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ســـــــــاعتــــــــان :الرابعة متوسط                                                                         المـــــــدة السنـةالمستوى :
فــــــي مـــــــــادة الريــــــــاضيـــــات لثالـــث االختبـــــــار ا

التمـــــــــــــرين األول  : 03 نقــاط 

و للعددين األكبر المشترك القاسم أوجد

حيث العبـــارة بّســـــــط

علميــــة كتابــــة العــــدد أكتــــب

 التمـــــــــــــرين الثــاني: 03 نقاط 

حيث العبـــارة لتكــــن

أنّ  بالنشـــر بيّــــن

للعبارة تحليال استنتج ثـــم العبارة حـــلّل

المعـــادلـــــة حـــل

 التمـــــــــــــرين الثـــــالث:3 نقاط    

و حيث في قائم مثلث

و الطولين من كـــال أحســـب

و حيث الترتيب على و من و النقطتين عيّــــن

أحسب ثم ، أنّ  بيّـــــن

التمـــــــــــــرين الرابــــع :03 نقاط

للمستـــوى متجانس و متعامد معلـــم

، ، النقــــط عـلّــــــم

منتصف تكــــــون حتى النقطـــة عيّــــن

؟ المثلــــث نـــوع مــــا

؟ بالمثلث المحيطة الدائرة إلى تنتمي النقطة هـــل

-أقلب الصفحـــة    -
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العبـــ ـبسبّسّـــــــطـــــــط

كتا العــــددالعــــدد ــبأكتــــب

نقاط نقاط  اـاني: 0303 ث

m/
تحليال ستنتاستنتج ــمثـــم

وو
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المسألــــة اإلدماجيـــة : 08 نقاط 
و و أبعاده المستطيالت متوازي شكل على مسبحا حســــان السيـــد يملك

قطرها نصف دوران أسطوانة شكل على خزان بشراء حسان السيد قام بالماء لتزويه و
أدناه المخطط في موضح هــــــو كمـــا جلتين نصفي و ارتفاعها و

الوحدة إلى مـــدورا الخـــزان و المسبـــح من كـــال حجـــم أحســـب
صباحا الثامنة الساعة على المضخة تشغيل بدأ تضخ المسبح هذا لمــــأل مضخة حسان السيد يستعمل

؟ ساعات مرور بعد المسبح في المتدفقة الماء كمية هـــي مـــا    
ساعات مرور بعد الخزان في المتبقية الماء كمية أوجــــد

الخزان في المتبقية الماء كمية هي و المسبح في المتدفقة الماء كمية هي و الساعات عدد هو بوضــع
بــــــداللة و عــــن عبّـــــر    

؟ الخـــزان في المتبقية الماء كمية مع المسبح في الموجود الماء كميـــة تــــتساوى عندما الساعة تكون كم
و الدالتين من كال مثــــل للمستوي متجانس و متعامد معلـــم في

التراتيب محور على بـ تمثل كل و الفواصل محور على بـ تمثل كل ناخـــذ
حـــدّد بيانيــــة بـــدراســـة

هي الخــــزان في المتبقية الماء كمية فيه تكون الذي الزمــــن
؟ المسبح يمتـــأل ساعة أي عـــلى

النجاح و بالتوفيق لكم تمنياتنا مع

حسب التوقيت اآلتي:  2018/  05/  17يوم الخميس تصحيح االختبار يكون 
م م م م م م األقســــام

سا سا سا  سا سا  سا سا  سا  سا سا  سا التوقيـــت

 مضخـــة

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

المسبالمسبـــح منمن كـــالكـــال ــم
هذ مــــأللمــــأل مضخةمضخة سان

بعد المسبحالمسبح فيفي قةلمتدفقة
مرومرور عدبعد لخزانالخزان في

المتد لماالماء كمكمية هي
لةــداللة

المس فيفي الموجودالموجود الماء
وو لدالتينالدالتين نمن كال

بـ تمثلتمثل كلكل و ل

4am.ency-education.com


