
 الواردة في البكالوريامواضيع  ال
  Zفي    والموافق اتالقسمة  

 1620  رت   :01التمرين  
 ذات المجهولE)(نعتبر المعادلة  yx, :1976  yx  حيثxوy صحيحانعددان. 

 . جد الحل الخاص1 00 , yx لمعادلةل)(E  00بحيث yx ثّم حل المعادلة ،)(E. 

والتي تحقق:  . استنتج قيم العدد الصحيح 2
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724




 .42على  ، ثّم عيّن باقي قسمة العدد 

الثنائيات . عيّن جميع 3 yx, حلول المعادلة E 131: حيث  yx. 

 .7على  n5، بواقي القسمة اإلقليدية للعدد n. أ. أدرس حسب قيم العدد الطبيعي 4

التي تحقق الجملة:  nن مجموعة قيم العدد الطبيعي ب. عيّ   
 

 







61437

720205

n

n n

. 

 

 2016ر   :20التمرين  
 .11على  n7وn3، بواقي القسمة اإلقليدية لكل من العددينn. أ. أدرس حسب قيم العدد الطبيعي 1

، العدد nب. برهن أنّه من أجل كل عدد طبيعي   
41045 143720162   nn

 .11مضاعف للعدد  

ذات المجهول E)(. نعتبر المعادلة2 yx, :837  yx  حيثxوy.عددان طبيعيان 

 .E)(أ. حل المعادلة   

حيث الثنائية  yوxالقاسم المشترك األكبر للعددين  dب.   yx, حال المعادلة E. 

 ؟dا هي القيم الممكنة للعدد م -     

عيّن الثنائيات  -      yx, حلول المعادلة E  4من أجلd. 

جـ. جد الثنائيات   yx, حلول المعادلة E  :التي تحقق 11014372016 37  yx
. 

 

 2016  ر :30التمرين  
)( nu 0متتالية هندسية متزايدة تماما، حدودها موجبة تماما، حّدها األّولu  وأساسهاq :حيث









)1(

11)ln()ln(

34

21

21

eeuu

uu
. 

 .qثّم استنتج قيمة األساس 2uو1u. احسب 1

. نضع: 2
4

1 eu و
3eq . 

 .nبداللة  nuأ. عبّر عن     

)ln(...)ln()ln()ln(ب. نضع:    210 nn uuuuS  احسب .nS  بداللةn. 

3نضع:  n. من أجل كل عدد طبيعي 3 nan. 

)2,(),14(أ. بيّن أّن:      nnn aPGCDaSPGCD . 

)2,(ب. عيّن القيم الممكنة لـ:    nn aSPGCD. 

)2,(7 التي من أجلها: nجـ. عيّن قيم األعداد الطبيعية    nn aSPGCD. 

 .7على  n2باقي القسمة اإلقليدية للعدد  n. ادرس تبعا لقيم العدد طبيعي 4

1143723. نضع: 5 2016 nnn Snab. 

التي من أجلها يكون:  nعيّن قيم العدد طبيعي   
 
 








50

70

n

bn. 

52431437، العدد ) nأجل كل عدد طبيعي  . بيّن أنّه من6 11219   nn 7( يقبل القسمة على. 
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 2015ت ر   :40التمرين  
 .13على  n8للعدد  اقي القسمة اإلقليدية، بnأ. عيّن حسب قيم العدد الطبيعي .1

3201413842باقي القسمة اإلقليدية للعدد . استنتج ب   20372015   13على. 

n ،أ. بيّن انّه من أجل كل عدد طبيعي. 2 138)65(564)15( 232 nnn nn  
. 

حتى يكون: nبيعي ب. عيّن مجموعة قيم العدد الط  130564)15( 32  nnn. 

 2015ر   :50التمرين  
 .7على  n2، باقي القسمة اإلقليدية للعدد nأ. عيّن حسب قيم العدد الطبيعي .1

ب. استنتج باقي القسمة اإلقليدية للعدد   
5319621954 201519541962  7 على. 

 عدد أولي. 89. أ. بيّن أّن 2

 .7832عدد ب. عيّن كل القواسم الطبيعية لل  

 أّوليان فيما بينهما. 977و 981جـ. بيّن أّن العددين   

3 .x وy  2عددان طبيعيان غير معدومين قاسمهما األكبر هو. 

 أّن:علما  yو xعيّن  
 








228

3132822

yx

yx
. 

4 .a ،bوc  أعداد طبيعية غير معدومة حيثaأّولي معbوa أّولي معc. 

 .cbأولي مع aأ. باستعمال مبرهن بيزو، برهن أّن    

n   ،ب. باستعمال االستدالل بالتراجع، أثبت أنّه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم   1, nbaPGCD. 

جـ. استنتج القاسم المشترك األكبر للعددين  
و  19541962

19621954. 

 2014ر   :60التمرين  
نعتبر المعادلة.1 E  :5419622013  yx  حيثxوy.عددان صحيحان 

أ. أحسب   1962,2013PGCD. 

ب. استنتج أَن المعادلة  E .تقبل حلوال 

بيَن أنَه إذا كانت الثنائية ج.   yx, حل للمعادلة E  :فإَن 60x. 

د. استنتج حاَل خاصا   00 , yx  :8074حيث .0  x  ثم حل المعادلة E. 

حيث  yوxإلى القاسم المشترك األكبر للعددين  d. نرمز بالرمز2 yx, حل المعادلة E. 

 ؟dأ. ما هي القيم الممكنة للعدد  

18654671حيث:  bوaب. عيَن العدد الطبيعيين    ba  و  18, baPGCD. 

  2014ت ر   :70التمرين  
n وp .عددان طبيعيان 

للعدد  16على ، بواقي القسمة اإلقليدية n. أدرس حسب قيم 1
n5. 

916. نضع: 2  nCn  و
p

pD 5. 

24أ. بيَن أنَه إذا كان    kp  حيثkعدد طبيعي، فإنَه يوجد عدد طبيعي n  يحققpn DC . 

 .6pمن أجل nعيَن ب.  

3.fهي الدالة المعرفة على المجال ,0:كما يلي    95 24  xxf أدرس تغيرات الدالةf ثم استنتج إشارة ، xf. 

4 . nu  المتتالية المعرفة علىN  :10كما يلي u  ومن أجل كل عدد طبيعيn منN ،
16

9

16

9
54

1 







 nn uu. 

، nه من أجل كل عدد طبيعي أ. برهن بالتراجع أنَ  
 

16

95 24 


n

nu. 

 عدد طبيعي. nu، فإَن nب. برهن أنَه من أجل كل عدد طبيعي  

. استنتج اتجاه تغير المتتالية5 nu. 
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 2013ر   :80التمرين  
ق: التي تحق n. أ. عيَن األعداد الطبيعية 1 10272  nn. 

ب. عيَن الثنائيات   ba,  :من األعداد الطبيعية، حيث   24 baab. 

 .24ج استنتج طريقة لرسم قطعة مستقيمة طولها  

2 . و 10141وبان في النظام ذي األساس خمسة على الشكل:  عددان طبيعيان مكت3403و. 

 في النظام العشري.و أ. أكتب العددين   

ب. عيَن الثنائية   ba,  :من األعداد الطبيعية حيث








9

2422

ba

ab


. 

 .478و 671، استنتج القاسم المشترك األكبر للعددين 1432و 2013. أ. عيَن القاسم المشترك األكبر للعددين 3

المعادلة ذات المجهول 2Zب. حل في   yx, :2714342013التالية  yx. 

 2013ر   :90التمرين  
1.n عدد طبيعي. نعتبر العددين الصحيحين و   :2142،حيث 3  nn 3و n 

أ. بيَن أَن:     10,,  PGCDPGCD . 

ب. ماهي القيم الممكنة للعدد   ,PGCD؟ 

بحيث يكون: nة قيم العدد الطبيعيج. عيَن مجموع   5, PGCD . 

 .11على  n4، باقي القسمة اإلقليدية للعدد n. أ. أدرس حسب قيم العدد الطبيعي2

تي تحقق الجملة التالية: ، الnب. عيَن مجموعة قيم العدد الطبيعي 
 

 







102

110445

n

nnn

. 

 2013ت ر   :10التمرين  
x وy عددان صحيحان، و E المعادلة ذات المجهول yx,  :1711التالية  yx . 

. أ. عيَن 1 00 , yx  حل المعادلة E  :100الذي يحقق  yx. 

المعادلة  ب. استنتج حل  E. 

2 .a وb عددان طبيعيان، وS  :العدد الذي يحقق








27

111

bS

aS
. 

أ. بين أن  ba ,  حل للمعادلة E. 

 ؟77على Sب. ما هو باقي القسمة اإلقليدية للعدد 

3 .n 2هو  7على  قسمتهباقي و 1هو  11عدد طبيعي باقي قسمته على. 

 .2013nحتى يكون   nدعيَن أكبر قيمة للعد 

 2012ر   :11التمرين  
المعادلة ذات المجهول 2Z. نعتبر في1 yx, 3114322011 ( .....1: )التالية  yx. 

 أولي. 2011أ. أثبت أن العدد  

يدس، عيَن حال خاصاب. باستعمال خوارزمية إقل  00 , yx ( 1(، ثم حل المعادلة )1للمعادلة.) 

    ثم جد باقي القسمة اإلقليدية 7على n2للعدد  ، باقي القسمة اإلقليديةn. أ. عيَن حسب قيم العدد الطبيعي 2

للعدد     
 .7على  201214322011

 التي من أجلها يكون: nب. عين قيم العدد الطبيعي   70143220112010  nnn
. 

3.N  عدد طبيعي يكتب2  حيث:  9في نظام التعداد الذي أساسه،،  بهذا الترتيب تشكل حدودا 

حسابية متزايدة تماما ومتتابعة من متتالية      (.1حل للمعادلة ) ,

 في النظام العشري.   Nثم أكتب   ،،عيَن  
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 2012ت ر   :12التمرين  
 .11على  n9، بواقي قسمة  n. أدرس حسب قيم العدد الطبيعي 1

. ما هو باقي قسمة 2
 ؟11على  20122011

،العدد n. برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي 3 201210115 20112011494   nn
 .11يقبل القسمة على  

بحيث يكون العدد  n. عيَن األعداد الطبيعية 4 2220112012  n  11مضاعفا للعدد. 

 
 2012ر   :31التمرين  
 nu  هي المتتالية العددية المعرفة علىN  :160كما يلي u  ومن أجل كل عدد طبيعيn 961  nn uu. 

 .7على  0u ،1u ،2u ،3u ،4u. أ. أحسب بواقي قسمة كل من الحدود  1

بحيث:  bوقيمة للعدد aة للعدد ب. خَمن قيم  72 au k   و 712 bu k . 

n ،برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي أ. . 2 72 nn uu . 

k ،ب. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي  722 ku  َثم استنتج أن 7312 ku . 

،  n. نضع من أجل كل عدد طبيعي 3
5

9
 nn uv. 

أ. بيَن أن المتتالية   nv األَول. هندسية، يطلب تعيين أساسها وحَدها 

nnحيث:  nSو  nuكل من n بداللةب. أحسب   uuuS  ...10. 

 
 2012ت ر   :41التمرين  

نسمي S :الجملة التالية
 
 








76

153

x

x
عدد صحيح xحيث   Zx. 

حل للجملة 153. بين أن العدد 1 S. 

حل للجملة0x. إذا كان2 S( :بيَن أن ، xحل للجملة S)  يكافئ
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150

0

0

xx

xx
  

. حل الجملة3 S. 

 كتب، وإذا استعمل علبا تتسع  3كتابا بقي لديه  15 لـــ علبا تتسع إستعملنا. يريد مكتبي وضع عدد من الكتب في علب، فإذا 4

 كتب. 6بقي لديه  كتب 7 لـــ  

 ما عدد هذه الكتب؟ ،600و 500إذا علمت أن عدد الكتب التي بحوزته محصور بين 

 

 2011ر   :51التمرين  

 nU  حدودها أعداد طبيعية تحقق: متتالية حسابية متزايدة تماما








42

154

dm

U
حيث:  

 

 







53

53

,

,

UUPGCDd

UUPPCMm
. 

 .0Uثم استنتج  5Uو  3U. عيَن الحَدين 1

حد من حدود  2010، ثم بين أن: nبداللة  nU. أكتب 2 nU .وعيَن رتبته 

. عيَن الحد الذي إبتداء منه يكون مجموع خمسة حدود متعاقبة من 3 nU  10080يساوي. 

4 .n .عدد طبيعي غير معدوم 

nUUUSحيث:  Sالمجموع  nسب بداللة أ.  أح     ...10. 

nUUUUSحيث:  1Sو 1S بداللة المجموعب. استنتج    24201 ...  125312و ...  nUUUUS 
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 2011ر   :61التمرين  
المعادلة: . نعتبر 1 E .....1713  yx   حيثxوy.عددان صحيحان 

حل المعادلة     E. 

بحيث:  aعيَن األعداد الصحيحة النسبية . 2
 
 








130

71

a

a
. 

 .13و 7على كل من  n9،بواقي قسمة اإلقليدية للعدد  n. أدرس حسب قيم العدد الطبيعي 3

 .Nو N*حيث  08600كما يلي:  9وب في نظام التعداد ذي األساس المكت b . ليكن العدد الطبيعي4

 .91قابال للقسمة على  bحتى يكون  و عيَن  

 

 2011ت ر   :71التمرين  
نضع:  nمن أجل كل عدد طبيعي 

nnnnn

nA 65432 . 

. تحقق أَن: 1 734   :ثَم بيَن أَن 763 A. 

 .7على  n3و  n2بواقي القسمة اإلقليدية لكل من العددين  nحسب قيم العدد الطبيعي . أدرس 2

 .7على  2011A، واستنتج باقي القسمة اإلقليدية للعدد 7يقبل القسمة على  1nAرديا فإن ف n. بيَن أنَه إذا كان 3

 ؟7على  1432A. ما هو باقي القسمة اإلقليدية للعدد  4

 

 2010ر   :81التمرين  
133، العدد n. برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي 1 n

 .13يقبل القسمة على  

33، يقبل كل من العددين n. استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي 2 13 n
93و   23 n

 .13القسمة على  

واستنتج باقي قسمة   13على  n3إلقليدية للعدد ، باقي القسمة اnعيَن حسب قيم . 3
 .13على   20102005

:   p. نضع من أجل كل عدد طبيعي 4
ppp

pA 32 333 . 

npأ. من أجل     3 عيَن باقي القسمة اإلقليدية للعدد ،pA  13على. 

13برهن أنه إذا كان ب.     np  فإنpA  13يقبل القسمة على. 

23من أجل  13على  pAج. عيَن باقي القسمة اإلقليدية للعدد     np. 

 .001000100010bو 1001001000aيلي:  كما  3في نظام العد ذي األساس  bوa. يكتب العددان 5

 في النظام العشري. pAيكتبان على الشكل  bوaأ. تحقق أن العددين   

 .13على bو aالقسمة اإلقليدية لكل من العددين ب. استنتج باقي  

 

 2010ر   :91التمرين  
2009657( ..... 1). نعتبر المعادلة: 1  yx   حيثxوy.عددان صحيحان 

الثنائية أ. بيَن أنه إذا كانت      yx,  ( فإنَ 1)للمعادلة حل :y  7مضاعف للعدد. 

 (.1ب. حل المعادلة )   

 .9على  n2بواقي القسمة اإلقليدية للعدد  n. أدرس حسب قيم العدد الطبيعي 2

2326بحيث يقبل العدد  n. عيَن العدد الطبيعي 3  nn
 .9القسمة على  

n  ،126. نضع من أجل كل عدد طبيعي 4  n

nu. 

 .9يقبل القسمة على  nuأ. تحقق أن   

( ..... 2: )حل المعادلةب.       1265677 21  yuxu   ذات المجهول yx,  حيثxوy.عددان صحيحان 

ج. عيَن الثنائية    00 , yx ( حيث: 2حل ) 0حيثx0وy 250عددان طبيعيان مع y. 
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 2010ت ر   :20التمرين  
 طبيعي. دعد حيث  0011nكما يلي:   7الذي يكتب في نظام التعداد ذي األساس  nنعتبر العدد الطبيعي  

 .3قسمة على قابال لل nحتى يكون  . عيَن العدد 1

 .5قابال للقسمة على  nحتى يكون  . عيَن العدد 2

 .15قابال للقسمة على  n التي تجعل  قيمةاستنتج     

 في النظام العشري. nأكتب العدد  4. نأخذ 3

 2010ت ر   :21التمرين  
بواقي قسمة ، n. عيَن حسب قيم العدد الطبيعي 1

n10  13على. 

. تحقق أن: 2   13011010 200822008 . 

، بحيث: n. عيَن قيم العدد الطبيعي 3 130110102  nn
. 

 

 2009ر :22لتمرين  ا
 x  و 1عدد طبيعي أكبر منy.عدد طبيعي 

 A  عدد طبيعي يكتب في نظام التعداد ذي األساسx 5566 : بالشكلA. 

. أ. أنشر العبارة 1  165 2  xx  ثم أجد عالقة تربط بينxوy  :إذا علمت أَن  yxA 2265 2 . 

 في نظام التعداد العشري. Aا لذلك العدد ، ثم أكتب تبع12عدد أولي أصغر من  xإذا علمت أَن  yوxب. أحسب   

 .584. أ. عيَن األعداد الطبيعية التي مربعاتها تقسم العدد 2

baحيث:  bوaعيَن األعداد الطبيعية ب.     والتي تحقق  :








584

32

22 ba

ba
. 

 

 2009ر  ت :23التمرين  
. حل المعادلة التفاضلية: 1 yy 2ln. 

الحل الخاص لهذه المعادلة الذي يحقق:  f. نسمي 2  10 f عيَن عبارة ، xf. 

3 .n .عدد طبيعي 

 .n2للعدد  7اقي القسمة اإلقليدية على أ. أدرس بو  

للعدد  7ب. استنتج باقي القسمة اإلقليدية على     42009 f. 

حيث:  nS، المجموع nأحسب بداللة  أ. .4     nfffSn  .....21. 

 .7القسمة على  nS، التي يقبل من أجلها nلطبيعي ب. عيَن قيم العدد ا   

 

 2009ت ر :42التمرين  

 .2009. أ. عيَن األعداد الطبيعية التي مربع كل منها يقسم 1

0u وaمعدومين، عددان طبيعيان غير nuمتتالية هندسية أساسهاa0وحَدها األَولu  :200935بحيث 2

2

2

1  auu. 

 .aو 0uب. أحسب   

20و   7a. نضع 2 u أحسب ،nu  بداللةn. 

nn   . نضع 3 uuuS  ...10. 

 .nبداللة  nSأ. عبَر عن   

 .800nSحتى يكون:  nعيَن العدد الطبيعي ب.  
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 2008ر :52التمرين  

ر المعادلة نعتب E ذات المجهولين الصحيحينxوy  :78213حيث  yx. 

. أ. بيَن أَن 1 E  2تقبل حلوال في. 

ب. أثبت أنَه إذا كانت الثنائية    yx,  2من  حال للمعادلة E  :فإن 75x. 

استنتج حلول المعادلة        E. 

 .7على  n5، بواقي القسمة اإلقليدية للعدد  nأدرس حسب قيم العدد الطبيعي . أ. 2

عيَن الثنائيات ب.     yx,  من
2N  التي هي حلول للمعادلة E وتحقق : 7355  yx

. 
 

 2008ت ر :62التمرين  

n  5عدد طبيعي أكبر من. 

1 .a وb  :2عددان طبيعيان حيث na 32و  nb. 

 ؟bو aأ. ما هي القيم الممكنة للقاسم المشترك األكبر للعدديين   

 .7مضاعفا للعدد  5nإذا وفقط إذا كان 7من مضاعفات  bو aب. بيَن أَن العددين   

التي من أجلها  nج. عيَن قيم     7, baPGCD. 

1572حيث:  qو p. نعتبر العددين الطبيعيين2 2  nnp 1072و  nnq. 

 .5nيقبل القسمة على  qو pأ. بيَن أَن كل من العددين  

n ،وبداللة  nب. عيَن تبعا لقيم    qpPGCD ,. 

 

 2008ت ر :72التمرين  

y( :I...)31994وxنعتبر المعادلة ذات المجهولين الصحيحين  yx. 

. تأكد أَن الثنائية 1 1,82 ( حل للمعادلةI.) 

 (.Iأ. حل المعادلة )   

. عيَن الثنائيات 2 ba,صحيحة ال( حلول المعادلةII...)31994 22  ba. 

. استنتج الثنائيات3 00 , yx ( حلول المعادلةI بحيث )0x0وy .مربَعين تاَمين 

 

  2007  علوم دقيقة :82  التمرين
ذات المجهولالمعادلة  2نعتبر في  yx,:   ..... )*( yx  عدد صحيح. حيث  1343

. تحقق من أَن الثنائية 1  10,3  )*( 2حل في  ثمَ  حل للمعادلة .المعادلة 

2 .N  عدد طبيعي يكتبN  ويكتب  6في نظام تعداد أساسه0N 5 في نظام تعداد أساسه  

تحقق: و،بيَن أَن  أ.    1343. 

 في النظام العشري. Nثَم أكتب  و،ب. عيَن   

  2004علوم دقيقة   :92  التمرين
n  12، نعتبر األعداد الطبيعية: 2عدد طبيعي أكبر من  na  ،34  nb  ،32  nc. 

 أَولية فيما بينها. cو a ،bأَوليان فيما بينهما واستنتج أَن األعداد   bو a. اثبت أن العددين 1

 cو bالقاسم المشترك األكبر للعددين n. عيَن تبعا لقيم 2

بحيث يكون: nعيَن قيمة       3, cbPGCD  و  1305, cbPPCM. 

. أكتب 3
2b  في نظام أساسهa. 

من الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  هي إحداثيات النقطة  a ،b ،c. نفرض أَن 4






 

kjiO ,,,. 

بيَن أَن النقطة أ.   cba ,, نتمي إلى مستقيم ت  .يطلب تعيينه 

ب. جد معادلة للمستوي    الذي يشمل المبدأ 0,0,0O  ويحوي المستقيم . 
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 2003دقيقة    علوم :30  التمرين
1 . و .عددان طبيعيان أوليان فيما بينهما 

حيث:  و عيَن       35192   و . 

ruعددان طبيعيان أوليان فيما بينهما و  rو 0uحيث  rوأساسها  0uمتتالية هندسية حَدها األَول  nu. لتكن 2 0. 

01935حتى يكون:  rو 0uأوجد      3

01

2

0  ruuu. 

nn. نضع  أ   uuuS   .nبداللة  nSب . أحس 10...

 .30القسمة على  nSحتى  nأوجد األعداد الطبيعية ب.    

 

  2001ع ت   :31  التمرين
 .10على  n3عدد بواقي القسمة اإلقليدية لل، nأدرس حسب قيم العدد الطبيعي . 1

14222001. استنتج باقي القسمة اإلقليدية للعدد 2 7963   10على. 

: فإنَ  n ه من أجل كل عدد طبيعيهن أنَ ر. ب3   1031793 1212   nnn nn. 

حتى يكون:  nعيَن قيم العدد الطبيعي . 4 100793 12  nnn. 
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