متوسطـــة الشهيد بن مرشنن عبد القادر – معري –
املس توى :الرابعة متوســط

الس نة ادلراسيـة2017/2016 :

املدة  :ساعتني ( ) 02

اختبار الثاليث الثالث يف مادة الرايضيات
المترين ا ألول:
لتكن ا ألعداد  C , B , Aحيث, 𝐴 = PGCD(721; 217):
 .1أأحسب العدد .A
 .2أأكتب العدد  Bعىل شلك  a√3حيث  aعدد طبيعي.
 .3انرش وبسط العدد .C
 .4حتقق أأن 𝐶(𝐴 − 2𝐵) :هو عدد طبيعي.
المترين الثاين:
 Eعبارة جربية حبيث :

𝐵 = √147 − √75

)E = (2x − 3)2 − 4 + 8(2x − 1

 .1أأنرش وبسط العبارة E
 .2حلل العبارة  (2x − 3)2 − 4مث اس تنتج حتليال للعبارة E
 .3حل املعادةل (2𝑥 − 1)(2𝑥 − 3) = 0
 .4حل املرتاحجة E < 4x2 − x :ومثل مجموعة حلولها بيانيا
المترين الثالث:
املس توي مزود مبعمل متعامد ومتجانس مبدؤه  Oوحدة الطول يه السنمترت
 .1عمل النقط - C(2;-1) , B(1;4) , A(-1;1) :اس تعمل ورقا مرصوفا –
 .2أأحسب الاطوال BC , AC , AB
 .3أأثبت أأن املثلث  ABCقامئ و متساوي الساقني.
 - .4أأنشئ النقطة  Dصورة النقطة  Aابالنسحاب اذلي شعاعه ⃗⃗⃗⃗⃗
BC
-ما نوع الرابعي  ABCDمع التعليل
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,

𝐶 = (√3 + 1)2

المترين الرابع:
] [ABقطعة مس تقمي حيث  , AB=5cmالنقطة  Oمنتصف القطعة ].[AB
 .1أأنشئ النقطة  Cصورة النقطة  Aابدلوران اذلي مركزه النقطة  Oوزاويته .60°
 .2برهن أأن املثلث  ABCقامئ يف .C
 .3برهن أأن املثلث  AOCمتقايس ا ألضالع.
 .4أأحسب الطول  ACو  BCمث اسنتج قيس الزاوية 𝐶̂𝐵𝐴
 (Δ) .5املس تقمي اذلي يشمل  Oويعامد ) (BCيف .E
 أأحسب الطول OEالوضعية الادماجية:
اجلزء ا ألول :قام اندي للرايضة ابإجراء دراسة حول أأوزان  65رايضيا منتس با اإليه ،وجسل النتاجئ التالية:
الوزن ابلكيلوغرام
[[60 ;65
[[65 ;70
[[70 ;75
[[75 ;85
التكرارات
10
20
26
9
مراكز الفئات
62,5
التكرار اجملمع النازل
35
اجلدول بعد نقهل عىل ورقتك.
 .1أأمتم ملء ّ
 .2أأحسب معدل أأوزان الرايضيني ابلتدوير اىل 10−2
 .3أأحسب النس بة املئوية للرايضيني الذلين يزنون أأقل من  70كيلوغراما.
اجلزء الثاين :يقرتح ھذا النادي عىل من يريد الانتساب اإليه العرضني الآتيني:
العرض: 1دفع  150DAمقابل احلصة الواحدة.
العرض: 2دفع اشرتاك شھري قدره  600DAمث دفع  50DAمقابل احلصة الواحدة.
 .1أأحسب تلكفة  10حصصشهراي ابلعرضني.
 .2نسمي  xعدد احلصص شهراي  ,عرب بدالةل  xعن ) f(xالتلكفة ابلعرض 1و ) g(xالتلكفة ابلعرض.2
150x + 60
 {yy == 50xماذا میثل ھذا احلل ؟
 .3حل امجلةل:
+ 600
اجلزء الثالث :ارمس يف معمل متعامد ومتجانس املس تقميني  f(x): y = 150xو g(x): y = 50x+ 600
نأأخذ 1cmعىل حمور الفواصل للك حصتني و نأأخذ  1cmعىل حمور الرتاتيب للك 100 DA
 .1ابس تعامل البيان ارشح كيف س يختار راييض يريد الاخنراط يف هذا النادي أأحد العرضني.

اإذا زرعت املثابرة فس تحصد الرضا
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أأساتذة املادة يمتنون لمك التوفيق والنجاح
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