
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 متوسط4:  مستوى الفصل األول مديرية التربية لوالية تلمسان                       اختبار

         2019/2020: السنة الدراسية-                                                   عين غرابة –لواج أحمد : متوسطة
 ساعتان: رياضيات                                                                                المدة: المادة

 )نقطة12(:الجزء األول
 ) ن03( :التمرين األول

  .:   أوجد  )1
 . عل شكل كسر غري قابل لالختزالاُكتب الكسر  )2
  .:       حيث اُحسب ا�موع  ) 3
   

 ) ن03 (:التمرين الثاني
  .:     عددان حيثو   

                     .  
  .:    بنيِّ أنَّ  )1
  .: اُحسب اجلداء )2
 . على شكل نسبة مقامها عدد ناطقاُكتب العدد  )3

 ) ن03.5 (:التمرين الثالث
  .  ،   ، :  مثلث حيث 
  . قائم يف اُرسم الشكل، مث بنيِّ أنَّ املثلث  )1
  يف النقطة املستقيم العمودي على  . :  حيث نقطة من نصف املستقيم ) 2

  .اُحسب الطول  .         -  يف النقطة يقطع املستقيم 
  .:  حيث نقطة من  ،و  :  حيث نقطة من ) 3
  .بنيِّ أنَّ  - 

 ) ن02.5 (  :التمرين الرابع
 .الحظ الشكل املقابل

   و : اُحسب الطولني )1
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 )نقط08(:الجزء الثاني
 :مسألة

 .باجلزائر العاصمة ولفت انتباهه االرتفاع الكبري هلذا املعلم، فأراد حسابه" مقام الشهيد"قام أحد التالميذ بزيارة لساحة 
 .هلذا استعان بعمود كهربائي كما هو مبني يف الشكل أدناه

 
 

  .اُحسب ارتفاع مقام الشهيد  )1
 . ، بالتدوير إىل الوحدة من الدرجة، مث استنتج قيس زاوية الرؤية اٌحسب  )2
 وأثناء زيارته ملعرض الصناعات التقليدية رأى أحد احلرفيني يريد تقسيم صفيحة حناسية مستطيلة الشكل طوهلا ) 3

 .بالسنتيمرت.إىل مربعات متقايسة وبأكرب طول ضلع ممكن. وعرضها 
 ما هو طول ضلع كل مربع؟- أ-
 ما هو عدد املربعات اليت سيتحصل عليها هذا احلريف؟- ب-
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