
 لـةـة لواليــة خنشـة التربيـريـندي
 ةـنتوس   –  نتوسطة بوسالم علي

 
 املستوى: السنة الرابعة نتوسط

 اةـاضيـادة: ريــــامل
 

 

 

 

 
 

 

  الوضعية االنطالقية للهقطع األول
 نـاطقةة و األعداد الـاألعداد الطبيعي 
 الحساب ىلع الجذور 
 خـاصية طالـس  

 

 

 

 

 

 
 
 

 بوقندورةاب ـعبد الوه أ.
 2019-2018

k k 

P 
P 

WAHEBMATHCEM f 
belhocine : https://prof27math.weebly.com/



 خـاصية طالـس-الحساب ىلع الجذور-وـاطقةة و األعداد الـاألعداد الطبيعي :الوضعية االهطالقية للمقطع األول
 

  تأمين الثكواة العسكرىة:
واٗٔ ـف التشت٘ثات األهٌ٘ٔ لحـٖ ٗتن اختثاس هختلـفٖ اطاس التذسٗثات الذٍسٗٔ التٖ تمَم تْا لَات الج٘ش الشعثٖ الَطٌ

 ووا سٌشاُ فٖ الوشاّذ التال٘ٔالثىٌات العسىشٗٔ 
 )التذسٗثات تتن تالزخ٘شٓ غ٘ش الح٘ٔ( :املشهد األول

 اتـشد الذفاعـلت m 1100افٔ ــهي هس اسٍخــصالق ـاجن الطائشٓ تإطـتْ دٍى ط٘اس، شٓـشٓ هس٘ـطائ ٔـلثىٌا ساداساتذ ـصتش

 :(01)الحظ الشىل ، سمط شالَل٘ا ًحَ األسضٗثن   270mعلى استفاع صاسٍخ ٌفجش ال٘ف، االسض٘ٔ

 

 .شٓــائـــــالط ِـهٌك ــلـزٕ تحـاع الــاالستف جذ (1
 تُعذ ىـلـع َالـهأّ ضالـان هٌـإرا علوت أى ٌّ (2

 590m الصـاسٍخ سمـطي أى ـت٘، ٔـي الثىٌـه  
 . ضلالوٌ ّزاعي  ذاـتع٘

 
 
 

  املشهد الثاهي:
َم ـش ّجـ ـلوَاجْـٔ إٔ خطـ  ٗطلة لائذ الثىٌٔ هي الضاتط الوششف على الىتائة العسىشٗٔ اعذاد هخطط طـَاس  جذٗـذ   

 ،هـي جٌـَد    هىًَٔ هي عـذد هتواثـل  سشٗع التذخل ال هي لَات الضاتط  تشى٘ل فشق التشحهثاغت هي جواعات هسلحٔ، 
عـذد  ال ٗتجـاٍص  ٍ  15الفـشق  عـذد  أى ال ٗتجـاٍص   ٘ي: شح تشـشط ـَل الومتـ ـلثـ "، فىـاى سد المائـذ   وعذاتالــ  ٍٖ تمٌ٘ـ  ط٘اسٗي
 ."فشلٔل ـفٖ و 20 يـالط٘اسٗ
 ،تمٌ٘ا.  132ط٘اسا ٍ 228جٌذٗا ٍ   540إرا علوت أى لَات التذخل هىًَٔ هي  ت٘ي أى همتشح الضاتط هٌاسة   

 

 املشهد الثالث:
ٔ ـاس االصطٌاع٘ـَا تاأللوـاج شائه، فاستعاًـذاس الخاسجٖ لْا تس٘ـتذع٘ن الج َىـالتمٌ٘لشس ٔ ـش للثىٌـاٗٔ أوثـلضواى حو

 damٗوثل الم٘اسات الوحصل علْ٘ا تَحذٓ  (2)للجذاس، الشىل  ٍ هضثَطٔ لتحذٗذ أتعاد دل٘مٔ

 

 ٖـت٘ي أى طَل الس٘اج الشائه َّ عذد حم٘م (1

5aل ــَب هي الشىـهىت  bٔوـي ل٘ـ٘٘ـهع تع 

  a  ٍb  العذدٗي الطث٘ع٘٘ي ول هي 

 اتات ـٗطلة هىتة الحسلحساب ثوي الس٘اج  (2

 ذٓـالس٘اج همشتٔ إلى الَح الم٘ؤ الٌْائ٘ٔ لطَل  
  
 حذد ثوي الس٘اج إرا علوت أى ثوي عششٓ أهتاس 

 تثِ وتاتٔ علو٘ٔ.وثن ا 2500DAهٌِ َّ  
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 - (01)الشىل  -

 - (02)الشىل  -
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