
 

 

 

 متوسط  4المستوى :                                           -أوالد معلى -المتوسطة : لزام محمد 

 المدة : ساعتان                                                              04/12/2018التاريخ :

 اتـــــــــــــــالرياضيادة ـــــــار األول في مــــــــــــــــاإلختب

 التمرين األول :

:𝑃𝐺𝐶𝐷(1848أحسب  -1 2040) 

أكتب  -2
2040

1848
 على شكل كسر غير قابل لإلختزال . 

 :  حل المعادالت األتية -3

3𝑥2 − 16 = 11                       ,𝑥2 − 7 =
14

2
 

  التمرين الثاني :

𝐴 = √27 − 5√12 + √243             ,𝐵 = √20 + 2√80 − √320 

 𝑏√5على شكل Bو  𝑎√3على شكل  Aأكتب  -1

𝐴أحسب كال من  -2 × 𝐵 

 التمرين الثالث : 

𝐿لتكن العبارة :           = (4𝑥 − 3)2 + (3𝑥 + 4)2 

 𝐿أنشر ثم بسط العبارة  -1

𝑥من أجل  𝐿أحسب  -2 = 3 

 إلى جداء عاملين :  Eحلل العبارة -3

 𝐸 = (16𝑥2 − 24𝑥 + 9) − (2𝑥 + 1)(4𝑥 − 3) 

 

  التمرين الرابع :

  مرسوم بأبعاده الحقيقية بحيث:المقابل غير الشكل 

AC=3cm ,OC=5cm ,OE=6cm  ,OD=4cm 

 متوازيان (CD)و  (AB)بين أن  -1

 OBأحسب  -2

  EFG       مثلث حيث𝐸𝐺𝐹 ̂ = 30°   

FG=5.6cm                ,EH= 2.1cm 

 FHأحسب الطول  -3

 )بالتدوير إلى الوحدة من الدرجة( 𝐹𝐸�̂�أوجد قيس الزاوية  -4

 𝑡𝑎𝑛𝐻𝐹�̂�أحسب  -5

 
 إقلب الصفحة 
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 الوضعية اإلدماجيــة :

لذلك يحافظ جيشنا على جاهزيته بإقامة مناورات  يعد الجيش الشعبي الوطني مفخرة لبالدنا وحصنا منيعا ألمنها و استقرارها .

 عسكرية تدربية ,سندرس فيما يلى بعض المشاهد منها .)القياسات غير حقيقية(

  رصد العدو  األول : مشهدال

فيرسل البرج انذار لمركز العمليات لتوجيه  °75ا برج المراقبة بزاوية تقترب دبابة معادية نحو القاعدة العسكرية ,ليرصده

 احدى الطائرات المقاتلة للتدخل.

 

 BC=45mأي  45mأحسب بعد الدبابة عن البرج اذا كان ارتفاع نقطة المراقبة فيه عن األرض هو  (1

 أحسب اإلرتفاع الذي تحلق منه الطائرة المقاتلة . (2

 تعطى النتائج بالتدوير إلى الوحدة 

   مواجهةال : لثانيا مشهدال

فتطلق األخيرة قذيفة مباشرة نحوها ,فترد المقاتلة بصاروخ مضاد لتفجير القذيفة  في تعترض الطائرة المقاتلة الدبابة ,

 كما يوضحه الشكل التالى :  Oالنقطة 

 

 أحسب المسافة بين الطائرة و القذيفة عند انفجارها. (3

   تنظيم الصفوف: الثالث المشهد 

ممكن من الكتائب العسكرية المكونة من عدد متماثل من جنود بعد استسالم الدبابة ,أمر قائد القاعدة  بتشكيل أكبر عدد 

 وطيارين في أسرع وقت لمواجهة أي رد محتمل للعدو على مختلف الجبهات .

 طيارا . 244جندي و  686اذا علمت أن هذه القاعدة تحوي جد عدد الكتائب  (4

                                                         جد عدد الجنود و الطيارين في كل كتيبة . (5
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