
 وزارة الرتبية الوطنية
  ه .مدنية ريايضالشعبة: تقني                                                - ربجال – عيىس حميطوش: ثانوية

   2017ــــارس ــمــ 02يـــوم:                                        يـــــانــــثال. الـــــالثامتحان  
  و نصف اتــعسا 03دة: ــــامل                                     (هندسة مدنية)مادة التكنولوجيا يف ختبارا

   .البالغة يف العلوم التقنية تعني البساطة يف طرح االفكار و املعلومات اعلم أن فهم السؤال نصف الجواب و قبل ان تجيب وفكر  اقرأ السؤال جيدا و:  تنبيه

  2من  1الصفحة 

الباحثون  هتماإن مجال البناء و األشغال العمومية عرف حركة نشيطة منذ القدم إىل عرصنا الحايل ف ة:ـــمقدم
الصناعية  الورشات البنايات و وكذاحديدية  سككو سور ج، طرقاتمن شبكات املواصالت بإعداد واملهندسون 

  : أربع مسائل عىلي و يحتهو ت و آ ختبار يتعرض إىل دراسة يشء من هذه املنشاال . الكربى
  نقاط) 06( :املسألة األوىل  

 Yمسند مزدوج لدينا رافدة موضوعة عىل مسندين احده(A)  aمسند بسيط والثا(B) حمولة وامل dعرضة لتأث
  كY هو مبv يف النموذج امليكانيt التايل : F=10KNوحمولة مركزة  q1=15KN/mlموزعة بانتظام 

  
  
  
  
  
 
  

  املطلوب :العمل 
 . (B)و   (A)احسب قيمة ردود األفعال يف املسندين  -1
 .البيانيةثم ارسم منحنياتهM(x)  Yوعزم االنحناء  T(x)اكتب معادالت الجهد القاطع  -2
احسب االجهاد الناظمي األقىص واالجهاد املYيس األقىص علY أن الرافدة خرسانية وذات مقطع عريض  -3

 . h=40cmو  b=30cmمستطيل : 
  نقاط) 06(املسألة الثالثة : 

  معرض لقوة شد مطبقة يف مركز ثقل مقطعه.  cm2(x 25 25)  عمود تثبيت من الخرسانة املسلحة ذو مقطع مربع 
    :املعطيات
  . MN 0.250قدر بـ: ي Nuالتحريض 
  .  MN 0.185قدر بـ:ي Nserالتحريض 

 .  FeE400  ،γs = 1.15من نوع  (HA)عايل التالحم الفوالذ 
  .التشققات ضارةو   ƒc28 = 25 MPa مقاومة الخرسانة :  

  العمل املطلوب
  . لشدادأحسب مقطع تسليح ا -1
  .تحقق من  رشط  عدم  الهشاشة  -2
  Pالعالقات الخاصة بحساب الشدادات من قوانBAEL91  
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 2من  2صفحة ال

  
  نقاط) 60: (املسألة الثالثة 

  :ملظهر العريض املبينة أدناه اليك وثيقة ا

  
  .ذاكرا طريقة الحساب  املرفقةيف الوثيقة  أكمل  بيانات املظهر العريضباستخدام االلوان املتفق عليها  – 1
  .ق الحفر والردم باأللوان االصطالحيةلون مناط -2
  

   ة)نقط 02( :املسألة الرابعة 
  اليك الوثيقة املقابلة 

  ثل ؟ـــاذا  ـــــــــــــم
  ما الهدف من انجازها ؟

  
  
  
  
  
  

  سعدي بالتوفيق عن استاذ املادة                                                                             

 m 120.00 املقارنةمستوى 
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