
 4وضعية انطالق للمقطع 

 :األولالجزء 
 فالح في شراء معدات لسقي ارضه )رش محوري(يرغب 

الجزء الذي  تمثل   25m و نصف قطرها      Oالدائرة في االسفل التي مركزها   

 Aالمتساوي الساقين الذي راسه االساسي  يمكن سقيه باستخدام هذه المعدات والمثلث
 .جزء من قطعة االرض غير صالح للزراعة هو  الدائرةهذه تحيط به 

  عبر بداللةx عن محيط هذا المثلث.  
 التي الالمساحة المسقية و والتي يمكن زراعتها المسقية و حةالمسا احسب 

 .يمكن زراعتها
 :الثانيالجزء 

 ةدفاحتاج الى االسم)المثلث( الجزء غير المزروع وتهيئة  لغالتساهذا الفالح  أراد
وثمن اللتر  DA 80 األسمدةالواحد من  غراميلوحيث وجد ثمن الك ،الحشريةوالمبيدات 

 . DA 3960 قدره جماليإ دفع مبلغف DA 50الواحد من المبيد 

وضع الجدول التالي سمدة أغرام لتر من المبيدات وكم كيلوالفالح اشترى  معرفة كمل
 :مساعدتهمتوسط ة يوطلب من ابنه الذي يدرس في السنة الثان

 
المساواة التي تعبر عن 

 الوضعية
 

 من اجل  yو  xداللة ب 50x + 80y = 3960 خاطئة / صحيحة
  x = 25  و  y = 30 

  x = 32  و  y = 28 

  x = 28  و  y = 32 

 
 والمبيدات المستعملة األسمدةكمية ل ثم استنتج والجداكمل  -
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