
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

منراست ت  مدیریة التربیة بوالیةوزارة التربیة الوطنیة 

2016/2017السنة الدراسیة : امتحان الثالثي األول                                                                           

و فلسفة + اللغات االجنبیة                                              أدأبثالثة ال : شعبة 

المـــــــــــــــدة : ساعة و نصفاختبار في مادة الریاضیات    

:نقاط )6(ولالتمرین األ

ریر :ـــــاختر من بین االقتراحات الثالثة االجابة الصحیحة مع التب

-ج–االقتراح -ب –االقتراح -أ–االقتراح 

:نكتب3ھو bعلى  aإذا كان باقي قسمة.1 ba 33 baa مضاعف للعددb

3یقبل القسمة على عدد فرديعدد زوجيمجموعة كل ثالثة أعداد طبیعیة متتالیة ھو.2

64812720الطبیعیة  للعدد عدد القواسم .3

2017اذا كان: .4 ≡ 32017فان: ...[3]2−  k 312017  3120171438 

5. nv 0حدھا االول متتالیة عددیةv5v4الحد الخامسv7الحد الخامسvالحد الخامس

نقاط ) :6لتمرین الثاني (ا

.2016bو  1954aن الیكن العدد

 .5على  bو  aعین باقي قسمة كل من العددین -أ-1

.5بتردید متوافقانbو  aھل العددان-ب

33استنتج باقي قسمة -ج ba    5على .  

تحقق أن -أ-2 51a

 .5على  1962bو 1998aین استنتج باقي القسمة االقلیدیة للعدد -ب

18301945بین أن -3 201619543  5یقبل القسمة على.

:نقاط )8التمرین الثالث ( 

.nللعدد الطبیعي  6إلى 0من أجل  القیم من   7على n5عین باقي القسمة اإلقلیدیة  للعدد   -1

یلي :خواص الموافقة أنقل ثم أتمم ماباستعمال-2

 7....56 k و 7....5 16 k   و 7....5 26 k و 7....5 36 k و 7....5 46 k  و 7....5 56 k

  . 7على   20175عین باقي قسمة العدد الطبیعي  -3

تحقق أن :-4 716 .

410952حیث :  aبین أن العدد الطبیعي -5 3305 a 7یقبل القسمة على.

361232حتى یقبل العددnالطبیعیةعین األعداد -6  nn  7القسمة على

7- nu  23معرفة بحدھا العام  nun  أحسب الحدودnu3 1وnu  بداللةn ثم استنتجnn uu 1 بداللةn.

   ناجحغیرنفسكفيتعتقدكنتإذاأبداتنجحلنلكنوناجحغیرأنكیعتقدونالناسكانلووحیاتكفيتنجحأنتستطیع

بالتوفیق للجمیع -ثانویة الشیخ أمود –ساتذة المادة أ
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اختبار في مادة الریاضیاتتصحیح  

نقاط ) :6التمرین األول (

ر االجابة الصحیحة:یااخت

-ج–االقتراح -ب –االقتراح -أ–االقتراح 

نكتب :3ھو bعلى  aإذا كان باقي قسمة.1 ba 3

3یقبل القسمة على مجموعة كل ثالثة أعداد طبیعیة متتالیة ھو.2

64843عدد القواسم الطبیعیة  للعدد .3 32648 عدد  القواسم

   201413 

2017اذا كان: .4 ≡ فان: ...[3]2− 322017 و

 330  بالجمع

 312017 

5. nv 0حدھا االول متتالیة عددیةv4vالحد الخامس

نقاط ) :6التمرین الثاني (

.2016bو  1954aلیكن العددان 

لدینا  5على  bو  aن باقي قسمة كل من العددین یعیت-أ.1 54a  باقي قسمةa  و4هو  5على 51b  باقي

.1هو 5على  bقسمة 

.5الن لیس لھما نفس باقي القسمة على 5بتردید متوافقانغیر bو  aالعددان-ب

لدینا -ج 54a نجد  3بالرفع الى قوى 5433 a بما ان 5464    فإن   1.....543 a و و لدینا

 51b نجد3بالرفع الى قوى   2......513 b و منه
 
 









51

54
3

3

b

a
جمع  نجد الب 5533  baو منھ 5033  ba

33باقي قسمة إذن  ba    0ھو  5على.

لدینا  -أ.2  195511954  و منھ الموافقة  5مضاعف للعدد 51a. صحیحة

مما سبق -ب 51a نجد   1998بالرفع الى قوى   51
19981998 a و منھ 511998 a عدد 1998الن العدد

زوجي . و لدینا 51b نجد  1962بالرفع الة قوى 511962 b 1962باقي القسمة االقلیدیة للعدد  وb 1ھو   5 على.

لدینا .3 511954  نجد  1945بالرفع الى قوى   511954
19451945 و منھ 5119541945 بالضرب في 1

نجد  5119541945  و لدینا 512016  نجد  1830بالرفع الى قوى 5120161830  و منھ
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511954

512016
1945

1830

بالجمع نج     55201619543 18301945  و 505 و منھ 50201619543 18301945 

18301945إذن  201619543  5یقبل القسمة على.

نقاط ) :8التمرین الثالث ( 

nللعدد الطبیعي  6إلى 0من أجل  القیم من   7على n5ن باقي القسمة اإلقلیدیة  للعدد   یعیت-1
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 7150  و 755    و 7452  و 7653  و 7254   و 7355 و 7156  باقي قسمة وn5 على

ھو 5nلما   و2ھو 4nلما  و   6ھو 3nلما   و4ھو 2nلما  و  5ھو 1nلما  و  1ھو 0n: لما   7

.1ھو 6nلما  و   3

لدینا باستعمال خواص الموافقة أنقل ثم أتمم ما یلي :-2 7156  بالرفع الى قوىk   نجد 7156 k

على التوالي نجد  5بالضرب في  755 16 k   و 745 26 k و 7.65 36 k و 725 46 k  و 735 56 k.

133662017بما -3  16و ھي من الشكل k و منھ 7552017  5ھو   7على   20175أي ان باقي قسمة.

تحقق أن :  ال-4 716  بما ان  716  إذن الموافقة صحیحة .7مضاعف للعدد

5506305بما أن -5  56ھي من الشكل k فإن 735305  نجد  2بالضرب في 7652 305 و

 7310  نجد   3بالرفع الى قوى 727103  و 7627  و منھ 76103  نجد  9بالضرب في

 754109 3  و منھ 74546 a أي ان 756a و 7056  إذن 70a و منھa یقبل القسمة

  7على 

361232حتى یقبل العدد     nن األعداد الطبیعیة یعیت -6  nn  7القسمة على

 7512  یكافئ 7512 3636   nn و 7232  و منھ 7521232 3636   nn nn و 7.65 36 n و

منھ  7621232 36   nn n أي 711232 36   nn n 361232و منھ  nn  7القسمة على

یكافئ ان  701 n أي 71n 17اي  kn حیث انk. عدد طبیعي غیر معدوم

7- nu  23معرفة بحدھا العام  nun

ب الحدود    احس  292333  nnu n و  532131  nnun 293أي ان  nu n 531و  nun

:ج استنتاال  3235323531  nnnnuu nn  31أي ان  nn uu
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