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سا  4المدة:                                 دنية.  التكنولوجيا/هندسة م مادة:في اختبار

1من  1صفحة 

أحد الموضوعین التالیین:قم بإختیار 
الموضوع األول

المسألة األولى:

.نھمل الثقل الذاتي للقطعة,لدینا القطعة الفوالذیة الموضحة في الشكل الموالي

F2=7tF1=12t:ولیكن
A2=6 cm²A1=4 cm²

=Eaمعامل مرونة الفوالذ:  2x106
kgf/cm²

σاإلجھاد المسموح بھ للفوالذ: = 1600 kgf/cm²

المطلوب:
أحسب القوى الداخلیة (الجھود) في المجالین الموضحین في الشكل وحدد طبیعة كل .1

منھما.
أحسب اإلجھادات الناظمیة الناتجة في كل مجال من القطعة..2
مقارنة مع وضعیتھا قبل بال Cأحسب التشوھات في المجالین ثم حدد وضعیة النقطة .3

التحمیل.
تحقق من المقاومة..4



2ن م 2صفحة 

المسألة الثانیة:
:أسفلھلدینا الھیكل المعدني المثلثي الممثل في الشكل 

σa:اإلجھاد المسموح بھ للفوالذ ھو  = 1600 kgf/cm²

مزدوج.Aالمسند 
بسیط .Bالمسند 

المطلوب:
ھذا النظام.حدد طبیعة .1
BوAأحسب ردود األفعال في المسندین .2

أحسب القوى الداخلیة (الجھود) بالطریقة التحلیلیة (عزل العقد) وحدد طبیعتھا..3
مثل النتائج في جدول..4
استنتج الجھد األقصى وحدد موقعھ..5
Nmax=5.75)إذا علمت أن .6 tf).أحسب مساحة مقطع الفوالذ التي تضمن المقاومة
المتساویین التي تضمن المقاومة أو التوازن "من لزاویة ذات الجناحیناستنتج ا.7

الجدول"
« cornière a ailes égales »



3ن م 3صفحة 

cornièreجدول الخصائص الھندسیة للزاویة 
المسألة الثالثة:

نقاطھ كما ھو موضح في الجدول التالي:بإحداثیاتالمعرف ABCDلیكن المضلع 
Goc=100grLoc=100gr   60احداثیات المحطة)O (60 ,

المطلوب:
.Cأحسب اإلحداثیات القائمة للنقطة .1
أحسب مساحة ھذا المضلع باستعمال اإلحداثیاث القائمة..2
LoA,LoB,LoDوالمسافات GoA,GoB,GoDأحسب األسمث اإلحداثیة : .3

أحسب مساحة ھذا المضلع باستعمال اإلحداثیاث القطبیة..4

المسألة الرابعة:
الشكل التالي یمثل مدرج ذو قلبتین متوازیتین .

المطلوب:
أذكر بقیة المدارج المستقیمة..1
ماھو عدد الدرجات في ھذا المدرج ..2
وعرض الفاصل.dأحسب كل من طول الدرجة .3
h=17cmعلما ان ارتفاع القائمة Hأحسب ارتفاع الطابق .4
.أحسب النائمة.5



4ن م 4صفحة 

المسألة األولى:
(A-A)إلى قص الصفیحة على المستوي ينعتبر القوة  التي تؤد

الممثلة في الشكل التالي:
المطلوب:

(A-A)أحسب إجھاد القص المتوسط على المستوي -

=Fأن القوة  علما         50KN

المسألة الثانیة:
كزة والمبین برسمھ نرید دراسة ھیكل معدني على شكل نظام مثلثي تحت تأثیر قوى مر

حیث:)B(و )A(والذي یرتكز على مسندین أسفلھالشكلفي المیكانیكي 
)A( (مزدوج)  و   مسند مضاعف)B(. مسند بسیط

المطلوب:
تأكد من أن الھیكل محدد سكونیا.-1
.)B(و )A(أحسب ردود األفعال في المسندین -2
ین طبیعتھا باستخدام طریقة عزل العقد.أحسب الجھود الداخلیة في القضبان مع تعی-3
دون النتائج في جدول .-4
الذي یحقق المقاومة للقضبان علما أن:IPEحدد المجنب المناسب -5

σ = 2400 daN/cm²
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الموضوع الثاني:



5ن م 5صفحة 

المسألة الثالثة:
باستعمال المعطیات الموضحة في الشكل 

المطلوب:
  βو αأحسب الزاویا -1
BCDوBADالمثلثین مساحة  -2

ABCDاستنتج مساحة المضلع -3

المسألة الرابعة:
لتكن بنایة فردیة مبینة في الشكل أسفلھ:

المطلوب:
.12إلى 1أذكر مسمیات العناصر من .1
و أدوارھا.11أذكر أنواع العنصر .2
.12و العنصر 11أذكر الفرق بین العنصر .3


