
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

ثانویة طارق بن زیاد 

ساعات 2لغ                                                                             المدة 3أف + 3المستوى: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

نقاط) التمرین االول : (07

4ھو 7و باقي قسمة     على 5ھو 7على   a حیحان حیث باقي قسمة عددان ص b و  a

×a+b ،a-b   ،aعین باقي قسمة كل من األعداد -1 .7على ܾ

a2ھل العدد -2 + b2 ؟ 7. یقبل القسمة على

؟7مضاعف للعدد a×b+4b-1بین أن العدد .-3

[7]1429≡2008؟ ثم استنتج ھل 7على  1429و 2008ما ھو باقي قسمة كل من العددین -4

7یقبل القسمة على n1429+2008.العدد nأنھ من أجل كل عدد طبیعي استنتج-5

نقاط)04التمرین الثاني ( 

5یقبل القسمة على n6-1.العدد nبرھن بالتراجع أنھ من أجل كل عدد طبیعي 

نقاط )  التمرین  الثالث (04

10عین كل األعداد الصحیحة قواسم العدد -1

nالتي من أجلھا یكون  nعین األعداد الصحیحة -2 - .10قاسما للعدد 3

=ܽنعتبر العدد الناطق .-3
୬ା

୬ିଷ

aأن: 3یختلف عن nأ / تحقق انھ من اجل كل عدد صحیح  = 1 +
ଵ

ିଷ

. عددا صحیحا .aالتي من أجلھا یكون nب/ استنتج األعداد الصحیحة 

نقاط):  التمرین الرابع (05

(Un) متتالیة معرفة علىNلي . كما یUn= -5 n + 3

U0أحسب -1 , U1

r. متتالیة حسابیة یطلب تعیین أساسھا (Un)أثبت أن .-2

Unبحیث nعین قیمة -3 = - 97

Snالمجموع nأحسب بداللة -4 = U0 + U1 + …….. + Un

بالتوفیق

اختبار الفصل األول في مادة الریاضیات



تصحیح اختبار الفصل االول

  لغ 3أف+ 3المستوى : 

العالمة  نقاط)07التمرین االول (

0.5
0.5
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:2مرحلة 
أيnصحیحة من أجل عدد طبیعي p(n)نفرض 

V)6n-1=5R(R∈
صحیحة أيp(n+1)لنبرھن أن : 

‘V)6n+1-1=5R(R′ ∈
6n+1-1=6nx6-1لدینا : 

=(5R+1)x6-1
=5Rx6+6-1

=5Rx6+5=5(6R+1)
′V)(Rمع   ’6n+1=5Rفان R’=6R+1یوضع  ∈

إدن 
p(n+1) صحیحة
  خالصة :

یقبل القسمة على n ،6n-1من أجل كل عدد طبیعي 
5

0.5

0.5

0.5

a+bتعیین باقي قسمة -1 .a-b. axb 7على

]7[9a+b 9]7و [≡ ≡ a+b]7ومنھ [2 ≡ 2

2ھو 7على a+bادن باقي قسمة

]7[a-b ≡ 1ھو 7على a-bادن باقي قسمة1
]7[a+b ≡ 20]7و [20 ≡ a+b]7ادن [6 ≡ 6

6ھو 7على axbادن باقي قسمة1
7على a2+b2تعیین باقي قسمة -2

]7[16+25 ≡ 6a2+b2 16]7الن [≡ ≡ ≡25]7[و2 4

0a2+b2]7ادن [ 7ال یقبل القسمة على a2+b2ومنھ ≠
7مضاعف  axb+4b-1تبیان أن -3

axb+4b-1]7[لدینا :  ≡ 6 + 16 − 1

]7[axb+4b-1 ≡ 21

]7[21 ≡ ≡]7ادن [0 0axb+4b-1 ومنھ
axb+4b-1 7مضاعف

7على  1429و 2008باقي قسمة  -4

]7[≡ 7على  2008ھو باقي قسمة 620086
]7[≡ 7على 1429ھو باقي قسمة 114291

لیس لھما نفس الباقي 1429و 2008الن 2008≠1429]7[
7على 

7یقبل القسمة على 1429+2008استنتاج أن 5-
لدینا : 

n1≡1429n≡1]7[إدن 1429≡1]7لدینا : [ 

1429n+2008≡1+6≡7≡0]7ومنھ [ 

نقاط)04التمرین الثالث (

1

1

1

1

في ح 10تعیین قواسم -1
5x2=10

-,2-,1-,1,2,5,10في ح ھي 10قواسم 
5,-10,

n-3حیث nتعیین االعداد الصحیحة -2
10یقسم

n-3∈(-1,-2,-5,-10,1,2,5,10)
إدن 

n∈(2,1,-2,-7,4,5,8,13)

أ / لنتحقق أن -3
ି

+1=a

لدینا :
୬ା

ିଷ
=

ଵ

ିଷ
=
୬ିଷାଵ

ିଷ
=+1

التي من أجلھا nب/ استنتاج االعداد الصحیحة 
عددا صحیحا aیكون 

عددا صحیحا أدا كان aیكون  n-3 10قاسما  للعدد 
حسب السؤال الثاني لدینا :

نقاط )04التمرین الثاني : ( 

0.5

5یقبل القسمة على 6n-1الخاصیة p(n)نسمي 
:1مرحلة 
6n-1=60-1=1-1=0فان n=0إدا كان 

صحیحة p(n)أدن 5یقبل القسمة على 0



العالمة  نقاط)05التمرین الرابع  (
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1

1.5

,1حساب  U0U
Un = -5 n+3

U0=3
U1= -5x1+3=-2

متتالیة حسابیة (Un)إثبات أن 
Un+1-Un= -5 (n+1)+3+5n-3

= -5n-5+5n
Un+1(ثابت)  –Un=-5(n+1)+3+5n-3

=-5n-5+5n
Un+1 –Un = -5=r (ثابت)

r=-5متتالیة حسابیة أساسھا  U(n(إذن

=Unحیث  nتعیین قیمة -3 -97
Un = 5n+3=-97-ومنھ 97-

-5n = 20=ومنھ100-
ଵ

ହ
n=

n= 20

Snحساب المجموع -4

Sn= u0+u1+…..+un

n+1عدد الحدود ھو 

(u0+un)Sn=
ାଵ

ଶ

(୬ାଵ)(ଷିହ୬ାଷ)

ଶ
= Sn


