مادة الرياضيات

أكاديمية الجهة الشرقية

مستوى الجذع مشترك علوم

سلسلة تمارين تحضيرا للواجب المحروس رقم  1في الدروس التالية:
مجموعة األعداد الصحيحة الطبيعية و مبادئ أولية في الحسابيات والحساب المتجهي
تمرين :1نضع a  540000
)1فكك  aالى جداء عوامل أولية
)2حدد أصغر عدد صحيح طبيعي غير منعدم يجب ضربه في
العدد  aللحصول على مربع عدد صحيح طبيعي وحدده

تمرين:2
أدرس زوجية األعداد التالية حيث :
2
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نضع:
تمرين :3ليكن  nعنصرا من
 a  102 n 3  102 n 1و b  3 10n 1  4 10n
 )1بين أن  aمضاعف للعدد  11وأن  bمضاعف للعدد 17
 )2فكك العددين  aو  bالى جداء عوامل أولية
 )3استنتج  a  bو a  b
تمرين:4حدد الرقم  xلكي يكون العدد 95x2x31x :
قابال للقسمة على  3و عددا فرديا(حدد جميع األعداد الممكنة)
تمرين :5تحديد من بين األعداد التالية األعداد األولية مع

تمرين ABC :9مثلث و  Eو  Fنقطتان حيث:
1
AB
3

AE 

و . AF  3 AC

 .1أنشئ شكال تقريبيا.

 .2أكتب كال من المتجهتين  ECو  BFبداللة  A Bو AC
 .3بين أن  ECو  BFمتجهتين مستقيميتان
 .4ماذا تستنتج بالنسبة للمستقيمين   BF و   EC ؟
تمرين:10ليكن  ABCDمتوازي أضالع و  Eو  Fنقطتان

2
5
حيث DE  DA :و DC
3
2
2
3
 )1بين أن BE  DA  AB :و BF  DC  BC
3
2
CF 

 )2بين أن2BE  3BF  0 :
)3ماذا تستنتج بالنسبة للنقط  Fو  Bو  E؟
تمرين:11ليكن  ABCDمتوازي أضالع و  Eو  Fنقطتان

1
حيثAB :
3

 BE و AF  4 AD
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 )1أنشئ الشكل)2 .بين أنEF  4EC :
)3ماذا تستنتج بالنسبة للنقط  Fو  Cو  E؟

تمرين :6أرادت شركة أن تثبت أعمدة ضوئية على محيط
ساحة عمومية مستطيلة الشكل أبعادها هي  240m :و
 320mحيث يوجد عمود ضوئي في كل ركن من رؤوس
المستطيل والمسافة بين عمودين متتابعتين ثابت وعدد صحيح
طبيعي
 )1ماهي أكبر مسافة يمكن أن تفصل بين عمودين متجاورتين؟
 )2ماهو اذن عدد األعمدة الضوئية الالزمة للساحة في هذه
الحالة؟
)3ماهي المسافات التي تفوق  15mوالتي يمكن للجماعة
تركها بين عمودين متتابعين ؟ أحسب في كل حالة األعمدة
الآلزمة
تمرين ABC :7مثلث و  Eو  Fنقطتان حيث:

تمرين:12ليكن  ABCDمتوازي أضالع و  Eو  Fنقطتان

و 2019

BE  3 AB  2 AC

و . 4 AF  2 AB  AC

بين أن  AE  8 AFوماذا تستنتج ؟

تمرين :8لتكن  Aو  Bو  Cثالث نقط غير مستقيمية.
)1أنشئ النقطة  Dبحيث AB  AC  AD  0
)2أنشئ النقطة  Eبحيث AE  AB  AD
)3بين أن النقطة  Aهي منتصف القطعة CE 

1
3
حيث CE  CD :و BF  BE
3
4
 )1أنشئ الشكل.
)2بين أن :النقط  Fو  Cو  Aمستقيمية

مالحظة  :الواجبات المنزلية
والمحروسة وتمارين محلولة تجدونها
في الموقع التالي ويمكن االطالع عن نقط
الواجبات كذلك
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