
 21G41NA0170                                            1/1                       جامعة شيخ أنت جوب بدكار                       

ساعات                 3مّدة:                                                                                                              

 2المعامل: – L-ARشعبة:                     مكتب البكالوريا                                                                    

 (groupe er1)  المجموعة األولى                                                          office@ucad.edu.snاإللكتروني : عنوان البريد 

                                                                                 officedubac.snالموقع في " الويب " : 

 الماّدة : الّرياضيات
ومات الهندسية فهي يُسمح استعمال اآللة الحاسبة االلكترونية ذات المدخل الواحد والتي ال تطبع؛ وأما اآلالت التي تحتوي على بعض الّصيغ الرياضية والرس

 م(.1988أغسطس  12بتاريخ  /DIR/OB/5990ممنوعة على اإلطالق. ويعتبر استعمالها ِغّشا )راجع المنشور رقم :

 د( 07.5:                          ) األولالتّمرين 

 فصٍل ثالث ثانوي في مادّة الّرياضيّات. يذتالم نتائجالجدول التّالي  يمثّل

]07؛04] ]04؛0] الدّرجات ]10؛07]  ]14؛10]  ]20؛14]   

 02 08 10 07 04 عدد التاّلميذ

      طول الفئة

      مركز الفئة

      التّكرار المتجّمع التّصاعدي

      التّكرار المتجّمع التّنازلي

 د( 02)         .                                                                              الّسابق أكمل الجدول .1

 د( 0.5)               عيّن المنوال.                                                                                   .2

  د( 01)                عيّن الوسيط )المنصف(.                                                                    .3

 د( 01)             احسب المعدّل.                                                                                   .4

 (د 01.5)                                                          عدد التاّلميذ. مجموع  (مبياننسَج )م  ارسم  .5

 د( 01.5)             هم المئويّة ؟؟ ما نسبت رجاتد 10كم عدد التاّلميذ الّذين حصلوا على األقّل على  .6

 د( 06.5)                               : التّمرين الثّاني 

 .36=  6+ ح 5+ ح 4َو ح 16=  4+ ح 2حيث : ح ،1حدّها األّول ح( ن)ح متوالية حسابيّةلتكن 

 د( 02)               حدّد أساس هذه المتوالية وحدّها األّول.                                                    -1

 د( 01)                            بداللة ن.                                            نح الحدّ العامّ  عن عبّر -أ -2

 د( 01)              .                                                            32=  نح تحدّد ن، إذا كان -ب

الحدّ النّوني )يعني مجموع الحدود ابتداًء من الحدّ األّول إلى  األولىالنّونيّة  مجموع الحدودعن  عبّر -3

 د( 01)                                                                              .              (بالتّوالي

لِ  ِمن   -4    د( 01.5)                             ؟     460مساويا  بالتّواليحدود الَكم  حدود يكون مجموع  أج 

  د( 06:                            )التّمرين الثّالث 

I    .: حّل في ح المعادالت اآلتية  

  د( 01)                   .                                                                          2س( = 5لو )  -1

+   2لو )س  -2
3

4
لوس( =  

1

4
 د( 01)                                                                         .        

 د( 01)                 .                                                                0( = 2لو)س +  –لوس   -3

 د( 01)                .                                                                   0=  3 –س 7+ 2س2-  -4

. II ين اآلتيتينتحّل في ح المتباين : 

  د( 01)                                                              .                                 1 >لو )س(   .1

    (د 01)                                                                (.                    4-س3) لو > لو)س( .2

 

 
 

 


