
 شبلي صلالح: االستاذ                             بوسعادة      متوسطة  عائشة الباعونية
 :  مسألة          

 :  الجزء األول -

الشكل المعطى يترجم وضعية شخص إستعمل سلما لصعود سطح منزله من أجل تنظيف 

   AC = 2√7 m       BC = √3 m : علما أن    .صهريج الماء

                                                      AB = 5mبين أن إرتفاع الجدار  -1

                                                            ثم إستنتج  ACBأوجد ظل زاوية الصعود  -2

 مدورا إلى الوحدة من الدرجة ACBقيس الزاوية 

                    

 : الجزء الثاني -

وقف هذا الشخص على جدار منزله ينظر إلى أعلى مئذنة المسجد من التنظيف بعد اإلنتهاء 

 .المقابل لمنزله متسائال عن إرتفاعها عن سطح األرض 

 °37قيس زاوية رؤية هذا الشخص ألعلى المئذنة هي  -:فإذا علمت أن 

  20mبعد المئذنة عن الجدار الواقف عليه هذا الشخص هو  - 

   1.65m Sعيني هذا الشخص عن سطح المنزل هو  إرتفاع - 

 .أحسب إرتفاع هذه المئذنة عن سطح األرض مدورا إلى الوحدة -

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 : الجزء الثالث -

من الصغار وتم توزيعهم على  111من الكبار و  11فإستعان ب نظم اإلمام حملة نظافة للحي 

 عدد من الصغارنفس العدد من الكبار ونفس المجموعات بحيث كل مجموعة تحتوي على 

أوجد أكبر عدد ممكن من المجموعات المتماثلة من حيث عدد الكبار ومن حيث  -1

 عدد الصغار 

 أوجد عدد الكبار وعدد الصغار في كل مجموعة - 2                  

 

 شبلي صلالح: االستاذ                             بوسعادة      متوسطة  عائشة الباعونية
 :مسالة 

حيث يتوفر على ,يعد الدوري االسباني لكرة القدم من بين أفضل وأقوى الدوريات لكرة القدم في العالم 

العبين في العالم حاليا وهما  فرق قوية وخاصة فريقي لاير مدريد وبرشلونة اللذان يضمان أفضل

 .البرتغالي كريستيانو رونالدو واألرجنتيني ليونيل ميسي 

 

 : الجزء األول

 

 162فيما سجل كريستيانو منذ انضمامه للريال ,هدفا  242البارصا  إلىسي منذ انضمامه يسجل م

بحيث يكون عدد نريد فرضا تقسيم عدد أهداف الالعبين على اكبر عدد ممكن من المباريات ,هدفا 

 .األهداف متماثال في كل مباراة من حيث عدد أهداف رونالدو وعدد أهداف ميسسي

 ماهو عدد هذه المباريات ؟ .1

 ماهو عدد أهداف ميسي في كل مباراة ؟ .2

 ماهو عدد أهداف رونالدو في كل مباراة ؟ .2

 : الجزء الثاني

 

شكل مسار الكرة , ( الحظ الشكل)Aفي إحدى مباريات الريال سدد رونالدو كرة قوية من الموضع 

 BAC=25°مع األرض زاوية قيسها 

 BC= 25dmاصطدمت هذه التسديدة بأعلى القائم باعتبار أن مسارالكرة مستقيم وعلو القائم هو 

 .بعد رونالدو عن القائم AB احسب البعد  .1

 احسب المسافة التي قطعتها الكرة خالل هذه التسديدة حتى اصطدامها بالقائم ؟ .2

اصطدمت (.الحظ الشكل) Dلك في إحدى مباريات البارصا سدد ميسي كرة قوية من الموضع وكذ

 )هذه التسديدة في القائم بعلو ثالثة  أرباع 
 

 
 BD=40dmويبعد ميسي عن القائم مسافة ’ القائم  (

 EDBاحسب قيس الزاوية التي يشكلها مسار الكرة مع األرض  .1

 الكرة خالل هذه التسديدة حتى اصطدامها بالقائم احسب المسافة التي قطعتها  .2

 (DE)يوازي مسار كرة ميسي  (AC)اثبت ان مسار كرة رونالدو  .2
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 الكفاءة المستهدفة : األعداد الطبيعية و مبرهنة طاليس 

رويت من بعض التالميذ ألن ه عوقب عقابا ة حقيقية نشاط األول : ) القص  
 (من طرف أبويهشديدا 

 الجزء األول :
مجموعة من األصدقاء إلى جن ة األحالم  اتجهت المتوسطة،بعد خروج التالميذ من 
للعب و أخد قسطا من 

هناك لعبة  وجدالراحة. 
( tobogganالتزحلق )

 كما تمثله الصورة المقابلة 
 حاول أن تندمج في

المشكل لمعرفة طول 
 التزحلق.

 

 الجزء الثاني
تقوم بعملية غرس األشجار على طول الطريق اء عودتهما للمنزل ، وجد البلدية نأث  

 الممثل في الصورة .
أكبر ما  وأن يكونعلما نريده أن يكون عددا طبيعيا أوجد أكبر بعد يفصل كل شجرتين 

 يمكن.
 
 
 
 
 

موجودة في محفظته و أراد أن ال ممحاتهمن المنزل أخذ سفيان  اقترابهعند  الجزء الثالث:

 ليعرف المسافة التي تفصله عنها . ى العمارة التي يسكن فيهاير
علما أن طول الممحاة هو       و انها تبعد عن عينيه حوالي         و بواسطة هذه 

 الممحاة تمكن من رؤية طابقين فقط و طول كل واحد منهما هو 
المتبقية كل لمعرفة المسافة حاول أن تندمج في المش

 .لسفيان

 الكفاءة المستهدفة : األعداد الطبيعية و مبرهنة طاليس 

نشاط األول : ) القص ة حقيقية رويت من بعض التالميذ ألن ه عوقب عقابا 
 (من طرف أبويهشديدا 

 األول:الجزء  
اتجهت مجموعة من األصدقاء إلى جن ة األحالم  المتوسطة،بعد خروج التالميذ من 

( كما تمثله tobogganهناك لعبة التزحلق ) الراحة. ووجدمن  وأخد قسطاللعب 

 الصورة المقابلة 
 حاول أن تندمج في

المشكل لمعرفة طول 
 التزحلق.

 
 

 الجزء الثاني
وجد البلدية تقوم بعملية غرس األشجار على طول الطريق  للمنزل،اء عودتهما نأث  

 الصورة.الممثل في 
أكبر ما  وأن يكونأوجد أكبر بعد يفصل كل شجرتين علما نريده أن يكون عددا طبيعيا 

 يمكن.
 
 
 
 
 

عند اقترابه من المنزل أخذ سفيان ممحاته الموجودة في محفظته و أراد أن  الجزء الثالث:

 يرى العمارة التي يسكن فيها ليعرف المسافة التي تفصله عنها .
علما أن طول الممحاة هو       و انها تبعد عن عينيه حوالي         و بواسطة هذه 

 الممحاة تمكن من رؤية طابقين فقط و طول كل واحد منهما هو 
 حاول أن تندمج في المشكل لمعرفة المسافة المتبقية

 لسفيان
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 أعمال موجهة :الكف اءة المستهدفة مبرهنة طاليس  
الصورة الموجودة أمامك تمثل الطريقة التي استعملت في العصور القديمة  النشاط األول :

 لمعرفة عمق أي بئر و هي مأخوذة من أحد المجلدات للعالم أقليدس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قمنا  و حتى تتمكن من قراءة البيانات بدون أي مشكل
 بتكبيرها 

  ساعد هذا العجوز في معرفة عمق البئر؟ 
 
 
 
 

 

 النشاط الثاني :
 ؟بين  300و  540هل العددان التاليان أوليان فيما بينهما  

 300و  540أوجد القاسم المشترك األكبر للعددين 

 أردنا تبليط قاعة على مستطيلة الشكل ببالط مربع الشكل و بدون أي تقطيع 

  أوجد طول ضلع كل بالطة علما أننا نريده أن يكون عدد طبيعي و يكون أكبر
 ما يمكن 

 
 ماهو عدد البالطات المستعملة ؟ 

 أعمال موجهة :الكف اءة المستهدفة مبرهنة طاليس  
الصورة الموجودة أمامك تمثل الطريقة التي استعملت في العصور القديمة  النشاط األول :

 لمعرفة عمق أي بئر و هي مأخوذة من أحد المجلدات للعالم أقليدس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و حتى تتمكن من قراءة البيانات بدون أي مشكل قمنا 
 بتكبيرها 

  ساعد هذا العجوز في معرفة عمق البئر؟ 
 
 
 
 

 

 النشاط الثاني :
 ؟بين  300و  540هل العددان التاليان أوليان فيما بينهما  

 300و  540أوجد القاسم المشترك األكبر للعددين 

 أردنا تبليط قاعة على مستطيلة الشكل ببالط مربع الشكل و بدون أي تقطيع 

  أوجد طول ضلع كل بالطة علما أننا نريده أن يكون عدد طبيعي و يكون أكبر
 ما يمكن 

 
 ماهو عدد البالطات المستعملة ؟ 
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 األستاذ : عبد العزيز فخار –متوسطة جابر بن زيد غرداية  –الرابعة متوسط 

 : 1مسألة
  AB = 200m ; AD = 150mبعداها :    ABCDأحمد فالح يملك قطعة أرض مستطيلة الشكل

 [[BD)الشكل( لتشق طريقا موازيا لقطرحقله   للبلدية MNCتنازل مقابل مبلغ مالي عن الجزء 
 CN = 50 m         B                                Aإذا علمت أن :  (1

    MNأحسب الطول  -    

  M       ( BD)مساعدة : أحسب أوال طول قطر     

 ( أراد أحمد أن يحيط قطعته بعد تنازله عن الجزء 2
    MNC  : 650بسياج سعر المتر منه DA 

 C   N       D      احسب كلفة السياج   -     
  

 مشاهدا في نفس الوقت الشجرتين  B( عندما يقف أحمد في النقطة 3
 . Dو   Aالمغروستين في كل من النقطتين       

 بالتدوير إلى الوحدة   ABDأحسب زاوية الرؤية  -    

 : 2مسألة 
 .   BC = 90 mا  و عرضه   AB = 120 mحيث : طولها  ABCDأحمد فالح يملك قطعة أرض مستطيلة الشكل 

 أحسب طول قطر  هذه القطعة  –(     1
   (BC)شق أحمد طريقا موازيا لـ   AF = 90mحيث :  [AB]من  Fمن النقطة  --        

 . Hفي النقطة   [AC]يقطع القطر            
 AHو    FHأحسب الطولين  :            

2     )N   نقطة من[AD]  : حيثAN = 67.5m   
  [NH]أراد أحمد أن يغرس أشجار الرمان على طول القطعة          

   (DC)       (NH)بين أن:   --         
   ACDأوجد بالتدوير إالى الوحدة قيس الزاوية   --         

 تمرين1 :    

  L مثلث قائم في   KLM   
  

 
 
 

 
 KM( أحسب القيمة المضبوطة للطول 1
 MLM( أحسب مساحة المثلث 2  

 : 2تمرين

 aعلى الشكل :  A( أكتب العبارة 1

                     + 3  3- A = 4 

 حيث : B( أحسب و بسط الجداء 2

                            2 x      B =   3 

 بمقام عدده ناطق   ( أكتب العبارة : 3

 

 

3 – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 + 1 
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 : 3تمرين

 aعلى الشكل :  A( أكتب العبارة 1

                     + 3  3- 2A =  

 حيث : Bاء ( أحسب و بسط الجد2

                            2 x      B =   3 

 بمقام عدده ناطق   ( أكتب العبارة : 3

 

 :4تمرين 

  A = 5   - 2  2 +حيث :      A( بسط العبارة 1

 x    B = 2  حيث :    B( أحسب العدد 2

 هو عدد طبيعي    A  x  B( بين أن العدد 3
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