
 

 أحمذ ته تيقاسم: اىسٕذ .1اىمذرسح اإلػذادٔح تاىمىار 

 4-3-2-1 أساسٓ 9: اىمستُِ . فٓ اىتزتٕح اىتنىُىُجٕح2االختثار اىنتاتٓ 

 .1: اىضارب . دقٕقح30: اىزمه .2012 فٕفزْ 08: اىتارٔخ

 999:اىزقم       .االصالح

ط قا ن9.5                                                                               :اىتمزٔه األَه
 .وؼتثز اىقطؼح اىمُشُرٔح اىممثيح جاوثا تزسم مىظُرْ

َقذ تم تؼزٔف ٌذي اىقطؼح أسفيً تثالثح مساقظ 
 .مىقُصح

 :اىؼمو اىمطيُب
أتمم تؼزٔف ٌذي , تاستؼماه أدَاخ اىزسم َىُحح اىزسم

 :اىقطؼح ب
 .اىمسقظ اىزأسٓ -

 .A-Aاىمسقظ اىٕسارْ َفق اىقطغ  -

 .B-Bاىمسقظ اىؼيُْ َفق اىقطغ  -

 :مالحظح
َخاصح )وأخذ تؼٕه االػتثار دقح اىزسم َوظافح اىُرقح 
   . (اىخطُط اىسمٕنح َاىزقٕقح َخطُط اىتخذٔش
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B B 

A 

A B-B 

A-A 

 علوي يساري رأسي 

ىالوجر  x 0.5 0.5 
 x 1 1 الخقة الورتع

الخقة 
 االسطواني

x 1 1 

 x 1 1 4 هجاري

 x 1 1 التخذيش
 x 0.25 0.25 التسوية

 4.75 3.75 1 الوجووع
 



 

 طقا ن10.5                                                                             :ثاوٓاىتمزٔه اه

 .وؼتثز اىصُرج اىفُتُغزافٕح ىميزمح متؼذدج االتجاٌاخ
أما ػه اىثزغٓ اىمشار ىً فٓ اىصُرج فٍُ مُضُع 

 .اىتمزٔه
 :أشطة اىخطأ فٓ اىجمو اىتاىٕح -1

   اىفنٕه تٕه اىزتظ: َظٕفح اىثزغٓ . أ

 اىمتحزك اىفل تىقو إىّ اىذَراوٕح حزمتً تحُٔوأَ 

 ىذا اىقطز االسمٓ ىيثقة M25اىقطز االسمٓ ىيثزغٓ  . ب

 M25     M25x0,8 M2.5     :  ػيّ اىفل ٌُ

ىذا اتجاي اىيُىة  (RH)اتجاي اىيُىة ػيّ اىثزغٓ  . ت

 ٍٔم ال     ٔمٕىٓ     ٔسارْ:       ػيّ اىفل

ىذا شنو اىيُىة , (M)شنو اىيُىة ػيّ اىفل مثيث  . ث

  (M)مثيث       (Tr)مىحزف شثً:  ػيّ اىثزغٓ

  ٍٔم ال             (Rd)دائزْ                   
 .توساقطو الخالحة هنقوصة (حيج نعتثره هخقوتا طوليا) فيوا يلي الرسن التعريفي لثرغي الولزهة نعتثر -2

 :اىؼمو اىمطيُب
 :أتمم تؼزٔف ٌذا اىثزغٓ ب, تاستؼماه أدَاخ اىزسم َىُحح اىزسم

 .اىمسقظ اىزأسٓ -

 .A-Aاىمسقظ اىٕسارْ َفق اىقطغ  -

 .B-Bاىمسقظ اىسفيٓ َفق اىقطغ  -

 .قم تتزقٕم اىيُىة فقظ
 :مالحظح

  . (َخاصح اىخطُط اىسمٕنح َاىزقٕقح َخطُط اىتخذٔش)وأخذ تؼٕه االػتثار دقح اىزسم َوظافح اىُرقح 
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 رأس الثرغي

 طرف الثرغي

0.5 x 4 = 2 

B-B 

A-A 

الخقة  التخذيش التسوية الترقين الجولة
 الطولي

-الرأس: الحذ الخقة العوودي
 القضية

قاع 
 اللولة

قوة 
 اللولة

نهاية 
 اللولة

الحافتين 
 الوشطوتتين

 

1,75  
1 

x x x x 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 الرأسي 

2,5 0,25 0,5 0,25 0,25 x 0,5 0,5 x 0,25 اليساري 

 السفلي 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 3,25

 

M16 

74 


