
 

 

 المستوى:السنة الرابعة متوّسط 

 اإلختبار الثالثي الثالث في مادة الرياضيات
 ن(3التمرين األول : )

 أنقل الجدول التالي على ورقتك و أتممه مع إعطاء التبرير في كل حالة : )إجابة بدون تبرير لن تقبل ( .1

 اإلجابة األولى اإلجابة الثانية  اإلجابة الثالثة  اإلجابة المختارة 

  
 و

 
 و

 
 و

 المعادلة التالية 
 

 تقبل حلين هّما 

 ثمن خزانة هو     
 إرتفع ثمنها ب 

 ثمنها الجديد هو 

 تسير سيارة بسرعة     
ماهي              

المّدة التي تستغرقها 
 لقطع مسافة 

 ثالثة أعداد حيث  Cو A ،Bلتكن  .2

 

  أكتب كل عدد على أبسط شكل ممكن 

  تحقق أن 

 ن(3التمرين الثاني )

                                                لتكن العبارة التالية :         

  أنشر ، بّسط ثم رتب العبارةA 

  حل المعادلة 

  لتكن العبارةB  حيث                          أكتب العبارةB  من الدرجة األولى  عامليعلى شكل جداء 

  مع إعطاء التمثيل البياني لمجموعة الحلول                              حل المتراجحة                                  

 ن(3)التمرين الثالث :

  ةاعدطول قطر القلهرم يقطعه مستوي موازي لقاعدته ذات شكل مربع  الشكل المقابل هو  

  ماهي طبيعة المثلثAOS ؟ علما أن طول                بيّن أن 

  أحسب حجم الهرم                       علما أن طول 
 Á [ نقطة منSA ] حيث 

  الهرمD`C'B'A'S تصغير للهرم  هوSABCD 

  أحسب معامل التصغير ثم إستنتج حجم الهرمD`C'B'A'S؟ 

 ن(3)التمرين الرابع :

 المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس                

  علّم النقط  
 أثبت أن النقطة  C  هي صورةB  بالدوران الذي مركزهA  في اإلتجاه الموجب ؟° 90و زاويته 
  عيّن النقطةM  أوجد إحداثيي النقطة                         حيثM  
  أوجد محيط الرباعيACBM . ؟ بالتدوير إلى الوحدة 
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 ن(8)لوضعية اإلدماجية :ا

 
الجزء األول : اتصل شاب بجمعية رياضية لأللعاب القوى ليتدرب على القفز العالي , فاقترحت عليه الجمعية نمطين 

 من التسجيل
 

 على كل حصة تدريبية DA 45االختيار األول : دفع

 DA400على كل حصة تدريبية و مشاركة سنوية بمقدار DA25االختيار الثاني : دفع 

  حّصة تدريبية 15إختيار النمط األفضل من أجل ساعد زميلك رضوان في 
 إمأل الجدول التالي 

 عدد الحصص 10  

 630DA  النمط األول 

1000DA   النمط الثاني 

 
 عبّر بداللة      عن النمط األول و     عن النمط الثاني 
 في معلم و على محور الفواصل         يمثل حصتين و على محور الترتيب         يمثل 

 مثّل بيانيا     و
 

 بعد جولة حول المركب الرياضي نزل ضيفا عليك وطلب منك تحديد  له بيانيا النمط األفضل مع الشرح 
 
 

 الجزء الثاني :
 

فردا  78في نهاية كل شهر من التدريبات يقوم األستاذ المختص بالتدريب إجراء عملية إحصائية على فريقه المكون من 

 لتقويم تطور القفز العالي و كان الجدول التالي :
 
 

      mcاإلرتفاع ب 

 05  23 28 06 التكرارات

      مركز الفئة

 
 كم عدد الفئة 
 لهذا الجدول؟ أحسب الوسط الحسابي المتوازن 
 وجد وسيط هذا الجدول و من هي الفئة الوسيطية ؟أ 
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