
 زحمة العىسة

 ولافأة عمى نتائجى املىتاشة يف نواٍة الفصن األًه اخر االب ابنى خالد يف زحمة اىل البقاع املقدضة لألداء  العىسة ، بَنىا 

 خالد ً ابٌي يف الطائسة ، اذا بالطَاز ٍسحب بالسكاب ً ٍقٌه :

''9اوا خازجوا يف 26دزجة احلسازة داخن الطائسة هُ''
 

 وا هٌ الفسق بني دزجيت احلسازة داخن الطائسة  –ضأه االب ابنى 

 ً خازجوا ؟

 بدًزك ضاعد خالد حلطاب هرا الفسق باضتعىاه  العددٍن (1

 .9ً  26النطبَني 

 بعد وسًز مخظ ضاعات ون الطفس ، شاهد خالد عمى جواش 

 خمططا ملطاز الٌصٌه لمعسض)تمفاش( وٌجٌد داخن الطائسة  

 ) الشلن املقابن( 

  Dواهُ الصاًٍة اليت عمى الطَاز ان ٍدًز بوا عند النقطة (2

 ؟ Aلمٌصٌه اىل النقطة
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http://mathencem.blogspot.com/ للمزید زر مدونتي 
https://www.facebook.com/mathENcem1 او صفحتي عتى الفیسبوكbelhocine : https://prof27math.weebly.com
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