
سا                     1المدة : 2018/2019المستوى:  الثالثة رياضيات         السنة الدراسية :ثانـويــــة ................

 للفصل الثاني  الفرض المحروس األول في مادة الرياضيات

  نقاط 5:  األولالتمرين 

 الجزء األول : 

 . 7على ثم جد باقي القسمة االقليدية للعدد   7على باقي القسمة االقليدية للعدد  عين حسب قيم العدد الطبيعي  

 الجزء الثاني :   

 حيث  متتالية حسابية متزايدة تماما حدودها أعداد طبيعية تحقق:  

 .، ثم استنتج و عين الحدين 
 نقاط 5: التمرين الثاني 

 
′المعادلة ذات المجهول  المجموعة  فيحل -1 ′  :′  .حال لها علما ان ′
 :  المعادلة ذات المجهول  نعتبر في المجموعة -2

 .المعادلة هذه ثم حل  5 مضاعف للعدد و 2مضاعف للعدد  حال لهذه المعادلة فان كان  إذابين انه 

. 7 أساسهفي نظام تعداد  و  9 أساسه تعدادفي نظام   عدد طبيعي يكتب-3

α عين  و β في النظام العشري   ثم اكتب. 

 وفقكم هللا                                                                                                             

 سا                     1المدة :                     2018/2019المستوى:  الثالثة رياضيات         السنة الدراسية :                    ثانـويــــة مفدي زكريــاء

 للفصل الثاني  الفرض المحروس األول في مادة الرياضيات

  نقاط 5:  األولالتمرين 

 الجزء األول : 

 . 7على ثم جد باقي القسمة االقليدية للعدد   7على باقي القسمة االقليدية للعدد  عين حسب قيم العدد الطبيعي  

 الجزء الثاني :   

 حيث  متتالية حسابية متزايدة تماما حدودها أعداد طبيعية تحقق:  

 .، ثم استنتج و عين الحدين 
 نقاط 5: التمرين الثاني 

 
′المعادلة ذات المجهول  حل في المجموعة -1 ′  :′  حال لها. علما ان ′
 :  المعادلة ذات المجهول  نعتبر في المجموعة -2

 ثم حل هذه المعادلة . 5مضاعف للعدد  و 2مضاعف للعدد  حال لهذه المعادلة فان كان  إذابين انه 

. 7 أساسهفي نظام تعداد  و  9 أساسهفي نظام تعداد  عدد طبيعي يكتب -3

αعين   و β  في النظام العشري . ثم اكتب 

وفقكم هللا                                                                                                       
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الجزءالجزء الثاني :

متتالية حسابية ممتتالية حسابية متزايد

، ثم اس، ثم استنتج وحدين 
نقنقاط55: ثاني 

المعادلة ذاتالمعادلة ذات وعة لمجموعة 
المعادلالمعادلة ذات المعةجموعة 

و 9أساسهأساسهتعدادتعدادام في نظام mمضاعفمضاعف للعددلة فان المعادلة فان

.ري 

                                         

ضيات         السنة رياضيات         السنة الد

للللفصي مادة الرياضياتألول في مادة الرياضيات tio

3as.ency-education.com


