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  2022/2023السنة الدراسية     

 :1سلسلة تمارين رقم 
 الّتعداد و الحساب 

 

 

 

 المعهد الثّانوي المشكاة

 
 أساسي  التاسعةالمستوى:  

      
 أمام المقترح الّسليم: "ضع عالمة " : 1التّمرين عدد

 1565 : 12؛   3؛  4  قابال للقسمة على : 3564ب(   .  15 ؛  3 ؛  5 قابال للقسمة على  . 

 .   21؛   3؛  7قابال للقسمة على : 7245 .    د(  12؛   3؛  4 قابال للقسمة على : 4664ج(    

 

 .  15؛  12؛  9 قابال للقسمة على : 98765430.    و(   24؛  6؛  4قابال للقسمة على : 1764ه(    

 

107216  ي(  366 =A  12و  15 ؛   9و 12 ؛  15و  6 :على يقبل القسمة  . 

 أجب بصواب أو خطأ: : 2التّمرين عدد

  عدداليكون a  4و 2إذا كان هذا العدد قابال للقسمة على  8قابال للقسمة على                       .                                 

   العدديكون a  9و 5إذا كان هذا العدد قابال للقسمة على  45قابال للقسمة على                         .                              

   عدداليكون a 2إذا كان هذا العدد قابال للقسمة على  12 قابال للقسمة على.                                                       

    كل عدد يقبل القسمة علىb  فهو بالضرورة يقبل القسمة على قواسمb                    .                                       

    يقسم  7إذا كانa11  يقسم  7فإنa                                                                      .                             

  8و 4يقبل القسمة على  ال فرديكل عدد                                                                             .                           

  مطلقا والعكس صحيح 3 على قابال للقسمة نيكو 9 لقسمة علىيقبل اكل عدد                                                                     .                 

  75و أ 50و أ 25و أ 00وعشراته حاده آن من رقم ذا كان العدد المتكوّ إ 25العدد قابال للقسمة على يكون.                                                                         

 8و 6و 4القسمة على زوجي يقبل  كل عدد.                                                                                                      

  لى إكبر من القاسم و ينتمي أة يكون الباقي يديّ قلالقسمة اإلفي.                                                                                                                  

 2ا بخالف العدد ن فرديّ لي يكووّ األ العدد.                                                                                                                

 المشترك األاسم الق(كبر للعددينa,b يساوي )ان فيما بينهماليّ وّ أذا كان العددان إ 1.                                                                                                                                                                  

 .xللعدد  اليةفي الحاالت التّ   bو   aوجد القيمة الممكنة للعدد أ : 3التّمرين عدد

 X=8547ab0   25و  6هو عدد قابل للقسمة على . 

 X=651098ab  15و  4للقسمة على على هو عدد قابل . 

 X=9678a10b  12و  8هو عدد قابل للقسمة على. 

 X=197587ab  12و  8هو عدد قابل للقسمة على. 

   :4عدد مرين التّ 

  ّ593+583+573+563ن العدد أن بي=x   15و  12يقبل القسمة على . 

  ّ1823ن العدد أن بي 272 =a   25و  8يقبل القسمة على. 

  ّ1823ن العدد أين ب 12132 =b  9و  8يقبل القسمة على. 

  ّن أن بيa+b  10يقبل القسمة على. 

  ّ80120242ن العدد أن بي 125325252 =y  35قابال للقسمة على. 

 b  ل جوابك..علّ  4ماهو باقي قسمته على .  6هو  12عدد صحيح طبيعي باقي قسمته على 
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  : 5عددالتمرين 

1(  15D و  15ة قواسم العدد هي مجموع
25

D  25هي مجموعة قواسم العدد . 

 ؛15D الت الي ة:المجموعات  كم  وجد أ
25

D15  ؛D 25
D  15وD  25

D. 

 والقدم فياليد كرة  اختصاصهم 4وكرة اليد  اختصاصهم 12واختصاصهم كرة القدم  16تلميذ منهم  25قسم رياضة به ( 2

 الوقت.نفس 

 و كرة القدم.أذين اختصاصهم كرة اليد الميذ ال  عدد الت  حسب أ

  :6عدد مرين الت  

 كوريات في نفس الوقت. 2مكانيات لسحب عدد اإل . أوجدd و  a ;b ;cحرف كوريات تحمل األ 4كيس يحتوي على  (1

 العب. 47من بين تكوينه  العدد يمكنبنفس  كم من فريق (2

  ؟ة لذالكمكاني  إمن كم العبين(.  5ة )يريدون تكوين فريق كرة سل   أشخاص 6(3

 :7عدد التمرين 

 :ةي  الالمجموعة الت  نعتبر 

A= {25450,67944,73508,1479,31170,81720,13475,7931140,5733,4715} 

 :ة الي  عات الت  وجد كم كل من المجموأ 1)

 E  هي مجموعة عناصرA  3التي تقبل القسمة على. 

 F مجموعة عناصر  يهA  4التي تقبل القسمة على. 

 G  مجموعة عناصر هيA  5التي تقبل القسمة على. 

 :ةاليجموعات الت  استنتج كال من الم( 2

 H  هي مجموعة عناصرA  12التي تقبل القسمة على. 

 F مجموعة عناصر  يهA 15 التي تقبل القسمة على. 

 F مجموعة عناصر  يهA  3التي تقبل القسمة على و أ 4التي تقبل القسمة على. 

 

 :امنالث  مرين الت  

 (.Vاخضر )و  (B)زرقأ,(Rحمر)أملفات  3يوسف بمحفظة 

ةليهما إظر خر دون الن  آليوسف ملفين الواحد تلو ايسحب   المحسوب.يرجع الملف  وكل مر 

  السحب. إمكانياتعدد ما 
  نخضراويسحب ملفين  إمكانياتعدد ما. 
  اللون.سحب ملفين لهما نفس  إمكانياتعدد ما 
  اللون مختلفين فيسحب ملفين  إمكانياتعدد ما. 

 :اسعالت  مرين الت  

321( يارات س 3من طريقة يمكنك وضع بكم  ,, VVV( 54321)ماكنأوى ذي خمس أفي م ,,,, PPPPP). 

  :العاشرالتمرين 

  يقسم  3ذا كان إنه أبينa يقسم 5و b 5يقسم  15ن إفa+3b. 

  11ادلة المعنعتبرb+22=3a+12 حيث a وb يقسم  3ن أن بي  . ةعداد صحيحة طبيعي  أb+2   

 .a+4 يقسم 11و

 
 


