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رين   Maths-inter.ma____Division Euclidienne 1.  Exercice .1 الت
 

 

 . 2و   6و    9عل كل من العداد    Xماهو باقي القس األقليدي للعدد    7هو  18عل   Xباقي القس األقليدي لعدد 
 

رين   Maths-inter.ma____Division Euclidienne 2.  Exercice .2 الت

 

ن  بيعيين بحيث   bو   aلي baعددين صحيحين    و .r   هو باقي القس األقليديa   علb . 
r2aبين أ  . 

 
رين   Maths-inter.ma____Division Euclidienne 3.  Exercice .3 الت

 

ع  1517aن    ن  كباقي . rكخارج و   75تعطي   xعل   a. القس األقليدي    INمن   xولي
 . rو  xحدد 

 
رين   Maths-inter.ma____Division Euclidienne 4.  Exercice .4 الت

 

2حل في 
IN  : عادال التالي yx2131045كل من ال  

 
رين   Maths-inter.ma____Division Euclidienne 5.  Exercice .5 الت

 

ن  3aبحيث  INمن  bو   aلي    2وb   ن 1aخارج القس األقليدي للعدد  qولي    علb  . 
1abحدد خارج القس األقليدي للعدد 

2012   2011عل
b  . 

 
رين   Maths-inter.ma____Division Euclidienne 6.  Exercice .6 الت

 

*و  Zaنعتبر العددا 
INb  ن 1aهو خارج القس األقليدي للعدد  q. لي   علb. 

1abحدد خارج القس األقليدي للعدد 
n   1علn

b
. 

 
رين   Maths-inter.ma____Division Euclidienne 7.  Exercice .7 الت

 

ن  بيعي بحيث    nلي 2nعدد صحيح     ع nn2a. ن
2    1وnb  . 

 .  bعل   aحدد خارج وباقي القس األقليدي للعدد 
 

رين   Maths-inter.ma____Division Euclidienne 8.  Exercice .8 الت

 

ن  بيعي بحيث    nلي 3nعدد صحيح     ع 2na. ن
3    2وnb  . 

a)  حدد خارج وباقي القس األقليدي للعددa   علb  . 

b)  حدد األعدادn   بحيثa/b  . 
 

رين   Maths-inter.ma____Division Euclidienne 9.  Exercice .9 الت

 

ن  بيعي بحيث    nلي 1nعدد صحيح     ع 4na. ن    و 22nb  . 
a)  حدد خارج وباقي القس األقليدي للعددb   علa  . 

b)  حدد األعدادn   بحيثb/a 
 

رين   Maths-inter.ma____Division Euclidienne 11.  Exercice .10 الت

 

a)   ؟  37عل  999حدد باقي القس األقليدي 
b)   302010استنتج باقي القس األقليدي

101010   ؟  37عل 
 

رين   Maths-inter.ma____Division Euclidienne 11.  Exercice .11 الت

 

ربع عدد فرد عل   ؟  8ماهو باقي القس األقليدي ل
ربع عدد عل   ؟  5ماهو باقي القس األقليدي ل

 
 
 

Bonne Chance 
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