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الجمهىريت الجزائريت الديمقراطيت الشعبيت 

الرباح   1956جاوفي 15مديريت التربيت لىاليت الىادي                                              متىسطت

      02/03/2017: رابعت متىسط                                                  التاريخ: المستىي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ساعتان: المدة                                             االختبــار الثـــاوي في مـادة الرياضيـاث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ةنقط(12  :الجزء األول 
 (وقاط (3,5 :  التمريه األول

A:  حيث Aلتكن العبارة الجبرية  =  3𝑥 − 1 2 +  9𝑥2 − 1  
  .Aانشر ثّم بّسط العبارة  (1

 .حّمل العبارة إلى جداء عاممين من الدرجة األولى  (2

6𝑥 3𝑥حل المعادلة  (3 − 1 = 0 

Aحل المتراجحة  (4 ≥ 18𝑥2  ومّثل مجموعة حموليا بيانيا  

 (وقاط  (3 : التمريه الثاوي 

f  دالت خطيت معّزفت كما يلي 𝑓 𝑥 = 𝑎𝑥  , 8 -= (4حيث   ) f    

  .fأوجذ عبارة الذالت الخطيت  (1

𝑓 −3  ,  𝑓احسب    (2  
1

2
 .   

   .12هي  f عيّن العذد الذي صورته بالذالت  (3

 (وقاط  (3 :التمريه الثالث 
;O المستوي منسوب لمعمم متعامد ومتجانس   i ; j   

 A(-2 ; 2) ,  B( 3; 1) ,  C(0 ; -1)عمى ورقة مميمترية عّمم النقط  (1
  .AB ثّم استنتج الطول       𝐴𝐵احسب إحداثيتي الشعاع  (2
  متوازي أضالع ABCD حتى يكون الرباعي Dعّين حسابيا احداثيتي النقطة  (3

  .ABCD مركز تناظر الرباعي Mاوجد احداثيتي النقطة  (4
 ( وقاط  (2,5: التمريه الرابع 

ABC مثمث متساوي الساقين قاعدتو  𝐵𝐶  

=      𝐴𝐷:  بحيث Dعّين النقطة  (1 BA       و  CD ⊥  𝐵𝐶  
=      𝐴𝐹 : بحيث Fأنشئ النقطة  (2 𝐴𝐶      + AD       
 . معّين ACFD اثبت أن الرباعي (3
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  (نقاط (8  :الجزء الثــاني 

 :  المســألة

  :الجزء األول

  A قائم في ABCىذه القطعة عمى شكل  مثمث , لمسّيد الحاج عمر قطعة أرض يريد تقسيميا بين ابنيو  (1
 ثمثي ارتفاعو يساوي 

2

3
m 1200 قاعدتو و مساحتو  

2. 

  .ABCاوجد طولي قاعدة وارتفاع  المثمث  -
 : الجزء الثاني

كما هو موّضح ) BCM   و AMC   بعد تفكير قام الحاج عمر بتقسيم القطعة بين ابنيو  حيث حصل عمى مثمثين 
 AB= 60 m   ,   AC= 40 m    ,     m AM = x:  حيث  ( في الشكل أدناه

 . AMC (المثمث  ) عن مساحة القطعة xعّبر بداللة  (1
  .x بداللة BCM  (المثمث  )استنتج مساحة القطعة (2
 .  نفس المساحة BCM   وAMC حتى يكون لممثمثين xاحسب الطول  (3

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 أسرة املادة تتمىن لكم التوفيق والنجاح

 


