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تـــــوسطـــة توراك حممد الفــايـجة م                                              2019دورة مــــــــــــاي               مــديريــة التـربـيـة لواليـة تـيــــارت

 االســــتــــــاذ : قـمـــري احلســـــــيـن                                                                                 املـســــتـــوى : الســـنــة الرابعة متــــوســــــط

املدة                                      الـــــــريــــــاضـــــيات     :ــادة ــــــــــاإلخـتـبـــار التجـــــريـــبـي يف مــــــ 

نقـــطــــة  :            اجلـــــــــــزء األول  : 

 الـــتمريــــــــن األول : (03 نقاط )  إلــــــيــــــــك الـــعـــبارات اآلتـــــــــــية :    

                       

على شكل  كسر غري قابل لالختزال .     1-  أكتب  

أعط الكتــــابة العـــــــلميـة للـــــعــــــــدد   -2  

عدد صحيح .   الشكل حيث على أكتب -3  

 التـــــمـرين الــثــــــاين : (03 نقاط )

حيث اجلربية العبـــارة لتكن  

أن  "لنشر حتقق    

األوىل الدرجة من عـــاملـــني إىل جــــداء ارةــــــــالــعب حلل  

املعــــادلة حل  

بيانيا حلوهلـــا مثل مث املرتاجـحة حــل  

: (04 نقــاط )  التـــــــــمـريــــــن الــــــــثـــــــالـــــث

 املســـتـــــــوي مــــــنـــــســــــــــوب إلــــــــى معـــــــلــــم متــــعــــــــامـد و متـــــجـــــانس   

الطــــــــول أحسب مث  1-   :علم النقـــــــط  ,

. و نأ علمـــت إذا يف قــــــــــــــائـــــــم ث بني أن املــثلـــــــ -2   

القــــــطر ونصـــف ــركــــــز املــــ ذات الدائــــــــــرة أنشئ  

ال�ائ�ة م� نق�ـــــة أن بّ�� ث� ال�ق�ة عّل�  

الـــــ�جـ�في اإلت�ـــاه و زاو�ـ�ـــه  م���ه ال�� نرا�ال�و  صرة ل(ق'ةاأن#ئ -4

(مع التـعليل).   ال�او�ة �ق�  .أوج�
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ـالـــتمريــــــــن

msm        

على شعلى شكل  كس كتبأكتب -1

العـــــــلميـة للـــــعــــــــدد  الكتــــابة العـــــــلميـة للـــــعــــــــدد  

عدد ص حيثحيث /eلشكل

(
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  التمرين الرابــــــــــــع (02نقاط)

"لوتر املتــــــعلـق االرتــــــــفاع يف الزاوية قـــــائـــم مثلث    

و املثلثني مـــــن كل يف على اإلعتمـاد ميكــــنك أن بني  

 الــجزء الثـــــــاني :  

: الوضـعيـــــــــــة اإلدمــــــــــاجية 

: وسّجـل النّتـائج اآلتيّـــــة  ,رياضـيـا منتسـبا إليه  65قــــــام الـنـادي الّريـــاضي بــإجــراء دراســة حـــــــول أوزان 

الــــوزن بالكيلوغــرام
 

الوزن الوزن  الوزن  الوزن   

 الــتكــرارات
     مـراكز الفئـــات

التكـرار المـجمـع
 الصاعد

    

 

الجــــــــــزء األّول :

أتـمم ملء الجــــــــدول ثم أحــــــسب بالتـــــدور إلى الــــــوحــــــدة مـعــــــدل وزن هــــــؤالء الّريـاضيين . -1  

الفئــــــــة التي ينتمي إليهــــــــــا قيمــــــــة الوسيــــــــــط ؟ ماهــــــــي  -2

 الجــــــزء الثــــــــاني : 

:يتيـــــن النــــــادي على من يـــريــــد اإلنتساب إليـــــــــه التســـــــعيــــــرتين اآلهــــــذا يـــــــعرض 

مقـــــــابل كل حصـة . دفــــع    :الـتـسعيـــرة األولى 

  . قدره شهري اشتراك دفع مع حصة كل مــقابل دفــــع    :الـتـسعيـــرة الثانيـة 

يريـــد أنس أن ينتسب إلى النّــادي . فقــــام بإجـــراء الّدراسة اآلتـيّة كــي يقرر أي التسعيرتين يخــتار .

حصص شهريا بالتسعيرتين .   10أحسب تكلفة   -1

الثانيــة بالتسعيرة التكلفة و األولى بالتسعيرة التّكلفة عن بداللة عبّر شهريا الحصص عدد نسمي
 :أرســـــم على ورقــــة ملّيمترية تمثيلي الّدالتين  -3

و  
           

يمثل كل نضع التراتيـب محور وعلى حصتين يمثل كل نضع الفواصل محور على
حـل الجـمـلة بيـانيا .مـــــاذا يمثل هــــــــذا الحل ؟  -4

اشرح كيــــــف سيــــختـار أنس إحــــــــدى التســعيـرتيـــــن . بمسـاعدة التّمثيــــل  البيــــــــــاني .  - 5  

ـــــــوفــــــــــيــــــــــقبــــالـــــــتــ  
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الوز aaaxaaaex/emmmm/
ور إلى الــ بالتـــــدور إلى الــــــوحــــــد

ـــــة الوسيـــــــــ قيمــــــــة الوسيــــــــــط ؟

يتســـــــعيــــــرتينــه التســـــــعيــــــرتين اآل

 . قدرهقدره شهري

 يخــتار .عيرتين يخــتار .

الثانيــةالثانيــة ةلتسعيرة

ency-education.com/4am




