عددا    

    العدد مثال  صحيح نسبيعدد   حيث   𝟎      : أي  معدوما

 .            ألن     يقبل القسمة على

:  أي   غير معدوم صحيح نسبيعلى عدد    عدد صحيح نسبي قسمة نسمي  :مالحظة

بمجموعة ألاعداد    الناطقةألاعداد و يمكننا تعريف مجموعة  .ناطقاا عدد    

عددين صحيحين  املقامو  البسط فيه التي تكتب على شكل نسبة أو كسر يكون 

 .الصفر قام غير معدوم أي ال يساوي نسبيين و نخص بالذكر امل

                                           
 

 
             

 

 

 

 

 

 :تذكير

 .الغير معدومة الطبيعية ألاعداديشير إلى مجموعة    الرمز   .1

 .الغير معدومة النسبية ألاعداد الصحيحةيشير إلى مجموعة    الرمز   .2

 .الغير معدومة ألاعداد العشريةشير إلى مجموعة ي   الرمز   .3

 .الغير معدومة ألاعداد الناطقةيشير إلى مجموعة    الرمز   .4

 .الغير معدومة ألاعداد الحقيقيةيشير إلى مجموعة    الرمز   .5

املقام أبدا ال يكن معدوما  أي ال يساوي الصفر  ألن الصفر ال  حذار     :تحذير

 يقسم أي عدد  فالكتابة 
 

𝟎
بينما الكتابة    مة العدد   مهما كانت قي خاطئة  

𝟎

 
 

 .املختلفة عن الصفر   مهما كانت قيمة العدد  𝟎صحيحة و تساوي   
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يستخدم لعنصر أو عدة عناصر منفردة تنتمي إلى  و الانتماءيشير إلى   الرمز   .6

ينتمي إلى مجموعة ألاعداد الطبيعية   نقرأ العدد و      مجموعة مثال 

      كذلك 
 

 
     و نقرأ ألاعداد     

 

 
تنتمي إلى مجموعة ألاعداد  

 .الناطقة

: مثال تحتوي على عنصر وحيد مجموعة يجب أن نفرق بين عنصر منفرد و  .7

 ما الكتابةبين ينتمي إلى مجموعة ألاعداد الطبيعية  و نقرأ العدد     

مجموعة ألاعداد  في محتواة  العدد املجموعة املكونة من و نقرأ       

 .الطبيعية

و هي املجموعة التي ال تحتوي       أو بالرمز  نرمز إلى املجموعة الخالية بالرمز  .8

 .أي عنصر

 في  محتواة مجموعاتأو عدة  جموعةو يستخدم مل الاحتواءيشير إلى   الرمز   .9

مجموعة ألاعداد الطبيعية و نقرأ      مثال ( توجد بداخلهاأي )مجموعة 

 لدينا  كذلك  صحيحة النسبيةمجموعة ألاعداد ال في  محتواة

                                                            

و يستخدم لتقاطع مجموعتين أو عدة مجموعات و هي  التقاطعيشير إلى   الرمز   .11

في  نتمي إلى تلك املجموعاتأي ت) اتبين هذه املجموع املشتركة العناصر مجموعة 

لدينا أيضا مجموعة قواسم العدد و            مثال ( آن واحد

   و مجموعة قواسم العدد الطبيعي                 هي    الطبيعي 

هي   و مجموعة قواسم العدد الطبيعي                 هي 

   و    للعددين الطبيعيين  و عليه مجموعة القواسم املشتركة         

  أي               علما أن   هو مجموعة قواسم قاسمهما املشترك 

            . 
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و يستخدم إلتحاد مجموعتين أو عدة مجموعات و هي   إلاتحاديشير إلى   الرمز   .11

  تركة مأخوذة مرة واحدة من دون تكرارالعناصر املشتركة و الغير مشمجموعة 

( و ليس بالضرورة كلها املجموعات إحدى هذهأي تنتمي إلى )بين هذه املجموعات 

 ينالعددإحدى لدينا أيضا مجموعة قواسم و          مثال 

 :هي      أو    نالطبيعيي

                                                          

أو أي أداة تفيد املشاركة و نعبر عن "  و"ا نعبر عن التقاطع بحرف العطف لغت     .12

شيئين يمكن الجمع  الاختيار بينداة تفيد أو أي أ "أو"إلاتحاد بحرف العطف 

 .بينهما
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     القسمة إلاقلدية في مجموعة ألاعداد الصحيحة

 :(عدد مثالي) التام عدد الطبيعيتعريف ال

كل قواسمه ألاصغر منه تماما  جموعم   كل عدد طبيعي ا تاماا طبيعيددعنسمي 

 . يساوي ذاك العدد 

   هو املختلفة عنه ألن مجموع قواسمه  عدد تامهو   العدد   :10مثال 

         و                                              

   املختلفة عنه هو ألن مجموع قواسمه  عدد تام  هو   العدد   :18مثال 

              و                                   

 .عددين تامين     و     بإتباع نفس الطريقة بين أن العددين    :14تطبيق 

 :(العددان املتراضيان) نين املتحابيالطبيعي نيعددتعريف ال

ة ألي منهما يساوى إذا كان مجموع القواسم املختلف متحابان نقول عن عددين أنهما

حيث أن مجموع قواسم  متحابان 284و  221العددان : مثال ذلك . العدد آلاخر

𝟎         :   هو    العدد       𝟎             𝟎       

  𝟎                :      هو      في حين أن مجموع قواسم العدد

 :  قابلية القسمة في

يقسم      القول أن العدد. غير معدوم    عددان صحيحان نسبيان و   و     :فتعري

قاسم      نقول كذلك أن         :  حيث     يعني وجود عدد صحيح    العدد

 .  مضاعف للعدد     أو أن     للعدد

  .  يقسم     ونقرأ         r  نكتب   

 :أمثلة
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           مضاعف للعدد       أو أن      قاسم للعدد     نقول أن  . 

                 مضاعف للعدد       أو أن       قاسم للعدد      نقول أن   . 

              مضاعف للعدد       أو أن       قاسم للعدد      نقول أن   . 

          كل عدد يقسم نفسه قاسم لجميع ألاعداد و      نقول أن. 

          غير معدومة تقسم النسبية كل ألاعداد الصحيحة  نقول أن    . 

  الصفر ال يقسم أي عدد حذار. 

                                   أي   نفس القواسم في املجموعة       و    نيللعددين الصحيحين النسبي  :مالحظة

 .            و                         

 :  قلدية في مجموعة ألاعداد الصحيحةالقسمة إلا

الذي ولد سنة  إقليدسنسبة إلى عالم الرياضيات اليوناني  بالقسمة إلاقلديةسميت 

قبل امليالد و عاش في مدينة إلاسكندرية املصرية و تتألف عملية القسمة  311

و العدد الصحيح  املقسومالذي يسمى      إلاقليدية من العدد الصحيح النسبي

يكون طبيعيا و من العدد الصحيح ما و عادة  القاسمو يسمى     سبي الغير معدومالن

و هو  الباييالذي يسمى     و العدد الطبيعي حاصل قسمةالذي يسمى      النسبي

    .   أصغر تماما من القيمة املوجبة للعدد

 بالكتابة    𝟎         : حيث            الكتابة نسمي

  .للقسمة إلاقلدية ألافقية

 للقسمة إلاقلدية ةعموديبالكتابة ال  شكل املوافقنسمي ال.  
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           :        هي   على     القسمة إلاقليدية للعدد   :مثال

 

 

 .على التوالي  و   هما    على     العدد قسمة أي حاصل قسمة و باقي 

     العدد قسمة حاصل قسمة و باقي ة عين بإتباع نفس الطريق   :15تطبيق 

 .𝟎 على  𝟎   و العدد  على 

 .    يقسم     يساوي الصفر  نقول    على     إذا كان بايي قسمة   :مالحظة

لتحديد القاسم املشترك ألاكبر خوارزمية أقليدس   

كبر بين هي تقنية تمكننا من تحديد القاسم املشترك ألا مية أقليدسز خوار  : تعريف

 .طبيعييننسبيين عددين صحيحين 

 

 

 

 

 

     :هو       و     القاسم املشترك للعددين الطبيعيين   :مثال

 .    طبيعيين بحيث نسبيين عددين صحيحين    و   نعتبر   : الطريقة

 و      على    ثم نقوم بقسمة     ليكن الباقي هو و    على    نقوم بقسمة

ثم       لنعتبر أن الباقي هو و     على     ثم نقوم بقسمة      الباقي هو ليكن

 .   نكرر العملية حتى يكون الباقي هو و      على      نقسم

 .مو خر بايي غير معداهو     و     القاسم املشترك ألاكبر ل
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                   :أي        :أخر باقي غير معدوم هو            

 

 

 

 .266يقسم  388  ألن  388 :هو  266و  388 للعددين ألاكبر  ملشتركالقاسم ا  :مثال

 

 :مضاعفين متعاقبين لعدد صحيح عددين نبيحصر ال

حاصل     عدد صحيح نسبي غير معدوم و    عدد صحيح نسبي و    ليكن

    الصحيح   نسمي حصرا للعدد             أي     على      قسمة

 الكتابة التالية   للعدد الصحيح  ين بين مضاعفين متعاقب

                                         

بين مضاعفين متتاليين     هو حصر للعدد            𝟎    :مثال

𝟎        𝟎        : نلل     للعدد الصحيح       𝟎  

           و             و              وهذا بأخذ

فإن   سم العدد الطبيعي الغير معدوم يق  إذا كان العدد الطبيعي      :نتيجة

يمثل أخر باقي غير معدوم    ألن العدد      القاسم املشترك ألاكبر لهما هو العدد  

 𝟎             :أي   على    لخوارزمية إقليدس لقسمة العدد 
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   :10محلول تمرين 

     ثم عين حصرا للعدد     العدد الطبيعي على    العدد الصحيح عين باقي قسمة

 :في كل حالة من الحاالت آلاتية   بين مضاعفين متعاقبين للعدد 

i.               و        . 

ii.          و        . 

iii.            و        . 

 :  الحل

I.                    على        هو حاصل قسمة    أي

                            إذن    .هو  بايي القسمة   و     

 .               أي     

II.                و    على       هو حاصل قسمة  أي  

                           إذن              .هو  بايي القسمة   

 .             أي     

III.                        هو حاصل         أي

 .هو  بايي القسمة      و    على       قسمة  

                                             إذن      

 .                     أي 
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    :18تمرين محلول 

 .  هو       على  تهباقي قسم عدد الصحيح    ليكن 

i.  ؟   على    ما هو باقي قسمة العدد  

ii.  ؟   على    ما هو باقي قسمة العدد  

         معناه يوجد عدد صحيح     هو     على      قسمة العدد  باقي           :الحل

              : حيث (       على      قسمة حاصل) 

i. و                    تكافئ                عليه   و 

 .   هو     على      أي بايي قسمة                   منه

ii. و                   تكافئ                عليه   و  

 .𝟎  هو    على      أي بايي قسمة   𝟎               منه
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 ألاعداد ألاولية و تطبيقاتها

  أكبر تماما من نسمي عددا طبيعيا   :تذكير بتعريف العدد الطبيعي ألاوليال

 .و العدد نفسه   العدد إذا كان له قاسمان مختلفان فقط و هما بالعدد ألاولي

 :اتمالحظ

 . عدد أولي هو  أصغر  .0

 .ليس أولي ألن له قاسم و حيد و هو  نفسه  العدد  .8

 .ليس أوليا ألن له ما ال نهاية من القواسم 𝟎العدد  .3

 . مركبايسمى عددا العدد الذي ليس أوليا  .4

 (.مبرهنة إقليدس)يوجد عدد غير منتهي من ألاعداد ألاولية  .5

يعية إما هو عدد أولي أو جداء عوامل طب  كل عدد طبيعي أكبر تماما من  .6

 (.النظرية ألاساسية في الحساب)أولية 

.  82.  83.  02.  07. 03.  00.  7.  5.  3. 8:    هي ألاعداد ألاولية ألاصغر من مئة .7

30  .37  .40  .43  .47  .53  .52  .60   .67  .70  .73  .72  .23  .22  .27 . 

ختلف تماما إيجاد قاسم لهذا العدد ميكفي  ليس أولي هإلثبات عدد طبيعي أن .2

كقاسم   ليس أولي ألنه يقبل    عن الواحد و العدد نفسه مثال العدد 

 .   و   مختلف عن 

يكفي إثبات أن ال يقبل قاسم أصغر من جذره  أوليإلثبات عدد طبيعي أنه  .2

بينما             ألنعدد أولي    مثال   التربيعي سوى العدد 

عدد أولي     و عليه    ال تقسم     و   منه و هي   ألاعداد ألاولية ألاصغر 

 .(إيراطوستانتسمى هذه الخاصية بخاصية )
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 .222, 45,  810 , 087 , 012:  أدرس أولية ألاعداد الطبيعية التالية :16تطبيق 

 : تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل طبيعية أولية

فيكون حسب النظرية ألاساسية        عدد طبيعيا أكبر تماما من الواحد   ليكن 

أي بعبارة أخرى إذا   جداء عوامل أولية طبيعيةإلى  يفككأو  عدد أوليفي الحساب إما هو 

 عملية التحليلإلى جداء عوامل طبيعية أولية تسمى  تفكيكهعدد ليس أوليا فإن   كان 

على    ة العدد الطبيعيو للقيام بهذه العملية نقوم بقسم, إلى جداء عوامل أولية طبيعية 

آخر عدد أولي يقسم العدد  إلى    مجموعة ألاعداد ألاولية مرتبة تصاعديا بدءا من العدد 

نكرر العملية و إذا لم يقبل نمر  إلى العدد ألاولي الذي    فإذا قبل القسمة على العدد    

إلى غاية . إلخ......     , ,    ة ثم نكرر نفس إلاجراء مع باقي ألاعداد ألاولي  بعده و هو 

 .و هنا تتوقف العملية  حصولنا على العدد 

 .721ى جداء عوامل طبيعية أولية العدد حلل إل:  17تطبيق 

 :الحل

نستعين بالكتابة العمودية إلجراء عمليات القسمة املتتابعة على ألاعداد ألاولية كما في 

 8على   361و بقسمة  361نحصل على  8على  781الشكل املقابل حيث نقوم بقسمة 

نحصل  8على  21بقسمة  و   21نحصل على  8على  021و بقسمة  021نحصل على 

 و   3  هو و نمر للعدد ألاولي الذي بعده  8ال يقبل القسمة على   45  أن بما  و  45على 

ال  5و بما أن   5نحصل على   3على   05بقسمة   و  05نحصل على  3على   45بقسمة 

نحصل  5على   5بقسمة  و  5نمر للعدد ألاولي الذي بعده و هو  3قسمة على يقبل ال

 .واحدو  هنا تتوقف عملية القسمة لحصولنا على العدد  0على 
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                        :كما يمكننا كتابة التحليل أفقيا كما يلي

 .احدةمرة و   مرتين و املعامل   أربع مرات و املعامل   أي املعامل 

    د اعدحلل إلى جداء عوامل طبيعية أولية ألا  بنفس الطريقة:  12تطبيق 

 .      و      و      و         

 : تحليل إلى جداء عوامل طبيعية أوليةتطبيقات ال

I.  قواسم عدد طبيعي ددتعين ع : 

فيكون تحليله حسب        عدد طبيعيا أكبر تماما من الواحد   ليكن 

 : ساسية في الحساب من الشكلألا  النظرية

                                                      
     

        
         

مختلفة عن ) نى ثأعداد طبيعية أولية متمايزة مثنى م   , .....,    ,     :حيث

عدد طبيعي غير   علما أن  أعداد طبيعية    , .....,    ,       و (  بعضها البعض 

 هو بالضبط الجداء  العدد الطبيعي  عدد قواسمفيكون   .معدوم
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             :           هو كما يلي    تحليل العدد    :مثال

                  هو الجداء      د وعليه عدد قواسم العد

                             و يساوي الجداء

     و           ةد الطبيعياعدعدد قواسم ألا  عين بنفس الطريقة:  12تطبيق 

 .      و      و 

 : 12حل مختصر للتطبيق 

 . 24 هو بالضبط      عدد قواسم العدد الطبيعي 

 .  هو بالضبط      عدد قواسم العدد الطبيعي

 .   هو بالضبط      عدد قواسم العدد الطبيعي 

 .128   هو بالضبط       عدد قواسم العدد الطبيعي 

II. تعين مجموعة قواسم عدد طبيعي : 

فيكون تحليله حسب        عدد طبيعيا أكبر تماما من الواحد   ليكن 

 : ألاساسية في الحساب من الشكل النظرية

                                                      
     

        
         

في الجداء السابق      و  بأي عدد طبيعي محصور بين    عند قيامنا بتعويض 

            و بتكرار العملية مع جميع ألاعداد  طبيعي للعدد  نتحصل على قاسم

 و التي عددها بالضبط  احد نجد كل قواسم العدد الطبيعي  في آن و 

                                                      

             :           هو كما يلي    تحليل العدد    :مثال

                  هو الجداء      وعليه عدد قواسم العدد 

 :و  هي كتالي               و يساوي الجداء 
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 :هي و    و بترتيبها نحصل على كل قواسم 

d(720)={1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,15,18,20,24,30,36,40

,45,48,60,72,80,90,120,144,180,240,360,720}. 

 .     قواسم العدد الطبيعي عين بنفس الطريقة:  10تطبيق 

 :إلى جداء عوامل أولية طبيعية هو    لدينا تحليل العدد :  01تطبيق  حل

                                                                   

                  هو الجداء      وعليه عدد قواسم العدد 

 :و  هي كتالي          و يساوي الجداء      

                 

                 

                

                 

                 

                 

                    

                      

                     

                   

                   

                    

 

 :و هي    و بترتيبها نتحصل على كل قواسم 
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d(126)= {1,2,3, 6,7, 9,14, 18, 21, 42, 63, 126 }. 

و   9999و    78125  ةد الطبيعياعدقواسم ألا  عين بنفس الطريقة:  11تطبيق 

 .    و      

 

III.  طبيعيين ينعددألاكبر ل املشتركقاسم التعين : 

  : القاسم املشترك ألاكبر لعددين طبيعيينتذكير بتعريف ال

نسمي مجموعة القواسم املشتركة لهذين  .غير معدومين طبيعيين عددين  و   ليكن 

في آن واحد و   و    العددين هي مجموعة كل ألاعداد الطبيعية التي تقسم العددين 

دائما قاسم مشترك للعددين   ألن العدد ( فارغة)خالية عليه هذه املجموعة ليست 

و    للعددين   بالقاسم املشترك ألاكبرو نسمي أكبر عنصر في هذه املجموعة   و    

 .         ونرمز له بالرمز     

 :مالحظات

أوليان أنهما   و     نقول عن العددين الطبيعيين               إذا كان .1

 .                أوليان فيما بينهما ألن   و     :مثال  يما بينهماف

 . هو دائما العدد    و     للعددين الطبيعيين  القاسم املشترك ألاصغر  ! حذار  .2

هي مجموعة قواسم قاسمهما املشترك   و   للعددين ة مجموعة القواسم املشترك .3

 .ألاكبر

  خوارزمية إقليدسبواسطة    و     للعددين   ملشترك ألاكبرالقاسم ايمكننا تعيين  .4

 .إلى جداء عوامل أولية طبيعيةبالتحليل و  كذلك ( بالطرح املتتالي أوبالقسمة ) 

 (تبديلي أي ترتيب العددين غير مهم)                          .5

 .            فإن   يقسم العدد الطبيعي   إذا كان العدد الطبيعي  .6
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  و   للعددين الطبيعيين الكيفيين  مجموعة القواسم املشتركة  عين:  08تطبيق 

 .  علما أن  قاسمهما املشترك ألاكبر هو 

هي   و   للعددين الطبيعيين مجموعة القواسم املشتركة  نحن نعلم أن:  الحل 

 .   مجموعة قواسم  مجموعة قواسم قاسمهما املشترك ألاكبر و عليه هي

d(24)= {1, 2, 3, 4, 6, 8,12, 24 }. 

 

 : تعين القاسم املشترك ألاكبر  باستخدام التحليل

حيث تحليلهما إلى جداء عوامل أولية  عددين طبيعيين غير معدومين  و   ليكن 

          :  يعطى من الشكل

                             
     

       
                     و      

     
       

  
       

أعداد طبيعية أولية    (اليو على الت    , .....,    ,     (      , .....,    ,       :حيث

, .....,    ,     (   , ..... ,   ,     و   ( مختلفة عن بعضها البعض)متمايزة مثنى متنى 

 .ينغير معدوم ينطبيعي ينعدد    و  علما أن  أعداد طبيعية  (على التوالي    

 و عليه

 

 

 

 

هو جداء    و   القاسم املشترك ألاكبر للعددين الطبيعيين 

 .كة املأخوذة بأصغر أس و من دون تكراركل عواملها املشتر 
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 .𝟎𝟎   هو 𝟎𝟎  و  𝟎𝟎  املشترك ألاكبر للعددين  القاسم  :مثال

              هو   7511تحليل العدد 

              هو   3511تحليل العدد 

          نالحظ جداء العوامل املشتركة املأخوذة بأصغر أس هو  

 .بثالث طرق مختلفة 6511و  8141القاسم املشترك ألاكبر للعددين  عين : 13تطبيق 

 (التحليل إلى جداء عوامل أولية:   )الطريقة ألاولى         :الحل 

               هو   6511تحليل العدد 

                      هو 2040  تحليل العدد

         نالحظ جداء العوامل املشتركة املأخوذة بأصغر أس هو  

 .𝟎   هو 𝟎 𝟎 و  𝟎𝟎  القاسم املشترك ألاكبر للعددين وعليه 

 ("القسمة " خوارزمية إقليدس :   )ثانيةالطريقة ال

                

               

              

             

            

          

       𝟎   𝟎𝟎   𝟎 𝟎         :أي       :أخر باقي غير معدوم هو 
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 ("الطرح املتتالي " خوارزمية إقليدس :   )ثالثةالطريقة ال

               

               

              

              

              

             

            

            

            

            

           

          

         

         

        

 

       𝟎   𝟎𝟎   𝟎 𝟎         :أي       :أخر باقي غير معدوم هو 
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IV. تعين املضاعف املشترك ألاصغر لعددين طبيعيين : 

  : ر لعددين طبيعيينصغاملشترك ألا  عفاضاملتذكير بتعريف ال

املشتركة  ضاعفاتاملنسمي مجموعة  .عددين طبيعيين غير معدومين  و   ليكن 

في   و    العددين  هاقسميلهذين العددين هي مجموعة كل ألاعداد الطبيعية التي 

العدد مضاعفات ألن ( ما ال نهاية)ية منتهآن واحد و عليه هذه املجموعة ليست 

غير  ر عنصر صغو نسمي أ  و    للعددين  ةمشتركهي مضاعفات دائما     

نرمز له  و   و    للعددين   رصغاملشترك ألا  عفاضباملفي هذه املجموعة  معدوم

 .         بالرمز  

 :مالحظات

أنهما   و    نقول عن العددين الطبيعيين              إذا كان  .1

بالرمز  أوليان فيما بينهما ألن    و     :مثال بينهماأوليان فيما 

                     . 

 مختلف تماما   و     للعددين الطبيعيين  املشترك ألاصغر املضاعف  ! حذار .2

 .𝟎العدد  عن

هما عفامض عفاتامضهي مجموعة   و   للعددين املشتركة  عفاتاضمجموعة امل .3

 .رصغاملشترك ألا 

تعيين أول بواسطة    و    للعددين   رصغاملشترك ألا  عفاضامليمكننا تعيين  .4

هذه الطريقة غير فعالة مع ألاعداد )   و    مضاعفات كل من  تقاطع ملجموعتي

 استنتاجهكما يمكننا  إلى جداء عوامل أولية طبيعيةبالتحليل و  كذلك ( الكبيرة

 .ألاكبر بداللة القاسم املشترك

 (تبديلي أي ترتيب العددين غير مهم)                          .5

 .           فإن    يقسم العدد الطبيعي   إذا كان العدد الطبيعي  .6
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  و   للعددين الطبيعيين الكيفيين  مجموعة القواسم املشتركة  عين:  14تطبيق 

 .05ر هو صغهما املشترك ألا عفامضعلما أن  

هي   و   للعددين الطبيعيين املشتركة  عفاتاضمجموعة امل نحن نعلم أن:  الحل 

    عفات امضر و عليه هي مجموعة صغهما املشترك ألا عفامض عفاتامضمجموعة 

M(15)= {0, 15, 30, 45, 60, 75,90, ………. }. 

 

 : ر  باستخدام التحليلصغاملشترك ألا  عفاضتعين امل

حيث تحليلهما إلى جداء عوامل أولية  عددين طبيعيين غير معدومين  و   ليكن 

          :  يعطى من الشكل

                             
     

       
                     و      

     
       

  
       

أعداد طبيعية أولية    (على التوالي    , .....,    ,     (      , .....,    ,     :  حيث

, .....,    ,     (   , .....,    ,     و   ( مختلفة عن بعضها البعض)نى ثمتمايزة مثنى م

 .نيغير معدوم ينطبيعي ينعدد    و  علما أن  أعداد طبيعية  (على التوالي    

 و عليه

 

 

 

هو جداء كل    و   املضاعف املشترك ألاصغر للعددين الطبيعيين 

 .عواملهما املشتركة و الغير مشتركة املأخوذة بأكبر أس و من دون تكرار
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 .52511   هو 7511و  3511ر للعددين صغاملشترك ألا  عفاضامل  :مثال

              هو   7511تحليل العدد 

              هو   3511تحليل العدد 

   ر أس هو كباملأخوذة بأ و الغير مشتركة نالحظ جداء العوامل املشتركة

                                                    

بثالث طرق  6511و  8141ر للعددين صغاملشترك ألا  عفاضامل عين:  05تطبيق 

 .مختلفة

 (التحليل إلى جداء عوامل أولية:   )الطريقة ألاولى:         الحل 

                   هو 6511تحليل العدد 

                        هو 2040  تحليل العدد

 هو  جداء العوامل املشتركة و الغير مشتركة املأخوذة بأكبر أسنالحظ 

                                                

 .       هو 𝟎 𝟎 و  𝟎𝟎  ر للعددين صغاملشترك ألا  عفاضاملوعليه 

 (8141و  6511ع ملجموعتي مضاعفات كل من تعيين أول تقاط:   )ثانيةالطريقة ال

 :هي       العدد الطبيعيمجموعة مضاعفات 

M(2040)= {0, 2040, 4080, 6120, …... , 660960, 663000, 669500, .…. }. 

 :هي 6500  العدد الطبيعيمجموعة مضاعفات 

M(6500)= {0, 6500, 13000, 19500, …... , 656500, 663000, 665040, .…. }. 
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  :أي  663000   :غير معدوم هو  تقاطع ول أ

                             𝟎 𝟎   𝟎𝟎     𝟎𝟎𝟎       

 

 (إستنتاجه بداللة القاسم املشترك ألاكبر) :   ثالثةالطريقة ال

  و عليه  81  هو 8141و  6511القاسم املشترك ألاكبر للعددين نعلم أن 

                             𝟎 𝟎   𝟎𝟎  
 𝟎 𝟎   𝟎𝟎

 𝟎
       

 :أي            

                                𝟎 𝟎   𝟎𝟎     𝟎𝟎𝟎       

 

العالقة بين املضاعف املشترك ألاصغر و القاسم املشترك 

  ألاكبر لعددين طبيعيين

 

القاسم املشترك ألاكبر  ماه          و              ليكن  (:نظرية)مبرهنة 

إذن جداءهما     و    الطبيعيين  للعددينو املضاعف املشترك ألاصغر  على التوالي 

 :يساوي جداء هذين العددين أي يحققان العالقة
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   :13تمرين محلول 

أن قاسمهما  إذا علمت    و 𝟎  املضاعف املشترك ألاصغر للعددين  عين .1

 .  املشترك ألاكبر هو 

إذا علمت أن     و  𝟎   القاسم املشترك ألاكبر للعددين  عين .2

 .𝟎   املشترك ألاصغر هو  هماضاعفم

املشترك هما ضاعفمإذا علمت أن    و    الطبيعيينأدرس قيم العددين  .3

 . قاسمهما املشترك ألاكبر هو و     ألاصغر هو 

         :الحل 

          و  𝟎  املضاعف املشترك ألاصغر للعددين  عينت . 

              𝟎     
  𝟎   

       𝟎    
 

  𝟎   

  
  𝟎𝟎         

     و  𝟎   القاسم املشترك ألاكبر للعددين  عين . 

                         𝟎  
       𝟎

            𝟎 
 

       𝟎

   𝟎
             

أن مضاعفهما املشترك ألاصغر  اعلم   و   قيم العددين الطبيعيين  ةسادر  . 

 :نحن نعلم أن . قاسمهما املشترك ألاكبر هو و     هو 

                                         



 

30 

    :   أي       إذن نبحث ألاعداد الطبيعية التي جداءها يساوي 

      و عليه   
  

 
 و تعطى مجموعة   قاسمان للعدد    و   معناه     

 :من الشكل   قواسم 

                                     

 :مجموعة الثنائيات التالية يتنتم   و   يكون عندئذ قيم 

                                                                           

فإن الثنائيات                     و                   و بما أن

 :الوحيدة التي تحقق املطلوب هي
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 هاخواصو  القوى الصحيحة

  : القوى الصحيحةتذكير بتعريف ال

   الرتبة  اتذوة القنسمي  .طبيعي غير معدوم عدد   حقيقي كيفي و عدد  ليكن 

 :حيث     العدد  للعدد الحقيقي 

                                                  
                    

  عامال
 

 .طبيعي غير معدوم عدد   و      غير معدوم حقيقي  عدد أجل كل نم: ةمالحظ

                                                   لدينا 
 

  
 

𝟎            :       لدينا       حقيقي عدد أجل كل نم         : الحاصط    

   :أمثلة

 .               𝟎   𝟎   𝟎   𝟎   𝟎   𝟎𝟎𝟎 

 .                                   𝟎   
 

 𝟎 
 𝟎 𝟎  

 .                          𝟎 𝟎𝟎  
 𝟎   𝟎       𝟎               

 𝟎𝟎   عامل 
 

محرك  اسم قأشتو منه   " gogol"      جوجول بالعدد        نسمي العدد 

  .صفر    متبوع ب   و  يعني العدد  لالنترنت   Google   البحث العالمي



 

32 

 أجل كل نم و   و        ينين حقيقيين غير معدومعدد أجل كل نم     :خواص        

 :لدينا    و       ينطبيعي ينعدد

1.                                      

2.                                             
  

  
                                   

3.                                                      

4.                                               

5.                                                    
 

 
 
 
 

  

  
         

6.                                                             

 

 

                                                     

 

 : لدينا  من الخاصية رقم :   البرهان

                     

 :لدينا  و من الخاصية رقم 

                               

     و       ينطبيعي ينعدد أجل كل نم و   حقيقي  عدد أجل كل نم  :01 الزمة   

 :لدينا    نسبي  و كل عدد صحيح (غير معدوم   )
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 :  البرهان

  عندئذ       يكتب من الشكل    عددا زوجيا فإن   إذا كان 

  :من الخواص السابقة يكون 

                   
 
        

  يكتب من الشكل    يا فإن فردعددا   إذا كان         

 :السابقة يكون  الزمةعندئذ من ال

                   
 
                         

 

 

 

 

 

 :لدينا    نسبي  من أجل كل عدد صحيح         :18 زمةال     

                   
  إذا  كان   عدد زوجي    

إذا  كان   عدد فردي   
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  املوافقات في 

 :ن صحيحين نسبيين بترديد عدد طبيعي غير معدوميتوافق عددي

نقول ,  عدد طبيعي غير معدوم  حيحين نسبيين و عدديين ص  و   ليكن 

نفس باقي إذا كان لهما    العدد  ترديدب متوافقان   و   عن العددين  

 ترديدب   يوافق  و نقرأ             :و نكتب     القسمة إلاقلدية على

 .  قسمتهما علىنفس الباقي عند لهما    و   :   أي   

    :ةلأمث

              و    و معناه    بترديد    يوافق       و نقرأ

 . و هو العدد    قسمتهما علىعند  نفس الباقيلهما    

            𝟎       و     بترديد     يوافق   و نقرأ

و هو     قسمتهما علىعند  نفس الباقيلهما     و    معناه 

 . العدد 

       𝟎       و   7و معناه  1  بترديد  0 يوافق  7أ    و نقر

 .0و هو العدد  1  قسمتهما علىعند  نفس الباقيلهما  𝟎

 𝟎     لدينا   من أجل كل عدد صحيح    

 

 

 

عدد طبيعي غير   عددان صحيحان نسبيان و   و    ليكن     :مبرهنة        

كان  نفس الباقي في القسمة إلاقلدية على إذا وفقط إذا  و    ــــمعدوم يكون ل

 .   مضاعفا للعدد     
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     :41تمرين محلول 

i. ؟ماذا تالحظ    على      و      ين العددكل من باقي قسمة  عين  

ii. ؟     متوافقان بترديد   و     ان العدد هل  

iii.  متوافقان بترديد        و      بين أن العددين               

 . على      هو باقي قسمة  ما

iv.  متوافقان بترديد        و      بين أن العددين               

 . على      هو باقي قسمة  ما

           :الحل

i.  أن لهما نفس نالحظ   و ه   على      و      ين العددكل من باقي قسمة

:   و نكتب   العدد  متوافقان بترديد    و      ين العدد و نقول أن    و هو الباقي 

  𝟎        . 

ii. ألن ليس لهما نفس باقي      متوافقان بترديدليس    و     ان العدد

 . و   على الترتيب   و هما   القسمة على 

iii. و هو       لهما نفس باقي قسمة على        و       أن العددين  بما

 .  هو   على      مة باقي قس و عليه        متوافقان بترديدفهما   

iv.  و هو      لهما نفس باقي قسمة على        و       بما أن العددين

 .  هو   على      مة باقي قس و عليه        فهما متوافقان بترديد  

عدد طبيعي غير معدوم   عددان صحيحان نسبيان و   و    ليكن    :نتيجة        

 .   مضاعفا للعدد     كان  إذا وفقط إذا    متوافقان بترديد  و    ــــيكون ل
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 :  البرهان

: حيث  نعلم أن يوجد عدد صحيح     باقي قسمته على  عدد صحيح و    ليكن

   بتالي  و            ومنه         و          

 .  ـــ مضاعف ل

  

 

 

 

 ( 03الكتاب املدرس ي صفحة )     :05تمرين محلول 

 :من بين املوافقات آلاتية أذكر الصحيحة و الخاطئة

1)          
2)         𝟎  
3)           
4)          
5)           
6)            
7)             
8)           

 .         ف عن لختعدد طبيعي غير معدوم ي  ليكن    :خاصية        

 .    على باقي قسمته  يوافق بترديد    كل عدد صحيح                        

 

ليس    و          فمثال        هو الباقي إال إذا كان   ول أن نق :مالحظة

         و        ألن   أما الباقي هو        ألن   على    باقي قسمة 
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           :الحل

 .    صحيحة         إذن  .          و            (1

𝟎  و 𝟎          (2  .صحيحة  𝟎         إذن .  𝟎       

. خاطئة          إذن  .              و              (3

 .         ونكتب 

 .صحيحة        إذن  .          و           (4

لى ع   و بما أن باقي قسمة العدد   هو إذن   على      باقي قسمة .          (5

 .صحيحة            فإن  هو  كذلك   

   باقي قسمته على    يوافق بترديد     و بما أن العدد                (6

 .صحيحة           نستنتج أن 

7)         𝟎 في باقي ال تحصلنا على نفس             و          

 .صحيحة             إذن    على  ةقسمال

لم نحصل على نفس الباقي في             و                   (8

 .         نكتب  و. خاطئة          إذن    القسمة على 

   ــ مضاعف ل    يمكن البرهان على أن            للبرهان على أن    :طريقة

 . نفس البايي في القسمة إلاقلدية على  ما له   و    على أن   أو البرهان             

 



 

38 

 ( 03الكتاب املدرس ي صفحة )     :16تمرين محلول 

بايي و     ىلع   بايي قسمة         عين في كل حالة من الحاالت آلاتية

 .ثم أذكر صحة أو خطأ املوافقة.    ىلع   قسمة

1)            
2)            
3)      𝟎    
4)            

           :الحل

هو   على      باقي إذن.               و              (1

  إذن  لهما نفس الباقي في القسمة على     و     منه  و  هو   على     و باقي   

 .   صحيحة        

على      إذن باقي .             و                  (2

   لهما نفس الباقي في القسمة على   و      منه  و  هو   على    و باقي   هو    

 .    صحيحة           إذن  

𝟎 و              (3 و   هو    على     إذن باقي .          

إذن    لهما نفس الباقي في القسمة على ليس    و     و منه   هو   على    باقي 

  .   𝟎     و نكتب .  ةخاطئ    𝟎     

  هو     على     إذن باقي .             و              (4

إذن     لهما نفس الباقي في القسمة على    و     منه  و  هو    على    و باقي 

 .    صحيحة           
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  خواص املوافقات في 

 

 

 

𝟎    لدينا        :  البرهان  . مضاعف للعدد     و منه       

 

 

 

 و   فإن لـ     نفس البايي في القسمة إلاقليدية على     و      إذا كان لـ      : البرهان

 .  نفس البايي في القسمة إلاقليدية على    

  

 

 

 (       و          : ) أعداد صحيحة حيث     و ,           :  البرهان

 (         و           ) يعني  (         و          ) 

 بالجمع طرف إلى طرف نجد           ( عددان صحيحان    و   )     

 .      عدد صحيح فإن        بما أن                  

 "الخاصية الانعكاسية "     :10الخاصية 

    غير معدوم و من أجل كل عدد صحيح   من أجل كل عدد طبيعي  

                                        :لدينا        

 

 "ة تبديليالخاصية ال"       :18الخاصية        

 . عدد طبيعي غير معدوم   ان و  صحيح انعدد  و           

              :فإن             إذا كان          

 
 

 "ية تعدالخاصية امل"     :13الخاصية 
 . ةد صحيحاعدأ   و    ,   .غير معدوم   من أجل كل عدد طبيعي 

       :   فإن   )       و            (إذا كان  
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 (       و          : ) أعداد صحيحة حيث     و ,  ,           :  البرهان

 (         و           ) يعني  (         و          ) 

     بالجمع طرف إلى طرف نجد  (عددان صحيحان    و   )

                                                          

 .          عدد صحيح فإن        بما أن   

 

 

 

 

 (       و          : ) أعداد صحيحة حيث     و ,  ,           :  البرهان

 (         و           ) يعني  (         و          ) 

     ينا دل      (عددان صحيحان    و   )       
                                 

                    

 .          عدد صحيح فإن             نبما أ 

 

 

 

 "مع الجمع تالؤمخاصية ال"     :14الخاصية 

 . ةد صحيحاعدأ   و    ,   ,   .غير معدوم   من أجل كل عدد طبيعي 

             :   فإن   )       و            (إذا كان  

 

 "مع الضرب تالؤمخاصية ال"     :15الخاصية 

 . ةد صحيحاعدأ   و    ,   ,   .ومغير معد   من أجل كل عدد طبيعي 

             :   فإن   )       و            (إذا كان  

 

 "مع القوى الصحيحة تالؤمخاصية ال"     :16الخاصية 

 ان صحيحان عدد و من أجل كل.   و      انغير معدوم  انطبيعي انمن أجل كل عدد

           :    فإن         إذا كان                       .  و   

             :   فإن   )       و            (إذا كان  
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 ( 50الكتاب املدرس ي صفحة )     :17تمرين محلول 

 .           و        ,          : يةالتلتكن ألاعداد الصحيحة ال

 .  على العدد      و    ,      عين باقي قسمة ألاعداد (1

   ,          ,       ,       قسمة كل من  املوافقات عين باقي باستعمال (2

       ,         𝟎    ,            𝟎. 

           :الحل

على      و    ,      عين باقي قسمة ألاعدادحاسبة نجد أن بواقي ألاعداد  مالعباست .1

 .على الترتيب   ,  ,  هي    العدد 

               و                    ,                 

    :لدينا .2
       
       

 . و منه البايي هو           نجد  خاصية الجمعبتطبيق     

 لدينا:    
       
       

بما أن  و            نجد  خاصية الضرببتطبيق    

 . منه البايي هو و              نجد   خاصية التعديبتطبيق           

 لدينا:    
       
       
       

و منه البايي              نجد  خاصية الجمعبتطبيق    

 . هو 

 أي           نجد   خاصية القوى بتطبيق          : لدينا             

 . و منه البايي هو 

 لدينا:    
       
       
       

و بما               نجد  خاصية الضرببتطبيق    

و منه                نجد   خاصية التعديبتطبيق           أن 

 . البايي هو 
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 و بما أن       𝟎     د نج خاصية الضرببتطبيق           : لدينا

 𝟎                        نجد   خاصية التعديبتطبيق          

بما أن                 𝟎        𝟎         نجد  قوى خاصية البتطبيق 

 و تكافئ أيضا           𝟎          تكافئ        𝟎     

 .    و منه البايي هو     𝟎    𝟎      

 𝟎         بنفس الطريقة السابقة نجد  . و منه البايي هو        

 ( 05الكتاب املدرس ي صفحة )     :21تمرين محلول 

 .          و          حيث  انصحيحان عدد   و      

i. على العددسمة قال بلقي       بين أن العدد   .   

ii.  على العدد          العددعين باقي قسمة   .   

iii. على العدد  𝟎    و      𝟎  استنتج بايي قسمة  .         تحقق أن   .   

           :الحل

I. لدينا:    
      
      

  و منه    
       
      

  أي   
       
      

 خاصية الجمعبتطبيق      

           𝟎      فإن     𝟎   بما أنو            حصل على ن

 يقبل     نستنتج هكذا أن العدد  . هو   على      قسمة باقي و منه 

 . القسمة على 

II. لدينا:    
      
      

  و منه    
          

        
  أي   

        

       
 ألن   

 
       
       

باقي و منه              نحصل على   خاصية الجمعبتطبيق      

 .  هو   على          قسمة
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III.  ل علىحصن خاصية التعديو منه باستخدام          أن من الواضح 

و       𝟎        𝟎  نحصل على  خاصية القوى بتطبيق  .       

    𝟎 𝟎      و         𝟎    يأ     𝟎                و بما أن         

و    هو   على   𝟎   نستنتج أن باقي قسمة.           𝟎    فإن         

 . هو   على  𝟎     باقي قسمة
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  طبيعي عدد دراسة بوايي قوى 
 

 :دراسة بوايي قوى عدد طبيعي حسب القيم الطبيعية لألس

  أي  بينهما أوليان فيماغير معدومان ثابتان بيعيان طن عددا  و   ليكن 

الهدف هو معرفة بواقي القسمة   .يعيعدد طب  و ليكن               

نقوم بدراسة .  حسب القيم العدد الطبيعي   على العدد     إلاقليدية للعدد 

   :حيث                    للعداد   البواقي للقسمة إلاقليدية على 

                   يحقق العالقة أصغر عدد طبيعي غير معدومهو    

   :نجد    على العدد   فبإجراء القسمة إلاقلدية للعدد  الدور يسمىى 

 بتطبيق خواص القوى و املوافقات نحصل على  و           

                                              

هي بواقي                  و عليه .  على     هو باقي قسمة    حيث 

 . وفقا لهذا الترتيب  على                  قسمة ألاعداد 

 :هي    حسب قيم العدد الطبيعي    على       بواقي قسمة العددو عليه 

        هو      على   إذا كان باقي قسمة  . 

        هو      على   إذا كان باقي قسمة  . 

        هو      على   إذا كان باقي قسمة  . 

                                                          

           هو      على   إذا كان باقي قسمة     . 

        هو      على   ان باقي قسمة إذا ك  . 
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 (8102بكالوريا )    :12تمرين محلول 

 .   على       بواقي قسمة     أدرس حسب قيم العدد الطبيعي  (1

 .            :  بحيث يكون       عين العدد الطبيعي (2

 .5يقبل القسمة على                   :العددبين أن  (3

 .           و            :     تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي (  أ (4

 .                :  بحيث  عين قيم العدد طبيعي  (  ب (5

 أوليان فيماعددان طبيعيان ثابتان غير معدومان   و   ليكن      :مبرهنة

طبيعي غير  يوجد على ألاقل عددفإنه               بينهما أي 

𝟎      يحقق العالقة 𝟎   عدومم أصغر و         و       

 . الدور يحقق هذه الخاصية يسمى  عدد طبيعي غير معدوم

 Fermat-Euler   هذه املبرهنة نتيجة حتمية لنظرية     :مالحظة

 

 

بينهما يعني   أوليان فيماعددان طبيعيان   و     !تحذير         

 .أعداد أوليةو ليس بالضرورة أنهما                       

     .العدد ألاولي و العددان ألاوليان فيما بينهماعلينا أن نفرق بين مفهوم   

 .أوليان فيما بينهما لكن كالهما ليس أولي  و   العددان :  على سبيل املثال
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           :الحل

  .   حسب قيم العدد الطبيعي    على       بواقي قسمة العدددراسة  (1

             ,             ,              ,   

             ,                    . 

          :  هو أصغر عدد طبيعي غير معدوم حيث     نالحظ أن 

:  هي   على   و عليه الكتابة ألافقية للقسمة إلاقليدية للعدد الطبيعي  الدور يسمى 

 حصل علىنقة و  بتطبيق خواص املوافقات الساب         

                                                   

 :هي    حسب قيم العدد الطبيعي    على       بواقي قسمة العددو عليه 

       هو   على   إذا كان باقي قسمة    . 

       هو     على   إذا كان باقي قسمة  . 

      هو     على   اقي قسمة إذا كان ب  . 

       هو     على   إذا كان باقي قسمة  . 

 .            : بحيث يكون       عين العدد الطبيعيت (2

تكافى               
        

 
        و منه      

 . يقبل القسمة على                 :  إثبات أن العدد (3

               ألن                         :لدينا

              ألن                           و  

أي أن                            فيكون إذن

 . يقبل القسمة على                  :  العدد

 :   تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي (  أ (4
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 (.لك باالستدالل بالتراجعذيمكننا إثبات )            فإن          بما أن 

 (.لك باالستدالل بالتراجعذيمكننا إثبات )              فإن          بما أن 

                 :  بحيث  عين قيم العدد طبيعي  ت(  ب

 :من السؤال السابق نستنتج أن

و تكافئ أيضا              تكافئ                      

 . هو    على    و يكافئ من السؤال ألاول باقي قسمة العدد الطبيعي          

 .   حيث          أي  

 (8102بكالوريا )    :01تمرين محلول 

 .            عددان صحيحان حيث    و      

 .  على      لعدددية ليإلاقل عين باقي القسمة (1

 . 3متوافقان بترديد      و   بين أن العددين  (2

      نضع  (3

 .        :    تحقق أن(  أ

 .     على               استنتج باقي القسمة إلاقليدية للعدد (  ب

قابال للقسمة            حتى يكون العدد   عين قيم العدد طبيعي ( ج

 .  على 

           :الحل

 .  على     تعين باقي القسمة إلاقليدية للعدد  .1

               تكافئ             تكافئ           :لدينا

باقي القسمة إلاقليدية عليه نستنتج أن  و          و         تكافئأي 

 . هو   على     للعدد 
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 . متوافقان بترديد    و      انلعددا إثبات أن .2

  تكافئ                      تكافئ                      :لدينا          

  .         أي  مضاعف للعدد          تكافئأي                     

 :لدينا        من أجل  .3

 و عليه                                ( أ

 .           و  منه                        

 .    على                قسمة إلاقليدية للعدد استنتاج باقي ال ( ب

                     و                        لدينا    

              ألن    

    قابال للقسمة على           حتى يكون العدد  عين قيم العدد طبيعي ت( ج

تكافئ                  فعليه                    لدينا 

 .           :حيث   أي يوجد عدد طبيعي           
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  حساب البايي باآللة الحاسبة

 

توجد عدة آالت و برمجيات تسمح لنا بحساب باقي القسمة إلاقليدية للعدد الطبيعي 

الحاسبة البيانية و الحاسوب نذكر منها الحاسبة العلمية و    على العدد الطبيعي    

ك لهنا أن و غيرها كما ال ننسىى  Maple  املابل  وExcel ول املجد يمن خالل برنامج

     تسمح لنا بإجراء مختلف العمليات الحسابية  نترنتإمواقع متخصصة على شبكة 

 .و  بأعداد كبيرة نسبيا

سبة الكومبيوتر امللونة باألصفر على حا Modفعلى سبيل املثال توجد اللمسة 

على الحاسبة ثم نضغط      ندخل الرقم   : مثال املحمول تسمح بحساب الباقي 

  حصل على العدد نف      ثم نضغط على الزر    ثم ندخل الرقم   Modعلى الزر 

 .كما هو موضح في الصورة املرفقة   على      و الذي هو باقي قسمة 
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ــ تـ   :ــهــــنــــويــ ـ

ليست متوفرة في كل الحاسبات العلمية و القياسية لكن مع هذا يمكننا  Modاللمسة 

نقوم بقسمة العدد :  باتباع الطريقة التالية   العدد على  حساب باقي قسمة العدد 

يتكون من جزئين جزء صحيح و يمثل     فنتحصل على عدد ناطق     على العدد  

و جزء عشري و هو إما عدد عشري و إما عدد مقرب إلىى      ة العددحاصل القسم

على العدد   من حاصل قسمة العدد    فعند طرحنا الجزء الصحيح .  عدد عشري 

و عند قيامنا بضرب هذا ألاخير في العدد     𝟎نتحصل على الجزء العشري فقط   

   .  نحصل على الباقي    

 

 

 

 

 .  على    𝟎 سب بايي قسمة حا :تطبيقيمثال 

 :الحل

                     𝟎                                :    املرحلة ألاولى

      𝟎                                              :املرحلة الثانية

             𝟎                                     :املرحلة الثالثة

 .    هو   على العدد    𝟎 بايي القسمة إلاقليدية للعدد     :الخالصة

                                       :    املرحلة ألاولى

   𝟎                                      :املرحلة الثانية

       𝟎                                     :املرحلة الثالثة
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 الاستدالل بالتراجع

 :(البرهان بالتراجع) الاستدالل بالتراجع مبدأ

 

 

 

 

 

  

للبرهان على صحة .  عدد طبيعي   و     خاصية متعلقة بالعدد الطبيعي         :مسلمة

 :يكفي أن     أكبر من أو يساوي     عدد طبيعي  من أجل كل      الخاصية 

      أي     نتأكد من صحة الخاصية من أجل  .1

أي    أكبر أو يساوي    نفرض أن الخاصية صحيحة من أجل كل عدد طبيعي كيفي  .2

 .         أي      و نبرهن صحة الخاصية من أجل ( فرضية التراجع)        
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 :لنثبت صحة الخاصية التالية   :مثال توضيحي

                ,عدومغير م  من أجل كل عدد طبيعي " 
      

 
 " 

  : لدينا     من أجل   :املرحلة ألاولى
   

 
      و منه الخاصية صحيحة من أجل  

   :(الوراثة)ثانيةاملرحلة ال

  أي     حيث     نفرض صحة الخاصية من أجل عدد طبيعي: 

                                                            
      

 
  

  أي     الخاصية من أجل  لنبرهن صحة: 

                                                
          

 
  

 :لدينا

                                             
      

 
         

 أي بصفة عامة املرحلة ألاولى تتمثل في عملية تحقق بسيطة ال تطرح :الحظةم

 .مشكل إال أنها تبقى ضرورية ألنه يمكن لخاصية أن تكون وراثية لكن خاطئة

"   مضاعف للعدد     ,   من أجل كل عدد طبيعي  : " الخاصية   :مثال

فإنه يوجد عدد   اعفا للعدد مض   بالفعل إذا كان . خاطئة رغم أنها وراثية

 :لدينا إذن        :  بحيث  صحيح 

 .    هو آلاخر مضاعف للعدد       و منه                   
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                             و منه
             

 
 

          

 
  

             ,غير معدوم  من أجل كل عدد طبيعي : الخالصة
      

 
 

 ( 07الكتاب املدرس ي صفحة )     :00تمرين محلول 

  العدد, من أجل كل عدد طبيعي  أنه,  بالتراجع الاستدالل باستعمال ,أثبت

 .  للعدد مضاعف       

.   متعلقة بالعدد الطبيعي"   مضاعف للعدد        "الخاصية  :  الحل

 .بالتراجع الاستداللنستعمل 

        و منه             : لدينا   𝟎  من أجل   :املرحلة ألاولى

 .  𝟎  الخاصية صحيحة من أجل  نستنتج أن و منه  .  مضاعف للعدد 

   :(الوراثة)انيةثاملرحلة ال

 أي  𝟎  حيث    رض صحة الخاصية من أجل عدد طبيعينف:         

 .  مضاعف للعدد 

        و منه  . عدد طبيعي   حيث          نضع         

   مضاعف                     :أي     لنبرهن صحة الخاصية من أجل

 .  للعدد 

 :لدينا

                                                            

                                                               و منه
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             نستنتج أن   مضاعف للعدد            بما أن و 

 . مضاعف للعدد 

 .  مضاعف للعدد         العدد, ن أجل كل عدد طبيعي م: الخالصة

 

                       شرح كيفية الحصول على املساواة   :مالحظة

                                               : لدينا

                                            و منه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   و   يمكننا تعميم املتطابقات الشهيرة من أجل عددين حقيقين    :تعميم

 :لدينا
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 ( 07الكتاب املدرس ي صفحة )     :08تمرين محلول 

 ".عدد طبيعي  حيث      يقسم العدد   العدد : "إلى الخاصية التالية     نرمز بـــ  

 .صحيحة       صحيحة تكون      إذا كانت   بين أنه من أجل كل عدد طبيعي  .1

 .؟ اشرح من أجل كل عدد طبيعي  صحيحة     هل يمكننا استنتاج أن الخاصية  .2

 :  الحل

  3أي أن العدد , صحيحة من أجل كل عدد طبيعي كيفي      نفرض أن  .1

        و يمكننا أن نعبر عن ذلك بوضع       يقسم العدد  

 .غير معدومعدد طبيعي   حيث 

 .         يقسم العدد   العدد يحة أي أنصح       لنبرهن أن 

من الفرضية )         و بما أن                  :لدينا

                           :نستنتج أن (  السابقة

                                         :نإذلدينا     

                        و منه

و هو عدد طبيعي غير             مع                   : إذن لدينا

و منه فالخاصية .           يقسم العدد  نستنتج أن العدد . معدوم

 .صحيحة       

فالبد     من أجل كل عدد طبيعي  صحيحة     نا استنتاج الخاصية ال يمكن .2

 .ألن وراثية الخاصية تبقى غير كافية    من التحقق من صحتها من أجل 

ال يقسم   ألن العدد       نالحظ أن الخاصية ليست صحيحة من أجل         

 . و بتالي فهي غير صحيحة من أجل كل عدد طبيعي   العدد 
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 (خاصية تالؤم املوافقات مع القوى الصحيحة)    :03تمرين محلول 

أثبت باستخدام الاستدالل . معطىغير معدوم طبيعيا ثابتا  عددا  ليكن 

و مهما يكن العددان .     بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم

           :    فإن         إذا كان    : حيث  و   ان  الصحيح

متعلقة بالعدد "            : فإن       إذا كان    "الخاصية :   الحل

 .نستعمل الاستدالل بالتراجع.    الطبيعي 

و منه  .  (شرط الفرضية)             : لدينا      من أجل   :املرحلة ألاولى

 .     نستنتج أن الخاصية صحيحة من أجل 

   :(الوراثة)ثانيةاملرحلة ال

 أي      حيث   رض صحة الخاصية من أجل عدد طبيعينف:  

          . 

   أي     لنبرهن صحة الخاصية من أجل:                 . 

خاصية و حسب ( فرضية التراجع)            و               : لدينا

                  التالؤم مع الضرب للموافقات نحصل على

                     .                 :        خواص القوى نجدحسب  و منه

و مهما يكن العددان .     من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم : الخالصة

             :    فإن         إذا كان    : حيث  و  ان  الصحيح

 .طىمعغير معدوم عددا طبيعيا ثابتا    علما أن 
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 معجم مصطلحات رياضية ملحقة بالدرس

 

 إلانجليزية الفرنسية العربية

 Nombres Naturels Natural numbers يةالطبيع عدادألا 

 Les entiers Integers الصحيحة ألاعداد

 Les nombres Rationnels Rational Numbers الناطقة ألاعداد

 Les nombres Irrationnels Irrational Numbers ألاعداد الصماء

 Les nombres Réels The Real Numbers ألاعداد الحقيقية

 Ensemble Set مجموعة

 Elément Element عنصر

 Somme Sum مجموع

 Produit Product جداء

 Addition Addition (الجمع)إضافة

 Soustraction Substraction الطرح

 Multiplication Multiplication الضرب

 La Division The Division القسمة

 Diviseur Divisor قاسم

 Reste Remainder الباقي

 Quotient Quotient ل قسمةحاص

 Plus Grand Commun اسم املشترك ألاكبرقال

Diviseur     PGCD(a,b) 

Greatest Common 

Divisor    GCD(a,b) 

املضاعف املشترك 

 ألاصغر

Plus P’tite Commun 

Multiple  PPCM(a,b) 

Least Common 

Multiple     LCM(a,b) 

 Nombre Parfait Perfect Number (مثالي)عدد تام 

 Nombres Amiables Amicable Numbers (متراضيان) عددان متحابان
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 Puissance Power القوى 

 Nombre Premier Prime Number عدد أولي

 Nombre Composé Composite Number (ليس أولي)عدد مركب 

 Premier Entre Eux Relatively Prime عددان أوليان فيما بينهما

 Factorisation Factorization لالتحلي

 Coefficient Coefficient العوامل

 Division Euclidienne Euclidean Division القسمة إلاقليدية

 Théorème Theorem (مبرهنة)نظرية 

 Preuve Proof البرهان

 Congruence Congruence املوافقات

 Modulaire Modular الترديد

الاستالل بالتراجع 

 (البرهان بالتراجع)

Le Raisonnement Par 

Récurrence 

The Reasoning By 

Induction 

 Propriété Génétique Genetic property وراثية خاصية

 Hypothèse Hypothesis الفرضية

 Définition Definition تعريف

 Résultat Result نتيجة

 Conclusion Conclusion الخالصة

 Propriété Associative Associative Property تجميعية خاصية

 Propriété Commutative Commutative Property تبديلية خاصية

 Propriété Distributive Distributive Property توزيعية خاصية

 Propriété Transitive Transitive Property متعدية خاصية

 Des solutions Solutions الحلول 

 Exercice Exercise تمرين

 Application Application تطبيق

 Leçon The lesson الدرس
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 أخطاء شائعة و طرق تصويبها

 

في هذا الجزء نسعى إلى إبراز أهم ألاخطاء التي تتكرر من طرف غالبية التالميذ أو يتوقع 

 .حدوثها و طرق معالجتها قصد تفاديها أو التقليل من الوقوع فيها مستقبال

التالميذ أخذها بعين الاعتبار لالستفادة و التعلم من أخطاء و تجربة آلاخرين فعلى 

 فالس  
 
س و خاصة و لنصائح ألاساتذة أثناء الدر  الاستماع اجبو فالعظ بغيره عيد من أت

ملا لها من أهمية بالغة قصد  الاختباراتثناء تصحيح الفروض و امن املعالجة  الاستفادة

مجددا و هو ما يتغافل عنه ألاغلبية نظرا  صويبها و تفاديهاعي لتتدارك ألاخطاء و الس  

قصد الفعلي للتقويم أساسا أو اعتقادهم أنه من غير املالشتغالهم بالعالمات دون فهم 

يجب التخلي  هنا جدوى الاهتمام باملعالجة سواء أكانت نتائجهم سلبية أم إيجابية و من

أو  لالختباراتع التعليمي في بالدنا كاملراجعة عن العادات السيئة التي صارت طبعا من الواق

عي لكسب و بناء ثقافة علمية قائمة الدراسة من أجل إرضاء ألاولياء و نحو ذلك دون الس  

لحب التعلم  ة كالرغبة الصادقة و الصريحةحبحد ذاتها و ذلك بإتباع أسس علمية صحي

ين على تحديات الدراسة و التحضير متبوعة بالعزيمة و الاجتهاد و املثابرة و الصحبة التي تع

الجيد للدرس و املشاركة فيه أثناء تقديمه بطرح استفسارات أو تبسيط مفاهيم و نحوها 

ليتم في ألاخير مراجعة الدروس السابقة في املنزل من دون ملل أو كلل مدعمة بحل التمارين 

قة لالستفادة من و التطبيقات و التقويمات السابقة للسنوات املاضية للدفعات الساب

وه إلى ضرورة بناء املفاهيم خطوة بخطوة و درسا بدرس و عدم الوقوع في تجاربهم  كما نن  

 اهل و تخطي مراحل الدرس و ما ينتج عنه في فخ التس  
 

وه و تشابك املفاهيم من دون تش

ذر ح  و تأخر دراسىي يعرقل التعليم لدى الطالب و ألاستاذ معا و نأرابط بينها تؤدي إلى خلل 

 
 
 بر أو الحي  بشدة من التك

 
 .ان يعيقان املتعلم بصفة عامةاء الزائد اللذ

تجربة وخبرة السنين إلفادتنا في هذا الصدد بما  مندعو أساتذتنا الافاضل ممن لهو كذلك  

 .ينفع طلبتنا و يوفقهم لكل ما هو  خير
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 : ستقصائيتمرين ا

  .  أوليةطبيعية عوامل على شكل جداء         و        أكتب العددين    .1

 . كل من القاسم املشترك ألاكبر  و املضاعف املشترك ألاصغر لهذين العددين  استنتج قيمة  .2

العدد   الذي يمثل غير قابل لالختزالالكسر ال استنتج .3
    

    
  . 

 .          عين قواسم ألاعداد الطبيعة  .4

 .   لعدد الطبيعيحسب قيم ا  على    عين بواقي قسمة العدد   .5

 (:ناتعي  )إلاجابات املختلفة لبعض التالميذ 

 .  لى جداء عوامل طبيعية أوليةإ   𝟎𝟎   و    𝟎𝟎   تحليل العددين  .0
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 لعددين ل القاسم املشترك ألاكبر و املضاعف املشترك ألاصغر استنتاج .8

 .     𝟎𝟎   و    𝟎𝟎  
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زال الذي يمثل العدد  ج الكسر الغير قابل لالختااستنت .3
  𝟎𝟎

  𝟎𝟎
  . 
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 .  𝟎     𝟎 عين قواسم ألاعداد الطبيعة ت .4

 .   حسب قيم العدد الطبيعي  على    عين بوايي قسمة العدد ت .5
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 تعليق و التعقيب على إجابات التالميذال

 .  أولية طبيعية عوامل إلى جداء 0511و  3511بالنسبة لسفال الاول تحليل ألاعداد 

رغم أن إجابته كانت صائبة و نموذجية إال أنه أخطأ في الخطوة ألاخيرة : التلميذ ألاول 

فكثيرا ( أخر باقي القسمة) 𝟎وضع العدد ( أخر حاصل قسمة)   بدل أن يضع العدد 

 .ما تتكرر هذه ألاخطاء و هو عدم التفرقة بين حاصل القسمة و الباقي

وجوب أن  )ال يفرق بين القسمة على العدد ألاولي و العدد غير أولي  :التلميذ الثاني

إدراك أو استيعاب فكثيرا ما تتكرر هذه ألاخطاء و هو عدم ( تكون العوامل أولية

 .مفهوم ألاعداد ألاولية

رغم أن إجابته كانت صائبة و نموذجية إال أنه ال يدرك متى ينهي : التلميذ الثالث

 .هاء عمليات القسمة املتتالية عملية التحليل أو إن

رغم أن إجابته كانت صائبة إال أنها غير كافية لعدم توضيح كيفية : التلميذ الرابع

كانت عن طريق الغش أو بالحساب الذهني فالتبرير الكتابي  سواءالحصول عنها 

 مطلوب في كل ألاسئلة املشابهة التي تتطلب تعليال و هنا هي عمليات القسمة املتتابعة

 .العمودية

استنتاج القاسم املشترك ألاكبر و املضاعف املشترك ألاصغر  ثانيبالنسبة لسفال ال

 .    𝟎𝟎   و    𝟎𝟎   للعددين 

ا ال تتوافق مع طبيعة السؤال إال أنهرغم أن إجابته كانت صائبة : التلميذ ألاول 

و تبقى مقبولة  ستنتاجية و ليست الحسابية فيما يخص القاسم املشترك ألاكبر الا 

  .فيما يخص املضاعف املشترك ألاصغر

 .نفس املالحظة فيما يخص التلميذ ألاول : التلميذ الثاني

 .إجابته كانت صائبة و نموذجية : التلميذ الثالث

نفس املالحظة فيما يخص التلميذ ألاول بالنسبة الستنتاج املضاعف : التلميذ الرابع

 .املشترك ألاصغر
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  ج الكسر الغير قابل لالختزال الذي يمثل العددااستنتلثالث بالنسبة لسفال ا
  𝟎𝟎

  𝟎𝟎
 . 

 .املثالية رغم أن إجابته كانت صائبة و نموذجية إال أنها ليست إلاجابة: التلميذ ألاول 

 .إجابته كانت صائبة و نموذجية و هي إلاجابة املثالية: التلميذ الثاني

 .خاطئة و تدل على عدم استيعابه للدرسإجابته كانت : التلميذ الثالث

إجابته كانت خاطئة و تدل على عدم تمكنه من فهم السؤال نتيجة : التلميذ الرابع

 .تأخر دراسىي قد يمتد إلى عدة سنوات أي هو في حالة يرثى لها

   𝟎     𝟎  عين قواسم ألاعداد الطبيعة رابع تبالنسبة لسفال ال

إجابته كانت صائبة و  خاطئة بينما التلميذ الثانيكانت  إجابته: التلميذ ألاول 

و  هذا ألامر ناتج عن عدم التفرقة بين أن كل   نموذجية فيما يخص قواسم العدد 

 .بينما الصفر ال يقسم أي عدد   ألاعداد الطبيعية الغير معدومة تقسم العدد 

قاسمين معروفين  فيظهران لنا تجاهل بعض التالميذ أول   𝟎 و    بينما العددان 

ة لعدم فهم درس القواسم لعدد صحيح على عدد إضافو العدد نفسه   وهما العدد 

طبيعي فيكون حاصل القسمة هو عدد صحيح و ليس كما يظن بعض التالميذ أن 

 (.عدد عشري ) فاصلته منتهية

 .   يعيحسب قيم العدد الطب  على    بالنسبة لسفال الرابع تعين بوايي قسمة العدد 

إجابته كانت صائبة و  رابعإجابته كانت خاطئة بينما التلميذ ال: ثالثالتلميذ ال

التلميذ الثالث يبدو أن له فهم سطحي لدرس بواقي قسمة قوى نموذجية فيما يخص 

فعليه مراجعته و حل  عدد طبيعي على عدد طبيعي غير معدوم و لم يستوعبه كامال 

 .و التي تطرح أفكارا جديدةمزيدا من التمارين املشابهة 
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 بإذن اهلل
انتظروا بقية    

 الدروس في  
 ق ادم األيام



 𝟗و  𝟑قابلية القسمة على ألاعداد 

 : قابلية القسمة على 

فقط و ا ذإ  يقبل القسمة على     أن العدد نقول  .عددا طبيعيا كيفيا    ليكن 

 .8أو  6أو  4أو  2أو  0بأحد ألاعداد  ينتهي أحادةرقم إذا كان 

 2تقبل القسمة على  68688,  66,  4000,  822,  4024ألاعداد   :مثال

 .2تقبل القسمة على  ال  64688,  69,  4464,  844,  4096بينما ألاعداد 

 : قابلية القسمة على 

فقط و ا ذإ  يقبل القسمة على     أن العدد نقول  .عددا طبيعيا كيفيا    ليكن 

 .8أو  0بأحد ألاعداد  ينتهي أحادةرقم إذا كان 

 8تقبل القسمة على  68688,  68,  4000,  828,  4020ألاعداد   :مثال

 .8تقبل القسمة على  ال  64688,  69,  4464,  844,  4096بينما ألاعداد 

 :𝟑قابلية القسمة على 

 

 

 

 

 𝟑يقبل القسمة على     أن العدد نقول  .عددا طبيعيا كيفيا    ليكن  :مبرهنة 

 .𝟑على  يقبل القسمة همارقمجموع أإذا كان فقط و ا ذإ



 :  البرهان

 يكتب في الن  ن نعلم أن كل عدد طبيعي نح
 
 :شري على الشكلالع   امظ

                                                     

 هو رقم ال   حاد و  هو رقم لا     : حيث
 

 و ائاتهو رقم امل    ورات عش

  : أي أن          ....... هكذا باقي ألارقام و  الفهو رقم لا   

     40      40    40    40          

40:  بما أن  فإن   فقاتابتطبيق خاصية القوى للمو    4 4 

  4     40  نحصل على  الضرب و بتطبيق خاصية    4 4  40

مع جميع و بتطبيق خاصيتي الجمع و الضرب   تكن قيمة العدد مهما 

 : نجدالحدود 

                                                  4      

مجموع إذا كان فقط و ا ذإ 𝟑يقبل القسمة على     العددو عليه العدد الطبيعي 

 .𝟑على  يقبل القسمة همارقأ

و ا ذإ 𝟗يقبل القسمة على     العددأن  برهنن 𝟗و بإتباع نفس البرهان مع العدد 

 .𝟗على  يقبل القسمة همارقمجموع أإذا كان فقط 

 :𝟗قابلية القسمة على 

 

 

 

 𝟗يقبل القسمة على     أن العدد نقول  .عددا طبيعيا كيفيا    ليكن  :مبرهنة 

 .𝟗على  يقبل القسمة همارقمجموع أإذا كان فقط و ا ذإ


