انمســتىي 7 :أساسيّا

فرض مراقــثح عـ 2ــدد في انرياضياخ *******
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األستـاذ :رضا ذوية

انتمريه األول 5 ( :وقاط )
نكمّ صؤال ،واحذج يٍ تٍُ اإلخاتاخ األرتعح صحُحح .أوخذ اإلخاتح انًُاصثح.
1
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في انقىّج  ، 9996انعدد  999يسمًّ ...،
انقىّج  32010مساويح نـ ...
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انقىّج  10072تقرأ ...
إذا كان تعد مركز دائرج عه مستقيم
مساو نشعاعها  ،فهما...
في وضعيح تقاطع مستقيم و دائرج ،
هىاك ...

5

انتمريه انخاوي 5 ( :وقاط )
)1أ -احضة كمّ لىّج يٍ انمىي انتانُح:

أ
أساس انقىّج
3 × 2010
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مكعّة 1007
مىفصالن

ب
عامم انقىّج
3+ 3 + 3 +...+ 3
حيج عدد انحدود
مساو نـ 2010
 2قىّج 1007
متماسان

مرتّع 1007
متقاطعان

وقطح وحيدج
نهتقاطع

وقطتان
نهتقاطع

حالث وقاط
نهتقاطع

 6789و

4

 10و

2

 13و

5

 2و

د
دنيم انقىّج
2010+2010+2010

د
حاصم انقىّج
3×3×3×...×3
حيج عدد انعىامم
مساو نـ 2010
 7قىّج 2
نيسا متماسّيه
وقاط الوهائيح
نهتقاطع

123

0
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و  5و
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()194+ 806

ب -اكتة يا َهٍ فٍ صُغح لىّج نعذد صحُح طثُعٍ ،دنُهها يخانف نىاحذ 4 :و  25و  27و  121و 1000000
 )2اكتة ،وفك انُظاو انعشزٌ ،انعذد انتانٍ24596 :
انتمريه انخانج 3 ( :وقاط و وصف )
ال تُمم انزصى انًماتم عهً ورلح انتحزَز،
حُث انُماط  Aو  Cو Fعهً اصتمايح واحذج،
كذنك تانُضثح إنً انُماط  Mو  Bو D
َ )1عتثز اإلصماط انعًىدٌ عهً انًضتمُى ).(AF
اَمم عهً ورلح انتحزَز،ثىّ أكًم تعًُز اندذول انتانٍ:
M
H
…..
D
انُمطح
…..
…..
F
يضمط انُمطح …..
)2أ -تٍُّ أٌّ تعذ انُمطح  Mعٍ انًضتمُى ) (AFيضاو نـ .213cm
ب -اصتُتح انثعذ تٍُ انًضتمًٍُُ ) (MBو ).(AF
 )3نالَطالق يٍ انُمطح  Mحتً انىصىل إنً انُمطح  ، Fحذدّ ألصز يضهك يٍ تٍُ انًضهكٍُ انتانٍُُ ،يعهال اإلخاتح.
*)انًضهك انثاٍَ:
;
*)انًضهك األول:
انتمريه انراتع 6 ( :وقاط و وصف )
الحظ انزصى انًماتم انذٌ نُش وفك أتعادِ انحمُمُّح ،حُث:
 ، AC = 6,8cmانذائزج  ζيزكزها انُمطح ، O
وانُماط  Aو  Oو  Bو  Cعهً اصتمايح واحذج
 )1تٍُّ أٌّ انًضتمُى  Δو انذائزج  ζيُفصالٌ.
 )2اَمم انزصى انًماتم عهً ورلح انتحزَز ،وفك أتعادِ انحمُمُّح.
)3أ -اتٍ انًضتمُى ' Δانًىصّط انعًىدٌ نهمطعح ].[OB
ب-عٍُّ انُمطح  Fيُتصف انمطعح ].[OB
ج -تٍُّ أٌّ انًضتمُى ' Δو انذائزج  ζيتماطعاٌ.
)4أ -اتٍ انًضتمُى ''  Δانًارّ يٍ انُمطح  Cوانعًىدٌ عهً انًضتمُى (.)AC
ب -تٍُّ أٌّ انًضتمُى " Δهىانًًاسّ نهذائزج  ζفٍ انُمطح .C

