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0201بكالوریا :األولالتمرین 
7x+65y) 1(لة معادنعتبر ال.1 = .صحیحانعددانyو xحیث 2009
x(كانت الثنائیة إذابین انھ ) أ , y( حال للمعادلة)فان ) 1y 7مضاعف للعدد.

) .1(حل المعادلة ) ب
.9على2nقلیدیة للعدد بواقي القسمة اإلnادرس حسب قیم العدد الطبیعي . 2
62بحیث یقبل العدد ،nبیعي الطعین قیم العدد .3 3 2n n  9القسمة على.
n،62نضع من اجل كل عدد طبیعي .4 1n

nu  
.9یقبل القسمة على nuأنتحقق )ا

) 2(:المعادلةحل ) ب   1 27 126567u x u y  ذات مجھول)x , y( حیث :x وy عددان صحیحان.
عین الثنائیة )جـ 0 0,x y 0: حیث ) 2(حل 0,x y 0عددان طبیعیان مع 25y .

0201بكالوریا :التمرین الثاني 
33العدد ،nبرھن انھ من اجل عدد طبیعي -1 1n  13على یقبل القسمة.
3یقبل كل من العددین،nاستنتج انھ من اجل كل عدد طبیعي -2 13 3n  3و 23 9n  13القسمة على.
13على 20102005، واستنتج باقي قسمة 13على 3n،باقي القسمة االقلیدیة للعدد nعین ، حسب قیم -3
p:2نضع من اجل كل عدد طبیعي -4 33 3 3p p p

pA   .
.13على pAعین باقي القسمة االقلیدیة للعددp=3nجل من ا)ا

.13سمة على قیقبل الpAفان p=3n+1كان إذابرھن انھ ) ب
p=3n+2من اجل 13على pAیة للعدد عین باقي القسمة االقلید) جـ
:كما یلي3في نظام العد ذي األساس bو aیكتب العددان الطبیعیان للعدد)5

b= =aو 1000100010000 1001001000
.النظام العشري فيpAیكتبان على الشكل bو aتحقق ان العددین )أ

.13على bو aاستنتج باقي القسمة االقلیدیة لكل من العددین )ب

2011بكالوریا :التمرین الثالث 
13x-7y...  (E):نعتبر المعادلة )1 .عددان صحیحان yو x: حیث 1-=

.(E)حل المعادلة 

بحیث aالصحیحة النسبیة األعدادعین )2
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.13و 7على كل من 9nبواقي القسمة االقلیدیة للعدد nادرس حسب القیم العدد الطبیعي )3
00كما یلي9األساسالمكتوب في نظام التعداد ذي bلیكن العدد الطبیعي )4 086 

وحیث   0عددان طبیعیان .
وعین   حتى یكونb 91قابال القسمة على.
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