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الجزء األول5.21( :ن)
في إطار انجاز سد لتجميع المياه قررت وزارة األشغال العمومية بالتعاون مع مكتب دراسات القيام بالدراسات
الطبوغرافية من تمثيل لشكل األرضية ورسم مخططات ،وكذا اخذ القياسات الالزمة قبل البدء في انجاز المشروع.
تمثل الوثيقة المرفقة صورة لمخطط طبوغرافي للمنطقة المراد استغاللها.
 )1ماذا تمثل الخطوط الموضحة في الوثيقة؟ عرفها.
 )2ماذا تمثل األرقام التي في الوثيقة؟ أحسب الفترة الكنتورية .e
 )3أذكر خاصيتين من خواص الخطوط الموضحة في الوثيقة.
قام طبوغرافي بوضع جهاز مزولة في النقطة Aوص ّوب نحو النقطة  .Bثم وضع الجهاز في النقطة  Bوص ّوب نحو
النقطة  .Cيمثل الشكلين في الورقة المرفقة وصفا لكل عملية.
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أحسب المسافتين األفقيتين  ABوBC
أحسب الزاوية  iفي كل حالة.
أحسب  Hفي كل حالة.
أحسب فروق المناسيب  HABوHBC
أحسب مناسيب النقاط  BوC
قدم وصفا لشكل األرضية الذي تعبر عنه الخطوط الموضحة في الوثيقة؟

يعطى HA = 8m :و (Ha = 1.6 mارتفاع الجهاز)

الجزء الثاني521( :ن)
بعد الدراسات الطبوغرافية المنجزة ،تقرر انجاز دراسة تقنية قام بها المهندس المدني ،تضمنت معرفة الخصائص
الهندسية لمقطع السد .تمثل الصورة الموالية مقطعا للسد المراد إنجازه.

 )1أحسب عزم العطالة  IGY ، IGXللمقاطع البسيطة.
 )2أحسب عزم العطالة  IOY ، IOXللمقطع الكلي.
مالحظة:
 تمثل أنصاف الدوائر في الشكل قنوات في السد لمرور المياه
 يتم أخذ رقمين بعد الفاصلة
 استعن بالجدول الموالي في الحساب (أعد رسم الجدول على ورقة اإلجابة)
العناصر المساحة
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الوثيقة5

Lsup = 3.102 m
Linf = 1.254 m
V = 99.51 gr

Lsup = 2.505 m
Linf = 0.735 m
Lméd = 1.62 m
V = 100.532 gr
Ha = 1.6 m
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