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جماوي حممد الرمشيمتوسطة 

متوسطة قرين يوسف الرمشي  

وزارة الرتبية الوطنية

 مديرية الرتبية لوالية تلمسان

املدة: ساعتان متوسط)4(الرياضيات:يف مادةولالفصل األاختبار 

ط)انق03 (  التمرین األول:
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ط)انق 03(  :التمرین الثاني

D , C , Bܤ:أعداد حقیقیة حیث = ඥ6√121 + 15 ; ܦ = −5√27 + 7√12 + 10√3

   7827275 C

عددان طبیعیان یطلب تعیینھما Cو Bبین أن .1

عدد طبیعيaحیث ܾ√ܽمن الشكل Dأكتب العدد .2

ط)انق 03( :لثالتمرین الثا

ABCD مستطیل طولھAB=6cm و عرضھAD=3.5cm.

.BM=2.5cmحیث: [BC]من  Mعین النقطة 

AMاحسب الطول َ.1

.Nفي النقطة (CD)یقطع (AM)المستقیم 

 ؟ ANاحسب الطول َ.2

)طانق 03( :رابعالالتمرین

الشكل المقابل مرسوم بأطوال غیر حقیقیة.

ABCD رباعي قطراه متقاطعان في النقطةO

OA=12cmحیث:  , OB=16cm

OC=4.5cm , OD=6cm

متوازیان.(CD)و (AB)برھن أن المستقیمین .1

:AB=20cmإذا علمت أن .2

.Oفي  قائم ABOبین أن المثلث -
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)نقاط 8( :ثانيالجزء ال

المسألة:

أوال:

أعالھا  ونظر إلىعن العمارة  27m مسافة فابتعد التي یسكنھا.العمارة التعرف على ارتفاع  مروان أراد

 ).1في الشكل(كما ھو مبین 3�݉√طول قامة مروان ھي : قیس زاویة حادة)α )αبزاویة 

 sinαأن: إذا علمت .1
2

1
.

 أحسب القیم المضبوطة لكل منcosα  ثمtanα.)استعمل العالقات بین النسب المثلثیة(
.ECالمضبوطة الرتفاع العمارة  ةالقیم استنتج.2

.الوحدة  بالتدویر إلى αقیس الزاویة  احسب.3

:ثانیا

 والمسافة الفاصلةحیث توجد شجرة في كل ركن  غرس أشجار على محیط أرضیتھا العمارة سكانأراد 

متساویة وأكبر ما یمكن.بین األشجار المتجاورة 

144إذا علمت أن األرضیة شكلھا مستطیل طولھ  m  99و عرضھ m) 2. (كما ھو مبین في الشكل( (

الفاصلة بین شجرتین متجاورتین؟أحسب المسافة .1

أحسب عدد األشجار التي یمكن غرسھا حول محیط األرضیة؟.2
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