المجموعة  INو مبادئ في الحسابيات
فً كل التمارٌن التالٌة  nعدد صحٌح طبٌعً:
التمرين:1
 )1حدد مضاعفات العدد  14األصغر من .80
 )2حدد مضاعفات العدد  35المحصورة بٌن العددٌن  50و .170
 )3حدد لواسم كل عدد من األعداد  8و  36و  24و  30و  2و .5
 )4حدد جمٌع األعداد األولٌة األصغر من .60
 )5هل ٌ 13مسم العدد 704؟ علل جوابن؟
 )6هل العدد  2352من مضاعفات العدد 21؟علل جوابن؟
التمرين:2
فكن إلى جداء لوى لعوامل أولٌة األعداد التالٌة:
.161 §§ 144 §§ 10000 §§ 23000 §§ 1080 §§ 1400×49
التمرين:3
باستعمال التفكٌن بسط الكسور التالٌة:
48
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5175
48 150
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300
46
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56 140
التمرين:4
باستعمال التفكٌن بسط الكتابات الجذرٌة التالٌة:
75 §§ 164 §§ 738 §§ 1690 §§ 1044 §§ 34  80  51
التمرين:5
 xو  yفً كل حالة من الحاالت التالٌة:
حدد الماسم المشترن األكبر للعددٌن
 x=75 )1و .y= 325
 x=330 )2و .y= 420
 x=214 )3و .y= 816
 x=575 )4و .y= 1275
 x=132 )5و .y= 666
التمرين:6
حدد المضاعف المشترن األصغر للعددٌن  xو  yفً كل حالة من الحاالت التالٌة:
 x=75 )1و .y= 325
 x=330 )2و .y= 420
 x=214 )3و .y= 816
 x=575 )4و .y= 1275
 x=132 )5و y= 666
التمرين:7
 )1هل العدد  111111أولً؟ علل جوابن؟
 )2بٌن أن األعداد  1000000001و  320− 1و  1234563لٌست أعداد أولٌة.
 )3حدد بالً لسمة العدد  (1310 + 3)2على العدد .13
 )4بٌن أن العدد ٌ (499999)2+999999مبل المسمة على .25
التمرين:8
بالً لسمة العدد الصحٌح الطبٌعً  Xعلى  12هو  ، 6ما هو بالً لسمة العدد  Xعلى كل من األعداد  4و  3و.2
التمرين:9
حدد األعداد الزوجٌة و األعداد الفردٌة من بٌن األعداد التالٌة:
7
2²  1 ;; 15²  9² ;; 15²  13² ;; 153  123 ;; 642  97681 ;;  41²  765² 
)2176543  34569820 ;; 973  97 2 ;; 2n  8 ;; 4n²  1 ;; n (n  1
3n²  n ;; n   n  1   n  2  ;; 5n²  5n  1 ;; 8n²  8n  1

(n  1)(n  2)(n  3) ;; 2n²  4n  7 ;; 2012²n²  2009² ;;  2n  5  2n  6 
n²  3n  4
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التمرين:10
 aو  bعددان صحٌحان طبٌعٌان ،بحٌث ab = 2880 :و .pgcd(a;b) = 24
لٌكن
 aو .b
حدد العددٌن
التمرين:11
 xو  yعددٌن صحٌحٌن طبٌعٌٌن غٌر منعدمٌن ،نضع  a = x + y – 1و b = x – y + 2
لٌكن
 )1أحسب  a + bم استنتج أن  aو  bمختلفً الزوجٌة.
 )2بٌن أن(x + y –1)(x – y + 2) = x² – y² + x + 3y – 2 :
 )3حدد جمٌع األزواج ) (x;yالتً تحمك. x² - y² + x + 3y – 4 = 0 :
التمرين:12
3
بٌن أن األعداد التالٌة أعداد فردٌةn²  13n  17 ;;; n  n  1 ;;;  2n  2  ²   2n  1 ² :
التمرين:13

تحمك من أن n²  11n  30   n  5  n  6  :ثم استنتج زوجٌة العدد . n²  11n  30

التمرين:14
 )1بٌن أن العدد ٌ n 4  n 2  4 2مبل المسمة على .4
 n )2عدد صحٌح طبٌعً غٌر منعدم ،بٌن أنٌ n(n4 – 1) :مبل المسمة على .5
 n )3عدد صحٌح طبٌعً غٌر منعدم ،بٌن أنٌ n3 – n :مبل المسمة على .3
التمرين:15
فً ما ٌلً نعتبر أن  nعدد فردي:
 )1بٌن أنٌ n²  2n  1 :مبل المسمة على .4
 )2بٌن أنٌ n²  1 :مبل المسمة على .8
 )3استنتج أنٌ n 4  1 :مبل المسمة على .16
التمرين:16
 nعدد صحٌح طبٌعً أكبر من أو ٌساوي .2
 )1بٌن أن ٌمكن كتابة العدد  n4+4على شكل فرق مربعٌن كاملٌن.
 )2استنتج أن العدد  n4+4لٌس أولٌا.
التمرين:17
أكتب األعداد التالٌة على شكل مربع كامل:
A = (n3+3n²+n)(n3+3n²+n+2)+1 )1
B = n(n+1)(n+2)(n+3)+1
)2
التمرين:18
 nو  mعددان فردٌان:
 )1بٌن أن العدد ٌ m²+n²+6مبل المسمة على .8
 )2بٌن أن العدد ٌ m²+n²–2مبل المسمة على .8
التمرين:19
)n(n  1)(n  2
.
بٌن أن:
 IN
3
التمرين :20فً هذا التمرٌن  Xو  Yو  Zأرلام من  0إلى  ،9و  XY  10X  Yو. XYZ  100X  10Y  Z
 )1بٌن أنٌ XY  YX :مبل المسمة على .11
 )2نفترض أن ، X  Y :بٌن أنٌ XY  YX :مبل المسمة على .9
 )3نفترض أن ، X  Z  Y :بٌن أنٌ XYZ :مبل المسمة على .11
 )4نفترض أن X  Y  Z :من مضاعفات  ،9بٌن أن XYZ :من مضاعفات .9
 )5إذا كان  X  Zفبٌن أن ٌ XYZ  ZYXمبل المسمة على .99
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