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طبوغرافي وضع  Aو  Bحداثیات القائمة للنقاط لحساب اإل

و رصد قامة وضعت في النقطة  Mجھاز المزولة في المحطة 

  :فتحصل على القراءات التالیة 

 aحساب الزاوية 
 GMAالسمت اإلحداثي 

 DMA , DMBالمسافات 
  Bو  Aحداثیات القائمة للنقاط اإل

 5:  
لغرض إنجاز مشروع كان علینا التوجه لطبوغرافي لمعرفة 

 مساحة قطعة االرض المخصصة لذلك فقدم لنا النتائج التالیة 

   A(20.00m ;30.00m)        B(60.00m ;20.00m)      

C(60.00m ;00.00m)      

 LOD=36.06m: المسافة األفقیة 

 GOD=162.57gr: السمت اإلحداثي 

 .Dأحسب إحداثیات النقطة 

   ABCDأحسب مساحة المضلع 

 6:  

  :ورث شقیقان قطعة أرض شكلھا موضح في الشكل أدناه 

أراد الشقیقان إقتسام القطعة األرضیة المعرفة باإلحداثیات 
 :القائمة لرؤوسھا

بحیث  Dأحسب اإلحداثیات القائمة للنقطة  :المطلوب 

تقسم القطعة األرضیة إلى قسمین  BDة المستقیمة 

  .متساويین

             Lsup = 0.549 
             Linf= 0.285 
             HzA=173.205gr 
             Va=99.66gr 

             Lsup = 1.579
             Linf= 1.302
             HzA=100.985gr
             Va=99.66gr
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  مخلوفي كمال 

  ' ھندسة مدنیة' تقني رياضي 

المساحات حساب حول تمارين

 1600m2نريد إنجاز مشروع يتطلب مساحة قدرھا 
حدى المناطق التي عاينھا طبوغرافي و 
الذي قام بأخذ القیاسات لتحديد مساحتھا فدون النتائج 

LDE =25m        G  

   .تحقق إذا كانت مساحة األرض كافیة إلنجاز المشروع

، حیث  ABCDإلنجاز بناية إدارية ، خصصت قطعة أرض 
  :تم تحديد رؤوسھا بواسطة اإلحداثیات القطبیة 

أحسب مساحة ھذه القطعة بواسطة اإلحداثیات 

إلنجاز إحدى المشاريع تقرر فتح ورشة بالقرب منه ، 

حیث خصصت له مساحة على شكل مضلع رباعي 

  ،B ،C  وD  معلومة اإلحداثیات:  

  أحسب مساحة ھذا المضلع

  .بإستعمال طريقة اإلحداثیات القائمة

GAD,GAC,G 

AD, AC, AB  

  اإلحداثیات القطبیة مساحة ھذا المضلع بإستعمال

 المسألة

لحساب اإل

جھاز المزولة في المحطة 

B  ثمA  فتحصل على القراءات التالیة

  
  
  
  
  

حساب الزاوية  - 1
السمت اإلحداثي  - 2
المسافات  - 3
اإل - 4

  
 المسألة

لغرض إنجاز مشروع كان علینا التوجه لطبوغرافي لمعرفة  

مساحة قطعة االرض المخصصة لذلك فقدم لنا النتائج التالیة 

;20.00m)      

;00.00m)    

المسافة األفقیة 

السمت اإلحداثي 

أحسب إحداثیات النقطة 

أحسب مساحة المضلع 

  

  

 المسألة

ورث شقیقان قطعة أرض شكلھا موضح في الشكل أدناه 

أراد الشقیقان إقتسام القطعة األرضیة المعرفة باإلحداثیات 
القائمة لرؤوسھا

  

 

  

  

المطلوب 

ة المستقیمة القطع

متساويین

 

 

 

= 1.579 
= 1.302 
=100.985gr 

=99.66gr 

OA = 20m        

OB = 60m       

 OC = 45m     

OD = 16m      

 

ثانوية أمحمد عبديي 

2015:  السنة الدراسیة

مخلوفي كمال : األستاذ 

تقني رياضي  3:  لقسما 

  

تمارين سلسلة  

 :  1 المسألة

نريد إنجاز مشروع يتطلب مساحة قدرھا    
حدى المناطق التي عاينھا طبوغرافي و إبقطعة أرض ب

الذي قام بأخذ القیاسات لتحديد مساحتھا فدون النتائج 
  :التالیة 

  

  

  

 =25m        GDE=240.966gr

تحقق إذا كانت مساحة األرض كافیة إلنجاز المشروع

 :  2 المسألة

إلنجاز بناية إدارية ، خصصت قطعة أرض    
تم تحديد رؤوسھا بواسطة اإلحداثیات القطبیة 

  

  

  

  

أحسب مساحة ھذه القطعة بواسطة اإلحداثیات *
  القطبیة

   : 3 المسألة

إلنجاز إحدى المشاريع تقرر فتح ورشة بالقرب منه ،  

حیث خصصت له مساحة على شكل مضلع رباعي 

ABCD   حیث النقطA 

أحسب مساحة ھذا المضلع-1

بإستعمال طريقة اإلحداثیات القائمة

GAB,أحسب كل من -2

AD, AC, AB:أحسب األطوال -3

مساحة ھذا المضلع بإستعمال -4

 

OA = 20m       a1 = 15 gr 

OB = 60m       a2 = 85 gr 

OC = 45m     a3 = 160 gr 

OD = 16m      a4 = 315 g 


