نتوسطة :ةوسالم علي نتوسة
–

األستـاذ :عتد الوهـاب ةوقيدورة

الواجـب امليـزلي الـأول

الـهــــادة  :ريــــاضيـــاة

املستـوى :الراةعة نتوسط

التهريو األول:

نيكٍ انعدديٍ  Aو  Bحيث :
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 )1بيٍ أٌ انكتببت انعهًيت نهعدد  Aهي . 2,7  10

414 1 1, 5
B
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 )2هم انعدداٌ  270و  414أونيبٌ فيًب بيُهًب ؟ اشسح إجببتك.

 )3اُكتب انعدد  Bعهً شكم كسس غيس قببم نالختزال.
التهريو الثاىي( :يُطهب في هرا انتًسيٍ دقت و وضىح و َظبفت انسسى)

 )1أَشئ يثهثب  EFGحيث  FG=7,5cm :؛  EG=4,5cm؛ .EF=6cm
 )2بيٍ أٌ انًثهث  EFGقبئى في َقطت يطهب تعييُهب.
 )3أَشئ انُقطتيٍ  Mو Nحيث:

 M -تُتًي إنً ) [FEو FM=10cm

2
  Nتُتًي إنً ) [GEو ] N [GEو GE3
 )4بيٍ أٌ انًستقيًيٍ ) (FGو ) (MNيتىاشيبٌ.

. EN 

 )5احسب انطىل .MN
التهريو الثالث:

ندي عًس قطعت ازض يستطيهت انشكم بعداهب  330و  114يتس  ،يسيد احبطتهب بسيبج يٍ
اجم ذنك سيقىو بتثبيت اعًدة يتببعدة ببَتظبو عهً اٌ تكىٌ انًسبفت بيٍ كم عًىديٍ
عدد طبيعي ،يع وضع عًىد واحد في كم زكٍ يٍ أزكبٌ انقطعت .
 )1هم يًكٍ اٌ تكىٌ انًسبفت بيٍ كم عًىديٍ  5ايتبز ؟  3أيتبز ؟
 )2عًس يسيد تثبيت أقم عدد يًكٍ يٍ األعًدة ،بًبذا تُصحه ؟
 )3يب هى عدد األعًدة انتي سيثبتهب حيُئر ؟
إعتهد ىلع ىفسك لتستفيد نو أخطائك

يُسلم يوم األحد2017\10\08 :

نتوسطة الشهيد بوسالم علي بو عهر – نتوسة –خيشلة
املـــــــــادة :

األستـاذ:

املستــوى:

السـيـة الدراسيـة:

عيــاصــر اإلجــابــة

العالنة

الخـطأ

نالحظات و توجيهات
 الشكل الؼام لكتاتة ػلوية:

حل التهرىو األول:

 a  10nحيج  aػدد ًسثي
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هكتَب تسقن ٍاحد غيس هؼدٍم
قثل الفاصلة ٍ  nػدد صحيح
تركس خَاص قَى :10
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 )2لوؼسفة إى كاى  414 ٍ 270أٍلياى فيوا تيٌهوا ًحسة

10m
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)PGCD(414 ;270
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فإى الؼدديي  414 ٍ 270ليسا أٍلياى فيوا تيٌهوا.
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0,5x4

الؼَاهل

تستية األجَتة ألًه غالثا ها

0,5

EG2 +EF2=4,52+62=56,25
توا أىEG2 +EF2= FG2 :

 )4تسهاى أى الوستقيويي ) (MN) ٍ (FGهتَاشييي:

ً -حتسم تستية الحدٍد ٍ

 ػٌد حل توسيي ًساػي

0,5

 )3تؼييي الٌقغتيي .N ٍ M

الجوغ أٍ الغسح

ً -ساػي كتاتة اشازات األػداد

FG2=7,52=56,25

لفيخاغَزس.

األكثس لهوا فإى كاى يساٍي

ً -جسي القسوة اٍ الضسب قثل

0,5

فإى الوخلج  EFGقائن في  Eحسة الٌظسية الؼكسية

أٍ حساب القاسن الوشتسك

 في سلسلة ػوليات :

حل التهرىو الثاىي:

لديٌا :

تَظيف قَاػد قاتلية القسوة

تيٌهوا.

B

 )2تثييي أى الوخلج  EFGقائن:

أٍلياى فيوا تيٌهوا يوكي

الؼدد  1فهوا أٍلياى فيوا

 )3كتاتة الؼدد  Bػلى شكل كسس غيس قاتل لالختصال:

 )1إًشاء الوخلج .EFG

 لوؼسفة إى كاى ػدداى
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يكَى الجَاب يؼتود ػلى
الري يسثقه

 إلحثات أى هخلج ها قائن
ًحسة ػلى حدى كال هي :
هستغ عَل الضلغ األكثس حن
هجوَع

هستؼي

عَلي

الضلؼيي اآلخسيي ،حن ًقازى
تيي الٌاتجيي فإى تساٍيا
فالوخلج قائن
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ٍ الٌقظ  M ،E ،Fتٌفس تستية الٌقظ
توا أى
EF GE
 N ،E ،Gفإى ) (FG) // (MNحسة الٌظسية الؼكسية
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 إلحثات تَاشي هستقيويي
تتَظيف الٌظسية الؼكسية
لغالس :

0,5

 ًحسة ًسثتيي هٌاسثتييكل ػلى حدى (ال ًستؼول
القين الوقستة)

لغالس.

حن ًقازًهوا
 اذا تساٍت الٌسثتيي ًتأكدهي تستية الٌقظ
 تتحقق الشسعيي يكَىالوستقيواى هتَاشياى.

حساب الغَل :MN

لديٌا ) E ٍ (FG) // (MNتٌتوي إلى كل هي ][FM] ٍ [GN
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حسة ًظسية عالس ًجد :
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تالتؼَيض
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3 6 7,5
47,5
4 MN
MN 
 ٍ هٌه
ًأخر
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إذى MN  5cm :

هتَاشييي يقغؼهوا
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ٍ تالتالي الوسافة  3mهي األًسة.

 )2إذا أزاد ػوس تخثيت أقل ػدد هوكي هي األػود ػليه أى

يجؼل الوسافة تيي كل ػوَديي أكثس ها يوكي  ٍ ،هي أكثس

قاسن هشتسك لثُؼدي القغؼة ،أي ًحسة )PGCD(330;114

هستقيواى هتقاعؼاى
تاستؼوال تسهيصات هٌاسثة
 ًُقسِن اعَال اضالع احدالوخلخيي ػلى اعَال اضالع
الوخلج اآلخس تٌفس التستية
لٌحصل ػلى الٌسة الخالث

 )1تحديد الوسافة األًسة تيي كل ػوَديي :

القغؼة) تيٌوا الؼدد  3هَ قاسن هشتسك لهريي األخيسيي،

لحساب عَل ًساػي ها يلي:
 -ذكس شسط ٍجَد هستقيويي

حل التهرىو الثالث:

الؼدد  5ليس قاسن هشتسك للؼدديي ( 114 ٍ330تُؼدي

 ػٌد تغثيق ًظسية عالس

الوتساٍية.
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PGCD(330;114)=6
إذى ػلى ػوس أى يجؼل تيي كل ػوَديي  6أهتاز.

0,5

 )3حساب  nأقل ػدد هوكي هي األػود :

ًحسة  Pهحيظ القغؼة:

P  (330  114)  2
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أقل ػدد هوكي هي األػود التي يوكي تخثيتها هَ 148
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