
 اختيارى من خارج القسم:مقرر سوهاج جامعة

 الثانى الفصل الدراسينهاية 

  (4102 مايو42) 

 الفرقة األولى كهرباء

 ساعات 3:الزمن كلية الهندسة

 
 على أن يكون السؤال األول منهم ولن يلتفت مطلقا الى اجابة السؤال السادسأجب عن خمسة أسئلة فقط 

Part 1 

 (درجة 41) -:السؤال األول

 أكمل العبارات التالية

 .................،................،...................،:................طبقا لمراحل التنفيذ والطرح الىالرسومات المدنية  تنقسم -

......... ولى عن ويجب أال يقل عدد األسياخ فى المتر الط........... عند تسليح البالطات الخرسانية يكون التسليح الرئيسى فى  -

 ............. وأال يقل قطر السيخ المستخدم عن 

 ................                      ،...................،................على مل الرسومات الكهربية تتش -

سة الشروط التى تتضمن بعد اعتماد ميزانية المشروع االبتدائية يطرح العطاء بين شركات المقاوالت بعد االطالع على كرا -

 ................                     ،...................،................ :اآلتى

فى تصنيف الرمل، ..........بين الركام الصغير والكبير، بينما يستخدم منخل رقم الفصلفى ..........يستخدم المنخل رقم  -

 .درجة نعومة األسمنتالتعبير عن فى ........ ويستخدم منخل رقم 

بعددد االنتهدداء مددن عمددل الجسددات للموقددا وعمددل اال تبددارات الالرمددة يددتم اعددداد تقريددر نهددائى مددن استشددار  الموقددا والددذ   -

 ..................،............،..............،............يتضمن

 (درجة 41) -:السؤال الثانى

 فىاالعتبارخاللمراحلصبالخرسانة؟ماهىاالعتباراتالخاصةالتىيجبأنتؤخذ-أ

 ا تبار الشد؟أثناء  عينة الحديد المراحل المختلفة التى تمر بينمستعينابالرسم-ب

 وضحماالفرقبينفاصلالهبوطوفاصلالتمددموضحااجابتكبالرسم؟-ت

 قارنبينأساساتالقواعدالمنفصلةواللبشةأوالحصيرة؟-ث

 (درجة 41) -:السؤال الثالث

 -:أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ( ×)أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( √)ضع عالمة 

 )   ( تستخدم الطريقة الرطبة فى صناعة األسمنت فى مصر -1

 )   ( العرموس هو اللحام األفقى بينما المرقد هو اللحام الرأسى بين الطوب -2

 )   ( ساعات  8يجب أال يقل رمن الشك االبتدائى لالسمنت عن نصف ساعة والنهائى ال يقل عن  -3

 )   ( عند اعداد المقايسة االبتدائية للمشروع يتم وضا أعمال المواسير والكابالت الكهربية بالعدد -4

 )   ( فى االنشاء الهيكلى ستنتقل األحمال من األسقف الى الكمر الى األعمدة الى التى تحتها حتى األسا -5

 )   ( طبقات 3يستخدم الخيش المقطرن كعارل حرارة لألسقف ويكون على  -6

 )   ( البالطة أو الكمرة بحر عند توقف صب الخرسانة واستكماله فى اليوم التالى يتم التوقف فى منتصف -7

 )   ( الهبوط المنتظمتستخدم السمالت للربط بين القواعد الخرسانية لمنعها من  -8

للحصول على  رسانة ذات مقاومة عالية لألحمال يجب  لط الركام الكبير والصغير بنسبة تعطى  -9

سم 55= ركام  ليط المساحه السطحية النوعية له 
2
 . جرام/

)   ( 

وهو مقاس أصغر فتحة منخل تسمح  M.N.S))ب  عن المقاس االعتبار  األكبر للركاميعبر  -15

 .الصغيرعلى األقل من الركام الكبير أو % 95بمرور 

)   ( 



Part 2 
Q4: - Draw N.F.D, S.F.D and B.M.D for the shown beam. (20 mark) 

 
Q5- Find the reactions and the forces in link (if any) for the given structures 

(20 marks) 

 
Q6: - Draw N.F.D, S.F.D and B.M.D for the shown Frame: (20 mark) 

 
 

 بالتوفيق،،،، مع تمنياتى انتهت األسئله

 طلعت على أحمدد .م.أ     



 اختيارى من خارج القسم:مقرر جامعة سوهاج

 نهاية الفصل الدراسي الثانى

 ( 4102 مايو) 

 الفرقة األولى كهرباء

 ساعات 3:الزمن كلية الهندسة

 
 أجب على جميع االسئلة

Part 1 

 (درجة 41) -:السؤال األول

 أكمل العبارات التالية

 .فى تصنيف الرمل،..........بين الركام الصغير والكبير، بينما يستخدم منخل رقم الفصلفى ..........يستخدم المنخل رقم  -

 ................                      ،...................،................على  االنشائيةمل الرسومات تتش -

بعددد االنتهدداء مددن عمددل الجسددات للموقددا وعمددل اال تبددارات الالرمددة يددتم اعددداد تقريددر نهددائى مددن استشددار  الموقددا والددذ   -

 ..................،............،..............،............يتضمن

 .................،................،...................،:................الى آلسقف الخرسانيةا تنقسم -

 البحر المجاور ........... وتمتد الى      ...........  عند االسياخ فى البالطات الخرسانية  تكسيحعند  -

المقاوالت بعد االطالع على كراسة الشروط التى تتضمن بعد اعتماد ميزانية المشروع االبتدائية يطرح العطاء بين شركات  -

 ................                     ،...................،................ :اآلتى

 (درجة 41) -:السؤال الثانى

 ؟وضحباختصارتسلسلاالعماللدورواحد-ج

 ؟ وضحالتكاملفىالخواصبينحديدالتسليحوالخرسانة-ح

 ؟رسوماتاالعمالالكهربيةورسوماتاالعمالالمعماريةرقبينوضحماالف-خ

 قارنبينأساساتالقواعدالمنفصلةواللبشةأوالحصيرة؟-د

 (درجة 41) -:السؤال الثالث

 -:أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ( ×)أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( √)ضع عالمة 

 )   ( ساعات  8يجب أال يقل رمن الشك االبتدائى لالسمنت عن نصف ساعة والنهائى ال يقل عن  -1

فتحة منخل تسمح بمرور  أكبروهو مقاس  M.N.S))ب  عن المقاس االعتبار  األكبر للركاميعبر  -2

 .الصغيرعلى األقل من الركام الكبير أو % 95

)   ( 

 )   ( فى االنشاء الهيكلى الى التى تحتها حتى األساس الكمرالى  عمدةاالتنتقل األحمال من األسقف الى  -3

 )   ( عند اعداد المقايسة االبتدائية للمشروع يتم وضا أعمال المواسير والكابالت الكهربية بالعدد -4

 )   ( فى صناعة األسمنت فى مصر الجافةتستخدم الطريقة  -5

 )   ( طبقات 3لألسقف ويكون على يستخدم الخيش المقطرن كعارل حرارة  -6

 )   ( البالطة أو الكمرة بحر عند توقف صب الخرسانة واستكماله فى اليوم التالى يتم التوقف فى منتصف -7

 )   ( للربط بين القواعد الخرسانية لمنعها من الهبوط المنتظم الميدتستخدم  -8

للحصول على  رسانة ذات مقاومة عالية لألحمال يجب  لط الركام الكبير والصغير بنسبة تعطى  -9

سم 25= ركام  ليط المساحه السطحية النوعية له 
2
 . جرام/

)   ( 

 )   ( بين الطوب االفقىبينما المرقد هو اللحام  الرأسىالعرموس هو اللحام  -15

   



Part 2 

 
Q4: - Draw N.F.D, S.F.D and B.M.D for the shown Frame: (20 mark) 

 
 
 

Q5: - Draw N.F.D, S.F.D and B.M.D for the shown beam. (20 mark) 
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