المســتىي 7 :أساسيّا

*******

فرض تأليفي عـ 1ــدد في الرياضيات

*******

األستـاذ :رضا ذوية

التمريه األول 4( :وقاط)
نكمّ عؤال ،واحذج يٍ تٍٍ اإلجاتاخ األستعح صحٍحح .أوجذ اإلجاتح انًُاعثح.
1

 102012 = 1000... 0حيث ...

2

القيمة التقريثية تاآللف للعدد ، 67532
مساوية لـ ...
متممّة زاوية قيسها ، 73°
هي زاوية ...
مجمىع قيسي زاويتيه متكاملتيه ،
مساو لـ ...

3
4

أ
عدد األصفار
مساو لـ 3
68000

ب
عدد األصفار
مساو لـ 4
67000

ج
عدد األصفار
مساو لـ 10
77532

د
عدد األصفار
مساو لـ 2012
68532
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التمريه الثاوي 6( :وقاط)
 )1اَقم عهى وسقح انرحشٌش ،ثى أكًم ذعًٍش ياٌهً تًا ٌُاعة:
.....
142 10  142000
23 104  .......
;
58900000  ....... 104
;
617  .......  617000000
 )2اكرة ياٌهً  ،فً صٍغح قىّج نعذد صحٍح طثٍعً  ،دنٍهها يخانف نىاحذ:
; 3200000 ; 27  3100 ; (67109 )4 ; 34102 11102 ; 219200  219104
التمريه الثالث( :وقطتان و وصف)
ال ذُقم انشعى انًقاتم عهى وسقح انرحشٌش ،انّزي نٍظ وفق أتعادِ انحقٍقٍّح ،
حٍثxoˆy  83 :
)1أ -تٍٍّ أٌّˆ  41,5 :
xOM
ب -اعرُرج أٌّ َصف انًغرقٍى )[OM
هى يُصّف انضاوٌح ˆ
. xOy
MF = 217cm
 )2تٍٍّ أٌّ:
التمريه الراتع 7 (:وقاط و وصف)
الحظ انشعى انًقاتم  ،انّزي نٍظ وفق أتعادِ انحقٍقٍّح  ،حٍث:
 AB = 4cmو ، AC = 5cm
وانًغرقًٍاخ ) (xyو ) (czو  Δيرقاطعح فً انُقطح .A
 )1تاالعرًاد عهى انشعى انًقاتم ودوٌ ذعهٍم اإلجاتح  ،قذّو:
أ -يثاال نضاوٌرٍٍ يرجاوسذٍٍ.
ب -يثاال نضاوٌرٍٍ يرقاتهرٍٍ تانشأط.
 )2تٍٍّ أٌّˆ  36 :
 yACو CAˆ B  54
 )3اَقم انشّعى انًقاتم عهى وسقح انرحشٌش ،وفق أتعادِ انحقٍقٍّح.
)4أ -اتٍ انًغرقٍى ' Δانًاسّ يٍ انُقطح  Cوانعًىدي عهى انًغرقٍى ).(xy
ب -تٍٍّ أٌّ انًغرقًٍٍٍ  Δو ' Δيرىاصٌاٌ.
)5أ -عٍٍّ َ Fقطح ذقاطع انًغرقًٍٍٍ ) (xyو '.Δ
ب -تٍٍّ أٌّFA  5cm :
)6أ -عٍٍّ انُقطح  Mيٍ َصف انًغرقٍى )، [Fy
إرا عهًد أٌّMF=AF :
ب -تٍٍّ أٌّMC=5cm :

125  3637  571

