
                                         
 

  متوسطة المجاھد عمران ع القادرـ تامسة ـ   

 

   التّمرین الّسابع:
:حیث Bو  Aإلیك العبارتین  - 1    

          A = 	×	 	×	 	×	 	×	
	×	
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.Aاحسب العبارة  - 2     

.Bأعط الكتابة العلمیّة للعبارة  - 3     

، ثم اختزل الكسر264و  432للعددین  DCGPاحسب  - 4     
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   وضعیّة إدماجیّة 01:
م و  320متوّسطة تحتوي على    ّ ّمة نرید  480متعل            متعل

ّمین             مختلطة  تربویّة في تكوین أفواجاستعمال كّل المتعل

.ومتشابھة في التركیبة    

ما ھو أكبر عدد ممكن لتكوین األفواج؟ - 1       

ما ھو عدد الذكور واإلناث في كّل فوج؟ - 2       

ّة إدماجیّة 02:  (الكتاب المدرسيّ )                             وضعی
.كتاب إنجلیزیّة 102كتاب ریاضیّات و  78لصاحب مكتبة      

ّبھا في رفوف مكتبتھ بحیث تكون كّل الّرفوف     أراد أن یرت  

.متماثلة من حیث عدد كتب الّریاضیّات وكتب اإلنجلیزیة    

ما ھو أكبر عدد من الّرفوف المستعملة؟ - 1     

 وسمك كتاب  cm1,5إذا كان سمك كتاب الّریاضیّات ھو  - 2   

فما ھو طول كّل رّف بحیث توضع        cm1اإلنجلیزیّة ھو    

       الكتب جنبًا إلى جنب في الّرّف؟   

 
 

 

 

 

 

   التّمرین األّول:
اوجد قواسم األعداد اآلتیة بكتابتھا على شكل جداء عددین   - 1      

  ، 198، 90، 100، 45 :لطرق الممكنةوبجمیع ا طبیعیین      

      40 ،72 ،260.  

:اوجد القاسم المشترك األكبر لكّل من - 2        

.198و  260، 40و  100، 72و  90، 100و  45        

   التّمرین الثاني:

 .130	و88وجد القاسم المشترك األكبر للعددین ا .1

 .جابتكإر لیان فیما بینھما؟ برّ وّ أ 130	و88ھل العددان  .2

 .غیر قابل لالختزال  على شكل كسر اجعل الكسر  .3

   )EMB  2010( )ن3( :الثالث نیالتّمر  

 .140	و	220للعددین ر احسب القاسم المشترك األكب - 1     

 :كل بعداھاشمستطیلة الصفیحة زجاجیة  - 2

2,20	푚	و	1,40	푚  

    .عات متساویة بأكبر ضلع دون ضیاع ئت إلى مربّ زّ جُ     

 ع؟ھو طول ضلع كل مربّ  ما  - أ

ّ ھو عدد المربّ  ما  -  ب  ة؟ـاتجعات الن

  )EMB 2008( )ن2,5( :الّرابع نیالتّمر  

  .1215و  945اوجد القاسم المشترك األكبر للعددین  - 1    

 .على شكل كسر غیر قابل لالختزال اكتب  - 2    

  )EMB 2016( من سؤالین  :الخامس نیالتّمر  

.832و   1053احسب القاسم المشترك األكبر للعددین  - 1      

.على شكل كسر غیر قابل لالختزال  اكتب  - 2       

(BEM 2015) (3ن) :التّمرین الّسادس   
مع  406و  696احسب القاسم المشترك األكبر للعددین  - 1     

.كتابة مراحل الحساب     

 				2ـ	اكتـب	 . على شكل كسر غیر قابل لالختزال 

:حیث Pاحسب العدد  - 3     

         	P = 	 − ×                                           
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