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الشعبية  ةالجمهورية الجزائرية الديمقراطي

وزارة التربية الوطنية
06/12/2016یوم:                            ثانویة المجاھد آیت مسعودان سعید حد الصحاري       المؤسسة:

ـةساع 02دة:ـالم                                 تخصص الھندسة المدنیة              الثالثة ثانوي المستوى:

-هندسة مدنية  -اختبار الفصل االول في مادة التكنولوجيا 

التمرین األول:

فتحصلنا على  01كما ھو مبین في الشكل "O" تم رصد رؤوس ھذا المضلع انطالقا من المحطة "ABCD"قطعة ارض مضلعة الشكل 

النتائج التالیة:

݉)المسافات االفقیة    النقطة المرصودةالمحطة ܽݎ݃)الزوایا االفقیة ( ݀ (݁ݏ

ܱ

ܣܱܣ = 39.21
ଵߙ = 93.15

ܤܱܤ = 29.55

ଶߙ = 123.10

ܥܱܥ = 33.91

ଷߙ = 86.40
ܦܱܦ = 25.39

: علما ان االحداثیات القائمة لـ

1591.81)ܱالمحطة  ; 1969.73)

1604.00)ܣو النقطة  ; 2007.00)

العمل المطلوب:

ைܩأحسب: .1

.ைܩ، ைܩ،  ைܩاستنتج االسمت االحداثیة .2

"ABCD"باستعمال طریقة االحداثیات القطبیة احسب مساحة القطعة .3

التمرین الثاني:

:02الموضح في الشكل لیكن النظام المثلثي 

طبیعة النظام المثلثي؟حدد .1

احسب ردود االفعال؟.2

حدد القوى الداخلیة للقضبان باستعمال طریقة العقد..3

تھا.وشدالقوى دون النتائج في جدول مبیننا طبیعة .4

:یب االكثر تحمیل علما انضالق مقطع احسب مساحة.5

തൌߪ ͳͲͲ݃ܭȀܿ ݉ ଶ

عبارة  اذا علمت ان القضبان المستعملة في النظام المثلثي ھي

         على شكل مجنب زاويعن 

المناسب.استنتج من الجدول التالي المجنب .6
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02الشكل 
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6×45×456×40×405×35×355×30×305×25×255×20×203×16×16L

݉ܿالمساحة 5.044.443.252.752.251.750.87 ଶ

ܧعلما ان ܥܣفي القضیب ܮοاحسب التقلص او االستطالة .7 ൌ ʹൈ ͳͲ݃ܭȀܿ ݉ ଶ

 البرشم الواحد ھو حیث قطرܥܣالقضبان مثبتة بالمجمعة براشیم. احسب عدد البراشیم للقضیب .8 ൌ ͳͲ݉  ھو: واالجھاد المماسي݉

ҧ߬ൌ ͳͶͲͲ݃ܭȀܿ ݉ ଶ 03شكل القضیب مع الصفیحتین موضح كما في الشكل ان  اعلم:

التمرین الثالث:

S، ومساحة مقطعھ  Lاجریت تجربة على نموذج فوالذي، طولھ االبتدائي  = 150mmଶ  المنحنى فأعطت 04الشكل

05البیاني الوارد في الشكل 

المطلوب:

ما اسم ھذه التجربة؟.1

المرافقة. εୣواالستطالة النسبیة  σୣاستخرج من المنحنى اجھاد حد المرونة .2

.Eاحسب معامل المرونة الطولي .3

المرافقة . ε୰واالستطالة النسبیة  σ୰استخرج من المنحنى اجھاد االنكسار .4

F୫استنتج القوة القصوى المطبقة .5 ୟ୶ .في ھذه التجربة

بالتوفيق

03الشكل 

04الشكل 

05الشكل 


