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   :) 1(م  2008بكالوريا : التمرين األول
  :ليكن الرسم امليكاني� لرافدة مبينة يف الشكل التايل

  : العمل املطلوب 
  .حسب ردود االفعال يف املسندينأ  /1
  .  عىل طول الرافدة fMو عزم االنحناء  Tأكتب معادالت الجهد القاطع  /2
  . Mfmax مي ظواستنتج العزم االع fMو   Tرسم منحنى أ /3 ;

   ) : 2(م  2008بكالوريا التمرين الثا� 
     لتكن رافدة من بناية املمثلة يف الشكل امليكاني� التايل

  : العمل املطلوب
  / أحسب ردود االفعال يف املسندين.1
  .  عىل طول الرافدة fMو عزم االنحناء  T/ أكتب معادالت الجهد القاطع 2
  . fMو   T/ أرسم منحنى 3

  

   ): 2(م  2009بكالوريا  التمرين الثالث
  :   التايل كO هو موضح يف الشكل q=400daN/m  :ترتكز عىل مسندين تتلقى ثقل موزع بانتظام   m 6رافدة طولها لتكن 

   العمل املطلوب:
  / أحسب ردود االفعال يف املسندين.1
  .  عىل طول الرافدة fMو عزم االنحناء  T/ أكتب معادالت الجهد القاطع 2
  .  Mfmax:  ميظمع حساب  العزم االع fMو   T/ أرسم منحنى 3
  

تحت  لتكن لدينا رافدة و املبينة يف الشكل امليكاني� املوايل و املستندة عىل مسندين توجد  ): 1(م  2010بكالوريا    رابعالتمرين ال
  . q=250daNركزة  و حمولة م  q=175daN/m تأثS حمولة موزعة بانتظام 

   : لعمل املطلوبا
   .ردود االفعال يف املسندين/ أحسب 1
  .عىل طول الرافدة fMو عزم االنحناء  T/ أكتب معادالت الجهد القاطع 2
  .fMو   T/ أرسم منحنى 3
  max fMمي    ظاستنتج عزم االع/ 4

  

  رافدة خاضعة ملجموعة من الحموالت ترتكز عىل مسندين الشكل  يوضح   ): 1(م  2011بكالوريا التمرين الخامس 
  :املطلوبالعمل 

  / أحسب ردود االفعال يف املسندين1
  الرافدة عىل طول fMو عزم االنحناء  T/ أكتب معادالت الجهد القاطع 2
  . fMو   T/ أرسم منحنى 3

  الوضعيتg ىeكن ان ياخذ احد cm2 (40x25)املقطع العريض للرافدة مستطيل 
  : قابلاملبينتg يف الشكل امل 
    KN.m 30= maxfM  مي يقدر بـظء اعااىل عزم انحن/ علO ان الرافدة تخضع 4

  Aالناتج يف املقطع حسب الوضعية   σ1maxاحسب االجهاد الناظمي االقىص /أ    

  Bالناتج يف املقطع حسب الوضعية  σ2maxب/احسب االجهاد الناظمي االقىص     
  . التعليل / اذا علمت ان وضعية واحدة فقط تحقق املقاومة استنتج هذه الوضعية مع5
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  :هو موضح يف الشكل رافدة معدنية ترتكز عىل مسند ثالv تخضع لجملة من الحموالت كO  ): 2(م  2011بكالوريا  سادسالتمرين ال
  : ملطلوبلعمل اا

  .  A/ أحسب ردود االفعال يف املسند1
  . fMو عزم االنحناء  T/ أكتب معادالت الجهد القاطع 2
  . fMو   T/ أرسم منحنى 3
   fMو عزم االنحناء  T/ حدد القيمة القصوى لكل من الجهد القاطع 4
  مي يقدر بـ    ظO ان الرافدة تخضع اىل عزم انحناء اعلاملجنب املناسب الذي يحقق املقاومة ع/حدد اعتOدا عىل الجدول املرفق 5

          KN.m 37.63= maxfM                1600=��يعطى االجهاد املسموح بهdaN/cm2   

  
  نريد دراسة رافدة خاضعة لحمولة موزعة  ) : 1(م  2012بكالوريا  التمرين السابع 

  :كO هو موضح يف الرسم امليكاني� عىل الشكل 
  : العمل املطلوب

  ./ أحسب ردود االفعال يف املسندين1
  .الرافدة عىل طول fMو عزم االنحناء  T/ أكتب معادالت الجهد القاطع 2
  . max fM/ حدد العزم االعضمي    3
  . fMو   T/ أرسم منحنى 4
  .  cm2 (8x22)/ اذا كانت الرافدة متجانسة ذات مقطع مستطيل 5
  . KN.m 3.6= maxfMاحسب االجهاد الناظمي االقىص الناتج يف املقطع علO ان العزم االعضمي   

   ): 2(م  2012بكالوريا     ثامنالتمرين ال
  ترتكز عىل مسندين تتلقى حمولة موزعة بانتظام و اثقال مركزة كO يف الرسم امليكاني�   IPEنريد دراسة رافدة معدنية من نوع 

  العمل املطلوب
  / أحسب ردود االفعال يف املسندين1
   .الرافدة عىل طول fMو عزم االنحناء  T/ أكتب معادالت الجهد القاطع 2
  . Mfmaxمي  ظالعزم االع  استنتج ثم fMو   T/ أرسم منحنى 3

  KN.m 37.63= maxfM          ��=1600daN/cm2علO ان :   املجنب املناسب/حدد اعتOدا عىل الجدول املرفق 4

  

  

  

 
 

   ): 1(م  3201بكالوريا  تاسعالتمرين ال
  .ترتكز عىل مسندين تتلقى حمولة موزعة كO يف الرسم امليكاني�  IPEنريد دراسة رافدة معدنية من نوع  

  :العمل املطلوب
  / أحسب ردود االفعال يف املسندين1
  الرافدة عىل طول fMو عزم االنحناء  T/ أكتب معادالت الجهد القاطع 2
  . max fMمي    ظ/ احسب العزم االع3
  fMو   T/ أرسم منحنى 4
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   KN.m 28.17= maxfM    ��=1600daN/cm2علO ان :  هل تستطيع ان تقاوم وبشكل امن   IPE240/ نفرض ان الرافدة من نوع  5
   IPE240جدول خصائص   

  

  

  ):      2(م  2013بكالوريا  عارشالتمرين ال
  :�ر��ز ��� ���د�ن ����� ��و�ت ��� �� ا�ر�م ا���������  �IPNر�د درا�� را�دة �
د��� �ن �وع 

  ا���ل ا��ط�وب
  ./ أحسب ردود االفعال يف املسندين1
   .الرافدة عىل طول fMو عزم االنحناء  T/ أكتب معادالت الجهد القاطع 2
  max fMمي    ظ/ احسب العزم االع3
  fMو   T/ أرسم منحنى 4
  . الناتج يف مقطع الرافدةاحسب االجهاد الناظمي االعظمي  Wxx=161cm3 و KN.m 23.80= maxfMحيث   IPN180نفرض ان الرافدة من نوع  /5

كO هو الشكل  العريض مستطيل مقطعها BوAسندينترتكز عىل مدراسة رافدة نريد  ): 1(م  4201بكالوريا  حادي عرشالتمرين ال
  موضح يف الرسم امليكاني� 

  د مزدوج.مسن Aاملسند
  مسند بسيط. Bاملسند

  العمل املطلوب
  .Bو   Aاملسند/ أحسب ردود االفعال يف 1
  الرافدة عىل طول fMو عزم االنحناء  T/ أكتب معادالت الجهد القاطع 2
  الرافدة عىل طول fM (x)و    T(x)   / مثل منحنيي 3
  fMو عزم االنحناء  T/ استنتج القيم القصوى لكل من الجهد القاطع 4

  املطبقg عىل الرافدة. ����واالجهاد املOيس االعظمي  ����االجهاد الناظمي األعظمي  احسب/ 5

  .كO هو موضح يف الشكل I مقطعت اذمحملة  نريد دراسة معدنية ): 2(م  4201بكالوريا  عرش ثا�التمرين ال
  العمل املطلوب

   Aاملسند/ أحسب ردود االفعال يف 1
   fMو عزم االنحناء  T/ أكتب معادالت الجهد القاطع 2
  الرافدة عىل طول fM (x)و    T(x)   / مثل منحنيي 3
  fMو عزم االنحناء  T/ استنتج القيم القصوى لكل من الجهد القاطع 4
  . Xللرافدة بالنسبة للمحور املقطع العريض احسب عزم عطالة / 5

��تحقق من مقاومة الرافدة علO ان :/ 6 = 2800��  ؟  ���/

  كO هو موضح بالشكل: Pاملعرضة للحمولة املركزة  A وثوقة عند تكن الرافدة املل ): 1(م  5201بكالوريا  عرش ثالثالتمرين ال
   العمل املطلوب

   .Pبداللة   Aاملسند/ أحسب ردود االفعال يف 1
  . Pبداللة  fMو عزم االنحناء  T/ أكتب معادالت الجهد القاطع 2
  . Pبداللة  fMو عزم االنحناء  Tاستنتج القيم القصوى لكل من الجهد القاطع / 3
  Mfmax =150 KN.mحتى يكون :  P/ حدد قيمة الحمولة 4
   h=2bبحيث  )bxhمستطيل (/ اذا كان مقطع الرافدة 5

��عطى : ت . Mfmaxـ مقاومة الرافدة لـالتي تحقق  hو b حدد ابعاد الرافدة = 1200��/���  

  واملمثلة بالرسم التايل :  Bو  Aاملرتكزة عىل املسندين تكن الرافدة ل ): 2(م  5201بكالوريا  عرش رابعالتمرين ال
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F=15kN 

B A 3m 1m 

q1=20kN/m q2=30kN/m 

  العمل املطلوب
  . Bو   Aاملسند/ أحسب ردود االفعال يف 1
  الرافدة عىل طول fMو عزم االنحناء  T/ أكتب معادالت الجهد القاطع 2
  .)سلم الرسم من اختيار املرتشح( الرافدة عىل طول fM (x)و    T(x)   / مثل منحنيي 3
  fMو عزم االنحناء  T/ استنتج القيم القصوى لكل من الجهد القاطع 4
   Wxx=653cm3حيث معامل مقاومته :   IPN300 من نوع مجنبالرافدة املستعملة / 5

��: واالجهاد الحدي املسموح به هو = 1600��  Mfmax =69 KN.mعلO ان : املقاومة تحقق من   ���/

  تستند عىل مسندين IPEلرافدة معدنية مقطعها رسO ميكانيكيا eثل الشكل  ): 1(م  6201بكالوريا  عرش خامسالتمرين ال
  العمل املطلوب

   يناملسند/ أحسب ردود االفعال يف 1
  الرافدة عىل طول fMو عزم االنحناء  T/ أكتب معادالت الجهد القاطع 2
  الرافدة عىل طول fM (x)و    T(x)   / مثل منحنيي 3
  fMو عزم االنحناء  T/ استنتج القيم القصوى لكل من الجهد القاطع 4
��اذا علمت ان حدد من الجدول املجنب املناسب / 5 =   .Mfmax =80 KN.mو   ���160
 

 

  

  

  

   ): 2(م  6201بكالوريا  عرش سادسالتمرين ال
  F=15KN    q=20KN/mتكن الرافدة املدمجة املمثلة يف الشكل تحت تاثS الحموالت ل

  العمل املطلوب

   Aاملسند/ أحسب ردود االفعال يف 1

  الرافدة عىل طول fMو عزم االنحناء  T/ أكتب معادالت الجهد القاطع 2

  الرافدة عىل طول fM (x)و    T(x)   / مثل منحنيي 3

  fMو عزم االنحناء  T/ استنتج القيم القصوى لكل من الجهد القاطع 4

  بعض خصائصه عىل الجدول   IPE200/ اذا كان مقطع الرافدة عبارة عن مجنب 5

�� و      = 1440��  ھل ���و�� ا�را�دة �����  ؟  ���/

  النموذج امليكاني� التايل :املحملة كO هو مبg يف  لدينا رافدة موضوعة عىل مسندين  :  عرش عبساالتمرين ال

  املطلوب:العمل 

  احسب ردود االفعال يف املسندين . -1

  معادالت الجهد القاطع و عزم االنحناء ثم ارسم منحنييهO. اكتب -2

  ى للجهد القاطع و عزم االنحناء .حدد القيم القصو - 3

  σ=1200daN/cm2 علO ان :احسب مقدار معامل االنحناء للمقطع الذي يحقق رشط املقاومة  -4

  .احسب االجهاد املOيس االعظمي  )cm )30*40علO ان املقطع مستطيل الشكل :  -5

  


