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  سیدي غیالس–ثانوية أمحمد عبدي  إنجاز دراسة :الھدف 

مستوى (، فتقرر ان تنجز الثانوية بمستويین عبارة عن منحدر األرضیةأثناء إنجاز مشروع ثانوية سیدي غیالس كانت     

فانجز الطبوغرافي الوثیقة الموضحة في ) و اإلدارة و األخر لقاعة الرياضة ،المطعم و المبنى السكني للمبنى البیداغوجي

  : - 2-الشكلموضحة في ونتائجھا من بین العملیات التي قام بھا ، العملیة  - 1-  الشكل

  :الدراسة االولى  

LSUP = 1.75m       Lméd =1.60m       LInf=1.45m   CG=34.018gr   CD=366.018gr   HA = 1.50m  

 ما إسم ھذه العملیة؟ -1

 Vo و Vأحسب الزاوية العمودية  -2

 .DABحدد المسافة االفقیة  -3

 .ΔHABاحسب فرق المناسیب  -4

 منسوب منھا إستنتج -1- ماذا تمثل الوثیقة في الشكل -5

  Aالنقطة

 .Bاحسب منسوب النقطة  -6

  

  : الثانیةالدراسة 

  . )2/3الصفحة(نتائجھا مدونة في  و2000gوزن العینة قام المخبر المختص بتجربة،  التربةنوعیة  لمعرفة    

 .ما إسم ھذه التجربة و ما الھدف منھا -1

 .أكمل الجدول على الورقة المرفقة -2

 ).قطر الغرابیل على المحور األفقي، نسبة المار على المحور العمودي(أرسم البیان على الورقة المرفقة  -3

 .حلل نتائج المنحنى ثم صنف الحبیبات من حیث النوع،  األبعاد و النسب المئوية -4

 

  : الثالثةالدراسة 

  : -3-الشكلشكل جدار اإلستناد الفاصل بین المستوى االول والثاني موضح في    

 أحسب إحداثیات مركز الثقل للشكل  -1

  ).XG , YG(المركب 

 للشكل المركب أحسب عزم العطالة -2

 )X0 , Y0(بالنسبة للمحاور المركزية 

 أحسب عزم العطالة للشكل المركب -3

 (Y)و  )X( للمحورينبالنسبة 

  )3/3الصفحة تدون اإلجابات على (
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  .....................................................:اللقب      .........................................:اإلسم 

 mmالرفض المتراكم  mmالرفض  mmالغرابیل   الرقم
الرفض المتراكم 

%  
 %المــار 

1  20  320       

2  16  342       

3  12.5  160       

4  10  120       

5  8.0  210       

6  6.3  100       

7  5.0  60       

8  2.5  120       

9  1.25  230       

10  0.63  115       

11  0.16  150       

  

  :حسب النسب التالیة...................................................................................................................المنحنى  -4

 % ............= النسبة) .       مم..............  - مم (...........الرمل  -

 % ............= النسبة) .       مم..............  - مم (........... الحصى -

 % ............= النسبة) .       مم..............  - مم (........... الحجارة -

  ھذه الورقة المرفقة ترجع مع ورقة اإلجــابة
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 جدول النتائج للدراسة الثالثة

  

 

-1- الشكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ھذه الورقة المرفقة ترجع مع ورقة اإلجــابة

 

 

 الشكل الرقم
 المساحة

(m2) 

 عزم العطالة  عزم العطالة الرئیسي عزم السكون مركز الثقل

XG (m) YG(m) S/X(m3) S/Y(m3) I0/X (m4) I0/Y(m4) IXX   (m
4) IYY  (m 4) 
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      الشكل المركب

  
  

 

 Aالنقطة 
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