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 الشعبيةالديمقراطيةالجزائريةالجمهورية    

                 مـديـرية الـتـربـيـة لــواليـة تـيـارت                                                                             

  2019/ 03/ 04  : يــــــــــــوم                                               الفايجة –توراك محمد :متوسطة           

 0192 -2018: السنة الرابعة متوسط  الــمـســتـوى                                                        قمري الحسيـــــــن: الستاذا           

  :المدة                    ت                           الرياضيا:مادةفي الثــــــــانـي  الثالثي اختبار

نقطة )12(:اجلزء األول

    )طنقا 5  (:  التمرين األول

  وحدة الـــطـــــــول هــــــي املستوي منسوب إىل معلم متعامــــــــد  ومتجـانس 

 .     : عّلم النقــط-1
 .  ,  احسب مركبيت الشــــعــاعني -2
 قائــــــم . .ثــــــم استنتج أن املثلث    أحــــســب األطـــــــوال  -3
 .احسب نصف قطر الدائرة مث  . أحسب إحداثيات احمليطــــــة Hملثلث  مركز الدئرة  -4
  . تنتمي إلــــــــــى الـــدائـــرة  هل النقطة-5

   :نقاط  التمريـــــــــن الثاين

           حيث اســـم املثــــلــــث 

    حبيث  أنشئ النقطة -1
 .  Hلنسبة إىل  النقــــــطة نظرية  أنشئ النقطـــــــة -2
  ؟  مـــــــــــانوع الرHعي -3

   نقاط : الــتـــمــــريـــن الثـــــالث

 .  أنشر وبسط العبارة -1

     : حـــــــيث لتكن العبارة اجلــــــربية       

 إلـــــــى جــــــــــــداء عــــــــاملـني من الدرجـــــــة األوىل .  ل العبارة حـــــلّ -2
      : املعــــــادلةحل -3
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 نقاط : رابــــــعالــتـــمــــريـــن ال

.  : حل للمرتاجحة هـــــــل العدد -1
 . حلوهلا بــــــيـــــانــــيـــــــاً جمموعة حل حســـــــابيـــــا  املرتجحة الســـــابـقــــــة  ومثل -2

 نقاط )   7 ( : اجلــــــزء الثــــــــــــــــــاين

   : الــــــوضـــــــعــــيــــة اإلدمــــــــــــاجــية

 : مــــؤسسة تصنع لعب خشبية تبيعها بعد ذلك  لــتجار التجزئة وتقرتح عليهم تسعريgن

        للعبة الواحدة .  : األوىلالتسعرية 

 مصاريف النقل .    للعبة الواحدة يضاف إليها     : التسعرية الثانية

    : أكمل اجلدول االيت-1
      

 عدد العلب  30...................................

 الثمن Hلتسعرية األوىل ................ 2500.................
 الثمن Hلتسعرية الثانية  ............... ................. 3800

 هو مثن لعبة حسب التسعرية الثانية    هو مثن لعبة حسب التسعرية األوىل و هو عدد اللعب املباعة .  

 .  بداللة      و عرب عن  �
      : حل املرتاجحة االتية وأعط تفسريا هلا�

  : حيث  و  مثل بيانيا الدالتني  يف مستوي منسوب إىل معلم متعامد ومتجانس -2
 و                  

 .  لكل  لعب وعلى محور التراتيب  لكل  نأخذ على محور الفواصل  

 : االتية ثم تأكد من ذلك حسابيااستعمل التمثيل البياني لإلجابة عن األسئلة -3
 ؟ماهو أكبر عدد ممكن من اللعب التي يمكن أن يشتريها تاجر الجملة بمبلغ  -
مـــــاهو عدد اللعلب الذي من أجله تكون التسعيرتان  متساويتين ؟-

 

                 بالتـــــــــــوفـــيق                               : يِؤخذ بعين االعتبار تنظيم ورقة اإلختبار. مالحظة
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