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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
الرباح   1956جانفي 15متوسطة                                    مديرية التربية لوالية الوادي          

      08/12/2016: رابعة متوسط                                                  التاريخ: المستوى 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ساعتان: المدة                                                   االختبــار األول في مـادة الرياضيـات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ةنقط(12  :الجزء األول 
 (نقاط (2,5 :  انتمرين األول

 

 1053 و325اوجد انقاسى انًشخسك األكبس نهعدديٍ  -1

اخخصل انُسبت  -2
325

1053
 

 (نقاط  (3 : انتمرين انثاني 

𝐵:         حيث B و A انعدداٌ نيكٍ =  3   ,    𝐴 = 3 48 −  75 + 3 3 

 . عدد طبيعي a حيث 𝑎 3 عهً شكم Aاكخب  (1

 A×B = 30بيٍّ أٌ  (2

اكخب انكسس  (3
2+ 3

 3
 . عهً شكم كسس يقايه عدد َاطق 

 (نقاط  (3 :انتمرين انثانث 

 : حيث (األطوال غير حقيقية )إليك الشكل الموالي 
EA = 20 cm , EB = 30 cm , EC = 9 cm,  

 ED = 13,5m , DC=18cm  
 متوازيان ؟ عّمل   (DC)و  (AB)هل المستقيمان  (1
 ABاحسب الطول  (2

 ( نقاط  (3,5: انتمرين انرابع 

RST  مثمث قائم Sفي  حيث  :sin 𝑆𝑅 𝑇 =  RT=7,5 cm   و  0.6
  .STاحسب الطول  (1
 . بالتدوير إلى الوحدة من الدرجة 𝑆𝑅 𝑇أعط قيس الزاوية  (2
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  (نقاط (8  :الجزء الثــاني 

 (0.01  بانتدوير إنى Iخذ اننتائج في انجزء تؤ):  المســألة

  
I)  فالحظ  وجىد حصدعاث كثيسة في إحدي انعًازاث فقسز احد األحياء  أزاد أحد انًقاونيٍ حسييى وطالء عًازاث

  ( أدناهالحظ انشكم)أٌ يضع نها سُدا خىفا يٍ سقىطها نحيٍ إخالءها وحسييًها 

  .SB=15m عهًا أٌ SA احسب انطىل -1

 . SMاسخُخج انطىل  -2

 . بانخدويس إنً انىحدة α ثى اسخُخج قيًت انصاويت tan𝛼احسب   -3

II)  يسيد انًقاول حىشيع انعًال عهً أكبس عدد يًكٍ  , دهاٌ 84بُاء و240عدد انعًال انريٍ يقىيىٌ بهرا انعًم هى 

واٌ ال ,يٍ انعًازاث بحيث يكىٌ عدد انعًال يخًاثال في كم عًازة يٍ حيث عدد عًال  انبُاء وعًال انطالء 

 .يبقً عايم بدوٌ عًم 

 يا هى عدد انعًازاث انخي َسخَُسّيى ؟ -1

 يا هى عدد عًال انبُاء وعدد عًال انطالء في كم عًازة ؟ -2

 .DA90000  وثًٍ انًىاد انًسخعًهت في كم عًازة DA 1200  واندهاٌ  DA 1000األجسة انيىييت نهبُاء  -3

 . احسب حكهفت حسييى انعًازة انىاحدة واكخب انُخيجت كخابت عهًيت  , أياو 10ــ  إذا عهًج أٌ انعًم أَجص في 
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 أسرة املادة تتمىن لكم التوفيق والنجاح

 


