
  امجلهوریة اجلزا�ریة ا�ميقراطیة الشعبیة 
جماوي محمد الرميش                            : م�وسطة                                              مد�ریة الرتبیة لوالیة تلمسان 
  2022مارس  16یوم                                                     م�وسط 4 : املس�توى 
  ساعتان : املدة                                            يف مادة الر�ضیات   لثاخ�بار الفصل الثا  

  )ةطنق12( الجزء األول:

     نقاط)  3( التمرین األول:

    مبینا مراحل الحساب     200و   350أوجد القاسم المشترك األكبر للعددین  . 1

�  :        حل الجملة التالیة  . 2
� + � = 11

4� + 7� = 53
 

 زائر                11دفع فوج مكون من  ,  للكبار ��350لألطفال و   ��200تسعیرة الدخول لحدیقة ھي   . 3

       ? حدد عدد األطفال و عدد الكبار في الفوج   -لزیارة الحدیقة             ��2650مبلغ        

 التمرین الثاني: (3 نقاط)

�       لتكن العبارة  = 16�� − 25 − (4� − 5)(� + 2)  

�بین بالنشر أن   )1 = 12�� − 3� − 15 ∶  

��16     حلل )2 −  �ثم استنتج تحلیال للعبارة       25

�4)3  :  حل المعادلة )3 − 5)(� + 1) = 0 

�من أجل   �أحسب القیمة المضبوطة للعبارة   )4 =
√�

�
 

  نقاط) 3(: لتمرین الثالثا

  (��)  //  (��)    :  حیث  إلیك الشكل التالي
 �قائم في    ��� و المثلث  

��بین أن   )1 =  ��و استنتج الطول   ��	4.5
 ) 0,1الى   بالتدویر ( ��و    ��أحسب الطولین   )2

   التمرین الثالث: (3 نقاط) 

(�,�⃗,   .  cmوحدة الطول ھي   معلم متعامد ومتجانس .  (	⃗�

 .  C)  2;  -2؛  (    B) 1;   5؛ (  A) -2;   1علم النقط  (  .1

 .  BC=5 2√و      AB=  5قائم . علما أن :  ABCثم بین أن  المثلث  ACاحسب  .2

 .Dالنقطة  أحسب إحداثیات ثم  . ⃗�������الذي شعاعھ  باالنسحاب  Cصورة النقطة  Dعین النقطة  .3

 .ABCDنقطة تقاطع قطرا الرباعي   Nأحسب إحداثیتي  .4

 

2/1ة ــــــــــالصفحـــ   أقلب الصفحة 
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  )نقاط  08 : (ثانيالجزء ال

 الوضعیة االدماجیة

   المدیر اقترحفصل الصیف فتح المسبح البلدي أبوابھ لألشخاص الراغبین في السباحة حیث  اقتراب مع 

    عرضین للدفع شھریا 

  واحدةللحصة ال ��	400دفع  : العرض األول

  %40نسبة  مع تخفیض تسعیرة الحصة الواحدة بــ ��	3200 شھري قدره  اشتراك : العرض الثاني

  مقارنة بالعرض األول 

  العرض األول  غ المدفوع شھریا حسب المبل  (�)� , صص حعدد ال  � باعتبار

  الثاني  العرض  غ المدفوع شھریا حسب المبل  (�)�

   بداللة   (�)�و  (�)�عبر عن�  

  

الدخول الى المسبح بأكبر  و یود    ��	5600لدى ریاض مبلغ   ,ض استغالل العرض األنسب و ریا یمكریرید األخوان 

  ممكنة  بأقل تكلفة عدد حصص ممكن أما كریم فیرید الدخول یومیا طیلة شھر جوان

  مع الشرح باالستعانة بتمثیل بیاني حدد العرض األنسب لكل من كریم و ریاض  

 

  :في التمثیل البیاني یمكنك أخذ 

  		5	حصص یمثل     ��1  :على محور الفواصل 

 ��	800یمثل    ��1  :على محور التراتیب 

 

  

  

 

 

 

  

  في شھادة التعلیم المتوسط  الریاضیات تتمنى للجمیع التوفیق و النجاح  أسرة

  

 

2/2ة ــــــــــالصفحـــ انتهى  للجمیع  بالتوفیق   
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