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وزارة التربیة الوطنیة

ســا4المـدة : تقني ریاضي ھندسة مدنیة3القسم : 
ــــــل األولإختبار في مادة التكنولوجیاالفص

I.نقاط06: مسألة األولىال
یمثل الشكل المقابل مقطع عمودي لمبنى :

.ف الغماءعر)1
ھل الغماء الممثل بالشكل قابل لإلستعمال؟ علل؟)2
.8إلى 1سم العناصر المرقمة من )3
حسب ثم أ8في العنصر (h)أحسب إرتفاع القامة )4

(عدد ،ةمن أجل خطوة متوسط(g)عرض النائمة 
.)10الدرجات یساوي 

II.نقاط04:المسألة الثانیة
یخضع العمود األكثر في المبنى السابق

=N)تحمیال إلى قوة إنضغاط 90 KN)ھ وطول(L= 4m)
:المطلوب

.2daN/cm10حسب طول ضلع العمود علما أن مقطعھ مربع الشكل ، و أن أ- 
.2daN/cm4E= 2.5 x 10أحسب مقدار التقلص في ھذا العمود علما أن - 

III.نقاط08:لمسألة الثالثةا
:ل أدناهالنظام المثلثي الذي یشكل غماء المبنى السابق ھو كما یوضحھ الشك

:المطلوب
من طبیعة النظام .حققت)1
حتى یتزن النظام .B ،Aأحسب ردود األفعال في المسندین)2
أحسب الجھود الداخلیة في القضبان (بتطبیق طریقة عزل العقد) .)3
في جدول .لخص النتائج)4
و الذي أحسب مساحة مقطع المجنب المناسب الذي یحقق شرط المقاومة)5

.N = 20 KNینتج فیھ جھد أعظمي 
یعطى :

KN= 4.8F،=sin،=cos،2/cmNda150=

IV.نقاط02:ةرابعالمسألة ال
عرف السطوح .-)1
أذكر بإختصار وظائفھا .-)2
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إلختبار تصحیح ا
نقاط06:المسألة األولى

.ء ھو الفراغ المحصور بین السقف و الغطاء و قد یكون مستعمال أو غیر مستعملالغما)1
م .3.00ألن إرتفاعھ یساوي الغماء الممثل بالشكل قابل لإلستعمالنعم)2
3(

:(h)إرتفاع القامة)4
H  - 0.02- (- 1.67 )  1.65 m 165 cm
h  H/10  16.5 cm

:(g)عرض النائمة
2h+g  64 cm

g  31 cm
I.نقاط04: المسألة الثانیة

N />S<N /Sطول ضلع العمود :ــ
cm30a2cm900>S

L:         مقدار التقلصــ / LE . 
/ E =1.6 mmL . L

II.نقاط08: لة الثالثةالمسأ
n = 8،b = 13:م محدد سكونیا ألن النظا)1

2 n – 3 = 16 – 3 = 13 = b
0AH ،= 12 KNB= VAV =:ردود األفعال )2
)  KN= 9.6ACN،KN12-=AKN( )،= 0CKN ،KN= 9.6CDN(:الجھود الداخلیة )3

)KN8-=KHN ،KN4-=KDN( )،KN8-=HGN ،KN= 4.8DHN (
ول :الجد)4

N />S<N /S:مساحة مقطع المجنب المناسب )5
2cm13.33>S

III.نقاط20: ةرابعالمسألة ال
.بطابق أوأكثر و ھي مساحات أفقیة أو مائلةھي األرضیات (البالطات) العلیا لمبنىالسطوح-)1
وظائفھا :      الغلق     ،       الحمایة     ،      الحمل  .–)2

12345678الرقم
مدرجغطاءمزرابنافذةبابجداررافدةأساسالعنصر

الطبیعة(KN)الجھد القضیب
AC
BE9.6شد
AK
BG12إنضغاط
CK
EG0تركیبي
CD
ED9.6شد
KD
GD4إنضغاط
KH
HG8إنضغاط
HD4.8شد


