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                      رياضياث        : الوادة                       ".                                          القاسن الوشتزك األكبز " 01سلسلت التفّىق 

 

 (2008م دورة - ث- ش)  : 01التمرين 

   .1215 َ 945أَجد اىقبظم اىمشزسك األمجس ىيعددٌه   (1

 مزت اىنعسا (2
945

1215
 .عيى شنو معس غٍس قبثو ىالخزصاه   

 

 (2010م دورة - ث- ش)   :02التمرين 

 .220 َ 140احعت اىقبظم اىمشزسك األمجس ىيعددٌه  (1

 َ 𝑚 1,40 صفٍحخ شجبجٍخ معزطٍيخ اىشنو ثعداٌب  (2

 2,20 𝑚ثأمجس ضيع دَن ضٍبع   ُجصئذ إىى مسثعبد مزعبٌَخ 

  ما هو طول ضلع كل مربع ؟-أ
  ما هو عدد المربعات الناتجة ؟-ب
 

 (2015م دورة - ث- ش)  :03التمرين 

مع مزبثخ  406 696َ  احعت اىقبظم اىمشزسك األمجس ىيعددٌه (1

 مساحو اىحعبة

امزت (2
696

406
 .عيى شنو معس غٍس قبثو ىالخزصاه

:  حٍثP حعت اىعدد ا (3
696 3 5

406 7 2
P   . 

 

 (2016م دورة - ت- ش) : 04التمرين 

 .832 1053َ حعت اىقبظم اىمشزسك األمجس اىعددٌه ا (1

مزت اىنعسا (2
832

1053
  . عيى شنو معس غٍس قبثو  ىالخزصاه

 

  : 05التمرين 

  .455 َ 1183اَجد اىقبظم اىمشزسك األمجس ىيعددٌه   (1

امزت  اىىعجخ     (2
455

1183
 .   عيى شنو معس غٍس قبثو ىالخزصاه 

𝐹:      حٍث  Fوعزجس اىعدد  (3 =
455

1183
×

4

2
+

3

13
   

= 𝐹ــ  ثٍّــه أن اىعدد   1  .

 

  : 06التمرين 

ىٍط أَىٍبن فٍمب ثٍىٍمب دَن   496 َ 682ثٍّه أن اىعددٌه  (1

 .حعبة

2) 𝑎 َ 𝑏 عددان طجٍعٍبن غٍس معدَمٍه  

496𝑎: حٍث      = 682𝑏 

 .  496 َ 682عٍّه اىقبظم اىمشزسك األمجس ىيعددٌه   - أ

امزت اىنعس    - ب
𝑎

𝑏
 .  عيى اىشنو غٍس قبثو ىالخزصاه

 

  : 07التمرين 

  .d ، ظّمً  102 َ 119 ىيعددٌه 𝑃𝐺𝐶𝐷احعت اْىـ  (1

: احعت  (2
102

𝑑
 َ 

119

𝑑
.  

 .أَىٍبن فٍمب ثٍىٍمب (2)رحقّق أّن حبصيً اىقعمخ فً اىعؤاه  (3

 

  : 08التمرين 
 210𝑚2َ  441𝑚2ٌميل فالّح قطعزبن مه األزض معبحزبٌمب     

ٌسٌد رقعٍمٍب ثحٍث ٌزحصو عيى أمجس عدد مه األجصاء ىٍب وفط 

 .اىمعبحخ 

مٍف ٌمنىً إجساء ٌرا اىزقعٍم ؟ مب معبحخ مو جصء ؟  -

 َمب ٌُ عدد األجصاء اىزً ٌزحصو عيٍٍب ؟ 

  : 09التمرين 

َ اىري ٌحقق  235  َ 195 اىمحصُز ثٍه aعٍّه اىعدد اىطجٍعً 

𝑃𝐺𝐶𝐷 𝑎; 288 = 24.  

 

  : 10التمرين 

 . dam 12 ، dam ,57حدٌقخ معزطٍيخ اىشنو ثعداٌب        

أزاد صبحجٍب أن ٌقعمٍب إىى قطع مسثعخ اىشنو َ أن ٌنُن طُه    

. ضيع مو مسثع عدد طجٍعً أمجس مب ٌمنه 

 مٍف ٌزم اخزٍبز طُه ضيع اىمسثع ؟ (1

 مب ٌُ عدد ٌري اىقطع ؟ (2

  : 11التمرين 

𝐴 :  حٍث𝐴إىٍل اىعدد  =
5175

3825
+

19

17
 

;𝑃𝐺𝐶𝐷 5175احعت  (1 3825 .  

امزت اىنعس  (2
5175

3825
 . عيى اىشنو غٍس اىقبثو ىالخزصاه

𝑏 عيى اىشنو  𝐴اظزىزج مزبثخ ىيعدد  (3 +
𝑐

𝑑
  

 أصغس 𝑐  أمجس مب ٌمنه َ 𝑏 أعداد طجٍعٍخ مع  𝑏 ، 𝑐 َ 𝑑حٍث 

 .مب ٌمنه 

  : 12التمرين 

 قسوفيخ ٌسٌد أن ٌعزعمو مو ٌري 72 َزدح َ 48     ىجبئع اىصٌُز 

 .اىصٌُز ىٍشنو أمجس عدد ممنه مه اىجبقبد اىمزمبثيخ

  ؟مب ٌُ عدد ثبقبد اىصٌُز (1

 ؟عدد اىُزَد فً مو ثبقخمب ٌُ  (2

 مب ٌُ عدد اىقسوفو فً مو ثبقخ؟ (3
 

  : 13التمرين 

 932 َ جصائسٌب طبثعب 1631 اىجسٌدٌخ اىطُاثع ٌُاح أحد ٌميل

 .أجىجٍب طبثعب

 عدد وفط  ىٍب(مزمبثيخ مجمُعبد شنو عيى طُاثعً مو ثٍع ٌسٌد

  . ) األجىجٍخ َ اىجصائسٌخ اىطُاثع ثٍه اىزُشٌع وفط اىطُاثع َ

 .رشنٍيٍب  ٌمنه اىزً اىمجمُعبد مه عدد أمجس عٍه (1

 فً األجىجٍخ اىطُاثع عدد َ اىجصائسٌخ اىطُاثع عدد حٍىئر عٍه (2

 .مجمُعخ مو

  : 14التمرين 

     وسٌد غسض أشجبز عيى محٍط حدٌقخ مثيثخ اىشنو عيى أن 

رُجد شجسح فً مو زمه مه أزمبن اىحدٌقخ، َ أن رنُن اىمعبفخ 

 .اىزً رفصو األشجبز اىمزجبَزح مزعبٌَخ

 مب ًٌ أمجس معبفخ ٌمنه أن رفصو ثٍه شجسرٍه مزجبَزرٍه  (1

  ؟98 َ 70 َ 42: إذا عيمذ أن األثعبد اىثالثخ ىيحدٌقخ ًٌ ثبىمزس

 ؟األشجبز اىزً ٌمنه غسظٍب حُه ٌري اىحدٌقخ مب ٌُ عدد  (2

 األستاذ محمــد العــربي موســاوي ها الجيذ و تحقيك النتيجت الوزضيت ، فأحزص عليها دائلالستعذادالوذاكزة اليىهيت تساعذك 
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