
 

 

 :التمرين األول

 

 :التمرين الثاني

 حدد المساواة التي تعبر عن القسمة اإلقليدية للعدد-1

  21 .على1512

أكتب 2-
720 

1512
 كسر غير قابل لالختزالعلى شكل   

 :التمرين الثالث

  105.و63 نعتبر العددين الطبيعيين 

ما هو القاسم المشترك األكبر لهذين العددين؟ هل هما 1- 

 .أوليان فيما بينهما؟ برر

 اجعل الكسر 2- 
63 

105
 غير قابل لالختزال     

 :التمرين الرابع

 

  :التمرين الخامس

 1317. و 3073نعتبر العددين 

 1317. و3073أحسب القاسم المشترك األكبر للعددين 1.

يشارك تالميذ في مسابقة في الرياضيات حسب الفرق. 2.

تلميذ. يجب تكوين فرق متماثلة  1317 تلميذة و  3073يوجد 

 )بين البنات و األوالد لها نفس عدد التالميذ و نفس التوزيع(

 .بتعيين كل مشارك في فريق من الفرق 

ما هو أكبر عدد ممكن من الفرق المتماثلة التي يمكن  ) أ

 تشكيلها؟

 

عدد البنات و عدد (عين في هذه الحالة تشكيلة كل فريق. )ب

 )األوالد

  :التمرين السابع

 300.و540 نعتبر العددين 

 300. و540 أحسب القاسم المشترك األكبر للعددين 1.

و 40m ,5 نريد أن نفرش قاعة مستطيلة الشكل طولها 2.

 .مربعة الشكل و كلها متماثلة بزرابي3m عرضها 

زربية حتى يكون عدد الزرابي المستعملة ما هو طول كل  ·

 .عين حينئذ عدد الزرابي المستعملة ·يمكن؟  أصغر ما

 :التمرين الثامن

 نريد غرس أشجار على محيط حديقة مثلثة الشكل على أن توجد

 شجرة في كل ركن من أركان الحديقة، وأن تكون المسافة التي

 .تفصل األشجار متساوية

 ما هي أكبر مسافة يمكن أن تفصل بين شجرتين متجاورتين1-

 و m 24 70 m  :إذا علمت أن األبعاد الثالثة للحديقة هي

98m؟ 

 ؟ ذه الحديقةماهو عدد االشجار التي يمكن غرسها حول ه -4

 :التمرين السادس

  2011 : دورة جوان

 مع كتابة406  و696 أحسب القاسم المشترك األكبر للعددين1-

 .بمراحل الحسا

 أكتب8-
696  

406
 .على شكل كسر غير قابل لالختزال

Pحيث  Pأحسب العدد  -3 =
696

406
−

3

7
×

5

2
 

 

 

 هيد وقادي خليفة املنانعةشمتوسطة ال

                                1سلسةل رمق                     متوسط                  4 :املس توى

اذمن  أ س ت عداد:  منا احلياة مجع وطرح وقسمة :حمكة     املادة  ا  فامجع من حوكل الناس الطيبني واطرح من نفسك العجر والكسل  ا 

 واقسم وقتك ابلتساوي

belhocine : https://prof27math.weebly.com/




