كٌفٌة تحلٌل عدد لعوامله
"عوامل" رقم هً األرقام التً لو ضربتها م ًعا سٌنتج لك
هذا الرقمٌ .عنً هذا أن كل رقم ٌنتج عن ضرب عدة عوامل
فً بعضها .معرفة كٌفٌة تحلٌل عدد لعوامله مهارة حسابٌة
مهمة ُتستخدَم فً علم الحساب األساسً والجبر والتفاضل
والتكامل وأكثر من ذلك .اقرأ هذا المقال لتعرف كٌفٌة تحلٌل
عدد لعوامله.
عدلطرٌقة  1من :2
تحلٌل األعداد الصحٌحة األساسٌة
1
اكتب العدد .لبدء التحلٌل كل ما تحتاجه هو رقم .أي عدد
سٌصلح ،لكن فً البداٌة سنستخدم األعداد الصحٌحة
البسٌطة" .األعداد الصحٌحة" هً أعداد ال تحتوي كسور
أو أجزاء عشرٌة (جمٌع األرقام الصحٌحة الموجبة
والسالبة تعتبر أعدادًا صحٌحة).سنستخدم فً مثالنا
.الرقم  .12اكتبه على قطعة ورق
2
حدد رقمٌن حاصل ضربهما ٌعطٌك العدد األول.أي عدد
صحٌح ٌمكن كتابته كناتج ضرب عددٌن صحٌحٌن آخرٌن.
حتى األعداد األولٌة ٌمكن ضربها فً  .1التفكٌر فً أن عدد
عبارة عن حاصل ضرب رقمٌن آخرٌن قد ٌتطلب منك
التفكٌر "للوراء"ٌ .جب أن تسأل نفسك" :ما الرقمٌن الذٌن
حاصل ضربهما ٌعطً هذا العدد"؟فً مثالنا عوامل 12
تكون .4 × 3 ،6 × 2 ،12 × 1 :بذلك ٌمكن القول إن

عوامل  12تكون  1و 2و 3و 4و 6و . 12فلنعمل على
العاملٌن  2و.6األعداد الزوجٌة باألخص سهل تحلٌلها ألن
كل عدد زوجً ٌكون من عوامله الرقم ،2 × 2 = 4 .2
 13 × 2 = 26.وهكذا
3
انظر إن كان أ ًٌا من العوامل ٌمكن تحلٌلها مرة
ً
خاصة الكبٌرة ٌمكن تحلٌلها عدة
أخرى .الكثٌر من األرقام
مرات .عندما تحدد عاملٌن لرقم وكان أحد هاذٌن العاملٌن
له عوامله الخاصة فٌمكنك تقلٌل "هذا الرقم" لعوامله هو
ضا .قد ٌكون هذا مفٌدًا أو غٌر مفٌد حسب المسألة.على
أٌ ً
سبٌل المثال :فً مثالنا حللنا  12ل  6و .2الرقم  6له
ضا 6 = 2 × 3 .وبالتالً ٌمكننا
عوامله الخاصة هو أٌ ً
).القول إن 2 × 3( × 2 = 12
4
توقف عن التحلٌل عندما تصبح كل العوامل أرقام
أولٌة .األرقام األولٌة هً األرقام التً ال ٌمكن قسمتها إال
على نفسها و 1مثل  1و 2و 3و 5و 7و 11و 13و.17
عند تحلٌل رقم والناتج ٌكن كله أرقام أولٌة فالتحلٌل أكثر
من ذلك ٌعد إفرا ًطا .لن ٌفٌدك تقلٌل كل عامل لنفسه فً 1
لذلك توقف.فً مثالنا حللنا  12إلى  2 .)3 × 2( × 2و2
و 3هً كل األرقام األولٌة .التحلٌل أكثر من ذلك سٌصبح
الناتج ( ))1 × 3( )1 × 2(( × )1 × 2والذي لٌس مفٌدًا
.على اإلطالق لذلك ٌتم تجنبه
5

تحلٌل األعداد السالبة ٌكون بالطرٌقة نفسها.األعداد السالبة
ٌمكن أن تكون تحلٌلها بالطرٌقة نفسها المستخدمة فً
تحلٌل األعداد الموجبة .االختالف الوحٌد هو أن العوامل
ٌجب ضربها م ًعا لتكوٌن عدد سالب لذلك ٌجب أن ٌكون
عدد فردي من العوامل سال ًبا.مثال :فلنحلل - = 66-.66-
3( × )2 × 5-( = 66-.6 × )2 × 5-( = 66-.6 × 16
×  .2 × 3 × 2 × 5- = 66-.)2الحظ أن وجود عدد
فردي من األعداد السالبة بجانب الواحد سٌعطً النتٌجة
ضا ٌساوي 66
.نفسها .مثال 2- × 3- × 2 × 5- :أٌ ً
 .مثال ( : )1حلل العدد  166إلى عوامله األولٌة
هنالك عدة طرق للتحلٌل تبدو مختلفة ولكنها فً الواقع كلها
من أصل واحد وهذا األصل هو قسمة العدد المطلوب تحلٌله
على األعداد األولٌة تباعا ً من الصغٌر إلى الكبٌر وٌتم ذلك
حسب قابلٌة القسمة .
طرٌقة القسمةطرٌقة الشجرة
1 216625652555
إذن 5 × 5 × 2 × 2 = 166
مثال ( : )2حلل العدد  315إلى عوامله األولٌة
طرٌقة القسمةطرٌقة الشجرة
1 3315316553577
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