
 8202/  28/  82 بئر بن عابد   –متوسطة بن شطارة محمد 

ساعة   8: المدة              متوسط الرابعـة للسنة  – الرياضيات  – في الثاني الفصل إختبار    -واليـة المديــــة  -

نقطة12األول  الجــــــــــــــــــــــــــــــــزء

نقاط03األولالتمرين  

Rحيث جربية :عبارة 
2

4 5 16R x  

 .Rأ نرش مث بسط امعبارة (1

 .جداء عاملني من ادلرجة ال وىل اىلRل امعبارة حل   (2

ل املعادةلح   (3  4 1 4 9 0x x   .   برر.؟ رشية ىل ىذه احللول ع

نقـاط03التمرين الثاني

fثآمفية حيث :داةل f x ax b  :  و حتلق 1 2f ، 1 8f   

 1  أ حسب املعاملنيaوb. 

 2   أ نتب امعبارة اجلربية ندلاةلf

g حيث :خعيةداةل 
2

3
g x x

3نلعدد أن 9بني

13
.gو fنفس امطورة ابدلامتني  

نقـاط03التمرين الثالث

يف امشلك امللابل  AB كعر ندلمرئة   T : 5 .حيثAB cm 

 1 املثلثABC  كامئ يفC ؟.ملاذا  

 D  : نلعة حيثCA CB CD   )أ عد امرمس عىل وركة الاجابة(

  2  بني أ نD نلعة من ادلائرة  T.     

نقـاط03التمرين الرابع

ىل معمل متعامد و متجانسا  املس توي منسوب  , ,O i j وحدة امعول يهcm

1طامنلمِلمع: 3,2A، 1,4B، 5, 2C  .

2أن 2علام 2AB ،4 5AC .امعول املثلثمث BCأحسب أن .Bيفكامئ ABCأجبت

3امنلعةحسابياأوجد احداجيي ,D DD x yحيثAاملععة منتطف BD.

إقـلب الصفحة    
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نقـاط08 مسألة -لثاني  زء اـــــــــــــــــــــــــــــالج

بعد حتطكل عىل رخطة امس ياكة وجدت نفسم غري ممتكن من امس ياكة  ، ذىبت اىل مدرسة ثعلمي امس ياكة ل خذ بعظ احلطص 

 ني ندلفع ثلرتح عرضفوجدت املدرسة 

 .نلحطة امواحدة  150DAيدفع امزبون مبلغ: امعرض ال ول  

.100DA و يدفع عن لك حطة 400DAكدره  مبلغ اثبت يف امشير يدفع امزبون:  امعرض امثاين

1أمكهل مث الجابة وركة عىل اجلدول رمس ملئوضمع ثوأعد ظريلة .يح

عدد احلطص8

ب750 الول امعرض حسب DAـاملبلغ

DAـب املبلغ حسب امعرض امثاين 1900

ضعنxامتدريبعدد حطص f x  ،املدفوع الولاملبلغ .ابمعرض g x.امثاين املدفوع ابمعرض املبلغ

2عرب عن الك من f xو g xبدلةلx.

3 املرتاحجةحل :   f x g x ..علهيا املتحطل امنتيجة فرس

4ادلامتني بيانيا املتجانس.gوfمثل و املتعامد املعمل نفس حيث :يف

1cmحطتني ميثل امفواضل حمور عىل 2 1وcmميثل امرتاثيب حمور .200DAعىل

5أخذ زميكل مستعينا ابمبيان 11يريد عرض أفضل عليو املساعدة .اكرتح منم فعلب .حطص

6 سياكعائشةمتكل ويشرتطةرخطة سياكحديثة رخطة عىل حتطل سائق لك رسعةةعىل يتجاوز ل أن 80حديثة /km h ،

75minيف مدة 105kmكععت بس يارهتا مسافة 

 ىل حللت ىذا امرشط ؟ -

انهتى .....…………………………………………………………………………

نو من امبدهيى  أ نو ل ميكن بآ ي حال من ال حوال ثعمل امرايضيات همام اكن مس تواىا دون ختطيص وكت معترب حلل امامترين و  ا 

ن نسيت ذكل فاثتم فرضتم يف ثعمل امرايضيات.  املسائل .ا 

.
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