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  الأعداد الطبيعية و الأعداد الناطقة
 قلما300 و 200يوجد في مخزون مكتبي بين        

يد وضع هذه الأقلام في علب مماثلة.من نفس النوع  ير
 .بحيث كل علبة تحوي نفس عدد الأقلام

أقلام و إذا 3 علب يبقى لديه5إذا وضع هذه الأقلام في 
 .لديه أي قلم علب لا يبقى7أو 3وضعها في 

 المكتبي؟ زون هذاخما هو عدد الأقلام الموجودة في م 
ياضياتدليل الأستاذ في الـ)مأخوذ من   (  26ص  الرابعة من التعليم المتوسط سنةال ر

 بيعيةر الحساب على الجذور الت
بط عنزة إلى عمود من استعمل       خشب  سمير حبلا لر

علمت أن العنزة  إذا .بالحشائشمثبت في أرضية مغطاة 
ية وأن المساحة التي يمكن أن  حةتتنقل فقط في مسا دائر

  2m  36 ,75 :  هيترعاها
 أعط تقديرا لطول الحبل الذي استعمله سمير؟

πيؤخذ ) =  ( 1cm وتدور النتيجة إلى  3,14

ياضياتدليل الأستاذ في الـمن  )مأخوذ       ( 32 ص عليم المتوسطالرابعة من الت سنةال ر

        
 
 

 الحساب الحرفي
 . 𝑎 عرضهاج حول مسلك دائري تدرب در          

المسلك عرض  𝑎 احسب
 علمت أن  إذا  الدائري الملون

 𝑚2  (𝜋 20)هي : تهمساح
قطر القرص الداخلي  وأن  

 . 8𝑚  هو
 

ياضياتدليل الأستاذ في الـ)مأخوذ من   (   39ص  الرابعة من التعليم المتوسط سنةال ر
 

 المعادلات والمتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد

يم من          سمير الذهاب ابنهاطلبت الأم مر

 هلاليات 4خبزات و  4 الحي لشراء مخ بزةإلى 
 .دنانير10هو  ةالواحد خ بزةال علما أن سعر 

 دينار لشراء هذه100مبلغ  لابنهاأعطت 

 .الحاجيات

 هو أقصى سعر للهلالية الواحدة حتى ما

 يتمكن سمير من شراء هذه الحاجيات ؟
ياضياتدليل الأستاذ في الـ)مأخوذ من   (    46ص  الرابعة من التعليم المتوسط سنةال ر

 
 
 
 

 متوسط 4وضعيات تقويم من دليل األستاذ سنة 
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 خاصية طالـــــس
 هتحت أشعة الشمس فلاحظ أن ظل   أحمدوقف        

طلب من زميله وضع  على الأرض يبدو أطول من قامته.
 m 2,38في الظل وعلى بعد  شاقوليا m0,80 طولها عصا 

أن  على حساب طول قامته إذا علمت أحمد منه. ساعد
 . m 4,62  ه هوطول ظل  

 
ياضياتدليل الأستاذ في الـ)مأخوذ من   (  82ص  الرابعة من التعليم المتوسط سنةال ر

 حساب المثلثات في المثلث القائم
 الثلاث بباب الواديتوجد ساحة الساعات           

رضا في إحدى العمارات المقابلة  يسكن .العاصمةبالجزائر 
يد معرفة .الساحةلهذه  ير ارتفاع العمود، لذلك طلب  و

تسجيل بعض المعلومات على الشكل  من صديقه سمير
من .(ساعد الولدين على حساب ارتفاع العمود .المقابل

 .)الثلاث إلى أعلى نقطة في الساعات أدنى نقطة

1أعط المدور إلى 

100
 من المتر   

  .الارتفاعلهذا  
 
 
 

 
ياضياتدليل الأستاذ في الـ)مأخوذ من   (  91ص  الرابعة من التعليم المتوسط سنةال ر

 والانسحابالأشعة 

      ABC  مثلث و�⃗�    (شعاع . )الشكل  
 'A'،B'،Cالنقط انقل هذا الشكل ثم أنشئ(1 

الذي  بالانسحابعلى الترتيب A، B،C صور النقط
  �⃗� .  شعاعه

 
𝐴𝐴⃗⃗⃗⃗ :ي ن أن ب (2  ⃗′ + 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗′ 

ياضياتدليل الأستاذ في الـ)مأخوذ من   (   97ص  الرابعة من التعليم المتوسط سنةال ر

 الأشعة في معلم
     A،B،C معلم المنسوب إلى  من المستوي نقط

 ()الشكل (cm1الوحدة )متعامد ومتجانس 
 الذي والقرص  ABCمساحتي المثلث بين  قارن
   AC .  قطره

 
 

 

 
 
 
 
 

 
ياضياتدليل الأستاذ في الـ)مأخوذ من    (   103ص  الرابعة من التعليم المتوسط سنةال ر
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