
 ةــــــة الوطنيـــــوزارة الرتبي
  الشعبة: تقني ريايض                                                    -برج بوعريريج-عيىس حميطوش: ثانوية

   2017ديسمـــــرب 05                                                       ولألالثال+ ا األول ختباراال  
  ــــةعسا 02دة: ــــامل         املستوى : السنة الثانية          (هندسة مدنية) مادة التكنولوجيا يفاختبار 

   .جيدا وفكر قبل ان تجيب واعلم أن فهم السؤال نصف الجواب والبالغة يف العلوم التقنية تعني البساطة يف طرح االفكار و املعلوماتاقرأ السؤال :  تنبيه

  4من  1الصفحة 

  نقاط) 06(  التمرين األول

  ليكن لديك املخططان املوضحان عىل الوثيقة املرفقة .

  املطلوب : 

  اقرأ املخطط? جيدا وبعناية و اجب عىل االسئلة التالية : 

1 - . Bسم كل من املخطط? مربزا دوره  

 –)ابعاد نافذة املرحاض (العرض واالرتفاع  - استخرج من املخطط? ما ييل :  سلم رسم كال املخطط?  - 2

 ابعاد البناية (الطول والعرض) .  -االرتفاع الكيل للبناية  

  نقاط) 06(: 02تمرين ال

فتحصلنا عىل النتائج  %20قمنا بتجربة املكافئ الرميل عىل عينة من الرمل نسبة املحتوى املاU فيه هو 

  املدونة يف املخربت? املوضحت? يف الشكل املقابل :
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ما هو الهدف من هذه التجربة . - 1
   من الرمل الجاف؟ 120g  احسب وزن عينة الرمل املوافقة لــ - 2
  ) .3( ،) 2( ،) 1سم العنارص املرقمة ( - 3
  خذت قياساتها بالع? املجردة. أ خرى واأل  خربت? kت التجربة فيها باملكبسحدى املإ ذا علمت أن إ - 4
  هل nكنك معرفة أيهk Bت باملكبس وأيهB بالع? املجردة ؟ علل ؟ -  
  أكمل الجدول التايل : - 5
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 4من  2الصفحة 

  أسئلة امليكانيك املطبقة :

   نقاط) 30( :  لتمرين  األولا

  Gمركز مطبق يف النقطة  Kg 80. ثقل الحاجز هو  Oبستان يغلق بحاجز أفقي يدور حول النقطة 

   .g=9.81N/Kgتعطى :  .)انظر الشكل أدناه( Oعد xسافة نصف مرت عن النقطة مركز ثقله الذي يب

  

  

  

  

  

   املطلوب :

التي  Aتطبقها يف النقطة  100Nالدخول إىل البستان بتطبيق قوة قدرها  هل بإمكانك رفع الحاجز و

  ؟ علل اجابتك Gتبعد xسافة أربع أمتار عن النقطة 

: dنقاط) 50( التمرين الثا  
   :ل أدناه امليكانيكية املوضحة يف الشك  لتكن لديك الهيكل املعد� لبناية ممثال يف الجملة

  

  

  العمل املطلوب :

  ؟ αاحسب قيس الزاوية  - 1

  اىل مركبت? ؟ Pحلل القوة  - 2

  مثلهB عىل الشكل . -

  . �Qو  Qاىل: ركز كال من القوت? املوزعت?  - 3

  مثلهB عىل الشكل . -

  احسب مجموع القوى االفقية وماذا kثل؟ - 4

  احسب مجموع القوى العمودية وماذا kثل؟ - 5

  ؟  Aبالنسبة للنقطةاملطبقة عزوم الاحسب مجموع  - 6

  nكن ان نقول عن الهيكل ؟ علل.ماذا  - 7
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 4من  3الصفحة 

        

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

األولملخطط ا  
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 4من  4الصفحة 
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