
 1\1   الشعبة األدبية األصلية  امتحان الرياضيات الدورة العادية       0218بكالوريا 

 عدل –إخاء  –شرف   الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 الوطني   لتهذيباوزارة 

 إدارة االمتحانات والتقويم

 مصلحة االمتحانات

 امتحان البكالوريا
8102 

 الدورة العادية

 

 نقط ( 5) ن األول:  التمري

2xالمعادلة   حل في  .1 8x 15 0  . (2 )ن 

  .كل  من المعادالت  التالية في استنتج حلول  .2

a)   
2

ln x 8ln x 15 0   (1 )ن 

b)     ln 2x 3 lnx ln x 2 ln5     (1 )ن 

c)     x x x
e e 7 15 e 1   (1 )ن 

 

 نقط ( 4)ن الثاني : التمري  
 

 هـ718 المتوفى الفيروزآبادى يعقوب بن محمد طاهر يأب الدين مجدفه كتاب القاموس المحيط لمؤلاقرأ النص التالي من 

ٌر وثلُثا أِْستاٍر، وااِلْستاُر: أربعةُ والَكْيلََجةُ: َمناً وَسْبعَةُ أثْماِن َمناً، والَمنا: َرْطالِن، والِرْطُل: اثْنَتا َعْشَرةَ أوقِيَّةً، واألُوقِيَّةُ: اِْستا…
اُل: ِدْرَهٌم وثالثةُ أْسباعِ ِدْرَهٍم، والِدْرَهُم: ِستَّةُ دَوانَِق، والدانُِق: قِيراطاِن، والقيراُط: َطسُّوجاِن، َمثاقِيَل ونِْصٌف، والِمثْق

 والطَّسُّوُج: َحبَّتاِن، والَحبَّةُ: ُسدُُس ثُُمِن ِدْرَهٍم، وهو ُجْزٌء من ثمانيٍة وأربَعيَن ُجْزءاً من ِدْرَهٍم.
 

    Cو A، B الثالثة المقترحةاختر لكل سؤال الجواب الصحيح من بين األجوبة  السابق،اردة في النص اعتمادا على المعلومات الو

 منها واحدا فقط صحيح. علما بأن 

  Cالجواب  Bالجواب  Aالجواب  المقدار السؤال

 ن( 8.85)  َمنا   158 َمنا   188 َمنا   78 تساوي... َكْيلََجة 78 1

ْطُل يساوي... 2  ن( 8.85) إستارا 12 إْستارا 17 ْستاراإ   28 الرَّ

 ن( 8.85) ادرهم 24 ادرهم 38 ادرهم 88 يساوي... مثقاال 21 3

 ن( 8.85) همادرثالثة  ين ونصف درهمدرهم يندرهم ساوي...ي َطسُّوجا 08 4

 ن( 8.5) ربع الدانق سدس الدانق  ثمن الدانق ساوي...ت الحبة 5

 ن( 8.5) يلقامث 8 يلقامث 18 مثقاال 12 تساوي... اقيراط 128 0

 

 ( ةنقط 11المسألة ) 

يلي:  الدالة العددية المعرفة بما  fلتكن    
2x 4x 5

f x
x 2

 



)j,i;O(منحنيها البياني في مرجع قائم ومنتظم    (C)ليكن و


. 

 

ن( 1) واكتبه على شكل اتحاد مجاالت.  f ميدان تعريف الدالة  fD( حدد1  

2.a :احسب النهايات التالية )
x
lim f (x)


  ،
x
lim f (x)


 ،
x 2
lim f(x)


و  

x 2
lim f(x)


ن( 1)   

b )  استنتج أن(C)  يملك مقاربا  رأسيا)(  ن( 1) لب تحديد معادلة له.يط  

3 .a عين األعداد الحقيقية ) a ،b  وc   بحيث يكون  لكل عددx  منfD: 
c

f (x) ax b
x 2

  


ن( 1) .   

b أثبت أن المستقيم ))D(  ذا المعادلةy  x 2     هو مقارب مائل للمنحني)C( . (1 )ن  

4.a احسب )f '(x)  حيثf   هي مشتقة الدالةf. (1 )ن  

b بين أن إشارتها   هي إشارة )(x 3)(x 1) . (1 )ن  

c ارسم جدول تغيرات )f (1 )ن  
5 .a تقاطع المنحني ةنقط احداثيات( حدد(C)  ن( 1)  اتيبرتمع محور ال  

b )لمماس لوجد معادلة أ(T)  للمنحني)C( في النقطةA  ذات الفاصلة
0

0x. (1 )ن  

c ارسم المنحني )(C)  ومقاربيه والمماس(T)   في المرجع)j,i;O(


ن( 1)   
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