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i>a/CC	§1�	 خطأ "أو  "صواب"أجب بـ"  

ھو عدد أولي 591العدد   

3یقبل القسمة على  12540العدد   

 7على  45تمثل القسمة اإلقلیدیة لـ  76x+3=45الكتابة 

26=23+23 

 
i>a/CC	§2:  

 :التالیة باراتالعأحسب أ) 

A=(53+114)-(52+114) ; B=(4233-29)+(767+29) ; C=23×5+(93×0) 
5
 ; D=(1+57)

0
+52x3 

E=(32-23)
23

-20140×12014 ; F=108×590+108×410 ; G=72×56+72×44 ; H=3+32×5-23  

 :أكتب في صیغة قوة لعدد صحیح ب)

33×81 ; 49×75 ; 2×82×43 ; 8000 ; 24+24 ; (10
3
)
4
×26×107×56 

i>a/CC	§3�   

  5و 3 على للقسمة قابال .5.2 العدد یصبح حتى أكمل الفراغات التالیةأ) 

 9و 5 على للقسمة قابال 6.3. العدد یصبح حتى أكمل الفراغات التالیة ب)

 9و 2 على للقسمة قابال 2.1. العدد یصبح حتى أكمل الفراغات التالیة )ج

 5و 3و2 على للقسمة قابال..19  العدد یصبح حتى أكمل الفراغات التالیة )د
 

i>a/CC	§4�  92, 525, 021, 591, 91, 71, 135  :أولیة ھي التي تلك التالیة األعداد بین من أوجد 
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i>a/CC§1:  خطأ "أو  "صواب"أجب بـ" 

متتامتان	 zo�t  و  xo�y 

  zo� t  و  xo�yمتقابلتان بالرأس	

قایستانمت  zo�t  و  uo�y 

و  yo�z متكاملتان  uo�y 

i>a/CC	§2: 

 AC=4 cm  و BC�x=140° و  (AC)⊥(AB)نعتبر الشكل التالي حیث 

 ) أكمل بما یناسب:1

و  BC�xأ)         BC�A  ................................... زاویتان 

و  BC�A  احسب ب)       AB�C �xC  و  y 

و  CÎA   , احسب I في النقطة (AB)و الذي یقطع  BC�Aمنصف الزاویة  (Cu]ابن ) 2  CÎB و BC� I 

 . BC�xمنصف الزاویة  (Ct]ابن ) 3

�uCاحسب أ)        t  ثم  BC� t. 

 (Cu)⊥(Ct)استنتج أن  ب)    

 .CM = 3cmبحیث  Mنقطة  (Ct]على نصف المستقیم ) عین 4

 علل جوابك  ؟ (Cu)و   ∆. ما ھي الوضعیة النسبیة للمستقیمین Mو المار من  (Ct)العمودي على  ∆أرسم المستقیم 

 (BC)على المستقیم  Iالمسقط العمودي للنقطة  K) عین النقطة 5

 KÎC احسب أ)      

 علل جوابك ؟ IAو   IKقارن بین البعدین  ب)   

 ؟  (AB)عن المستقیم  C. ما ھو بعد  النقطة [AC]و شعاعھا  Cالتي مركزھا  𝒞𝒞) أرسم الدائرة 6

  علل جوابك .(AB)و المستقیم  𝒞𝒞الوضعیة النسبیة للدائرة   ما ھي
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