نتوسطـة بوسـالم غلـي بو غهـر – نتـوسـة – خيـشلـة
املـــادة  :ريــاضـيــــات

الـفــرض األول للحـالجــي األول

املستوى :الرابػة نتوسط

الـهـدة :سـاغـة واحـدة
التــاريــخ2017\10\19 :

التهريو األول 04,5( :ىقاط)

لينه العدديه  Aي  Bحيث :

A  2, 5  1014  0, 32  1012

؛

 )1اُمتب العدد  Aمتابة علمية.

7 4 10800
 
2 5 13500

B

 )2بيه أن العدد  Bعدد طبيعي إذا علمت أنPGCD(135 ;108)=27 :
التهريو الحاىي 09( :ىقاط)

إليل الشنل المقابل (األطًال غيس حقيقية) حيث:


) (Mدائسة قطسها  FGي  Eوقطة مىها



الىقط  E ،Fي  Dفي استقامية



 DC=6,4cm؛  FC=8cm؛ DF=4,8cm



 EG=4cm؛ EF=3cm

 )1بيه وًع مال مه المثلثيه  DFCي .EFG
 )2احسب الطًل .GC

ES 3
 )3أوشئ مثيال لهرا الشنل ثم عيه وقطة  Sمه ) [GEحيث S [GE] :ي 
EG 5
 )4بسهه أن المستقيميه ) (SDي ) (FGمتًاشيان.
التهريو الحالث 06,5( :ىقاط)

 )1احسب القاسم المشتسك األمبس للعدديه  540ي . 300

يسيد عمس تبليط حجسة طًلها  5,4 mي عسضها  3mباستعمال بالطات مسبعة متماثلة.

 )2مم سينًن طًل ضلع مل بالطة إذا أزاد عمس استعمال أقل عدد مىها ؟
 )3حدد عدد البالطات المستعملة في هرٌ الحالة.

نالحظة :أي إجابة او ىتيجة تػطى دون طريقة او برهان ال تؤخذ بػيو اإلغتبار
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بالتوفيق للجهيع

نتوسطـة بوسـالم علـي بو عهـر – نتوسـة –خيشلـة
املـــــــــادة :

األستـاذ:

املستــوى:

السـيـة الدراسيـة:

عيــاصــر اإلجــابــة

العالنة

حل التهريو األول:

 )1الكتاتة الؼلمية للؼدد :A
 )2تثيان أن الؼدد  Bطثيؼي:

A  2, 5  1014  0, 32  1012  0,8  102  8  101  102  8  103
7 4 108 00 7  4 108  27 28 4 28  8 20
 



 

2
2 5 135 00 2  5 135  27 10 5
10
10

0,5x4

0,5x5 B 

حل التهريو الثاىي:

 )1تثيان وًع كال مه المثلثيه  DFCي :EFG

 المثلث  EFGمُحاط تالدائرة ( )Mي ضلؼه ] [FGقطر لها ،فالمثلث  EFGقائم في .E
 في المثلث  DFCلديىا:

01

FC2=82=64

0,75

DC2+DF2=6,42+4,82=64

0,75

تما أن FC2 = DC2 + DF2 :فإن المثلث  DFCقائم في  Dحسة الىظرية الؼكسية لفيثاغًرس.

 )2حساب الطًل :GC

)GC=FC-FG=8-FG ….(1
حساب  :FGفي المثلث القائم  EFGحسة وظرية فيثاغًرس:
 FG2 = EF2 + EG2تالتؼًيض وجد  FG2 = 42 + 32وجد  FG2 =25ي مىه FG=5cm
تالتؼًيض في ) (1وجد GC=8 - 5 :ي مىه GC=3cm :

 )3إوشاء مثيل للشكل يتؼييه الىقطة :S

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

لديىا :

ي مىه:

ES 3

EG 5
ES 3

4
5

02

ES  2, 4cm

 )4ترهان أن:(FG)//(SD) :

ES 3
لديىا  0, 6 :
EG 5
ES DE
ي الىقط  D،E،Fتىفس ترتية الىقط  S ،E ،Gفإن (FG)//(SD) :حسة الىظرية الؼكسية
تما أن

EG EF

ي

DE 1, 8

 0, 6
EF
3

لطالس.
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01 x2
0,5

حل التهريو الثالث:

 )1حساب القاسم المشترك األكثر للؼدديه  540ي :300

540  300  1  240
300  240  1  60
240  60  4  0

0,5
0,5
0,5

ي مىه PGCD(540 ;300)=60

 )2الستؼمال أقل ػدد ممكه مه الثالطات يجة أن يكًن طًل ضلؼها أكثر ما يمكه أي القاسم المشترك
األكثر لثؼدي الحجرة ،إذن طًل ضلغ كل تالطة هً ) PGCD(540 ;300أي 60cm

01,5

 )3تحديد ػدد الثالطات المستؼملة :ورمز له n

S1
S2

 n حيث  S1مساحة الحجرة ي  S2مساحة الثالطة الًاحدة:

S1  300  540  162000
ي مىه

S2  602  3600
162000
n
3600
n=45

ػدد الثالطات المستؼملة هً  45تالطة.
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0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

