ثانوية الزيانية -رششال
رياض"هندسة المدنية"
تقت
ي
شعبة ꓽي

السنة الدراسية "2110/2110

المستوى ꓽالسنة الثالثة ثانوي "هندسة المدنية"

المدة ساعاتان" 2سا"

الثان يف مادة التكنولوجيا
الفرض االول للفصل
ي
ّ
التمرين االول(ꓽفهم الدرس)" 3نقاط
ّ
ّ
الت تستعمل فيها االنظمة المثلثية.
 .1أذكر بعض منشآت الهندسة المدنية ي
 .2ماهو المقصود بمراقبة المنشآت ؟ أذكر انواع هذ ٥المراقبة و ماهو الفرق بينهما ؟
ّ
ّ
الثانوية .أذكر دورهما خالل انجاز ر
مشوع طريق.
يعتب المقعد و مزلقة األمان من العنارص
 .3ر

الثان(ꓽميكانيك تطبيقية) "11نقاط"
التمرين
ي
العرض  ,)3.x.1( mm²محمولة عىل مسندين  Аو  Вحيث (  ꓽ Аمسند بسيط وꓽ В
 دراسة رافدة طولها  L = 0..1 mومقطعهاي
مسند مضاعف) ومحملة بحمولة موزعة و األخرى مركزة.

F1= 200 KN

q2= 20 KN/m
المطلوبꓽ

F3= 30 KN

q1=60KN/m

F2=100 KN

 .1أحسب ردود األفعال عند المسندين.
 .2أكتب معادالت الجهد القاطع و عزم االنحناء.

B
1.50 m

A
2.50 m

 .3أرسم المنحت البيان ّ
الممثل للجهد القاطع  ꓔوعزم اإلنحناء . ꓟ
ي
 .4إستنتج
 ..إذا إفبضنا أن

 ꓟƒmaxو . ꓔ max
الناظم .علما أن ꓽ
العرض لإلجهاد
 ꓟƒ max = 413 ꓗꓠ.mتحقق من رشط مقاومة المقطع
ي
ي

σ = 1111ꓗg / mm2
المماس .علما ان ꓽ
العرض لإلجهاد
 .0إذا إفبضنا أن  ꓔ max = 203..1 ꓗꓠتحقق من رشط مقاومة المقطع
ي
ي
. τ = 111 ꓗg / mm2

التمرين الثالث(ꓽبناء) " 10نقاط"
 عند دراستنا رلمشوع طريق متكون من  0مظاهر عرضية تحصلنا عىل النتائج التاليةꓽ
 -المسافات الجزئية بي المظاهر العرضية ꓽ

3as.ency-education.com

2.50 m

P5-P6=60m

, P3-P4=30m , P4-P5=40m ,

,

P2-P3=30m

P1-P2= 40m

 مناسيب نقاط الببة الطبيعية وخط رالمشوع ꓽ
النقاط
مناسيب خط الببة الطبيعية
مناسيب نقاط خط ر
المشوع

P1

P2

P3

P4

P5

P6

314.11
314.11

31..11

314.11

311.11
312.11

312.11

313.11
311.11

 المطلوبꓽالطول يف الوثيقة المرفقة .
 .1ارسم المظهر
ي
ّ
 .2إستخرج من الرسم المظاهر الوهمية إن وجدت و حدد ( . )x2 -x1

****** إنّ هذا العّلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم******
-إبن سبين-
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