الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لوالية خنشلة
متوسطة :بوسالم علي  -متوسة
اختبار الثالثي الثاني في مادة :الرياضيات

المستوى :السنة الرابعة متوسط

التاريخ 19 :جمادى الثانية 1439ﻫ الموافق لـ  07مارس 2018

المدة :ساعتان

الجزء األول 12( :نقطة)

s

التمرين األول 03( :نقاط)

am
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نٍكٍ انؼذدٌٍ انحقٍقٍٍ  N ٔ Mحٍس  M  128  2 50  4 2 :؛

N

التمرين الثاني 03( :نقاط)

m

/e
x

 )1اُكرة انؼذد  Mػهى انشكم  a bحٍس  bأطغش يا ًٌكٍ.
 )2اكرة انؼذد  Nتًقاو َاطق.
 )3تٍٍ أٌ انؼذد  N+Mطثٍؼً.

نركٍ انؼثاسج  EحٍسE  16x 2  25   4x  5  x  2  :

n.
co

 )1تٍٍ أٌ. E  12x2  3x  15 :

 )2حهم انؼثاسج  16x 2  25شى اسرُرط ذحهٍال نهؼثاسج .E
 )3حم انًؼادنح. 12x2  3x  15  0 :

ca
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التمرين الثالث 03,5( :نقاط)

 )1فً انًسرٕي انًزٔد تًؼهى يرؼايذ ٔيرعاَس )  (O,OI ,OJػهى انُقظ انرانٍح:
)  A( 1; 5؛ ) B( 4 ; 1؛ )  C( 1 ; 1؛ ). D(4; 5
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)2
)3
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تشٍْ أٌ انشتاػً ABCDيؼٍٍ.
احسة احذاشٍرً  Mيشكز ذُاظش انشتاػً .ABCD
احسة احذاشٍرً َ Eظٍشج  Dتانُسثح إنى .A
يارا ذًصم انُقطح  Aتانُسثح نهًصهس  EBD؟ ػهم إظاترك.

 EFGHيشتغ طٕل ضهؼّ .4cm
 )1أَشئ انُقظ  S ٔ L ٔ KحٍسEF  FK :

ٔ GL  HE

ٔ . FS  FE  FH

 )2تٍٍ طحح انًسأج انرانٍح . HS  ES  KF  GK :
الجزء الثاني 8( :نقاط)
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التمرين الرابع 02,5( :نقاط)

المسألة:
َظشا نعٕدج ٔ ٔفشج يحظٕل انعزس تثهذٌح يرٕسح ٔغٍاب اسرغالل ٔ ذسٌٕق فؼال نٓزِ انًحظٕل قشس أحذ انًسرصًشٌٍ
انخٕاص تُاء يظُغ نهؼظائش ٌؼرًذ أساسا ػهى ْزِ انًادج.
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انجزء األول:

E

B

انشكم انًقاتم ًٌصم يخططا ػايا نٓزا انًظُغ

x

A



 )1من أجمx=28 dam :
أ) ظذ طٕل انحاظز .DE
ب) ظذ قٍس انزأٌح انرً ٌظُؼٓا انحاظز DE
يغ انعذاس .AD

التخزين
60 dam


اإلنتاج

s

مالحظت  :01تُدور اننتائج غير انمضبىطت إنى انىحدة

am

 )2من أجمAE=x :
أ) ػثش تذالنح  xػٍ كم يٍ يساحرً انعزأٌٍ ٔ 

D

C



(يُطلبُتبسيطُعبارتيُالمساحتين)

/e
x

ب) ظذ قًٍح  xحرى ذكٌٕ يساحح انعزء  شالز يشاخ
يساحح انعزء 
مالحظت  :02تعطىُمساحةُشبهُالمنحرفُبالعالقةُُ:

اإلدارة

80 dam

القاعدة الصغرى القاعدة الكبرى

اإلرتفاع

ُُ

m

( ػهى يحٕس انفٕاطم َأخز  1cm :نكم ٔ ، 50 Kgػهى يحٕس انرشاذٍة َأخز  1cmنكم .)1000 DA
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انجزء انثاني:
تؼذ أشٓش يٍ اإلَشاءاخ أطثح انًظُغ ظاْزا نثذء اإلَراض ،نزنك قاو طاحة انًششٔع تُشش إػالٌ إلتشاو طفقح ذًٌٍٕ
انًظُغ تًادج انعزس فرهقى انؼشضٍٍ انرانٍٍٍ:
انعرض األول 40 DA :نهكٍهٕغشاو انٕاحذ.
انعرض انثاني 30 DA :نهكٍهٕغشاو انٕاحذ يضاف نٓا  2000 DAيظاسٌف انرٕطٍم انشٓشٌح.
 )1اَقم ٔ أذًى انعذٔل انرانً:
كميت انجزر انمستههكت شهريا
……..
……..
50
انمبهغ انمدفىع بانعرض األول شهريا
……..
……..
6000
انمبهغ انمدفىع بانعرض انثاني شهريا
……..
……..
5000
 )2نٍكٍ x :كًٍح انعزس تانكٍهٕغشاو.
) : f(xانًثهغ انًذفٕع شٓشٌا حسة انؼشع األٔل.
) : h(xانًثهغ انًذفٕع شٓشٌا حسة انؼشع انصاًَ.
 )3ػثــش تذالنـــح  xػـٍ ).h(x) ٔ f(x
 )4حم انًرشاظحح ) f(x)< h(xشى قذو ذفسٍشا نٓزا انحم.
 )5ػهى ٔسقح يهًٍرشٌح ٔفً يؼهى يرؼايذ ٔ يرعاَس أسســى انًسرقًٍٍٍ انرانــٍٍٍ  )D1( :يؼــادنرّy=40x :
( )D2يؼــادنرّ. y=30x+2000 :
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 )6تاسرؼًال انرًصٍم انثٍاًَ أظة ػًا ٌهً:
أ) يرى ٌكٌٕ انؼشع انصاًَ أفضم؟
ب) ارا ػهًد أٌ انًسرصًش خظض يثهغا شٓشٌا قذسِ  9500 DAنرًٌٍٕ انًظُغ تانعزس ،حذد انؼشع انًُاسة فً
ْزِ انحانح.
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بالتوفيق للجميع  ..أ.عبد الوﻫاب بوقندورة
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