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 .على شكل نسبة مقامھا عدًدا ناطًقا 
 . Bأعط الكتابة العلمیة للعدد 

)(12(  xxE  

2 2 xE 

 :)352()3( 22  xxxF 

 3  xx  

772:  حل ومثل حلول المتراجحة 2  xxE 

cmABوقطرھا   4 ، مماس لـ C   في النقطةB

cmBE 3 ) انظر الشكل. (  

  . Bقائم في 

AE  .بالتدویر إلى الوحدة من الدرجة  ˆ

 A(5 ; 1)  ،M(3 ; 3): حیث ( o , ı⃗ , ȷ⃗)في معلم متعامد ومتجانس 

IM����⃗ + IT���⃗   .  

HI����⃗ =.  

  .؟ مع التعلیل  

  .H ثم I النقطتین

  2من  1 صفحة

 مدیریة التربیة لوالیة سعیدة                                                                       متوسطة خدیجة ام المؤمنین

                               الرابعةالسنة 

في مادة الفصل الثاني اختبار  

 الجزء األول: (12نقطة)

 التمرین األول: (نقطتان)

:      حیث  B و   Aلیكن العددان 

على شكل نسبة مقامھا عدًدا ناطًقا  Aاكتب  )1
أعط الكتابة العلمیة للعدد  )2
3(   

  )نقاط 03( :تمرین الثانيال

3x(:  حیث   Eالعبارة   لتكن

352: تحقق أن  .1  x

: بحیث   Fحلل العبارة   .2

: حل المعادلة  .3 04 

حل ومثل حلول المتراجحة .4
  

  )نقاط 03( :تمرین الثالثال

 C
وقطرھا   Oدائرة مركزھا   

 E   تنتمي إلى   حیث :cm

قائم في   EABبین أن المثلث  )1
 . AEاحسب الطول  )2

BÂاحسب قیس الزاویة  )3

  )نقاط 04( :تمرین الرابعال

MAT  في معلم متعامد ومتجانس  مثلث

⃗بحیث   Iأنشئ النقطة   -1 = 0�⃗

= بحیث  Hأنشئ النقطة  -   IA���⃗

؟ مع التعلیل    MATHما نوع الرباعي  -2

النقطتین تي كل منیاحسب احداث -3
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  السنة الرابعة متوسط لثانياالختبار ا                   

.  

 متساویة؟ وضح ذلك

  :علم الدالتین

F 
BCM متساویة؟  

                   الریاضیات                                                    

  والرسم غیر مرسوم باألبعاد الحقیقیة

BC= 4و  AB= 7.5  ،  DE= 6حیث  [��]نقطة من 

DEM  ثم مساحة المثلثBCM.  

DEM  3تساويx.  
MC.  

  2x – 15تساوي  BCMبرھن ان مساحة المثلث 

متساویة؟ وضح ذلك BCMو  DEMالتي من اجلھا تكون مساحة المثلثان 

  ھذا الجزء یكون على ورق ملیمتري

علم الدالتین وحدة الطول ھي السنتیمترحیث  ( o , ı⃗ , ȷ⃗)على معلم متعامد ومتجانس 

F(x)= 3x                  ,           g(x)= 15 
BCMو  DEMمن اجلھا تكون مساحة المثلثان  المساحة التي

 2من  2صفحة 

 

الریاضیات                                                    : تابع اختبار مادة

 

  )نقاط 08( :الجزء الثاني

  

 :المسألة

والرسم غیر مرسوم باألبعاد الحقیقیة cmوحدة الطول ھي 

ABCD و مستطیلm  نقطة من]

  :الجزء األول

  DM= 2في ھذا الجزء نأخذ 

DEMأحسب مساحة المثلث  .1

  :الجزء الثاني

  DM= xفي ھذا الجزء نعتبر 

DEMبرھن أن مساحة المثلث  .2
MCعن الطول  xعبر بداللة . أ .3

برھن ان مساحة المثلث . ب

التي من اجلھا تكون مساحة المثلثان  xما ھي قیمة  .4

  :الجزء الثالث

ھذا الجزء یكون على ورق ملیمتري

على معلم متعامد ومتجانس  .5

,           g(x)= 15 – 2x
المساحة التيما ھي قیمة بیانیا  .6
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(��) ⊥  

  اقتراح حل

A=  

E 

F=  3 x 

 x=4و x=-3 للمعادلة حالن ھما

EAB  قائم فيB:  

C   في النقطةB و[AB] قطر للدائرة فان :) ⊥  

  AE=5cm: بتطبیق نظریة فیثاغورث نجد أن

  EA�B≈ 37°: باستعمال احد النسب المثلیة نجد أن

MATH :متوازي اضالع الن قطراه متناصفان 

  :H ثم I النقطتین تي كل من

I(1.5  

BCM:   

S DEM = 6 cm  

 DEM:    S DEM = 3xعن مساحة المثلث 

  BCM :S BCM =15 – 2x عن مساحة المثلث

 

  :التمرین األول

A= 
��√�

�
     ,    B= 2×102     

  :التمرین الثاني

352: النشر .1 2  xx

: التحلیل .2 04  x

للمعادلة حالن ھما: F=0حل المعادلة  .3
  x≤-5: حل المتراحجة .4

  :التمرین الثالث

EABاثبات ان المثلث  .1

 : لدینا للدائرة  مماس لـ C
 :AEحساب  .2

بتطبیق نظریة فیثاغورث نجد أن

 :EA�Bحساب  .3

باستعمال احد النسب المثلیة نجد أن

  :التمرین الرابع

MATHنوع الرباعي  .1

  )IM����⃗  = TI���⃗ و  HI����⃗ =IA���⃗(  

تي كل منیاحداثحساب  .2

I  منتصفMT اذن :I(1.5 ; 2.5)

HI����⃗ = IA���⃗  ومنھH(-2 ; 4) 

  :المسألة

  :الجزء االول

BCMو DEM مساحة المثلثان

6 cm2     ,     S BCM = 11 cm2 

  :الجزء الثاني

عن مساحة المثلث  xالتعبیر بداللة 

عن مساحة المثلث xالتعبیر بداللة 

  :xحساب قیمة 

S DEM = S BCM  ومنھx=3  
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للمنتوج  االنسجام الداخليم 
  )3م(

معیار النوعیة 
  )4م(

  .cmو cm2 ابراز الوحدة -
  استعمال الحروف  -
  تسلسل خطوات الحل -
  

التصریح  -

  باالجابات

  اللغة سلیمة -

ال یوجد  -

  تشطیب

1  1  

 cm2 9بیانیا المساحة التي من اجلھا تكون المساحتان متساویة ھي 

  ترجمة: وجاھة المنتوج
  )1م (سلیمة للوضعیة 

م (السلیم ألدوات المادة  االستعمال
2(  

  DEMتعیین مساحة الملث 
  BCMتعیین مساحة الملث 

  توظیق قانون مساحة الملث -

 DEMمساحة المثلث 
  توظیق قانون مساحة الملث  -

  .xبداللة  MCتعیین الطول 
 ABMتعیین مساحة المثلث 

  توظیف الطرح -
 توظیق قانون مساحة مثلث -

 من التي من  xقیمة 
 المثلثان مساحة تكون

BCM متساویة  
  حل معادلة توظیف -

  انشاء مستقیمین -  تمثیل الدالتین

 من التي المساحة قیمة
 المثلثان مساحة تكون

BCM متساویة  
  قراءة بیانیة -

0.25 × 8 = 2 0.5 × 8 = 4 

  :البیاني للدالتین التمثیل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :بیانیا

بیانیا المساحة التي من اجلھا تكون المساحتان متساویة ھي 

  :شبكة التقویم

 

  المعاییر
  األسئلة 

وجاھة المنتوج
سلیمة للوضعیة 

تعیین مساحة الملث  -   1السؤال 
تعیین مساحة الملث  -

مساحة المثلث تعیین   -  2السؤال 
  .xبداللة 

  3السؤال 
تعیین الطول  -
تعیین مساحة المثلث  -

  xبداللة 

  4السؤال 
قیمة تعیین  -

تكون اجلھا
DEM و BCM

تمثیل الدالتین -  5السؤال 

  6السؤال 
قیمة تعیین  -

تكون اجلھا
DEM و BCM

2 =  المجموع

 

4am.ency-education.com




