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 3رقم  التمارين  سلسلة

 

 :التمرين األول

 .وتنشر النتيجة على الشاشة ABSبدون استعمال الدالة   |X|  تسمح بحسابالتي خوارزمية  قم بإعداد
 

  :التمرين الثاني
، ونسبة الرسم PHT2و PHT1: الخاص بالمنتجين هو على الترتيب (Prix de vente HT)عر البيع غير الخاضع للضريبة وس Yو Xليكن المنتجين 

 .℅7الخاص بالمنتجين هو  (Taux TVA)على القيمة المضافة 
على سعر البيع اإلجمالي  ℅02يقدر بـ  (Remise)، ثم طبق تخفيض (Prix de vente TTC global)أحسب سعر البيع اإلجمالي الخاضع للضريبة 

 .دج 02222022الخاضع للضريبة إذا كان هذا السعر أكبر أو يساوي 

 

 :التالية ثم اختبر صحة الخوارزمية من أجل القيم
1. PHT1 = 1500.00        PHT2 = 2000.00 

2. PHT1 = 5000.00        PHT2 = 9000.00 

  :لثالثالتمرين ا
قدم قد ، و المقياس المتعارف عليه عالميًا لالستدالل على زيادة الوزن والبدانة L'indice de masse corporelle (IMC) مؤشر كتلة الجسم يعتبر 
 .(ذكر أم أنثى)الطول والجنس  :ن همامعياري على أساسمعادلة لحساب الوزن المثالي  Lorentz العالم

 :حيث Lorentzوفقًا لطريقة ( Le poids idéal)بحساب الوزن المثالي تسمح التي خوارزمية  قم بإعداد

  0,5/] 052 –( مس)الطول [ – 022 -( مس)الطول = الوزن المثالي للمرأة  -

Le poids idéal pour une femme   = Taille(cm) - 100 - [Taille(cm) - 150]/2,5 

 4/] 052 –( مس)الطول [ – 022 -( مس)الطول = الوزن المثالي للرجل -

Le poids idéal pour un homme = Taille(cm) - 100 - [Taille(cm) – 150]/4 

   :رابعالتمرين ال

 ثم اختبر صحة الخوارزمية. خوارزمية التي تسمح لنا بتحديد كان عددان ما أحدهما أكبر من اآلخر أو إذا كانا متسويان قم بإعداد
 

 :خامسالتمرين ال
وذلك باألخذ بعين االعتبار للمعلومات ( Montant net à payer) لدفع من الزبون خوارزمية تحسب و تعرض المبلغ الصافي المستحق ا قم بإعداد

 : التالية
 .% 07 ـنسبة الرسم على القيمة المضافة تقدر ب -
 (.une livraison) كم، علما أن لكل زبون تسليم  واحد فقط 022دج لكل  5222 ـنفقات النقل تقدر ب -
 :حسب الشروط التالية( Montant HT)على المبلغ غير الخاضع للضريبة ( Remise)يطبق التخفيض  -

  إذا كان  % 02= مبلغ التخفيض :Montant HT > 200000 DA 

  100000     :إذا كان  %  5= مبلغ التخفيض DA  ≤ Montant HT ≤ 200000 DA   
  50000:إذا كان  % 0= مبلغ التخفيض DA ≤ Montant HT < 100000 DA    

 50000  مبلغ غير الخاضع للضريبة أصغر تماما من الذا كان إ DA   فال يوجد تخفيض.             
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 :مع األخذ بعين االعتبار لصيغ الحساب التاليةو 
 Montant Ht =  Quantité × PU السعر الوحدة الواحدة    ×الكمية = المبلغ غير الخاضع للضريبة 

مبلغ  –غ غير الخاضع للضريبة المبل= )الرسم على القيمة المضافة 
 % 07 ×( التخفيض

TVA = ( Montant HT – Montant Remise) × 17 

 
 

 -المبلغ غير الخاضع للضريبة = المبلغ الصافي المستحق الدفع 
 نفقات النقل+ الرسم على القيمة المضافة + مبلغ التخفيض 

Montant net à payer = Montant HT – Montant Remise + 

TVA + Frais de transport 

 :التمرين السادس

علما أن الضريبة  ،(L'impôt sur le revenu mensuel d’un ménage) الشهريحساب الضريبة على دخل األسرة ب تسمح التي خوارزميةأكتب 
 :تحسب على النحو التالي

 01℅  دج؛ 00111دج وأقل من  01111من أجل دخل أكبر أو يساوي 

 21℅  دج؛ 01111دج وأقل من  00111من أجل دخل أكبر أو يساوي 

 00℅  دج؛ 50111دج وأقل من  01111من أجل دخل أكبر أو يساوي 

 01℅  دج 50111من أجل دخل أكبر أو يساوي. 
 

 :ابعسالتمرين ال
 :متغيرات حيث a, x, y, zلتكن 

 

          ax + 1          x < 0 

y =     x
2 

+ a          0 ≤ x ≤ a             et    z =  2y
2
 + y – 3x 

          ax                x > a 

 .ونشر النتيجة على الشاشة Zقم بإعداد خوارزمية تسمح بحساب قيمة المتغيرة  -
 

 : التمرين الثامن

 :بعين االعتبار للمعلومات التاليةوذلك باألخذ . آخر السنة لكل أجير (Prime) أكتب خوارزمية التي تحسب وتعرض على الشاشة عالوة

  من الراتب ℅00دج، فالعالوة تمثل  01111سنة والراتب أكبر من  00إذا كانت األقدمية أكبر من. 
  من الراتب ℅01، فالعالوة تمثل دج 51111و دج 01111 محصور بينالراتب  وأسنة  00و 0إذا كانت األقدمية محصورة بين. 
 من الراتب ℅0الوة تمثل أمافي الحاالت المتبقية فالع. 

 
 عن الفرقة البيداغوجية


