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  :السلسلة الرابعة التعليمات التكرارية

  :التمرين األول

�  أكتب خوارزمية تقوم حبساب عملية ضرب عددين طبيعيني موجبني  ×   . باستعمال عملية اجلمع �
�:  مثال + � +⋯+ ���������		�		��� � × � = 

  :نيثاالتمرين ال

  :املعرفة كالتايل (méthode de héron)باستعمال طريقة هريون     x > 0أكتب خوارزمية حتسب اجلذر الرتبيعي للعدد

��� = 1																												
�� = �� (���� +	 �����)

   

، اخلوارزمية تأخذ دقة اجلذر الرتبيعي تساوي أو تقل تكون دقيقة عند تقارب قيميت حدين متتاليني  xقيمة اجلذر الرتبيعي للعدد 
%U|أي   "�10عن  − U%��	| ≤ 	 10�"   

  :ثالثالتمرين ال

دها ومجعها أوال بأول، حبيث يتوقف عَ جمموعة من األعداد الطبيعية وتقوم بِ أكتب خوارزمية تطلب من املستخدم إدخال 
، جيب على اخلوارزمية عند االنتهاء من إدخال األعداد 1000املستخدم عن إدخال هذه األعداد عندما يتجاوز جمموعها 

  .مث عرضه مع جمموع األعداد على الشاشة حساب معدهلا

  :رابعالتمرين ال

  .يريد صاحب موقف سيارات حساب إيراداته اليومية فيكلفك بكتابة خوارزمية تساعده على ذلك
  :معطيات املوقف كاآليت 

، ويغلقها على الساعة هذا الوقت، حبيث يكون فارغا قبل (00h: 08)يفتح املوقف أبوابه على الساعة الثامنة صباحا  - 
 . املوقف هذا سيارة داخل أية، حبيث ال تبقى (00h: 20)الثامنة مساءا 

  .دج كحق الدخول إىل املوقف 100يقدر بـ  (Forfait) اجزافي ايدفع كل صاحب سيارة مبلغ - 

 .دج عن كل ساعة توقف داخل املوقف 50صاحب السيارة إضافة على املبلغ اجلزايف مبلغ يدفع  - 
عدد ساعات (مدة توقف كل سيارة  (nb_vehicule)جيب على اخلوارزمية معرفة عدد السيارات اليت توقفت خالل اليوم 

جمموع  (prix_park)مبلغ توقف كل سيارة  (h_sortie)ساعة اخلروج  (h_entree)ساعة الدخول ) nb_heureالتوقف 
  .(recette)مبالغ توقف كل السيارات و الذي ميثل إيرادات املوقف يف اليوم 
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  :سماخالتمرين ال
  :غرب حسب الطريقة التالية -ت إدارة الوكالة الوطنية للطرق السريعة إطالق نظام الدفع اخلاص بالطريق السيار شرقر قر 

وسيارات النقل  وفئة احلافالت ("Type_V = "V_LG)،  فئة السيارات النفعية والسياحية فئات ثالثتقسم املركبات إىل 
يدفع أصحاب الفئة  ، "Type_V  = "V_PL)(، وفئة الشاحنات ومركبات الوزن الثقيل ("Type_V = "V_TV)اجلماعي 

، بينما يدفع دج عن كل كلم 3دج عن كل كلم تقطعه مركبام عرب الطريق السيار أما أصحاب الفئة الثانية فيدفعون  1.5األوىل 
ط دفع عند مداخل و خمارج الطريق السيار حبيث عند دخول أي اوضعت الوكالة نق. دج عن كل كلم 5أصحاب الفئة الثالثة 

وعند خروج املركبة من  Type_Vو فئة املركبة  Km_Dالسري كلم البدء مركبة إىل الطريق يسجل برنامج خاص على بطاقة 
مث تسلم هذه البطاقة إىل املوظف املكلف بالتحصيل الذي  ،على نفس البطاقة Km_Aالطريق يسجل الربنامج كلم الوصول 

كلم، حبيث   1216رب غ- الواجب دفعه من طرف صاحب املركبة، يبلغ طول الطريق السيار شرقيقوم حبساب املبلغ املستحق 
عند احلدود الغربية، وذا فإن أقصى  1216انطالقا من احلدود الشرقية وينتهي بالنقطة الكيلومرتية  0يبدأ بالنقطة الكيلومرتية 

  .1216نقطة كيلومرتية هي 
املركبة دفعه الذي يتوجب على صاحب و Montant_Pأكتب خوارزمية تقوم مبساعدة هذا املوظف حلساب املبلغ املستحق  )1

 .إىل موظف التحصيل
علما أن عدد املركبات اليت هلذه النقطة،  Recetteحساب اإليرادات اليومية  عينة،يف اية اليوم يريد مسؤول نقطة خروج م )2

  .، أكتب خوارزمية حتقق له ذلك NB_Vهي هذه النقطة  نمعربت خالل اليوم 

 


