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8.ទ្ទឹស្តីបទ  ណគោ ស្                      . ពហុគុណរួម 
តូចបផុំត                               
ការសង្កេតជាដំបូក.  ណបើកាលោណគចចក ចនួំន     និង     ណោយ តួចចករួមោមួយណ ោះ 
ណោយការណស្នើ (                           ក៏ចចកណោយ ណោយ តួចចកណ ោះចែរ ។ ជា 
ពិណស្ស្ ណបើ    ជា                 ណ ោះ          នន         និង        គឺ ណស្មើនឹង   ។ 
និយមន័យ  
ណគថា ចនួំន     និង    បឋម  នឹងគ្នន                       កាលោ                
ណស្មើនឹង   1។  (                                                                 
                         )  
ណោយការស្ណងេតណនោះ ណយើងមិនពិបាកនឹងយល់ណទ នូវ ការណស្នើែូចតណៅណនោះ ចែលជា 
លទធផលមួយែ៏ស្ខំាន់ កនុង ទ្ទឹស្តីចចកោច់ ។ 

ទ្ទឹស្តីបទ ណគោ ស្ (Théorème de Gauss). 

ណបើចនួំន   ជាតួចចក នន ផលគុណ    ណហើយ ណបើ   បឋមនឹង     ណ ោះ   ជាតួចចក នន   ។ 
  ណយើងែឹងថា    ជាតួចចក  របស់្    នឹង របស់្     ។  ណោយ   បឋមនឹង     ែូណចនោះ 
          របស់្     នឹង     គឺ    ។  ណោយ    ជា តួចចករួម នន    នឹង      ែូណចនោះ    
ជាតួចចក នន            គឺ   ។  
ចលែង ណោយរណបៀប មយ៉ាងណទៀត៖ 

                                                           

1
  ចូរ  ស្ណងេត  ការខុស្គ្នន  រវាង  ចនួំនបឋម    និង ចនួំនពីរ បឋមនឹងគ្នន  ។ ចនួំនបឋម  គឺ 
ចនួំនចែលមាន តួចចកចតពីរគត់  គឺ  1  និង ចនួំនណ ោះឯងចតមតង។ ែូចជា  5 ជាចនួំនបឋម 
ពីណទ្រោះ តួចចករបស់្វា  មាន 1  និង 5។  ចចំណក ចនួំនគត់ ពីរ    និង    បឋមនឹងគ្នន  លុោះទ្តា្ចត 
              = 1 ។ ែូចជា  ចនួំន 6  និង  25  បឋមនឹងគ្នន  ពីណទ្រោះ                = 1 លវ ី
ណបើ  25  និង 6 មិនចមនជា ចនួំនបឋមក៏ណោយ។ 
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ចណំរោះ  ចនួំនគត់     មួយ   ណគអាចផោូផោងនឹង ស្នំុំ     នន តួចចកទងំឡាយរបស់្    

ចែល  ខុស្ពី 1 ។  ែូណចនោះ  [    និង    បឋម  នឹងគ្នន  ] ស្មមូលនឹង  [                ] ។ 
ណហើយ ទ្ទឹស្តីបទ ង្គោ ស  មានន័យ ស្មមូលនឹង ៖ 
                         =           ។ 
ការចលែងណនោះ អាចបទ្ងីក ែល់ករណី ចែលមាន ចនួំន     ណទ្ចើន ។ 

ពហុគុណ រួម តូច បផុំត                               
ស្នំុំ ននពហុគុណ រួម ននចនួំន  និង    មិនចមនជា ស្នំុំទណទ      ណ ោះណទ ។ ពីណទ្រោះ 
វាមានធាតុ    ណៅកនុងណ ោះចែរ។  ណហើយណោយតា្មការណស្នើ           ស្នំុំណ ោះ ទ្តូវមាន 
ធាតុមួយ ចែលតូចជាងណគ  ចែលណៅថា ពហុគុណ រួម តូច បផុំត  នន  និង     
              ។ ណបើ            នន  និង    កត់ទ្តា្ណោយ         ណ ោះ          
របស់្វា អាចកត់ទ្តា្ណោយ        ។  ណបើ            នន  និង    កត់ទ្តា្ណោយ          
ណ ោះ            របស់្វា អាចកត់ទ្តា្ណោយ       ។   
ចតចណំរោះ            ក៏ែូច           មិនទ្គ្នន់ចត មានទ្ទឺស្តីបទ ចែលចចងថា មាន 
ណ ោះណទ  ចតទ្តូវមាន  ទ្ទឹស្តីបទ ចែលអាចឲ្យណយើង រកនូវ ចនួំន             ណ ោះ 
ចលមណទៀត។  គឺ ទ្ទឹស្តីបទ ណគោ ស្ ។ 

 
ការណស្នើ         . 
  និង    គឺជា  ចនួំនគត់ មិនសូ្នយ  ណហើយ     ជា          នន   និង    ។ 
ណែើមប ី ឲ្យចនួំន    ជា ពហុគុណ នន    និងជា  ពហុគុណ នន    ណ ោះ  
ទ្តូវចត និង ទ្គ្នន់ចត     ជា ពហុគុណ នន     

 
   ។ 

1/  លកខណ   ទ្តូវចត                         
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         ជា ពហុគុណ នន     
 

   =>      ជា ពហុគុណ នន    និងជា ពហុគុណ នន    ។                                                              
ណយើងតា្ង        ណហើយ       
ណោយ    ជា          នន   និង     ែូណចនោះ     និង       ជាចនួំនបឋមនឹងគ្នន   

   ជា ពហុគុណ នន     
 
          

  

 
   =       

 
   .   =        =        

              =>     ជា ពហុគុណ នន   

    
  

 
   =       

 
   .   =        =         =>      ជា ពហុគុណ នន    ។ 

 

2/  លកខណ   ទ្គ្នន់ចត                           

   ជា ពហុគុណ នន    និងជា ពហុគុណ នន      =>       ជា ពហុគុណ នន     
 

 
  ជា ពហុគុណ នន               =           (1) 
   ជា ពហុគុណ នន               =           (2) 
      និង                      =>     តួចចក         ក៏ជាតួចចក        ចែរ ។ 
ណហើយណោយ    និង        បឋមនឹងគ្នន    ែូណចនោះ        ជាតួចចកនន                

ណោយ                          =              =                
    

 
) =       

 
 

ែូណចនោះ       
  

 
   ចែល  បង្ហា ញថា    ជា ពហុគុណនន    

 
  ។ 

ស្ណងេត 
ណែើមប ី  បាន ពហុគុណ តូចបផុំត ណ ោះទ្គ្នក់ចតយក      ។ ណោយ    ជា ពហុគុណ 
នន    និងជា ពហុគុណ នន    ែូណចនោះ  ៖ 
ពហុគុណ រួម តូចបផុំត នន    និង    គឺ    

 
 ៕ 

អនុសាធ្យ              
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           ននចនួំន    និង    គឺ  ជាលទធផល នន ផលគុណ  (      ចចក 
នឹង          ននចនួំន    និង    ។ 
              
 
ឧទហរណ៍ 
     ណៅ     ឧទាហរណ៍ទ១ី                    ណហើយណយើង បាន  
                        ែូណចនោះ                     

       

  
   = 1092 

 ណោយអនុសាធ្យណនោះ   ណយើងអាចទញយកនូវកមមសិ្ទធិ នន           
ទ្បគក់ទ្បចហលគ្នន  
នឹង កមមសិ្ទធិ នន          ែូចតណៅណនោះ៖ 
1/            ជាវធីិ្គណ   មាន  លកខណៈ ទ្តលប់  និង  ផតុ  ំ
2/  ណបើណគ គុណ ចនួំន     ទងំអស់្  ណោយ     ណ ោះ            ក៏គុណនឹង    ចែរ ។ 
     មយ៉ាងណទៀត             នន   ចនួំន                    គឺជាចនួំនចែល   តូច ជាងណគ 
កនុងចណំោម ចនួំនចែលធ្ជំាង ចនួំន                   ។ 
 

                   
    

             
 


