انًســتىي 7:أساسُّا

*******

فرض تأنُفٍ عـ 2ــدد فٍ انرَاضُاخ *******

األستـاذ :رضا ذوَة

انتًرٍَ األولَ 4( :ماط )
نكمّ ظؤالٔ ،احدة يٍ ب ٍٛاإلخاباث األزبعت صحٛحت .أٔخد اإلخابت انًُاظبت.
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و.و.أ) (60 ; 120يساوِ ...
نُكٍ . nℕ
فٍ حانح  = 627ق.و.أ)، ( n ; 8151
فإٌّ انعدد ... n
انتُاظر انًحىرٌ ...
يُاظرج زاوَح تتُاظر يحىرٌ ،
هٍ زاوَح ...

أ
نـ 360
لاتم
نهمسًح عهً 2

ب
نـ 240
لاتم
نهمسًح عهً 3

ج
نـ 120
لاتم
نهمسًح عهً 5

د
نـ 60
لاتم
نهمسًح عهً 9

َحافظ عهً انثعد
يتًًّح نها

هى تُاظر وفك َمطح
يكًّّهح نها

ال َحافظ عهً انثعد
يجاورج نها

هى تُاظرنُس وفك يستمُى
يماَسح نها

انتًرٍَ انثاٍََ 5( :ماط و َصف )
 = 36ق.و.أ)(144 ; 540
)1أ -باعخًاد طسٚمت انخفكٛك إنٖدراء عٕايم أّٔنّٛت ،ب ٍّٛأٌّ:
ب -اظخُخح  D144  D540يدًٕعت انمٕاظى انًشخسكت نهعدد.540 ٔ 144 ٍٚ
 =2160و.و.أ)(144 ; 540
ج -باعخًاد طسٚمت انخفكٛك إنٗ خراء عٕايم أّٔنّٛت  ،ب ٍّٛأٌّ:
د -اظخُخح عُاصس  M144  M540يدًٕعت انًضاعفاث انًشخسكت نهعدد.540 ٔ 144 ٍٚ
ٔاألصغسيٍ انعدد .6500
)2أ -باعخًاد خٕازشيٛت إلهٛدض ،أٔخد ياٚه :ٙق.و.أ)(322 ; 1078
بْ -م أٌّ انعدد 1078 ٔ 322 ٍٚأّٔنّٛاٌ فًٛا بًُٓٛا؟عهّم اإلخابت.
انتًرٍَ انثانثَ 3( :ماط )
 انشكم انًمابم ًٚثّم ٔزق يمّٕٖ يعخطٛم انشكم.
ًٚ كٍ حمعٛى انٕزق انًمّٕٖ إنٗ يسبّعاث يخماٚعت ،
لٛط طٕل ضهعٓا ًُٚثم عدد صحٛح طبٛع، ٙ
دٌٔ إحالف أّ٘ خصء يٍ انٕزق.
)1أ -إذاعهًج أٌّ عدد انًسبّعاث ألمّ يا ًُٚكٍُ ،
أٔخد لٛط طٕل ضهع انًسبّع.
ب -أٔخد ،فْ ٙرِ انحانت ،عدد انًسبّعاث.
)2أ -أٔخد لٛط طٕل ضهع انًسبّع ،إذاعهًج أَّ يحصٕز بـ .10cm ٔ 5cm
ب -أٔخد ،فْ ٙرِ انحانت ،عدد انًسبّعاث.
انتًرٍَ انراتعَ 7( :ماط و َصف )
 )1اَمم انسظى انًمابم عهٗ ٔزلت انخحسٚسٔ ،فك أبعادِ انحمٛمّٛت  ،حٛث:
 B   ٔ A  حٛث AC = 5cm ٔ AB = 6cm
)2أ -ابٍ انُمطت ' Cيُاظسة انُمطت  Cبانُعبت إنٗ انًعخمٛى .Δ
ب -ب ٍّٛأٌّAC '= 5cm :
ج -ب ٍّٛأٌّˆ '  65 :
BAC
)3أ -ابٍ َصف انًعخمٛى ) [Axيُصّف انصأٚت . CAˆ B
ب -نخكٍ َ Mمطت حماطع انًعخم.(BC) ٔ (Ax) ًٍٛٛ
ابٍ انُمطت ' Mيُاظسة انُمطت  Mبانُعبت إنٗ انًعخمٛى .Δ
ج -ب ٍّٛأٌّ انُماط ' Bٔ C'ٔ Mعهٗ اظخمايت ٔاحدة.
 )4نخكٍَ Fمطت حماطع انًعخم.Δ ٔ )MM'( ًٍٛٛ
أ -ب ٍّٛأٌّAMˆ F  57,5 :
ب -ع ٍّٛانُمطت  Pيٍ انًعخمٛى ) (ACحٛثMPˆ A  90 :
ج -ب ٍّٛأٌّ انُمطخ Pٔ F ٍٛيخُاظسحاٌ بانُعبت إنٗ انًعخمٛى (.)MA

