






  الموضـــــــوع الثاني
)نقاط07( :المسألة األولى

  :النظام المثلثي الممثل بالشكل المیكانیكي التالي نرید دراسة
  .Bو المسند المزدوج  Aحیث یرتكز على المسند البسیط 

  :العمل المطلوب
 ھل النظام محدد سكونیا؟ )1
 .Bو  Aال عند المسندین أحسب ردود األفع )2
.أحسب الجھود الداخلیة في القضبان و بین نوعیتھا )3
  .دون النتائج في جدول )4

  )نقاط05( :المسألة الثانیة
  .معرض لقوة شد ناظمیة و مركزیة) 40cmx40cm(لیكن لدینا شداد من الخرسانة المسلحة ذو مقطع عرضي مربع 

  :المعطیات
  Nu=350KN      ;Nser=500KN  ;      C28=30MPaƒ  

 ƒe =400MPa ; s=1.15γ ; η=1.6حیث  ; HAFeE400الفوالذ من نوع 
  .حالة التشققات ضارة جدا

:العالقات الضروریة للحساب

t28=0.6+0.06ƒc28   ƒ         ;     t28 ƒ ≥ B. eƒ As.   
      90 √ηƒt28} ; eƒ =min {1/2 Sσ 

 Au≥ Nu/ƒsu   ;    Sσ / Nser Aser≥   ;   sγ /  eƒ  =ƒsu  

 العمل المطلوب:
.حساب التسلیح الطولي للشداد)1  
.التحقق من عدم ھشاشة الشداد)2  

:جدول التسلیح

لعدد من القضبان) cm2(المقطع بـ mmلقطرا
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

8  0.50  1.00  1.50  2.01  2.51  3.01  3.51  4.01  4.52  5.02  

10  0.78  1.57  2.35  3.14  3.92  4.71  5.49  6.28  7.06  7.85  

12  1.13  2.26  3.39  4.52  5.65  6.78  7.92  9.05  10.18  11.31  

14  1.54  3.08  4.62  6.15  7.69  9.23  10.77  12.31  13.85  15.39  

16  2.01  4.02  6.03  8.04  10.05  12.06  14.07  16.08  18.09  20.10  

20  3.14  6.28  9.42  12.56  15.70  18.84  21.99  25.13  28.27  31.41  

25  4.91  9.82  14.73  19.63  24.54  29.45  34.36  39.27  44.18  49.09  

32  8.04  16.08  24.12  32.17  40.21  48.25  56.26  64.34  72.38  80.42  

40  12.525.13  37.70  50.26  62.83  75.39  87.96  100.533  113.09  125.65  
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  اإلجابة النموذجیة و سلم التنقیط
  2011دورة        شھادة البكالوریا         :اإلجابة النموذجیة لموضوع مقترح المتحان 

  ساعات و نصف 04:المدة  تقني ریاضي        : اختبار في مادة التكنولوجیا ھندسة مدنیة   الشعبة

محاور 
  للموضوع األول عناصر اإلجابة  الموضوع

  العالمة

  مجموع  مجزأة

  :المسألة الثالثة
  :و رسم المظھر الطولي) 6 3/صفحة( 1ل المعلومات الناقصة في الجدول الموجود في الوثیقة اكمإ)1

  .أخذ مناسیب نقاط التربة الطبیعیة من مخطط التوقیع

  : نقطة المشروع حساب منسوب
 P2 = 201.50 + Yمنسوب

0.83mY =   
P2 = 201.50 + 0.83منسوب  

202.33m=  2Pمنسوب
:P5و  P4حساب المسافة المجھولة بین 

  :حساب میول المشروع

  1المیل0.0278 =
2المیل0.0205 = 
 3المیل0.0330 = 

P.F:المظھر الوھمي )3

X1+X2=40

 X1+X2=40          :التحقیق

8.59 + 31.41 = 40.00        

  :المسألة الرابعة
السطوح ھي األرضیات أو البالطات العلیا لمبنى بطابق واحد أو متعدد الطوابق و ھي مساحات  :تعریف السطوح

  .أفقیة أو مائلة

 .لغلق ـ الحمایة ـ الحملا :وظائف السطوح
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اإلجابة النموذجیة و سلم التنقیط

  2011رة شھادة البكالوریا            دو :اإلجابة النموذجیة لموضوع مقترح المتحان 
  ساعات و نصف 04:تقني ریاضي       المدة: اختبار في مادة التكنولوجیا ھندسة مدنیة   الشعبة

محاور 
  للموضوع الثاني عناصر اإلجابة  الموضوع

  العالمة

  مجموع  مجزأة

 HA25 6=  2cm= 28.35 As     :نأخذ من جدول التسلیح

  :لتحقق من شرط عدم الھشاشةا. 2
t28ƒ ≥ B. eƒ As.  

29.45x400  > 1600x2.4  
 محققة 3840 < 11780 

  :المسألة الثالثة
  :اب مساحة قطعة األرض للمشروعحس.1

S = ½[OA.OB.Sin(G1-G2)+OB.OC.Sin(G3-G2)+OC.OD.Sin(G4-G3)   
+OD.OA.Sin(G1-G4)]

21457.15mS=
 2.أنواع المراقبة:

.المراقبة األفقیة ـ المراقبة الشاقولیة: المنشآتھناك طریقتان لمراقبة 

  :المسألة الرابعة
  .بلدیة ـ الطرق الوالئیة ـ الطرق الوطنیة ـ الطرق السریعةـ الطرق ال: التصنیف اإلداري للطرق
  .ھو شریط ترابي غیر معبد محدد بحافتین یفصل قارعتین: تعریف الفاصل الترابي

  :إكمال المعلومات الناقصة على جدول المقطع الطولي ثم إكمال رسمھ.3
  :حساب منسوب نقاط المشروع

P2منسوب 

P2 = 81.50 + Yمنسوب

m00.8Y = 
82.30m0.80 = 1.50 + 8= 2Pمنسوب

P3منسوب

m300.Y = 

0m8.380.30 = .50 + 83=3 Pمنسوب
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اإلجابة النموذجیة و سلم التنقیط

  2011البكالوریا            دورة شھادة  :اإلجابة النموذجیة لموضوع مقترح المتحان 
  ساعات و نصف 04:تقني ریاضي       المدة: اختبار في مادة التكنولوجیا ھندسة مدنیة   الشعبة

محاور 
  للموضوع الثاني عناصر اإلجابة  الموضوع

  العالمة

  مجموع  زأةمج

  :میول المشروع
 1المیل0.0400 = 
 2المیل0.0085 = 
 3المیل0.0080 = 

  ).2الوثیقة(و مناطق الحفر و الردم أنظر , تعیین خط المشروع و خط التربة الطبیعیة .4

  :حساب نقطة تقاطع خط المشروع مع خط التربة الطبیعیة.5
X1 + X2 = 35.00m 

25.00m= 1X
10.00m=2X

  محققة 35.00 = 10.00 + 25.00
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