
 عین البیضاء –متوسطة الشهید بن موسی الحاج                 مدیریة التربیة لوالیة ورقلة       

 متوسط الرابعة  املستوى: املدة :ساعتان 2016مارس  01الثالثاء    یوم :

  �   مـــادة   الریاضیــــــــــات الثاني  اإلختبار

  الجزء األول

    ) نقاط:03التمرین األول (

�حیث :  �لتکن العبارة  = �� − (�� − �)� 

 . �نشر وبسط العبارة ُا .1

 � شکل جداء عاملین من الدرجة األولی. �کتب ُا .2

��)حل املعادلة :  .3 − �)(� + �)= �.  

  ) نقاط:03التمرین الثاني (

�)�   لیك املتراجحة التالیة :إ + �)− �� − � ≥ � 

  للمتراجحة.لهذه حل   			�				;				�−			;			�هل األعداد  :  .1

 حل املتراجحة السابقة ثم مثل مجموعة حلولها بیانیًا. .2

   ) نقاط :03التمرین الثالث (

  مثلث حیث : ��� 

 �� = ���						;						�� = ���					;			�� = ���				   

  . �قائم �  ���بین أن املثلث  .1

  .⃗������� نسحاب الذي شعاعهباإل �صورة   �منتصف الوتر ثم انشیء النقطة  �عین النقطة 

  ؟ ����ما نوع الرباعي  .2

⃗��������أکمل ما یلي :        .3 + �������⃗ = …��⃗											;											��������⃗ + ���������⃗ = …��⃗  

  ) نقاط:03( التمرین الرابع

�	���إذا علمت أن:  =
�

��
�	���					و						 =

��

��
			  

 .    �	���احسب القیمة املضبوطة لـ  .1

����� تحقق أن :  .2 + ���� = �       



  نقطة) 08الجزء الثاني (

  کما هو موضح � الشکل املقابل علمًا أن  املسألة: اشترى عیسی وابراهیم قطعتي أرض متجاورتین 

  . (�)مثلث قائم. ووحدة الطول هي املتر  ���مربع و  ���� 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2من2 الصفحــة بالتوفیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق األستاذ:بلعکري عادل  

 

  الجزء األول:

علمًا أن ثمن املتر املربع الواحد هو   املربعةثمن القطعة   ��	�������دفع عیسی مبلغ 

����	�� .  

 . [��]استنتج طول القطعة ثم  عیسی التي اشتراها قطعةالاحسب مساحة  .1

  للمتر املربع الواحد. ��	���� ابراهیمدفع 

��اذا علمت أن  ابراهیمالتي اشتراها قطعة الاحسب مساحة  .2 =  ها.استنتج ثمنو  �	60

 

 الجزء الثاني :

  . [AD]نقطة من القطعة املستقیمة  �حیث  ���من عیسی الجزء  ابراهیماشترى 

�			فیما یلي  < � < ��					;			�� = �						�� = ��					وَ					��� = ���			     

 .�بداللة  ���للمثلث  ����عبر عن املساحة  .1

 .�بداللة  ���للمثلث  ����، واملساحة  ����للرباعي  �����استنتج املساحة  .2

  متساویتان. �����و  ����التي تکون من أجلها املساحتان  �احسب قیمة  .3

 

 


