
                          المدة :ساعتان                   توسطة محمد الصالح  بوغزالة أميه ونسة   م
 متوسط    4

   )االختبار األخير في مادة الرياضيات  (

 

 (ةنقط 12) :  الجزء األّول
 (تان نقط ):  التّمرين األّول

  .3150و  1512حسب  القاسم المشترك  األكبر للعددين  ا   (1

كتب الكسر ا    (2
1512

3150
 .على  شكل كسر غير قابل لالختزال 

 ( نقط 03 ):  التّمرين الثّ اني

 :حيث  Aلتكن  العبارة  الجبرية      

( ) ( )( )452352
2

−−−−= xxxA 

 .Aط العبارة  الجبرية بس    ثمنشر ا   (1

داء عاملين A الجبريةالعبارة  ل  حل   (2  .إلى ج 

) :حل المعادلة  (3 )( ) 0752 =−− xx. 
 

 نقط( 03):  التّمرين الثّ الث

 
 

 وحدة الطول المختارة هي السنتمتر   

  CBA  مثلث قائم فيA   : 3حيث=BA  5و=CB. 

 .ACأنشئ الشكل ثم أحسب الطول  (1

2)  E  نقطة من BA  : 1حيث=EA  المستقيم الذي يشمل .E  ويعامد( )BA يقطع 

      ( )CB  في النقطةM . 

 . BMأحسب  -أ

CBAأحسب    -ب ˆcos  ثم استنتج قيس الزاويةMBE . ) تدور النتيجة إلى الوحدة من ˆ

 الدرجة(.
 

 نقط( 40):  التّمرين الرّابع

 

 .1cmمتعامد و متجانس. الوحدة هي :  المستوي منسوب إلى معلم

 . C(6 ; 2)و  A(2 ; 1)  ،B(5 ; 5)م النقط عل   (1

 .ABي الشعاع تإحداثي أعط   (2

 .ABحسب المسافة أ (3

 متوازي أضالع.  ABCDبحيث يكون الرباعي  Dأنشئ النقطة  (4

   D.ي النقطة تإحداثي أحسب    
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 اقلب الّصفحة 2/  1الّصـفحة  

 

 نقط( 08) : م سأل  ةال : الجزء الثّ اني
 يقترح  صاحب  قاعة  مسرح  على  زبائنه  خيارين :     

 مسرحية واحدة. لمشاهدة  400DAد  الزبون  الخيار  األول:  يسد   -      

  .2500DAاشتراك  سنوي  قيمته  مع مسرحية واحدة لمشاهدة   150DAد  الزبون الخيار  الثاني:  يسد   -      

 ر إجابتك.مسرحية  خالل  سنة ؟ بر    12ر  األكثر  فائدة  لزبون  شاهد  ما هو  الخيا  -أ (1

 ر إجابتك.مسرحيات  خالل  سنة ؟ بر    5ما هو  الخيار  األكثر  فائدة  لزبون  شاهد   -ب     

 .عدد  المسرحيات  التي  شاهدها  زبون  خالل  سنةهو  xليكن :    (2

)(xf  ده  إذا  فضل  الخيار  األولالمبلغ  السنوي الذي  سد  هو. 

)(xg  ده  إذا  فضل  الخيار  الثاني.المبلغ  السنوي الذي  سد  هو 

 . xبداللة   xg)(و   xf)(من    ر عن  كل  عب  

)و متجانس  معلم  متعامد ي المنسوب إلىالمستوفي  (3 ); ,o i j  :نختار  الوحدات  البيانية  التالية ، 

 يمثل  مسرحية  واحدة. 1cmالفواصل :  على  محور -      

 . 500DAيمثل   1cmالتراتيب :  على  محور -      

 :رسم  على  ورقة  ملمترية ا   -آ 

400y:  الذي  معادلته (D)المستقيم  • x=. 

150 : ( الذي  معادلته) المستقيم • 2500y x= +. 

 ألفضل  تبعا  لعدد  المسرحيات  المشاهدة.ا د الخيار، حد   يالبيانالتمثيل  اعتمادا على -ب 
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 وفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــون إن شاء اللـــهم

 

 

 

 التّوفيقب 2/  2الّصـفحة  انتهى
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