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  " الجزء األول " الميكانيك التطبيقية 
  النشاط األول 

 لدينا قضيب معرض لتأثيرات ميكانيكية محورية متمثلة في الشد و الضغط، كما هو موضح في الشكل أدناه:               

 
𝑬𝑬علما أن  = 𝟐𝟐𝟐𝟐 × 𝟐𝟐𝟎𝟎𝟒𝟒 𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 :أجب عما يلي 
 في مختلف أجزاء القضيب مع تحديد طبيعته. 𝑵𝑵أحسب اإلجهاد الناظمي  •
 .𝑨𝑨𝑨𝑨أحسب اإلستطالة الكلية للقضيب  •
𝑳𝑳∆أرسم في ورقة ميليمترية المنحنى البياني:  • = 𝒇𝒇(𝒙𝒙). 

 
  النشاط الثاني 

 لدينا عقدة من نظام مثلثي بها صفيحة وصل مثبتة بالبراغي، كما هو موضح في الشكل التالي:               
 

                                                                                                     صفیحة وصل

𝑨𝑨 مقطع في الشداد  − 𝑨𝑨 

    𝑨𝑨         

 

𝑵𝑵 = 𝟐𝟐𝟐𝟐 𝑲𝑲𝑵𝑵 

 

 𝑨𝑨           

𝑨𝑨 =   𝟎𝟎𝟐𝟐  براغي 𝟐𝟐𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏

𝑵𝑵في كل برغي علما أن قوة الشد المطبقة هي  𝑻𝑻أحسب الجهد القاطع  • = 𝟐𝟐𝟐𝟐 𝑲𝑲𝑵𝑵. 
𝑺𝑺المطبق على القضبان علما أن مقطع زاوية واحدة هي  𝛔𝛔أحسب إجهاد الشد الناظمي  • = 𝟒𝟒.𝟖𝟖𝟎𝟎 𝒄𝒄𝟏𝟏². 
𝑨𝑨علي البراغي إذا علمت أن قطر البرغي  𝛕𝛕أحسب إجهاد القص المماسي  • = 𝟐𝟐𝟎𝟎𝟏𝟏𝟏𝟏. 

�𝛔𝛔تحقق من المقاومة ضد تأثير الشد و القص علما أن:  • = 𝟖𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎 𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝/𝐜𝐜𝐜𝐜²  و𝝉𝝉� = 𝟔𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒅𝒅𝑴𝑴𝑵𝑵/𝒄𝒄𝟏𝟏² .لمعدن البرغي 

𝑮𝑮إذا كان معامل المرونة العرضي:  𝛄𝛄أحسب زاوية القص  • = 𝟎𝟎.𝟖𝟖 × 𝟐𝟐𝟎𝟎𝟔𝟔 𝒌𝒌𝒌𝒌𝒇𝒇/𝒄𝒄𝟏𝟏². 

  01ص  

𝑵𝑵 = 𝟐𝟐𝟐𝟐 𝑲𝑲𝑵𝑵 



  " الجزء الثاني " البناء 
  النشاط األول 

الموضحة في الشكل  𝟏𝟏² 𝟑𝟑𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎لمشروع بناء يحتاج مساحة قدرها  𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑬𝑬إنطالقا من عملية رفع طبوغرافي لقطعة أرض         
 أدناه، تحصلنا على النتائج التالية:
= 𝟔𝟔𝟑𝟑,𝟐𝟐𝟒𝟒𝟐𝟐 𝟏𝟏 CDL     𝑨𝑨(𝟐𝟐𝟎𝟎;𝟐𝟐𝟎𝟎)    𝑨𝑨(𝟐𝟐𝟎𝟎;𝟔𝟔𝟎𝟎)    𝑨𝑨(𝟖𝟖𝟎𝟎;𝟖𝟖𝟎𝟎)    𝜶𝜶 = 𝟐𝟐𝟎𝟎,𝟐𝟐 𝒌𝒌𝒈𝒈  
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 باإلحداثيات القطبية. 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑬𝑬أحسب مساحة القطعة  •
 باإلحداثيات القائمة. 𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀أحسب مساحة القطعة   •
 ؟ كافية إلنجاز المشروع  𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨هل مساحة المشروع  •

 

  النشاط الثاني 

 أجب عن األسئلة التالية:                  

 رص األجسام المجوفة إلى بعضها و عدم ترك أي فراغات فيما بينها ؟ لماذا نحرص على •

 ؟  كيف يتم اختيار التباعد بين الرفيدات •

  سم العناصر الموضحة في الشكل المقابل: •

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                                 02ص                                                                بالتوفيق 


