
 

 22G41NA0170                                 1/1                               جامعة شيخ أنت جوب بدكار                       
                                                                                                           ساعات               3مّدة: 

 2املعامل: L-ARشعبة:                              مكتب البكالوراي                                                           
 (groupe er1)  اجملموعة األوىل                                                              office@ucad.edu.snعنوان الربيد اإللكرتوين : 

                                                                                 officedubac.snاملوقع يف " الويب " : 

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

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

 د( 07)                        :                  األولالتّمرين 

كراسّي بالستيكيّةٌ على شكل دائرّي حول الميدان. يحتوي الّصّف  ُرتِّّبَت  مقعد،  5100 سعتهرياضّي  في ملعب

مقعدا. وهكذا  250قعد، والثّالث على م 200ا ؛ والّصّف التّالي على مقعد 150األّول األقرب من الميدان على 

 دواليك. 

 د( 01)احسب عدد المقاعد )الكراسي( في الّصفّين الّرابع والخامس.                                        (1

 د( 02)                             .     100ن+50 هوفي الّصّف النّوني عدد الكراسي  أنّ  برهن على  (2

 د( 0،5)النّوني، احسب عدد الكراسي في الّصّف العاشر.                      عبارة الّصفّ انطالقا من   (3

(من الّصّف األّول إلى الّصّف النّوني بداللة ن هو نمجموع الكراسّي )مجــ  برهن على أنّ  (4

 د( 02)            ن.                                                                             125+2ن25

 د( 01،5)مقعد.                                 5100حّدد عدد الّصفوف الاّلزمة لـ ، نانطالقا من مجــ   (5

 د( 80)                        :                  الثّانيالتّمرين 

 ُحّل المعادالت اآلتية : 

 د( 02).                                                                                2س( = 6+2)س 3لو  (1

 د( 02).                                                                                    1=  2(1-)س 4لو  (2

 د( 02).                                                                                  1=  (9+ 2)س 3لو  (3

 د( 02).                                                                          0( = 13س+7+ 2)س 2لو  (4

 د( 50)                        :                  لثالثّاالتّمرين 

تّم تقديم المعطيات اآلتية المتعلّقة بوباء كوفيد  ،م04/07/2020في تبليغ من وزارة الّصّحة والوقاية بتاريخ 

19  : 

 األشهر                

 

 عدد الحاالت

 شهر يونيو شهر مايو  شهر أفريل  شهر مارس

 70 110 51 13 عدد حاالت اإلصابة

 68 91 45 12 عدد حاالت البرء

 02 19 06 01 عدد حاالت الوفاة

 عدد الوفيات خالل األشهر األربعة التي أخذها التّبليُغ بعين االعتبار. وكذلكاحسب عدد اإلصابات   (1

 د( 01)                                                                                                         

 د( 01)البرء وحاالت الوفاة خالل هذه األشهر األربعة.                                حاالتمعّدل  حّدد  (2

 د( 01،5)النّسبة المئويّة لحاالت الوفاة وحاالت البرء خالل هذه األشهر األربعة.                    هات (3

 د( 01،5)                       خالل هذه األشهر األربعة.     لعدد حاالت البرء يانا ذا أعمدة بارسم م  (4

 


