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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
                                                               مستوى: الرابعة متوسط                                                            الواديمديرية الرتبية لوالية 

 2022مارس22 التاريخ:                                                ات املقاطعة األوىل رايضياتتوسطم
 املدة: ساعتان                                           مادة: الرايضيات            يف الثاين الفصل اختبار 

 نقطة(  12: )الجزء األول

 نقاط ( 30) التمرين األول: 

4𝑥)  تحّقق بالّنشر أنّ  (1 − 1)(𝑥 + 3) = 4𝑥2 + 11𝑥 − 3 

𝐸 إلى جداء عاملين  حيث:  𝐸حلّل العبارة   (2 = 4𝑥2 + 11𝑥 − 3 − (4𝑥 − 1)(2𝑥 − 5) 

4𝑥)حل المعادلة  (3 − 1)(8 − 𝑥) = 0. 

 (نقاط30:  )الثانيالتمرين 

    𝑀و𝑁 حيث :  عددان𝑀 = 3√20 − √45 + 𝑁    و     36√ = 3√5 − 6 

𝑀بّين أّن   (1 = 3√5 + 6 . 

𝑀احسب كال من :    (2 + 𝑁     و𝑀 × 𝑁  . 

اجعل مقام النسبة    (3
9

6√5
 . عددا ناطقا   

 نقاط(03: )التمرين الثالث

              ABCمثلث  

 حيث :   𝐸و  𝐷تينالنقط أنشئ (1

𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗باالنسحاب الذي شعاعه    𝐴صورة النقطة 𝐷ــ      ⃗ . 

 .[𝐸𝐶]منتصف    𝐵   ــ  

 ؟  عّلل .𝐴𝐵𝐸𝐷ما نوع الرباعي    (2

𝐶𝐴⃗⃗⃗⃗:  بّين أّن   (3  ⃗ + 𝐵𝐸⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

 نقاط( 03: )التمرين الرابع

 وحدة الطول هي السنتيمتر  ،(o; 𝑖 ; 𝑗)المستوي مزّود  بمعلم متعامد ومتجانس  

 .A(-1 ;-2) ،B(1 ; 0) ،C(-3 ; 2)علّم النقط :  (1

𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗مركبتي الشعاع  احسب  (2  . 𝐶𝐵الطول ثّم   ⃗ 

𝐴𝐶  علما أنّ   (3 =  .بّرر إجابتك؟   𝐴𝐵𝐶ما  نوع المثلث ,  5√2

 .  ان معّي  𝐴𝐶𝐵𝐷حتى يكون الرباعي    𝐷النقطة  احسب إحداثيي (4
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 الشكل                                                                         

 

 

𝟏𝟎 𝒎 

𝑨 𝑩 

𝑪 𝑫 

 : السند

من السجاد يتراوح بين المربع الواحد ــ ثمن المتر 

1200 𝐷𝐴    2400و 𝐷𝐴 . حسب النوعّية 

 𝐷𝐴 31,25ــ ثمن المتر الواحد  من الشريط  هو 

 . 𝐷𝐴 1700ــ مصاريف النقل 

 

 نقاط( 08الثاني: )الجزء 

 المســـــألة:

 :الجزء األول

أراد مدير متوسطتكم تخصيص قاعة إلقامة الصالة, فاختار قاعة تتكون من جزأين منفصلين الجزء 

مخصص للذكور والجزء اآلخر على شكل مربع مساحته  𝑚 10األول على شكل مستطيل طول قطره 

25 𝑚2  ّمخصص لإلناث مع العلم أن  cos𝐵𝐷�̂� =  نظر الشكل  أسفله ()ا   0,8

 المربع.ضلع المدير في حساب بعدي المستطيل وطول السيد ــ ساعد 

 :الجزء الثاني 

)عرضه بسجاد وإحاطته بشريط الصقأراد مدير المتوسطة فرشها القاعة بجزأيها من أجل تهيئة 

 .𝐷𝐴 120000 ا قدرهمبلغلهذه العملية  خصص، وقد السجاد لتثبيت مهمل(

وباالستعانة بالسند المقابل ساعد المدير في إعطاء القيمة التي ال يجب أن باالعتماد على ما درسته ــ 

مصاريف تهيئة القاعة عن المبلغ من السجاد حتى ال تزيد  يتجاوزها سعر المتر المربع الواحد

 المخصص لها  .
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