
   إختبار الثالثي األول

  في الھندسة المدنیة

  2016/2017: العام الدراسي 

   سـاعــة02:المـدة 
  

  مخلـوفي كمــال: األستاذ 

  .إنجاز ثانوية في مدينة حجرة النص

إنجاز  تیبازةرا لإلكتضاظ التي تعاني منه ثانوية سیدي غیالس ، قررت مديرية السكن و التجھیزات العمومیة لوالية 
  ).سكنات وظیفیة+قاعة رياضة+مخبر

  :لألرضیة فكانت النتائج كالتالي بغیة تحديد مساحة األرض المخصصة للبناء قامت فرقة طبوغرافیة بمسح 

A(50.00m . 

 GAD=158.888gr  GAB=58.888gr: السموت اإلحداثیة 

 .بطريقة اإلحداثیات القائمة

 .بطريقة اإلحداثیات القطبیة

  :المھندس الھیكل الموضح في الشكل  بغیة تحديد المجنب المناسب للھیكل الحامل لسقف تغطیة قاعة الرياضة إقترح

E daN cm= ×   

  )C-D-F-Eيف املنطقة احملددة رلعقد 

 مشروع إنجاز الثانویة
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 ٕاقلب الورقة من فظ́

  ثانوية أمحمد عبدي
    سیدي غیالس

إختبار الثالثي األول

في الھندسة المدنیة
  تقني رياضي

  ھندسة مدنیة

 :  

إنجاز ثانوية في مدينة حجرة النص  :الھدف 

را لإلكتضاظ التي تعاني منه ثانوية سیدي غیالس ، قررت مديرية السكن و التجھیزات العمومیة لوالية 
مخبر+حجرات دراسة+مبنى لإلدارة (ثانوية بمدينة حجرة النص بجمیع مرافقھا

  : )ن08.5(دراسة األرضیة المخصصة للبناء

بغیة تحديد مساحة األرض المخصصة للبناء قامت فرقة طبوغرافیة بمسح 

 A(50.00m ;150.00m)     C(450.00m ;50.00m): اإلحداثیات القائمة 

السموت اإلحداثیة  -     LAB = 250 m ; LAD=125 m: المسافات األفقیة 

  .LACو الطول  GACأحسب السمت اإلحداثي 

 .Dو  Bحساب إحداثیات النقطتین 

بطريقة اإلحداثیات القائمة ABCDحساب مساحة األرضیة المحددة بالمضلع 

بطريقة اإلحداثیات القطبیة ABCDحساب مساحة األرضیة المحددة بالمضلع 

  : )ن09(ھیكل السقف لقاعة الرياضةدراسة 

بغیة تحديد المجنب المناسب للھیكل الحامل لسقف تغطیة قاعة الرياضة إقترح

 إذا كانت اإلجابة بالنفي ماذا تقترح ؟.ھل النظام محدد سكونیا؟

 و أحسب. أعد رسم الشكل موضحا الحل الذي أقترحته

  .Gو  Aردود األفعال في المسندين 

  أحسب الجھود الداخلیة في القضبان بإستعمال طريقة عزل

  .العقد ، و دون النتائج في جدول

 ،علما أن BCللقضیب  العرضي أحسب مساحة المقطع

21600و اإلجھاد المسموح  /daN cms =   

6علما ان معامل مرونته  BCاحسب إستطالة القضیب  22 10 /E daN cm= ×

يف املنطقة احملددة رلعقد  /كونمن الناح؟ة التقֶیة احلل املقرتح : ( مالحظة
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ثانوية أمحمد عبدي
سیدي غیالس

تقني رياضي الثالثة:المستوى 
ھندسة مدنیة

: يوم 

را لإلكتضاظ التي تعاني منه ثانوية سیدي غیالس ، قررت مديرية السكن و التجھیزات العمومیة لوالية ظن        
ثانوية بمدينة حجرة النص بجمیع مرافقھا

دراسة األرضیة المخصصة للبناء:  األولالجزء 

بغیة تحديد مساحة األرض المخصصة للبناء قامت فرقة طبوغرافیة بمسح    

  

  

  

  

  

  

اإلحداثیات القائمة  ·

المسافات األفقیة  ·

أحسب السمت اإلحداثي  -:  المطلوب

حساب إحداثیات النقطتین  -

حساب مساحة األرضیة المحددة بالمضلع  -

حساب مساحة األرضیة المحددة بالمضلع  -
 

دراسة :  الجزء الثاني

بغیة تحديد المجنب المناسب للھیكل الحامل لسقف تغطیة قاعة الرياضة إقترح  

ھل النظام محدد سكونیا؟ -1

أعد رسم الشكل موضحا الحل الذي أقترحته -2

ردود األفعال في المسندين 

أحسب الجھود الداخلیة في القضبان بإستعمال طريقة عزل -3

العقد ، و دون النتائج في جدول

أحسب مساحة المقطع -4

 NBC=74KN.  و اإلجھاد المسموح

احسب إستطالة القضیب  -5

 C 



  :)ن02.5( مدرج مبنى األقسامدراسة :  الثالثالجزء 

  :نريد تصمیم مدرج يصل المبنى االول و الثاني لألقسام كما في الشكل التالي     

  

  

  

  

  

  
 

 ھذا من المدارج المستقیمة ،ما نوع ھذا المدرج؟ -1

 .h = 18 cmأوجد عدد الدرجات في ھذا المدرج ، علما ان إرتفاع القائمة  -2

 .g) النائمة(أحسب عرض الدرجة  -3

  .الطول األفقي للقلبة) L(أستنتج الطول  -4
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  .الرصاصو لیس بقلم ) سیالة(الكتابة تكون بالحبر -: مالحظة 

 )L’effaceur(يمنع إستعمال المصحح  -

  

  

 –بالتوفیق للجمیع  -

  

  

  

  

 فاصل اإلنطالق

(+0.25m) 

 فاصل الوصول القلبـــة

(+1.87m) 

 

1.20m 1.20m L = ? 

 من طلب العلوم من غير كد    سيدركها إذا شـــاب الغراب


