
 

 
 
 
 

( نقط3:        )التمرين األول  
  ن1                                                                 26حدد جمٌع قواسم العدد  (1

التً تحققy وx  الصحٌحة الطبٌعٌةحدد جمٌع األعداد (2  2 1 26x y       2ن                                      

 

( نقط2:        ) التمرين الثاني  
إذا علمت أنهما انطلقتا للمرة .  ٌوما18 بعد كل B ٌوما وباخرة 12 بعد كل Aتنطلق من مٌناء الدار البٌضاء باخرة 

 األولى فً نفس الٌوم، فبعد كم ٌوما ستنطلقان فً نفس الٌوم للمرة الثانٌة؟

                  

( نقط1.5:       )التمرين الثالث  
1n تقسم 7 أنه إذا كانت    بٌن  2 تقسم أٌضا العدد 7 فإن 1n   لكلn من  

 

( نقط3.5:       )التمرين الرابع  
 :2 من nبٌن أن لكل  (1 2 2n n                     ًن1 هو عدد صحٌح طبٌع  

: تحقق من أن (2 
22 2 2a b a b ab    لكل عددٌن حقٌقٌٌن aو b          0.5ن  

4: اكتب على شكل فرق مربعٌن كاملٌن (3 4n  لكل  n من                    1ن  

4استنتج من ذلك أن  (4 4n  غٌر أولً،  لكل n من ن1           1 مخالف للعدد  

 

( نقط2:    )التمرين الخامس  
17:     نضع 5 7n nA    

  ن1                      12 ٌقبل القسمة على A: بٌن أن العدد (1
  ن1 إلى جداء عوامل أولٌة              Aاستنتج تفكٌكا للعدد  (2

 

( نقطة5:   )التمرين السادس  
ABCDمتوازي األضالع   . 

1:  بحٌثF وEأنشئ النقطتٌن  (1

3
DE DB
 

1 و

4
DF DB




 

  
  ن 1                  

DEاكتب  (2


DF بداللة 


  ن1                                                               

  ن1        متوازًٌ األضالع               BAFH وBAEG لٌكون G وHأنشئ  (3

CH: بٌن أن (4 DF
 

CG و  DE
 

  ن1                                                   

  ن1.                                             مستقٌمٌةG وH وCاستنتج أن النقط  (5
 

( نقطة3:   )التمرين السابع  
EFGمثلث .Aو B4 : نقطتان بحٌث

3
EA EG
 

3و 

4
FB FA
  

EA: اكتب (1


GAبداللة 


AF و


AB بداللة


  ن1                                           

استنتج أن  (2   / /BG EF                                                           1ن 
 

3) M2: نقطة بحٌثEM EF AG 
  

AEبٌن أن . 


FMو


  ن1 مستقٌمٌتان      
                                                                                                                              

 الخميسات- محمد بن الحسن الوزاني. ثا
 ذ رشٌد محصر
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