
 ةــــــة الوطنيـــــوزارة الرتبي
  يـــة: تقني رياضـــالشعب                                            -برج بوعريريج-عيىس حميطوشثانوية: 

  2016 ديسمـــرب 06 يوم :                                                          ألولالثال) ااختبار  
  و نصف ساعات 03ة: دامل                                    (هندسة مدنية) مادة التكنولوجيا يفاختبار 

  علومات. اقرأ السؤال جيدا وفكر قبل ان تجيب واعلم أن فهم السؤال نصف الجواب والبالغة يف العلوم التقنية تعني البساطة يف طرح االفكار و امل:  تنبيه

  2من  1الصفحة 

  :أسئلة امليكانيك املطبقة 
  نقاط)08(: األوىل املسألة 

  .)01(ليكن لديك النظام املثلثي املحمل ك7 هو موضح بالشكل 
  : مسند بسيط. E: مسند مزدوج.           Aبحيث :       

  تعطى :
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  العمل املطلوب :

  تحقق من أن النظام محدد سكونيا . -1
  . Eو  Aاحسب ردود األفعال يف املسندين  -2
ن النتائج املحصل يدوت معيف القضبان باستخدام الطريقة التحليلية (طريقة العقد) احسب الجهود الداخلية  -3

   عليها يف جدول.
   استنتج القضيب األكa تحميال ثم احسب مساحة املقطع الالزم اذا علمت أن االجهاد الحدي املسموح به هو : -4

                                                �� � 1600���/���.  
  نقاط) 04(: الثانية املسألة

  . )02(نريد دراسة ثرية مصابيح معلقة بحبل معدb يف السقف ك7 يوضحه الشكل 
� الزاوية التي يصنعها الحبل مع السقف :    P=100daNثقل الaية :  املعطيات : � 30° .  
  . D=7mm: قطره دائري ذا مقطع  وزن الحبل مهمل              
�� االجهاد الحدي املسموح به هو :              � 1244���/���   

Eمعامل املرونة الطويل :               � 2 ∗ 10"���/���  
  املطلوب : العمل 

  .  اظمية يف الحبلkاحسب القوى النّ  -1
  N=100daNاذا علمت ان الحبل معرض لقوة ناظمية قدرها :  -2

 احسب االجهاد الناظمي ثم تحقق من رشط املقاومة . -       

)02الشكل (  

)01الشكل (  
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 2من  2الصفحة 

  اء ــــالبن ةــــلئسأ 
  نقاط)50: (الثالثة سألةامل

  .) 03ك7 هو موضح يف الشكل ( ABCDنعترب قطعة أرضية ملرشوع بناية  
  تعطى االحداثيات القاwة واالحداثيات القطبية  يف الجدولk أسفله : 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  العمل املطلوب : 
1-  yاحسب السمت االحداGAB   وطول الضلعAB . 
 . Dاحسب االحداثيات القاwة للنقطة  -2
  . D(380.64 , 60)إذا علمت أن احداثيات :   ABCDمساحة القطعة  احسب - 3  

  نقاط)03: (الرابعة سألة امل
  ) جزءا من مقطع عمودي تفصييل �04ثل الشكل (

  . بنايةلسطح 
  العمل املطلوب :

  ) .6) اىل (1سم العنارص املرقمة من ( -1
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Y(m) X(m) النقاط 
100.00 350.00 A 
150.00 710.00 B 
60.00 750.00 C 

............ .......... D 
 

السمت االحدا) 
(grade) 

 املحطة (m)طول الضلع

GAD = 158.40  AD=50.40  
A 
 

GAc=106.34 402.00 AC=  
GAB =  ……….  AB= …….. 
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