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 بني ونيف – متوسطة: الشيخ بوعمامة                                                                                  مديرية التربية لوالية بشار    
 � مادة الرياضيات: (مقترح)اإلختبار التجريبي

 المدة: ساعتان                   ه1440 رمضــان 09م الموافق لـ 2019 ـايـم 14التاريخ: المستوى: الرابعة متوسط         
 نقطة) 12: (الجزء األول

 نقاط) 03( :التمرين األول
 أوليان فيما بينهما. انهما  استنتجثم  119و  187اُحسب القاسم المشترك األكبر للعددين: )1
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 نقاط) 08(:   املسـألـــة : الجزء الثاني
 :الجزء األولل

  يمثل الطول بالمتر: الموالي يوضح توزيع أطوال شجرة النخيل حيث الجدول      
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التكرار المجمع الصاعد    54

 اُنقل الجدول على ورقتك ثم أتممه.)1
 متوسط طول الشجرة الواحدة.جِد )2
 .طولها  إذا كان، كم يصبح طول شجرة نخيل بعد سنة بعد سنة يزداد طول شجرة النخيل بـ )3

 :الجزء الثاني
يملك فالح قطعة أرض، أراد شراء بعض شجرات النخيل لغرسها، تقترح شركتين محليتين لبيع أشجار 

 النخيل التسعيرتين التاليتين:
 .عن كل شجرة نخيل واحدة دج األولـى:  تسعيرة الشركة�

  دج عن كل شجرة نخيل واحدة. دج مسبقة مع احتساب  دفع الثانية:  تسعيرة الشركة�

)و عدد أشجار النخيل المشتراة xليكن - )f x األولى  و  تسعيرة الشركة تكلفة( )g x تسعيرة  تكلفة
 بالدينار.  الثانية الشركة

)عبر عن )1 )f x  و( )g x  بداللةx. 

 أنقل ثم أكمل الجدول التالي:)2
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