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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 .2019/2020 : السنة الدراسية                                            سوق أهراس : مديرية التربية لوالية

 . جالبي أمينةة : األسـتاذةة                                                        ترقالت  -بوروبي علي   :  متوسطة

 ساعة  2 : المدة ��ياتالرياضتبار الفصل األول في مادة :إخ��   متوسط  4المستوى:    

 

 نقاط 12الجزء األول: 

 األول نيالتتمر  
 
 . 2019 و 123أوجد القاسم المشترك األكبر للعددين  )أ  

 .على شكل كسر غير قابل لإلختزال  أكتب الكسر  ب)  
      
 ثانين اليالتمرر  
 

بالرقم السري لقفل الشاشة المتكون من أربعة أرقام   فوجئمه ، لكنه امن أخيه كمال هاتفه الذكي ليكلم طلب علي 
 ساعد علي على فتح الشاشة و ذلك باإلجابة على مايلي :

  :     هو نتيجة تبسيط العدد )A(الرقم السري األول -1
    :    هو نتيجة تبسيط العدد )B( الرقم السري الثاني-2

 على شكل نسبة مقامها عدد ناطق    :  هو نتيجة كتابة العدد )C(الرقم السري الثالث -3
   :  الحل الموجب للمعادلةهو  )D( الرقم السري الرابع-4

D  C  B A  
    

   
 ثالثن اليالتمرر  

 

 لتكن العبارة: 
 .  = Eأن:  و التبسيط تحقق بالنشر) 1
 .من الدرجة األولى إلى جداء عاملين  Eحلل العبارة ) 2
 
 رابعن اليالتمر   

 الشكل المقابل غير مرسوم باألبعاد الحقيقية وال نطلب إعادة رسمه.
 األطوال معبر عنها بالسنتيمتر   

 متوازيان . (FG)و    (CD)أّن المستقيمين أثبت )أ
 ، ثم استنتج قيسها .  أحسب  )ب
 .AAC   أحسب الطول ))ج

 ةةـفـحب الـصصإقـل   1/   22ـة : ــفـحــالـص 002ات : حــــفــد د الـصصع
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جة تبسيط او نتيجة تبسيط العدد
:    بسيط العددة تبسيط العدد
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 نقاط 08: ثانياللجزء اا

 

 وضعية اإلدماجية الل  
   

من  m 36تفاع رو هو يحلق على ا فورايراقب عص m 4األرض بـ  الذي يعلو سطح نيس على سطح منزلهأيقف  

 سطح األرض بزاوية قدرها 

I..1/  أحسب الطولBC عن ذا علمت أن ارتفاع عيني أنيس، إ 

 المستوى الواقف عليه هو 

  (بعد العصفور عن أنيس ) AB  أحسب /2       

II.أراد أنيس أن ينزل من فوق سطح البيت فاستعمل سلما طوله 

   (كما هو موضح في الشكل) Sو نهايته عند  Rبدايته عند   

 أحسب كال من :  

  الجدار )( المسافة بين بداية السلم و RRN الطول �

 ( بالتدوير إلى الوحدة ) قيس الزاوية �

III.K . هي إحدى القطع الخشبية التي تسند عليها القدمين عند استخدام السلم 

 عن سطح األرض ) إذا علمت أن :  K( ارتفاع  KTأحسب المسافة 

 
 

 يسمح باستعمال الحاسبة                                                                                                                           

:إنــتـــهـــــــى ـّـــفـحـــة ـّــوفــيـــــق22/22الـصـ بـالـتـ

 

الحياة مليئة بالحجارة 
بل  .. هابفال تتعثر 

سلما بها  ضعها و ابن
 تصعد به نحو النجاح
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يه هو ف عليه هو 

Ae Bبعد العصفو(بعد العصفور ع)

 فوق سطح ا من فوق سطح البيت

((كماSScoه عند هايته عند 

جدار )الجدار )و

عند استخدامين عند استخدام الس

ddu أن : لمت أن : 


