
 متوسط رابعةالمستوى: السنة ال    خنشلة مديرية التربية لوالية
 2018مارس   07ـلالموافق ه 1439جمادى الثانية   19التاريخ:   متوسة - ة: بوسالم عليمتوسط

 المدة: ساعتان    الرياضيات :اختبار الثالثي الثاني في مادة

 نقطة( 12) :الجزء األول

 ط(انق 03) :األول تمرينال

Mحٍس :   M  ٔN  ٍانحقٍقٍ نؼذدٌٍكٍ اٍن 128 2 50 4 2   ؛
3 2 4

N
2




aػهى انشكم Mانؼذد اُكرة (1 b  حٍسb  .ٍأطغش يا ًٌك

.تًقاو َاطق N اكرة انؼذد(2

. طثٍؼً N+Mانؼذد تٍٍ أٌ (3

 ط(انق 03) :ثانيال تمرينلا
حٍس:  Eنركٍ انؼثاسج   2E 16 25 4 5 2    x x x

2E:تٍٍ أٌ (1 12 3 15  x x.

216 حهم انؼثاسج (2 25x  شى اسرُرط ذحهٍال نهؼثاسجE.

212نًؼادنح: حم ا(3 3 15 0x x  .

ط(انق 03,5) :ثالثال تمرينال
O,OI)ًؼهى يرؼايذ ٔيرعاَس انًزٔد ت ًسرٕيانفً (1 ,OJ انُقظ انرانٍح:  ػهى (

1 5A( ; 4؛ ( 1B( ; 1؛ ( 1C( ; .D(5;4)؛ (

.يؼABCDٍٍ تشٍْ أٌ انشتاػً(2

.ABCDيشكز ذُاظش انشتاػً  Mاحسة احذاشٍرً (3

.Aتانُسثح إنى  Dَظٍشج  Eاحسة احذاشٍرً (4

؟ ػهم إظاترك.EBD تانُسثح نهًصهس  Aانُقطح يارا ذًصم (5

ط(انق 02,5) :رابعال تمرينال
EFGH  ّ4 يشتغ طٕل ضهؼcm. 

EF  حٍس: K  ٔL  ٔSأَشئ انُقظ  (1 FK    ٔ    GL HE    ٔ    FS FE FH. 

:  تٍٍ طحح انًسأج انرانٍح (2  HS ES KF GK. 

 (نقاط 8) الجزء الثاني:
:المسألة

قشس أحذ انًسرصًشٌٍ  حظٕلذسٌٕق فؼال نٓزِ انًاسرغالل ٔ ٔغٍاب  ثهذٌح يرٕسحت َظشا نعٕدج ٔ ٔفشج يحظٕل انعزس

 .ًادجْزِ انٌؼرًذ أساسا ػهى انخٕاص تُاء يظُغ نهؼظائش 
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  انجزء األول:

انشكم انًقاتم ًٌصم يخططا ػايا نٓزا انًظُغ 

x=28 dam   :من أجم (1
 .DEظذ طٕل انحاظز  ( أ

DEانحاظز انرً ٌظُؼٓا  ظذ قٍس انزأٌح ( ب
 .ADيغ انعذاس 

 إنى انىحدة تُدور اننتائج غير انمضبىطت : 01مالحظت

 AE=x : من أجم (2
ٔػٍ كم يٍ يساحرً انعزأٌٍ xػثش تذالنح  ( أ

طلبُتبسيطُعبارتيُالمساحتين()يُ 

شالز يشاخ  حرى ذكٌٕ يساحح انعزء xظذ قًٍح  ( ب

يساحح انعزء  

ت عطىُمساحةُشبهُالمنحرفُبالعالقة:ُ :20 مالحظت 
 القاعدة الصغرى  القاعدة الكبرى  اإلرتفاع

ء انثاني:  انجز

إلتشاو طفقح ذًٌٍٕ تُشش إػالٌنزنك قاو طاحة انًششٔع تؼذ أشٓش يٍ اإلَشاءاخ أطثح انًظُغ ظاْزا نثذء اإلَراض، 

 :ٍٍؼشضٍٍ انرانٍانرهقى ف تًادج انعزس انًظُغ

 .نهكٍهٕغشاو انٕاحذ DA 40   انعرض األول:    

 يظاسٌف انرٕطٍم انشٓشٌح. DA 2000نهكٍهٕغشاو انٕاحذ يضاف نٓا  DA 30  :ثانيانعرض ان    

 انعذٔل انرانً:اَقم  ٔ أذًى  (1

 ..…… ..……50 كميت انجزر انمستههكت شهريا

 ..…… 6000..…… انمبهغ انمدفىع بانعرض األول شهريا

 5000 ..…… ..…… شهريا ثانيانمبهغ انمدفىع بانعرض ان

 كًٍح انعزس تانكٍهٕغشاو. x  نٍكٍ:(2

f(x)      :.انًثهغ انًذفٕع شٓشٌا حسة انؼشع األٔل 

h(x)      :.ًَانًثهغ انًذفٕع شٓشٌا حسة انؼشع انصا 

 .f(x)    ٔh(x)ػـٍ  x ػثــش تذالنـــح (3

.شى قذو ذفسٍشا نٓزا انحم  f(x)< h(x)حم انًرشاظحح  (4

  y=40x( يؼــادنرّ:  D1)   أسســى انًسرقًٍٍٍ انرانــٍٍٍ : ٔفً يؼهى يرؼايذ ٔ يرعاَس حػهى ٔسقح يهًٍرشٌ (5

  (D2  :ّيؼــادنر )y=30x+2000 . 
(.DA 1000 نكم 1cm  ، ٔػهى يحٕس انرشاذٍة َأخز  Kg 50 نكم 1cm  ) ػهى يحٕس انفٕاطم َأخز : 

تاسرؼًال انرًصٍم انثٍاًَ أظة ػًا ٌهً:  (6

يرى ٌكٌٕ انؼشع انصاًَ أفضم؟ ( أ

فً  نرًٌٍٕ انًظُغ تانعزس، حذد انؼشع انًُاسة DA 9500ارا ػهًد أٌ انًسرصًش خظض يثهغا شٓشٌا قذسِ  ( ب

ْزِ انحانح.

 بالتوفيق للجميع .. أ.عبد الوهاب بوقندورة                    2من 2 صفحة  
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