المســتوى 7:أساسَّا

*******

فرض مراقــثة عـ 3ــدد فٌ الرٍاضَات *******

األستـاذ :رضا ذوٍة

التمرٍه األول 5( :وقاط)
نكمّ سؤال ،واحدة يٍ بٍٍ اإلجاباث األربعت صحٍحت .أوجد اإلجابت انًُاسبت.
1

عدد أوّلٌ هوعدد صحَح طثَعٌ ،
ال ٍقثل القسمة إالّ ...
مه ضمه األعداد األوّلَّة ... ،

3

وصف المستقَم )  [ozهومىصّف
الساوٍة  ، xoˆ yفٌ حالة الساوٍتَه ...

4

مجموع أقَسة زواٍا رتاعٌ محدّب ،
ٍساوً ...
وقطتان  Mو  Pمتىاظرتان
تالىسثة إلي مستقَم  ،Δفٌ حالة ...

2

5

أ
علي العدد 1

ب
علي وفسه

ال ٍوجدُعدد زوجٌ

ٍوجدُ أكثرمه عدد
زوجٌ
 xoˆzو yoˆ z
متجاورتان

ج
علي العدد 1
وعلي وفسه
ٍوجدُعدد زوجٌ أكثر
قطعا مه 2
 xoˆzو yoˆ z
متقاٍستان ومتجاورتان

ٍوجدُعدد زوجٌ
وحَد
 xoˆzو yoˆ z
لَستا متجاورتَه

180

360

270

540

 Δالموسّط العمودً
للقطعة[[MP

ٍ Δعامد
المستقَم()MP

 Δمارّ مه مىتصف
القطعة[[MP

ٍ Δطاتقُ
المستقَم( )MP

 xoˆzو yoˆ z
متقاٍستان

التمرٍه الثاوٌ 5( :وقاط)
)1أ -فكّك كالّ يٍ انعددٌٍ  72و  180إنى جذاء عوايم أوّنٍّت.
ب -استُتج تفكٍكا إنى جذاء عوايم أوّنٍّت نًاٌهً:
203
2124  3100  72
; 180
;
;
8  72
)2أ -باعتًاد طزٌمت انسالسم ،
أوجد  D72يجًوعت لواسى انعدد  72و  D180يجًوعت لواسى انعدد .180
ب -استُتج  D72  D180يجًوعت انمواسى انًشتزكت نهعددٌٍ  72و .180
ج -حدّد :ق.و.أ)(72 ; 180
التمرٍه الثالث 2( :وقاط و وصف)
الحظ انزسى انًمابم:
ˆ
)1أ -بٍٍّ أٌّ َصف انًستمٍى )[AMهويُصّف انشاوٌت . xAy
ب -استُتج أٌّMF = 123cm :
)2أ -بٍٍّ أٌّ َصف انًستمٍى )[MKهو يُصّف انشاوٌت . AMˆ F
ب -بٍٍّ أٌّMH=123cm :
التمرٍه الراتع 7( :وقاط و وصف)
الحظ انزسى انًمابم ،انذي نٍس وفك أبعادِ انحمٍمٍّت  ،حٍث:
 ، AD = 5cm ، AC = 6cmانُماط  Aو  Bو  Fعهى استمايت واحدة
كذنك بانُسبت إنى انُماط  Aو  Cو D
ˆ
 )1بٍٍّ أٌّ:
 CAˆ B  55و ADF  35
)2اَمم انزسى انًمابم عهى ورلت انتحزٌز ،وفك أبعادِ انحمٍمٍّت.
)3أ -ابٍ َصف انًستمٍى ( ]Cxيُصّف انشاوٌت . ACˆB
ب -نتكٍ َ Mمطت تماطع انًستمًٍٍٍ ( )ABو ).(Cx
بٍٍّ أٌّAMˆ C  100 :
)4أ -ابٍ انُمطت  Pيُاظزة انُمطت  Fبانُسبت إنى انًستمٍى ).(AD
ب -ارسى انُمطت  Hانًسمط انعًودي نهُمطت  Mعهى انًستمٍى (.)AC
ج -بٍٍّ أٌّ انًستمًٍٍٍ ( )MHو ( )FPيتواسٌاٌ.
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د
علي األعداد الفردٍّة

