
   خليفي التهامي عبد الرشيد: متوسطة 
  ســــؤال المســـابقة

  )  م3(الثالثة متوســـــط : مستـوى ال
 

  زروالي محـــــمد: من إعـــــــداد األستاذ 
  نا الحساب باآللة الحاسبة اليمكن150في الصـــورة رقم 

 (..… MatLab, visual Basic)يمكننا معرفة اإلجــــابة بمساعدة برامج مســــاعدة 

  
  
  
  

 داخل المثلث البنفسجي مثلث صغير نارسم) 1الصورة  ( علىكي تحصلنا
  . مثلثات بنفسجية3أزرق فتحصلنا على 

  )1الصورة (  
  

بإستعمال نفس الطريقة أي عندما نرسم مثلث صغير أزرق داخل كل مثلث 
  ، )2الصورة (ي بنفسج

  

  )2الصورة (  
  

   ؟2الصورة (في على كم من مثلث بنفسحي سنتحصل 
  

  ؟) 150الصورة (؟ ثم ؟ ) 23الصورة (؟ ثم )10الصورة (؟ ) 4الصورة (ثم 
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  )2( ســــؤال المســـابقة
  ) م 3ط (الثالثة متوســـــ : مستـوىال
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سنة فما فوق)  18تبلغ دقات قلب اإلنســان البالغ (
دقة في الدقیقة، في حین تبلغ دقات  70أثناء الراحة 

  دقة في الدقیقة. 90سنة أثناء الراحة  13طفل عمره 
  

  )ســاعة 24یوم والیوم فیھ  365بإفتراض أن العــام فیھ (
  

ç في الیوم ؟ أوجـــــد مجمــــوع دقات قلبي اإلنسان البالغ والطفل 
ç  سنة ؟ 20أحسب مجموع دقــات قلبي اإلنسان البالغ والطفل خالل 
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  )2( جـــواب ســــؤال المســـابقة
  ) م 3الثالثة متوســـــط (:  مستـوىال
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سنة فما فوق)  18تبلغ دقات قلب اإلنســان البالغ (
دقة في الدقیقة، في حین تبلغ دقات  70أثناء الراحة 

  دقة في الدقیقة. 90سنة أثناء الراحة  13طفل عمره 
  )ســاعة 24فیھ  یوم والیوم 365بإفتراض أن العــام فیھ (

  
ç  اإلنسان البالغ والطفل في الیوم :مجمــــوع دقات قلبي 

  دقـــات قلب اإلنسان البالغ :
800100246070 =××=A  

  دقـــات قلب الطفل :
600129246090 =××=B  

  : إذن
400230

600129800100
=

+=
+=

C
C

BAC
  

 دقة في الدقیقة 400230اإلنسان البالغ والطفل في الیوم ھي : مجمــــوع دقات قلبي 
  

ç  سنة 20مجموع دقــات قلبي اإلنسان البالغ والطفل خالل 
  دقـــات قلب اإلنسان البالغ :

00084073520365800100 =××=A  
  :سنة)18(بإفتراض سن البلوغ  دقـــات قلب الطفل حتى یكبر

0005202365365600129 =××=B  
  : بعد البلوغدقـــات قلب الطفل 

00088055115365800100' =××=B  

  : إذن
000984861

000880551000520236000840735
'

=
++=

++=

C
C

BBAC
  

  
  دقة في الدقیقة 000984861ھي: سنة 20خالل اإلنسان البالغ والطفل مجمــــوع دقات قلبي 
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  )3( ســــؤال المســـابقة
  ) م 3الثالثة متوســـــط (مستـوى : ال
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anan 

 nan 
 ---------------   -------------   -------------   -------------   -------------   -------------  

 
 

 
« Octet » 

• « Octet » 
OctetsA 102=  ; OctetsB 202=  ; OctetsC 302=  

 A« Kilooctet »)101( 3≈ko
kilooctetA 1≈ 

koMo 3101 ≈MoGo 3101 ≈ 
• mégaB 1=gigaC 1=. 

 ---------------   -------------   -------------   -------------   -------------   -------------  
 

 
ABC 

'AAB'BBC 
'CCA 
Å'' ABB'' BCC''CAA 
Çطبیعة''' CBA 
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  )3( ـواب ســــؤال المســـابقةجــ
  ) م 3الثالثة متوســـــط (مستـوى : ال
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ana 
anan 

 nan 
  مثال :

4)3(−=A5)2( −−=B 
• )3(−4A 
• )2(−5−B 

 ---------------   -------------   -------------   -------------   -------------   -------------  
 

 
koOctetOctetA 1102 310 ≈≈=  

MokoOctetB 1110222 3101020 ≈×≈×≈=  

GoMoOctetC 1110222 3201030 ≈×≈×≈=  
 ---------------   -------------   -------------   -------------   -------------   -------------  

 
 

ABC)(CABCAB ==.....(1) 

Å'' ABB'' BCC''CAA 
A]'[CC'ACCA= 
 B]'[AA BAAB '=.......(2) 
 C]'[BB 'CBBC = 

(1)(2)CBBAAC ''' ==''' CCBBAA ==..............(3) 
°60 
°=°−°=== 12060180'ˆ''ˆ''ˆ' CCBBBAAAC................)4(
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)3()4('' ABB'' BCC''CAA 
''' CCBBAA == 
CCBBBAAAC ''ˆ''ˆ' ==Å 

CBBAAC ''' == 
Å 

Ç'''''' ACCBBA == 

''' CBA 

 




