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)األول(الدور                Epreuve du 1er groupe 

 المادة:الریاضیات
. ویعتبر  االطالق الرسومات الھندسیة فھي ممنوعة على یة ووأما اآلالت التي تحتوي على بعض المعلومات الریاض ذات المدخل الواحد والتي ال تطبع؛ اإللكترونیةالحاسبة  یسمح استعمال اآللة

  ).  م 1988 أغسطس 12بتاریخ  DIR/OB/ 5990(راجع المنشور رقم: الشخص الذي یستعملھا غشاشا

  درجات) 4:                  (التمرین األول

(أي فقم ؛ فأوجد   3 - ع= ن 1ع+؛ ون½ =  0ن ) تحدد ب:عالمعبرة ب(ن (الحد)اذا كانت السلسلة
  :ما یلي بحساب)

  د)0.5+0.5+د 0.5د = 1.5().                      3)، فالحد الثالث(ن2) ، ثم الحد الثاني(ن 1ن) الحد األول(1

  د)e20 (                                                                 .                    )0.5) الحد العشرون( 2

  د)1(     ع.                                                                                                                           ) بداللة ع) عبر عن الحد (ن3

  د)1().                  99ن +...1ن + 0احسب مجموع الحدود المائة األولى لھذه السلسلة (كما في المثال: ن )4

  د)7.5(                   التمرین الثاني:

  لكم العبارات التالیة :

  . 90س + 300+ 2س250ف(س) = 

  . 4 -  2)7-س2غ(س) = (

  س).2 -  1)(5 - س 2( - 45س +28 -  2س4ه(س) = 

1 (  

  د)0.5د+0.5د+0.5د =01.5(                                     .) 1) ؛  ه(9/2) ؛  غ(5(ا) أوجد: ف(

  د)01(فرتب)  غ(س)  حسب األسس التنازلیة للمجھول س.                  ب) حلل (أي طور ثم بسط 

  د)01(ت) حلل (أي طور ثم بسط فرتب) ه(س) حسب األسس التصاعدیة للمجھول س .                

  د)01د+01د= 02(غ(س)؛ ثم ه(س).                                              ولیةوامل األلى العحلل ا )2

  د)01د+01د=02( .90ف(س) =   و ؛0المعادالت : غ(س) =  - في مجموعة األعداد الحقیقة -حلل  )3

  درجات)05(             :التمرین الثالث

  نظام المعادالت التالي: -حسب مربع مجموعة األعداد الحقیقیة  -لكم 
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           13 G 39 A 01                                                          2/2                            الریاضیات : المادة      

� 700 = 3ص + س
2000 = 7ص + 6س

 

  د)0.5() حل لھذا النظام ؟                                                     1،  0) (ا) ھل المزدوجة (1

  د)0.5() حل كذالك لھذا النظام؟                                       100،  400(ب) وھل المزدوجة (

  د)0.5()حل للنظام نفسھ ؟ وضح لما تقول.                          200،  100(ت)  وھل المزدوجة (

  د)01(                                    ھذا النظام . -حسب مربع مجموعة األعداد الحقیقیة  -حلل  )2

دفاتر ب  7أقالم و  6فرنك؛ و  700دفاتر ب   6حدى مكاتب (مكان بیع الكتب) المدینة قلم واحد و إیباع في  )3
  فرنك : 2000

  د)01((ا)  فما ثمن قلم واحد ودفتر واحد ؟                                                                

فرنك. إذا  1700دفاتر وأقالما على تساو و لھ من المال مبلغ  - في المكتبة نفسھا  -(ب) ھذا مشتر یرید أن یشتري 
فرنك ، فما أكبر عدد من األقالم والدفاتر التي یمكن أن  200فرنك وثمن دفتر واحد  100افترضنا أن ثمن قلم واحد 

  د)01.5(  یشتریھ بھذا المبلغ؟                        

        درجات)03.5(          : التمرین الرابع

  أجب عما یلي : 

  ).3 - س 2) +  ل ع(1ا(س) =ل ع(س+

  د)0.5()                                                                                       2(ا)أوجد: ا( )1

  د)0.5(؟                                           0علما بأن س =  یجاد (حساب)  ا(س)إ(ب) ھل یمكن 

  د)01(یجاد(حساب) ا(س) .  إرقام الحقیقیة للمجھول س، والتي بواسطتھا یمكن (ت) أوجد مجموع األ

   : -الحقیقیة األعداد حسب مجموعة - حلل المعادلة اآلتیة )2

  د)01.5(                                           .                   0= 1س) +2ل ع(2س) + 2(2ل ع
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