
 الفصل االول   

 -مزاحم انشبء انمجبنً :

 ٓب٢ٛ اُخطٞاد اُٞاعت اػزٔبدٛب ُزؾو٤ن ا١ ٓؾشٝع ٛ٘ذع٢ ؟ -ط

 .إ٤ُٚاُؾبعخ  ٓذٟ ٝ أٛذاكٚ ٝٝمغ كٌشح أُؾشٝع  -1 -ط

  -ط/ ٓب٢ٛ اٗٞاع ٝاٛذاف أُؾبس٣غ ؟

 ٓؾبس٣غ خذ٤ٓخ :ٓضَ أُذاسط ،أُالػت ،اُذٝائش. -1 \ط 

 اعزضٔبس١ رغبس١ : ٓخبصٕ ،اث٤٘خ رغبس٣خ ،)ٓٞالد( . -2      

 ُزِج٤خ ؽبعبد رضج٤ذ : دٝس كشد٣خ ٝ ٓغٔؼبد ع٤ٌ٘خ ػبٓخ . -3      

 ٓؾبس٣غ راد هبثغ خبؿ : ٓؾبس٣غ اُش١ ٝ اُغذٝد ،ٝاُطشم. -4       

 ؟ ٢ٛ دساعخ اُغذٟٝ ٓب -ط

ٓزخققخ ُـشك دساعخ أُؾشٝع مٖٔ االٛذاف  ٢ٛ اُذساعبد اُز٤ِ٤ٌٔخ اُز٢ روّٞ ثٜب عٜبد اعزؾبس٣خ-ط

 ٝ رؼ٤٤ٖ اكنَ اُغجَ ُِزق٤ْٔ ٝ اُز٘ل٤ز ٝ االعزضٔبس. ح أُؾذد

 . )كؼب٤ُبد أُؾشٝع ٝ أُٞافلبد اُؼبٓخ (تفبصٍم متطهجبت انمشزًع  -2

 ط / ٓب٢ٛ رلبف٤َ ٓزطِجبد أُؾشٝع ؟

 اػذاد ٜٓ٘بط ػبّ ٣ؾَٔ كؼب٤ُبد أُؾشٝع ًبكخ .-1ط /  

 رؾذ٣ذ االٌٓب٤ٗبد أُزٞكشح ُِٔؾشٝع ٓضَ أُجِؾ أُشفٞد ،اُضٖٓ أُزٞكش ُالٗؾبء ،ٓٞهغ اُؼَٔ، أُٞاد      -2       

 االٗؾبئ٤خ أُزٞكشح ، االعِٞة أُؼٔبس١ ٝ االٗؾبئ٢ أُلنَ ٖٓ اُ٘ٞاؽ٢ االهزقبد٣خ ٝاُز٘ل٤ز٣خ .            

 -انتصمٍم انينذطً :-3 

ؽٌَ  ػ٠ِ) اٌُٜشثبئ٤خ ٝ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ....( ٤ٔ٤ٔخ أُؼٔبس٣خ ٝ أُذ٤ٗخ ٝاُخذ٤ٓخَ اُزق٤ٝٛٞ ٝمغ ًبكخ اُزلبف

 ر٘ل٤ز اُؼَٔ . خططبد ٝ ٓٞافلبد ٝٝصبئن ٓ

 ٓب اُز١ ٣غت إ رؼذ ػ٤ِٚ اُزقب٤ْٓ اُٜ٘ذع٤خ ُٔؾشٝع ؟ -ط

 .  Mpa=ton/m^2ٝ روبط ثٞؽذح      Bearing Capacityرؾَٔ اُزشثخ  -1-ط

 -ك٢ اُؼشام . ٣ٝوغْ ًٔب ٢ِ٣ :ؿبُجب ٝ         

 B.c = 15 mpa  :ؽٔبٍ اُؼشام  -



 B.C =100ث٤ٖ ؽٔبٍ ٝ ٝعو اُؼشام   -

 B.c = 7-8 mpa              ٝعو اُؼشام -

 B.c = 4 mpa               ع٘ٞة اُؼشام  -

 ٝ ٣غزلبد ك٢ ٓؼشكخ رؾذ٣ذ ٗٞع االعظ ًٔب ع٤ؤر٢ الؽوب .

 ( ٝ اسرلبػٚ ػٖ أُؾشٝع أٝ اُج٘ب٣بد أُغبٝسح .   elevation:o.oٓغزٞئ اعبط أُ٘ؾؤ )اٍ   -2

 .ٝ أُغبس١  ٙ ٓخ الٗؾبءٗٞع االعظ ٝ أُبدح اُالص ػ٠ِ ٣ؤصش ٓغزٞئ أُبء اُغٞك٢ ك٢ أُ٘طوخ )ٝ اُز١  -3

 -انتنفٍذ : -4

 ػذد اعب٤ُت ر٘ل٤ز االػٔبٍ اُج٘بئ٤خ ؟ –ص 

 أُوذٓخ ٖٓ أُوبٍٝ ٝ أُوبسثخ ُِغؼش اُزخ٢٘٤ٔ . ٗؤخز أهَ االعؼبس -اعِٞة أُ٘بهقبد : -1 -ج

ٝ رؾ٤ٌَ ُغ٘خ ٖٓ هجَ فبؽت اُؼَٔ  أُؾشٝع ُٜب عِطخ اداس٣خ ٝ ٓب٤ُخ ُِز٘ل٤ز ٝ اُقشف  -ر٘ل٤ز اُؼَٔ أٓبٗخ : -2

 ٓوبٝالد صب٣ٞٗخ. ٛ٘ب ٣غضأ أُؾشٝع )اُلوشاد( ا٠ُ

ك٤ش ًَ االٌٓبٗبد ٝ اال٣ذ١ ُز٘ل٤ز اُؼَٔ ٝدٕٝ ٣وّٞ اٌُبدس اُل٢٘ ُقبؽت أُؾشٝع ثزٞ -اُز٘ل٤ز أُجبؽش : -3

 اُزغضئخ اُئ ٓوبٝالد صب٣ٞٗخ.

 ٓب ٢ٛ خطٞاد اُز٘ل٤ز ٝ االعشاءاد اُنشٝس٣خ هجَ ٓجبؽشح ثبُز٘ل٤ز ؟ -ص

 اعزؾقبٍ اعبصح اُج٘بء  -1 -ج

 رغ٤٤ظ أُٞهغ ٝ رغ٣ٞزٚ . -2

 ٝعبئَ االرقبٍ. اٌُٜشثبء ٝ أُبء ٝ أُغولبد ٝالصٓخ ه٤ِخ كزشح أُؾشٝع ٓضَ ُرٞك٤ش اُخذٓبد اُؼبٓخ ٝ ا -3

 اؽشػ ػ٤ِٔخ ث٘بء أُؾشٝع ثخطٞاد رؼزٔذ ؽ٤ٖ االٗؾبء ؟ -ص

 ٓؼشكخ اثؼبد اُوطؼخ ٝ ؽذٝدٛب ٖٓ اُغٜخ اُجِذ٣خ أٝ ا١ عٜخ ػبئذح ُٜب . -1 -ج

 (.Bench mark ) ٓ٘غٞة ٓؼشٝف ٝ صبثذ ٝ ٣غٔئ أُشعغ اٗؾبء أٝ اػزٔبد  -2

االسك ثٔبدح اُجٞسى أٝ ا١ ٓبدح رؼط٢ ُٕٞ  ػ٠ِ وشاد أُؾشٝع كٝٛٞ ػ٤ِٔخ سعْ  -غ :اُزخط٤و ُِٔٞه -3

 ٝامؼ .

 ؟ ٝرغو٤طٚ ػ٠ِ اسك أُؾشٝعػالٓخ ٣ؼزٔذ سعْ كوشاد أُخطو أٝ اعضائٚ  -ص

٤زٚ ٝعو ًَ عضء ك٢ (: ٝٛٞ خو ٓشعؼ٢ دال٢ُ ٣غت رضجCenter line خو أُشًض أٝ أُؾٞس ) ػ٠ِ ٣ؼزٔذ  -ج

ا١ ٓؾشٝع ٓضَ اُغذسإ اٝ اُؾٞاسع أٝ اُغغٞس أٝ االٜٗبسأٝ اُغذٝد أٝ االٗلبم ..... ٝٓ٘ٚ ٗخو أٝ ٗؾذد اُغبٗج٤ٖ 

   -ٝ ٣زْ سعٔٚ ا٣نب مٖٔ ٓوبهغ اُؼَٔ اُزلق٤ِ٤خ . ٝ ًٔب ٢ِ٣ :

 



 

 

 ٤ًق روغْ اٗٞاع االث٤٘خ ؟؟ / ص 

  -ؽغت هش٣وخ اُز٘ل٤ز : -1 - ج

 ر٘ل٤ز ع٤ٔغ اُلوشاد ُالػٔبٍ مٖٔ ٓٞهغ اُؼَٔ ٝ ا٣غبث٤زٚ ؽش٣خ ُِٜٔ٘ذط ك٢ اُز٘ل٤ز. -: انجبس مٌقؼً - أ

 -:طهجٍبتوٝ 

 ٣ؾزبط ا٣ذ١ ػبِٓخ ًج٤شح ٝٓزؼذدح االف٘بف . -   1

 ر٤ٜئخ أُٞاد اال٤ُٝخ ك٢ عبؽخ اُؼَٔ . -    2

  األ٤ُٝخم٤بع ًج٤ش ك٢ أُٞاد  -   3

 . ٤ت األخشٟالٗغبص ٓوبسٗخ ٓغ األعبُثط٢ء ثب -   4

 األث٤٘خ اُؼبٓخ .ٝٛزا االعِٞة ٓزجغ ك٢ ٓؼظٔٚ دٝس اُغٌٖ اُؾخق٤خ ٝ 

   عبٛضح ٓق٘ؼخ ك٢ ٓؼبَٓ ٓزخققخ خبسط  إٗؾبئ٤خعزخذاّ ٝؽذاد ب٣٘لز ث -: انجبس طبثق )انجنبء انجبىش( -2

 أُٞهغ ػبدح . ٓضَ ) ث٘ب٣خ هغْ أُذ٢ٗ اُؾب٤ُخ(.

 ٓب٢ٛ ٤ٔٓضاد اُج٘بء اُغبٛض؟ -ص

 عشػخ اُز٘ل٤ز  -1 -ج

 اُزؾٌْ ك٢ أُٞاد ٝاُ٘ٞػ٤خ  -2    

 خلخ اُٞصٕ -3    

 هِخ اال٣ذ١ اُؼبِٓخ . -4    

 ِٜٔ٘ذط . : ػذّ رشى ؽش٣خ ُ طهجٍبتو 

                                                                                                                                   

  -: ت انتصمٍم االنشبئًظح - ة

ؽٔبٍ ُالسم٤بد )اُغوٞف( ٛٞ ث٘بء ٓؾٌَ ٖٓ ٤ٌَٛ ؽبَٓ ٖٓ االػزبة ٝ االػٔذح روّٞ ث٘وَ اال -: انجنبء انيٍكهً -1

 عظ .األ ٝاُغذسإ ا٠ُ

 ٓب ٢ٛ اٗٞاع ا٤ُٜبًَ مٖٔ االث٤٘خ ؟-ص

  -ٝ ٖٓ ٤ٔٓضارٚ : ذنٍةؼىٍبكم م -1 -ج

 عشػخ اُز٘ل٤ز ٝ اُزش٤ًت  -1

 اُشكغ ػ٘ذ اُؾبعخ  -2

 ٣ٌٖٔ اعزؼٔبُٚ ٓشح صب٤ٗخ. -3

  -طهجٍبتو :

 اُٞهب٣خ ٖٓ اُؾش٣نا٠ُ ٣ؾزبط  -1

 اُق٤بٗخ أُغزٔشح  -2

 

 



  -كم خزطبنً :ىٍ-2

 .خشعبٗخ ٓغِؾخ ٓقجٞثخ ٓٞهؼ٤ب  - أ

 ٓغجوخ اُقت .  - ة

  -: *ممٍشاتيب

 ؽش٣خ أُقْٔ-4    ٓوبٝٓخ ع٤ذح ُِؾش٣ن.-3            ًِلزٜب اهَ ٖٓ أُؼذٕ.-2      ٓٞادٛب اال٤ُٝخ ٓؾ٤ِخ  -1

 صو٤ِخ اُٞصٕ  -1 -: طهجٍبتيب 

 ٝهذ اٗؾبئٜب ه٣َٞ —2

 .رؾزبط اُئ ع٤طشح ٗٞػ٤خ ك٢ االٗزبط ٝ اُز٘ل٤ز -3

 

 

( ٣Bearing wallsزْ ٗوَ االؽٔبٍ ٝ االعٜبداد ٖٓ أُ٘ؾؤ ػٖ هش٣ن اُغذاسٕ اُؾبِٓخ ) -ثنبء غٍز ىٍكهً : – 2

 ٝ ٖٓ صْ اُئ االعظ . ٝاُج٘بء ثٜزٙ اُطش٣وخ ه٤َِ اُطٞاثن .

 

ٛ٘بُي اػٔذح ٝ اػزبة خشعب٤ٗخ اٝ ٓؼذ٤ٗخ رؼَٔ ك٢ عضء ٖٓ اُج٘ب٣خ ٝ اُغذسإ اُؾبِٓخ ك٢  -ثنبء مشتزك : – 3

 اُغضء االخش . 

 ػبتق انمينذص أً مذٌز  انمشزًع ؟ ػهى سمة قجم ثذء انمشزًع انتً تعغ المب ىً انخطٌات انؼمهٍة ان -ص

  -ج

االهالع ػ٤ِٜب ٝ اخز كٌشح ا٤ُٝخ ػٜ٘ب ٖٓ ؽ٤ش ٗٞع خططبد ٝ ٔٝ اُ (Tendersا٤ٌُٔبد ) اُز٘بدس  اعزالّ عذاٍٝ -1

 ت ٝ أُٞاد اال٤ُٝخ اُالصٓخ ٝ خضٜٗب ....٤اُؼَٔ ٝ هش٣وخ اُز٘ل٤ز ٝ أُ٘بع

ُِزؤًذ ٖٓ ٝعٞد ػٞاسك اٝ ٓؼٞهبد ُِؼَٔ أٝ أ١ رذخَ ٖٓ عٜبد أٝ ٓؾبس٣غ  -ح ٓٞهغ اُؼَٔ ٝ أُؾشٝع :ص٣بس -2

اال٤ُٝخ اُز٢ ٣ٌٖٔ االعزلبدح ٜٓ٘ب ك٢ أُٞاهغ ٓٔب ٣ٞكش ُ٘ب ٓجبُؾ  اخشئ ٝ ًزاُي ٓؼشكخ ا٤ُٔبٙ اُغٞك٤خ ٝ أُٞاد

 ًج٤شح ) ٓضَ اُزشثخ أُغبٝسح ُؾبسع ه٤ذ االٗؾبء ...(

رغ٤ٜض أُٞاد االٗؾبئ٤خ ٝ كؾقٜب ُِزؤًذ ٖٓ عٞدح اُ٘ٞػ٤خ ٝٓالئٔخ أُٞافلبد . ًٝزاُي ٣زغٜض عضء ٖٓ أُٞاد ٝ  -3

ُـشك اُزؤًذ ٖٓ فالؽ٤زٜب ٝثؼذ اُزبًذ ٖٓ ٗغبؽٜب ٗطِت ٖٓ  ٔخزجشاخز ػ٤٘خ ٜٓ٘ب )ٗٔٞرط( ٝ اسعبُٜب اُئ اُ

 . stock  اُزغ٤ٜض ٤ٌُِٔخ ًِٜب ٝكن اعِٞة اٌُذط أُوبٍٝ

 ؟ Stock  كذص انمٌاد ػشف  -ط

ٝٛٞ ًٞٓخ أُٞاد االٗؾبئ٤خ أُغٔؼخ كٞم اسك ٓؼ٤٘خ ٓؼذح ُٜزا اُـشك ٓغجوب ٝ ٓوؾٞهخ ٝ ٗظ٤لخ ٝ ٓوشٝءح  -ط

ُي ال٣ٌٔ٘٘ب ٞاد االٗؾبئ٤خ اُذاخِخ ُِٔٞهغ ار ثـ٤ش ره٤بط ٝرسػخ أُ ُ٘ب ٓ٘زظْ ٌُِذط ٤ُزغ٠٘ٔ٘بع٤ت ٝ ثؾٌَ اُ

 ٓؼشكخ ؽو٤وخ ا٤ٌُٔخ أُغٜضح .

  ٤ًstockق ٣ٌٖٔ ه٤بط ٓٞاد ٓغٜضح ُِٔٞهغ ٝ ٌٓذعخ )ؽغبة (٤ًٔخ اٌُذط  -ص

  -ج

 ّ كوشاد اُؼَٔ .ذ ٓغجن ٌُٔبٕ ٝ ٓٞهغ ًذط أُٞاد ثٔب ٣خذرؾذ٣ - أ



 ٝر٘ظ٤ق االسك رؾذ اٌُذط .هؾو   - ة

ٓضَ ػٔٞد ًٜشثبء ٓغبٝس   Bench markهشاءح ٓ٘بع٤ت االسك ثبُٔوبسٗخ ٓغ ٗوطخ االفَ أُشعغ   -ج        

 ٗوطخ( . 55-50أٝ فجخ أٝ ؽ٢ء آخش . ٝثٔؼذٍ )

 )اُِٞس٣بد( ٝاؽذ ٣الفن االخش ٝثؼذ االٗزٜبء ٖٓ ٝمغ أُٞاد  اُغ٤بسادٝمغ أُٞاد ػٖ هش٣ن رلش٣ؾ  -د

َ ُِغٞاٗت .ٝاعزؼٔبٍ أٝ اُؾل )ًش٣ذس( أُ٘ؾشف ثؤعزؼٔبٍ أُذسعخٗغؼَ ؽٌَ اٌُذط )اٌُٞٓخ( اهشة ثؾجٚ  -ه

 . اٌُذط سف )ًشى( ُزؼذ٣َ اُغطؼ ػ٠ِػٔبٍ كٞم اٌُذط ثؤ٣ذ٣ْٜ ٓـب

ٝ ٖٓ هشػ اُلشه٤ٖ ػٖ ٗوطخ  (B.Mٗؤخز هشاءح ُ٘وبه كٞم اٌُذط ٖٓ عذ٣ذ ثبُٔوبسٗخ ٓغ ٗوطخ االفَ ) -ً

ػٖ هش٣ن اخز هشاءاد ؽٍٞ اٌُذط  حؽشب. )ًٔب ٣ٌٖٔ إ ٗغزخشط االسرلبع ٓجHightأُشعغ ٗغزخشط االسرلبع 

 ادم . ٠ُُٝالسك اُ٘ظ٤لخ ٝ ًزُي كٞهٚ ٝ هشػ اُوشائز٤ٖ ٗغزخشط االسرلبع( ٌُٖٝ اُؾبُخ اال

ٓغطشح كٞم اٌُذط  ػ٠ِ ط٢ )اُل٤زخ( ثؤخز اُوشاءح اخز هشاءح اُؼشك ٝاُطٍٞ ػٖ هش٣ن هشاءح أُوبط اُؾش٣ -س

اٌُذط ٝ  ػ٠ِ اعلَ اٌُٞٓخ ٝ اُضب٤ٗخ ٖٓ ا اُ٘وطخ اُز٢ ر٤ِٜب أُغطشح اال٠ُٖٝٓ عٜخ ٝ ٓوبثِزٜب اعلَ اٌُٞٓخ ٝ 

 ٌٛزا . ٝٛزا ْٜٓ ٤ُزغ٘ئ ُ٘ب اخز اُوشاءح اُقؾ٤ؾخ ٝاُذه٤وخ .

 -ٜٓٔخ ٝخطشح ك٢ هشاءح اٌُذط : ةمالحظ** 

ذا اُغٜز٤ٖ اٌُذط أٝ أُٞاد ػٖ هش٣ن ًٞادس أُٜ٘ذط االٓ٘بء ؽقشا الٕ ا١ ص٣بدح ُوشاءح )اُل٤زخ ث٤ذ اؽ رزْ هشاءح

 .ػٖ هش٣ن اُـؼُِٔوبٍٝ  ٣غزلبد ٜٓ٘ب  ثبُض٣بدح ( ٣ؤد١ اُئ رشاًْ اخطبء

 -:ؽغْ اٌُذط )اٌُٞٓخ( ِطٍٞ ٝ اُؼشك ٝ االسرلبع ٗؾقَ ػ٠ِٖٝٓ اخز ٓؼذٍ اُوشاءاد ُ

 

* ٓؼذٍ االسرلبع  ( avg.widthٓؼذٍ اُؼشك)  * avg.lenght)ٓؼذٍ اُطٍٞ )

(avg.Hight)  =  (vْاُؾغ ) . 

 

 -(: 8سعْ اُغزٞى )عٌزؼ أة 

 

 

 

)ري اًغَ( رؾَٔ  one exelٖٝٓ ٓؼشكخ ا٤ٌُٔخ ثبُٔزش أٌُؼت اػالٙ ٝ ػِٔ٘ب أُغجن ثبٕ اُغ٤بسح اؽبد٣خ االًغَ 

ٓزش ٌٓؼت  15)دثَ اًغَ( رؾَٔ  Double Exelٓزش ٌٓؼت ، ٝاُض٘بئ٤خ االًغَ  6ك٢ ؽبُخ آزالء ؽٞمٜب ة 

ك٤ٌٔ٘٘ب إ ٗبٓش أُغٜض )أُوبٍٝ( ث٤ٌٔخ اُغ٤بساد أُطِٞة رغ٤ٜضٛب ُز٘بعت ؽبعخ أُؾشٝع ،ٝرُي ثزوغ٤ْ ٤ًٔخ 

 -( ػ٠ِ ؽَٔ اُغ٤بسح ثبٌُٔؼت :3اٌُذط )ّ^

 ؽغْ ؽٞك اُوالة  \ػذد اُغ٤بساد )اُوالثبد( = ؽغْ اٌُذط 

No. of truck = Volume of stock / Volume of Truck 



 ُِزي اًغَ 3( ّ ^ 6ؽغْ ؽٞك اُغ٤بسح = )

              

 ُِذثَ اًغَ 3( ّ^ 15= )                        

 أُؾبس٣غ ٝ خقٞفب ثؼذ اُزخشط اٗؾبء هللا .أُؼِٞٓبد ٜٓٔخ عذا ك٢ اُؾ٤بح اُؼ٤ِٔخ ك٢  ٛزٙ -:مالحظة 

 

  -اطئهة من انمٌقغ :        

 ْ ٤ًٔخ اُشَٓ ٝاُؾقئ ٝاُؾذ٣ذ ٝ اُغٔ٘ذ اُالصٓخ ُٔؾشٝع ؟ً -ص         

 ا٣ٖ ٗلشؽ أٝ ٗغٔغ أٝ ٗٞصع أُٞاد ؟-ص         

 َٛ أُٞاد ٓطبثوخ ُِٔٞافلبد ؟ -ص         

 

 Earth worksاالػمبل انتزاثٍة : 

 ٓبرا ر٘وغْ ؟ ٓب ٢ٛ االػٔبٍ اُزشاث٤خ ٝ ا٠ُ -ط

٢ٛ ًَ االػٔبٍ أُزؼِوخ ثٔبدح اُزشثخ ٖٓ ؽلش٣بد ٝدكٖ ٝ سؿ ُِٞفٍٞ ُِٔ٘بع٤ت اُالصٓخ ٝاُشؿ أُطِٞة  -ط

  -: فلخ اُٜ٘ذع٤خ أُطِٞثخ ٣ٝ٘وغْ ا٠ُثٔب ٣ؾون أُٞا

 excavationsاُؾلش٣بد اُزشاث٤خ       - أ

 earth fillingاالٓالئ٤بد اُزشاث٤خ )اُذكٖ(      - ة

 ًِلخ ك٢ اُؼَٔ اُؾلش٣بد اّ االٓالئ٤بد ٝ ُٔبرا ؟  ػ٠ِ ا٣ٜٔب ا -ص

 اُؾلش٣بد ٌُٜٞٗب رؾزبط ا٠ُ ػذح خبفخ ٝ ًٞادس ك٤٘خ ٓزخققخ ٝرغزـشم ٝهذ اًجش .ج /  

  ٓب ٢ٛ اُؼٞآَ أُؾذدح العِٞة اُؾلش ؟ -ص

  -ج

 هج٤ؼخ اُزشثخ  -1

 ؽٌَ أُوطغ أُؾلٞس  -2

 ًِلخ اُؼَٔ  -3

 water tableأُبء اُغٞك٢  -4

 الصّ ُِؾلش .ُاُضٖٓ ا -5

 د عٞاٗت اُؾلش ك٢ االػٔبٍ اُزشاث٤خ ؟ بجػالّ ٣ؼزٔذ ص -ص



  -ج

 هج٤ؼخ اُزشثخ ٝ خٞافٜب  -1

 moisture contentاُشهٞثخ  ٓؾزٟٞ -2

 ػٔن اُؾلش  -3

 ٤خ أُغبٝسح ُِؾلش جاالػٔبٍ اُغبٗ -4

 ٓب ٢ٛ أُغبكخ اُؼٔٞد٣خ اُٞاعت اُزٞهق ػ٘ذٛب ك٢ ؽلش االعظ ٝ أًبٍ اُؾلش ٣ذ٣ٝب  -ص

اُؾلش أُطِٞة ٝ أًبٍ اُؾلش ٣ذ٣ٝب   عْ اػ٠ِ ٓغزٟٞ 25ُؾلبسح(ُٔغبكخ )ٓ٘غٞة( ٣زٞهق اُؾلش ثب٥ُخ )ا -ج

 ٝرغ٣ٞزٚ ٝ رؼذ٣ِٚ ًٕٞ االُخ ال رؼط٢ ػٔن ؽلش ٓزغب١ٝ ٌَُ اعضاء االعبط .

 -: earth fillingاالمالئٍبت انتزاثٍة 

 ٓب ٛٞ عٔي اُزشثخ أُوؾٞهخ ٖٓ االسك اُطج٤ؼ٤خ رؾذ أ١ آالءاد ؟ٝ ُٔبرا اُوؾو؟ -ص

 عْ ٖٓ اُزشثخ اُطج٤ؼ٤خ هجَ اُجذء ثبُؼَٔ ُٞعٞد ٓٞاد ػن٣ٞخ ٝ عزٝس ٝ آالػ ك٤ٜب .٣15وؾو  -ج

 ؟Compactionُٔبرا ٗؾذٍ االسك )ٗشؿ( اُزشثخ  -ص

  -ج

 سؿ اعضائٜب ٝ اًغبثٜب اُوٞح أُؼ٤٘خ .  -1

 عؼِٜب ٓوبٝٓخ ُالؽٔبٍ أُغِطخ ػ٤ِٜب .  -2

 ك٢ ؽبُخ سؿ اُزشثخ )اُؾذٍ( ٓب ٛٞ اُغٔي اُز١ ٣غت إ ال ٗزغبٝص ك٢ ًَ هجوخ . -ص

 عْ ثؼذ اُشؿ ٣25غت إ ال ٣زغبٝص عٔي اُطجوخ أُشفٞفخ ع٤ذا ػٖ  -ج

 ٓب٢ٛ ٗغجخ اُؾذٍ ُطجوخ االسك اُطج٤ؼ٤خ ؟ -ص

 %(  88 )  -ج

 ٓب٢ٛ اٗٞاع اُؾبدالد أُغزؼِٔخ ك٢ أُؾبس٣غ اُٜ٘ذع٤خ ٝ ٌَُ ٗٞع رشثخ ؟ -ص

  -ج

 sheep foot rollersْ٘    ؽبدالد امالف اُـ -1

 رغزؼَٔ ُِزشثخ أُزٔبعٌخ .

 smooth wheel rollersؽبدالد ٓضدٝعخ )االٓبّ كٞالر ٝاُخِق اهبس٣ٖ ٓطبه(  -2

 sub baseٝ اُشَٓ )اُخبثو(  اُؾق٠ٝخ٤ِو  اُؾغش أٌُغشٝ  اُؾق٠رغزؼَٔ ُِزشة اُؾج٤ج٤خ ٝ 



 اإلعلِز٢ٝاُخِق . رغزؼَٔ ك٢ ؽذٍ أُض٣ظ  األٓب٢ّٛٝ اعطٞاٗبد ؽذ٣ذ٣خ ك٢  Tandem اإلهبسؽبدالد ؽذ٣ذ٣خ  -3

 ) اُزج٤ِو ( كوو .

 pneumatic rollersؽبدالد االهبساد اُٜٞائ٤خ  -4

 .و ثؼذ اعزؼٔبٍ اُؾبدُخ أُضدٝعخ اُزج٤ِ ٝرغزؼَٔ ُؾذٍ ٝرؼذ٣َ اُزشثخ اُؾج٤ج٤خ ًٝزُي ك٢

 

 Foundationsالطض      ا

 ٓب اُز١ ٣ؾذد ػٔن االعبط ؟ -ص

 -ج

 Bearing capacity هج٤ؼخ اُزشثخ ٝ هجوزٜب  -1

 الد اُطوظ )اُجشد ، اُؾش، االٗغٔبد(ؽب -2

 ٓغزٞئ أُبء اُغٞك٢  -3

 ٓٞهغ االعبط ك٢ أُ٘ؾؤ  -4

 رؤص٤ش االث٤٘خ أُغبٝسح  -5

 االؽغبس اُزغ٤ِ٤ٔخ  ػ٠ِ ٓؾبُٝخ ػَٔ االعبط ثؾ٤ش ال ٣ٞصش  -6

ٓضَ االػٔبٍ اُقؾ٤خ ٝ اٌُٜشثبئ٤خ ٝ  (under grondػالهخ االعبط ٓغ اُخذٓبد أُٞعٞدح رؾذ االسك ) -5

 ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ. 

 *روغْ اُزشثخ ثبُ٘غجخ ُزؾِٜٔب اُئ رشثخ هبثِخ ُالٗنـبه ٝ اُضب٤ٗخ ؿ٤ش هبثِخ ُالٗنـبه 

 االعظ ؟ػذد اٗٞاع  -ص

 -ج

٣غزؼَٔ ٓغ اُغذسإ اُؾبِٓخ ،٣ٌٕٝٞ ٖٓ اُخشعبٗخ اُؼبد٣خ اٝ أُغِؾخ ٝهذ٣ٔب ًبٕ ٣غزؼَٔ   -:االطبص انجذاري -1

 اُطبثٞم أُقخشط ٓغ ٓٞٗخ اُغٔ٘ذ.. ٓضَ اُج٘ب٣بد اُؼبد٣خ ٝ اُذٝس اُغ٤ٌ٘خ .)ػشك االعبط اًجش ٖٓ اسرلبػٚ(.

 ؟ (code  ACIُالعظ ؽغت أُٞافلخ األٓش٤ٌ٣خ )  (minimum)ٓبٛٞ اُغٔي االدٗئ  -ص

  -ج

 عْ ُالعبط ٖٓ اُخشعبٗخ ؿ٤ش أُغِؾخ .20الروَ ػٖ  - أ

 عْ ُالعبط ٖٓ اُخشعبٗخ أُغِؾخ .15الروَ ػٖ  - ة

 ؟}*عٔي االعبط(2عٔي اُغذاس + ) {ٓبرا رؼَٔ ك٢ ؽبُخ رغبٝص ػشك االعبط ثٔٞعت اُزق٤ْٔ أُؼبدُخ  -ص

 رذسط ك٢ اُغذاس اُؾبَٓ اٝ ػَٔ رذسط ك٢ االعبط اُخشعب٢ٗ .ػَٔ -1ج/             

 ص٣بدح عٔي االعبط . -2



(  boxاعزؼٔبٍ رغ٤ِؼ اٗؾبئ٢ ثذٕٝ رـ٤٤ش عٔي االعبط .٣ٌٕٝٞ آب هجوخ ٝاؽذح اٝ هجوزبٕ ) -3 

 ؽغت االؽٔبٍ أُغِطخ ٝ هٞح اُزشثخ .

 ؟؟ اس عبسٓبرا رؼَٔ ك٢ ؽبُخ ؽلش ٝػَٔ اعبط عذاس١ ٓالفن ُذ/ ص  

  -ط

 ذسط هبثٞه٢ كٞم االعبط رٗؼَٔ  -1

 االعبط .  رغ٤ِؼ ٓوطغ -2

 ا٣ٖ رغزؼَٔ االعبط اُغذاس١ أُذسط ؟ -ص

هُٞٚ عذاس  ػ٠ِك٢ أُٞهغ ٝ االسك راد ا٤َُٔ اُؼب٢ُ ٓضَ ؽٔبٍ اُوطش أٝ ؽبسع رٝ ٤َٓ )اٗؾذاس( ػب٢ُ ٝ  -ج

 كبالعبط ٛ٘ب ٖٓ ٛزا اُ٘ٞع .

ٓ  ح ٝ أخشٟ كٞم اسك داس ع٢ٌ٘ هذ٣ْ رْ ٓشح كٞم اسك عذ٣ذَٛ ٣خزِق االعبط ارا رْ اُج٘بء  -ط  ؟؟ ٚٛذ

 ج /

(.آب  consolidation of soil= zeroٗؼْ كبُزشثخ رؾذ اُج٘بء اُز١ رْ ٛذٓٚ ٣ٌٕٞ ك٤ٜب اٗنٔبّ اُزشثخ ًبٓالً ) 

 اُغذ٣ذح كزؾزبط ا٠ُ ٝهذ ٝاؽٔبٍ )ؽذٍ (  ُِٞفٍٞ ُزُي ٝٛزا ٣ؤصش ػ٠ِ ٗٞع ٝاثؼبد االعظ.

 ٣غزؼَٔ ك٢ أُٞاهغ اُز٢ ٣ٌٕٞ رؾَٔ االعٜبد ُِوـ ك٤ٜب )اُزشثخ( ػب٤ُب .  -انشزٌطً : االطبص-2

 ثٔبر ٣ٔزبص االعبط اُؾش٣ط٢ ؟  -ط

٣ؼَٔ ًؼزت )عغش   -3ؽبعض ُؾشًخ أُبء اُغٞك٢ .  -2عشػخ اُز٘ل٤ز ًٞٗخ ٓوطغ ٝاؽذ ثٔبدح ٝاؽذح .  -1  -ط

Beamعبط .( ػ٤ٔن ٣وبّٝ اُ٘ضٍٝ اُ٘غج٢ ؿ٤ش أُ٘زظٔخ ُال 

"ٝ ؽب٤ُب ٣زْ ر٘ل٤ز ٌٛزا اعبط ك٢ اُذٝس اُغ٤ٌ٘خ ٝ ثبمبكخ ؽذ٣ذ رغ٤ِؼ ٝ رو٤َِ االسرلبع ٣ٝطِوٕٞ ػ٤ِٚ )سثبه ( ٝ  

 ر ؾذٍ االسك رؾزٚ ."

)هبػذح اُغغش ( اٝ ث٘بء.. ٝ ٣ٌٕٞ pierاٝ دػبٓخ عغش  ٣ٝcolumnغزؼَٔ ُ٘وَ ؽَٔ ػٔٞد  -االطبص انمنفزد :-3

( Tie beams.)هٞاػذ اُذٗي( ك٢ اُج٤ٞد اُؼبد٣خ ٣ٝشثو ث٤ٖ االعظ أُ٘لشد عغٞس )ٓشثغ اٝ ٓغزط٤َ اُؾٌَ 

  -ًٝٔب ٢ِ٣ :

 ُٔغزٟٞ هبػذح االعبط .     Tie beams: -به اسم٢   سث   -أ    

 عْ( .40سث به خشعب٢ٗ اػ٠ِ ٖٓ هبػذح اُؼٔٞد ٝرؾذ ٓغزٟٞ اُجبدُٞ ُٔغزٟٞ ٣لنَ إ ٣ٌٕٞ )  -ة     

 ؟    D.P.Cٓبٗغ اُشهٞثخ  ٓبرا ٗؼ٢٘ ثغبف -ط

(عْ ٣نبف ُٜب ٓبدح ٓبٗؼخ ُِشهٞثخ رغ٠ٔ    20-10ٝٛٞ فجخ اػز٤بد٣خ خشعب٤ٗخ ؿ٤ش ٓغِؾخ ػبدح ثغٔي ) -ط

 )ع٤ٌب ( ٝ اُقجخ ثؼشك اُغذاس ٌَُٝ هٍٞ أُ٘ؾؤ ػذا كزؾبد االثٞاة كز زشى .



 (عْ روش٣جب . ؟40اُجبدُٞ ة)ُٔبرا ٣غت إ ٣ٌٕٞ اُشثبه ُالعبط أُ٘لشد ك٢ اُذٝس رؾذ ٓغزٟٞ  -ط

( عْ ٛٞ 40ُـشك إٓشاس ؽجٌخ ٤ٓبٙ اُقشف اُقؾ٢ )أُغبس١( ٝ أُبء ٝ....... ثبُٔغبكخ ث٤ٜٖ٘ ٝ اٍ) -ط

 اسرلبع عِٞط أُوؼذ اُؾشه٢ ُِقؾ٤بد ُٝٞعٞد فبئذح اُشٝائؼ )٢ًِ( اعلِٚ .

 َٛ ٣ٞعذ اٗٞاع اخشٟ ؿ٤ش اُخشعبٗخ ٖٓ االعبط أُ٘لشد ؟ _:ص 

بُي اعظ خؾج٤خ ُج٘ب٣بد ٓؤهزخ ٝٛ٘ب ٖٓ اُنشٝس١ ٓؼبُغخ اُخؾت ٤ٔ٤ًب٣ٝب ُٔوبٝٓخ اُؾؾشاد ٗؼْ ٛ٘ –ج 

اُقذأ اٝ ،ٝاُشهٞثخ ، ٝ ًزُي ٛ٘بُي ٖٓ ٓوبهغ كٞالر٣خ ؽذ٣ذ٣خ ٓذُل٘خ ٓغ مشٝسح فجـٜب ثقجؾ ٓنبد ُالًغذح 

 رـط٤زٚ ثطجوخ خشعب٤ٗخ ٝاه٤خ رؾ٤طٚ ًبٓال .

 

  -: combined footingاالطبص انمتصم -4

ٛٞ اعبط ٓ٘لشد ٣ؾَٔ صو٤ِٖ ٓشًض٣ٖ ٖٓ  ػٔٞد٣ٖ ٓخزِل٤ٖ ٓزوبسث٤ٖ ٣ٌٕٝٞ ثؾٌَ ٓغزط٤َ ٓز٘بظش ك٢ 

ؽبُخ رغب١ٝ ٓوذاس اُضو٤ِٖ أُشًض٣ٖ اٝ ثؾٌَ ٓغزط٤َ ؿ٤ش ٓز٘بظش اٝ ؽجٚ ٓ٘ؾشف اٝ ٓغزط٤ِ٤ٖ ػ٘ذ 

 رجب٣ٖ ٓوذاس اُضو٤ِٖ أُشًض٣ٖ اٝ ػ٘ذٓب ٣ٌٕٞ اؽذٛٔب ٓالفوب ُوطؼخ عبس .

 ٗغزؼَٔ ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ االعبط ؟؟  ٠ٓز -ص

  -ج

 ػ٘ذ ٝعٞد ػٔٞد٣ٖ اؽذٛٔب ٓالفن ُغذاس داس ٓغبٝس . -1

 اُؼٔٞد٣ٖ. ػ٠ِ رجب٣ٖ اُضو٤ِٖ أُشًض٣ٖ  -2

 

 . cantilever footingاالطبص اننبتئ :  -5

ٛزا االعبط ُالػٔذح اُخبسع٤خ ػ٘ذٓب   ت )عغش( خشعب٢ٗ ٗبر٢ء ٓغِؼ . ٣ٝؼَٔاعبع٤ٖ ٓ٘لشد٣ٖ ٣شثو ث٤ٜ٘ٔب ػز

 رٌٕٞ ٓالفوخ ثؾذٝد اث٤٘خ ٓغبٝسح.

.ٝثؼشك  (C.Lٗلظ أُؾٞس ) ػ٠ِ ٝٛٞ اعبط ُؼذح اػٔذح روغ  : continuous footingاالطبص انمظتمز : -6

 صبثذ ٝهٍٞ ٣غب١ٝ ٓغٔٞع أُغبكبد ُٔب ث٤ٖ اُغ٘برش .ٝاؽ٤بٗب ٣زْ فت اعبط ٓغزٔش ٓغ ػزت ٝع٘بؽ٤ٖ ٗبرئ٤ٖ .

 

ٝٛٞ فجخ خشعب٤ٗخ ٓغِؾخ اعلَ ع٤ٔغ أُ٘ؾؤ رٞصع االؽٔبٍ ثبٗزظبّ   -: Raft foundition االطبص انحصٍزي -5

(عْ.ٝرٌٕٞ ٛ٘بُي اػزبة ٓوِٞثخ ك٢ أُ٘بهن راد أُبء اُغٞك٢ اُؼب٢ُ ُزغ٤َٜ كشػ 50أٝ  60-20ٝاُغٔي )

 ش١   هجوبد ٓبٗغ اُشهٞثخ ك٢ االعلَ .ٝك٢ أُ٘بهن راد ا٤ُٔبٙ اُغٞك٤خ اُو٤ِِخ رٌٕٞ اُغغٞس اعلَ االعبط اُؾق٤

 

 

٣غزؼَٔ ك٢ االث٤٘خ اُضو٤ِخ اُز٢ ُٜب ٓغبؽخ ٓٞهغ ٓؾذٝدح ٝرشثزٜب اُلٞه٤خ  -: buoyancy found االطبص انطفٌ -8

  )اُؼ٤ِب( مؼ٤لخ ال روب ّٝ االؽٔبٍ أُغِطخ ػ٤ِٜب .

 



 َ ػ٘ذ اُؾلش ٝ اُز٘ل٤ز ك٢ االعبط اُطلٞ ؟غغزؼٗ أُبر -ص

 ُزو٤َِ كشفخ ؽذٝس اٗزلبؿ اُزشثخ . ج /

 

   -اطض انذػبمبت : -9

ٛٞ االعبط أُٞعٞد اعلَ اُغغٞس ًوبػذح ُ٘وَ اؽٔبٍ اُغغش ٝٓب كٞهٚ ُالسك ٣ٌٕٝٞ ؽٌَ ٓوطؼٚ اٗغ٤بث٤ب 

 اٝ دائش١ ُزغ٤َٜ ٓشٝس أُبء ؽُٞٚ.

 ٣غزؼَٔ ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ االعبط ؟ ٓز٠ -ص

  -ج

 ػ٘ذٓب ٣زؼزس اعزؼٔبٍ االعظ اُؾق٤ش٣خ أٝ اُشًبئض . -1

 هجوبد اُزشثخ اُو٣ٞخ . ػ٠ِ ػ٘ذٓب رٌٕٞ ٓغبؽخ هبػذح اُذػبٓخ ثغؼخ ًبك٤خ ُزٞص٣غ اؽٔبٍ اُذػبٓخ  -2

 ارا اسدٗب اٗؾبء داس ع٢ٌ٘ ك٢ اسك ٓ٘خلنخ ػٖ اُؾبسع أُغبٝس كٔب ٗٞع االعبط أُطِٞة ؟ -ص

د ٝ كٞهٚ سثبه االسك أُغبٝسح ُِوطؼخ ٝٛ٘ب ٓ٘خلنخ ك٘٘قؼ ثؼَٔ اعبط ٓ٘لش ثٔب إ االعبط ٣ؼزٔذ ػ٠ِ -ج

 ُِغشػخ ٝرغ٘ت اُشهٞثخ .(عْ ٖٝٓ اُخشعبٗخ أُغِؾخ . 40اُجبدُٞ ة) رؾذ ٓغزٟٞ

ؽبكخ هش٣جخ ُٜ٘ش ٓ٘خلل ٓبرا ٗؼَٔ ؟ٝمؼ االعبثخ  إ ٗ٘قؾٚ ُؼَٔ اعبط ُوطؼخ اسك ػ٠ِارا هِت صثٕٞ  -ص

 ٓغ اُشعْ ؟

(؟ ٝث٤ٜ٘ٔب ثبُشعْ  boxؼَٔ هجوز٤ٖ )ٗغزؼَٔ هجوخ ؽذ٣ذ رغ٤ِؼ ك٢ االعبط أُ٘لشد ُِٝوٞاػذ ٝٓزئ ٗغز ٓز٠ -ص

 ؟ 

 ؟ اد ؟ ُٝٔبرأُ٘ؾب ػ٠ِ ،اال٢ٗ ( خطٞسح ٍ )أُ٘زظْ ، اُزلبم٢ِ ٝا١ اٗٞاع اُ٘ض -ص

 

 أُ٘ؾؤد ؟ ػ٠ِ ٓب٢ٛ ٓقبدس االٛزضاصاد اُز٢ رؤصش  -ص

  -ط

 اٛزضاصاد صُضا٤ُخ  -1

 اٛزضاصاد ٖٓ رؾـ٤َ أٌُبئٖ اُضو٤ِخ  -2

 ك٢ أُ٘ؾآد؟ settlementُٔبر ٣ؾذد اُ٘ضٍٝ  -ص

  -ج

 دكغ رساد اُزشثخ ٗلغٜب . -1

 اٗزوبٍ هغْ ٖٓ رساد اُزشثخ اُز٢ رؾَٔ االصوبٍ اُئ اُزشثخ أُغبٝسح . -2

 روِـ ؽغْ اُلشاؿبد ث٤ٖ رساد اُزشثخ . -3



 رـ٤ش ك٢ رش٤ًت اُزشثخ ا٤ٌُٔب٢ٌ٤ٗ ثٞعٞد اُنـو . -4

 ُٔبرا ٗؾلش االعظ ُِج٘ب٣بد ؟؟ -ص

  -ج

 ٝاؽذ  ُٞصٕ االسك ٝعؼِٜب ثٔغزٟٞ -1

 ُِٞفٍٞ ُطجوخ ه٣ٞخ ٗجذاء اُؼَٔ ػ٤ِٜب . -2

 ُِٔؾبكظخ ٝ اخلبء االعظ اُز٢ رٌٕٞ ػشمخ  ُِزِق ٝاٌُغش ػ٘ذٓب رٌٕٞ ك٢ اُخبسط . -3

  -:  pilesانزكبئش  

 substructureثبهٖ االسك رؾذ االعظ )رؾذ عطؼ االسك  اُغضء أُ٘ؾؤ اُ٘بهَ ُالؽٔبٍ ا٠ُ ٢ٛ -اُش٤ًضح :

هجَ ٖٓ عظ اُئ االسك ًٝزُي ك٢ اع٘بد هجوبد اُزشثخ اُز٢ رزؼشك ُذكغ عبٗج٢ ( ٝر٘وَ اؽٔبٍ أُ٘ؾؤ ث٤ٖ اال

 .  compactionٝ اُغذٝد ًٝزُي ك٢ دى أٝ سؿ اُزشثخ ملبف االٜٗبس

  11انجٌاة ص ػذد اْٛ اعزؼٔبالد اُشًبئض ؟  -ص

 ٗغزؼَٔ اعظ اُشًبئض ثذال ػٖ االعظ اُغطؾ٤خ ؟  ٓز٠ -ص

  -ج

 ثؼ٤ذ ػٖ عطؼ االسك .ارا ًبٕ ػٔن اُطجوخ اُو٣ٞخ  -1

 ػ٘ذٓب رٌٕٞ ٓغبؽخ االسك ُِج٘ب٣خ ال رٌل٢ ُؾَٔ صوَ اُج٘ب٣خ ثؤعظ عطؾ٤خ . -2

ػ٘ذدٓب ال٣ٌٖٔ ؽلش االعبط ُٞعٞد اث٤٘خ ٓالفوخ ُٜب اعبط هش٣ت ٖٓ عطؼ االسك ٝػ٘ذٛب ٣ٌٕٞ ػشمخ  -3

 ُِزقذع ٝ اُٜذّ 

 ٤خ )ػب٤ُخ أُِٞؽخ( أُبء االسم٢ )اُغٞك٢( ٓشرلغ أٝ رٌٕٞ اُزشثخ ِٓؾ ػ٘ذٓب ٣ٌٕٞ ٓغزٟٞ -4

 ػ٘ذٓب رٌٕٞ اُذساعخ ا٤ٌُٔب٤ٌ٤ٗخ ُِزشثخ رزطِت اعزؼٔبٍ ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ االعظ ػٖ ؿ٤شٙ  -5

 ف٘ق اُشًبئض ؟ -ص

 -ج

 ؽغت هش٣وخ ٗوَ االؽٔبٍ ُِزشثخ )االسك( . –أ  

ك٢ اُزشثخ اُش٤ِٓخ ٝر٘وَ االؽٔبٍ ثبالؽزٌبى اُغبٗج٢ ُِش٤ًضح ٓغ  َرغزؼٔ -: friction pilesس٤ًضح اؽزٌبى : -1

 )سد كؼَ عبٗج٢ ( ؽُٜٞباُشَٓ 

ٜٓ٘ب  َٔ ك٢ اُزشثخ اُز٢ رٌٕٞ ك٢ اعلِٜب رشثخ أٝ هجوخ اهٟٞٝرغزؼ -: bearing pilesس٤ًضح رؾَٔ)ػٔٞد( : -2

 )فخش٣خ( ٛ٘ب سد كؼَ اعلَ اُش٤ًضح .

َٔ ُالؽٔبٍ اُؼب٤ُخ عذا ٝرٌٕٞ هجوبد االسك اعلَ اُش٤ًضح ؿ٤ش ٝرغزؼ -س٤ًضح ٓؾزشًخ )اؽزٌبى +رؾَٔ( : -3

 ًبك٤خ ُؾِٜٔب ٝٛ٘ب ٗؾزبط ُالؽزٌبى ك٢ اُغبٗت 

    ٣64لنَ اعزؼٔبٍ ٗٞع ٝاؽذ ٖٓ اُشًبئض ك٢ أُٞهغ اُٞاؽذ ؟؟ عٞاة ؿ  أُبر -ص



  -ؽغت ٓٞاد اُش٤ًضح :-ة

 ك٢ أُ٘بهن اُضبثزخ ٝأُبء اُغٞك٢ اُو٤َِ اُجؼ٤ذ ٝالثذ إ رؼبُظ ثٔٞاد ٤ٔ٤ًب٣ٝخ ٓنبدح ُِزِق ٝ اُؾؾشاد  -اُخؾج٤خ : -1

 -اُخشعب٤ٗخ : -2

 ٜٝٓ٘ب ٓغجن اُقت ٝ االخش ٓغجن االعٜبد ٝ اُقت. precast pileس٤ًضح ٓغجوخ اُقت  - أ

 piles cast in siteس٤ًضح فت ٓٞهؼ٢ )ؽلش(  - ة

 اُـطبء اُخشعب٢ٗ أُغٔٞػ ثٚ ك٢ اُش٤ًضح اُخشعب٤ٗخ ؟ٓبٛٞ عٔي  -ص

 (عْ 5-4) -ج

 

 ،هشم  sheet pilesبث٤ت .... أٝ فلبئؼ ٔذح أٝ اٗ)ؽِٔبٕ ًج٤ش اُؾغْ( أٝ اػ H-pileٓوبهغ  -أُؼذ٤ٗخ : -3

Driven اُزشثخ . ا٠ُ 

 بّ ُِٞفٍٞ ُِؼٔن أُطِٞة ِؾ٤ٔٓضارٜب ٣ٌٖٔ ٝفَ هطؼخ ثؤخشئ ثبُ

 ٓالػ ٝاُقذأعِج٤برٜب رزآًَ ثبال

  -ؽغت هشم ر٘ل٤زٛب : -ط

 ك٢ اُؼشام. -عْ(كٔب كٞم 35س اٝ هٍٞ اُنِغ ) االهطبسًبئض ؽلش )االهطبس اُؼب٤ُخ ٝر٘لز ك٢ أُٞهغ( . -1

س٤ًضح ك٢  15.ٌٖٓٔ هشم )دم( سًبئض دم )ٓغجوخ اُقت ٝ اهطبس فـ٤شح ٝ اُؼذد ًج٤ش ( ٜٝٓ٘ب ٓغجن االعٜبد  -2

 ا٤ُّٞ اُٞاؽذ.

 . 54ٓب٢ٛ اُج٘زٞٗب٣ذ ؟ اُغٞاة ؿ  -ص

٢ٛ اُ٘غجخ اُز٢ روَِ ٖٓ رؾَٔ اُش٤ًضح ٗز٤غخ عٔغ اص٘بٕ أٝ  -( : grop reductionٓبٛٞ ػبَٓ اُز٘و٤ـ ) -ص

 % ُزغغ سًبئض .28ُش٤ًضر٤ٖ ٓزغبٝسر٤ٖ ٝ  %6اًضش ٖٓ اُشًبئض ٝرُي ُِزٞك٤ش ك٢ هجؼخ اُشًبئض . ٝاُ٘غجخ ٢ٛ 

 ح ؟؟ٓب٢ٛ هشم كؾـ رؾَٔ اُش٤ًض -ط

  -ط

 . dynamicكؾـ اُزؾ٤َٔ اُذ٣٘ب٢ٌ٤ٓ اُؾش٢ً   - أ

 . static     كؾـ اُزؾ٤َٔ اُغبًٖ  - ة

 pull out testكؾـ اُؾذ )عؾت(    -ط

 ٌكً )الساكن(التحمٌل االستات

 

 



 ماهً ممٌزات و سلبٌات الركائز الخرسانٌة ؟؟ -س

 و اجهادها  ةنوعٌة الخرسان انٌة مسبمة الصب ٌمكن السٌطرة علىالممٌزات : للركائز الخرس -ج

  -ومن سلبٌاتها :

 صعوبة تؽٌر طول الركٌزة ان تطلب العمل ذلن  - أ

الكلفة العالٌة و الصعوبة لرفع الركٌزة من التربة اذا انكسرت فً التربة لبل الوصول للعمك المطلوب فً الترب  - ب

 الموٌة .

 الجهد عن الركائز مسبمة الصب ؟؟ل استعمال الركائز الخرسانٌة مسبمة الصب مسبمة ضٌف الماذ -س

 -بما ٌلً : ز مسبمة الصب و االجهاد عن االخرىتمتا -ج

 اكبر التصادٌة )تتطلب ممطع اصؽر ( لنفس الموة . -1

 ٌمكن ربط لطعة بؤخرى -2

 وزنا من مسبمة الصب االعتٌادٌة لتحملها لالجهادات  ٌمكن دلها بمطارق اعلى -3

 ؟؟ مع الرسم ؟ pile capعرؾ لبعة الركائز  -س

ضمن المجموعة الواحدة للركائز ..و  على هً صبة خرسانٌة مسلحة جامعة لكل الركائز ا -لبعة الركائز : -ج

 (سم تمرٌبا وربط حدٌد التسلٌح للركائز مع حدٌد المبعة و تحاط المبعة بالمالب 55الركائز ل) على تتم بتكسر ا

تعمٌة لمبعة مستوٌا ومفروش حصئ خابط محدول وربما طبمة وفك المطلوب وتصب الخرسانة .. وٌكون اسفل ا

 ..تحت صبة المبعة .

  55*الرسم ص 

 concrete worksالخرسانة     أعمال

تتكون من مزٌج متجانس تمرٌبا من جسٌمات حبٌبٌة صلدة متنوعة المماسات تعرؾ  إنشائٌةمادة  -الخرسانة :

و الرمل ٌربط بمادة الصمة هً االسمنت ومادة ملٌنة مزٌتة وهو الماء  الحصى( وٌشمل  aggregateبالركام )

 وفٌها فجوات هوائٌة و ؼازٌة 

 عدد مكونات الخرسانة ووضحها بمخطط توضٌحً ؟؟  -س

 ( فً الكتاب المنهجً.2-5شكل ) -ج

 السمنت  -1

 الماء  -2

 والرمل( الحصىالركام) -3

  admixturesافات المض -4

 

 رسم بالكتاب



 

 

 ٌفضل استعمال كل منها ؟عدد انواع السمنت البورتالندي , واٌن  -س

  -ج

 :ٌستعمل فً كل الحاالت عدا التً ٌذكر استعمال ؼٌره  سمنت بورتالند اعتٌادي -1

: ٌستعمل فً الحالة العامة و خصوصا عند تعرض الخرسانة للكبرٌتات أو فً مناطك  سمنت بورتالند المعدل -2

 الجو الحار 

 عندما ٌطلب رفع المالب مبكرا  -أ -: سرٌع التصلب سمنت بورتالند -3

 فً االجواء الباردة  -زٌادة التحمل فً االٌام االولئ بعد التصلب  ج -ب

 ر جسوفً الصبات الضخمة مثل ال -أ -: سمنت بورتالند واطًء الحرارة -4

 فً االجواء الحارة -ب

طك عامة االمالح وكذلن االعمال المالمسة للتربة ٌستعمل فً المنا -: سمنت بورتالند مقاوم لالمالح الكبرٌتٌة -5

 فً االسس .

 الطلس )اللبخ االبٌض( -صناعة الكاشً  ج -فً النثر  ب -أ -: سمنت بورتالند االبٌض -6

 ( أو المالمس للتربة D.P.Cاي انواع االسمنت الواجب استعمالها فً الخرسانة تحت مستوئ البادلو ) -س

 . لألمالحاالسمنت المماوم  -ج

 اسمنت تستعمل فً الصبات الضخمة مثل السدود ؟ ولماذا  أي -س

الحرارة الن الصب وبكمٌات كبٌرة ضخمة ٌنتج كمٌة حرارة عالٌة وبخار  دي واطئنستعمل اسمنت بورتالن -ج

 خر عملٌة تصلب الخرسانة .ؤماء ٌ

لدٌنا صب كتل خرسانٌة كبٌرة )دعائم جسر( أو جدران كونكرٌتٌة ضخمة الحجم و الموجود لدٌنا كان  أذا -س

 الحرارة المتولدة ؟؟ علىسمنت عادي ماذا نفعل للسٌطرة 

 عدد انواع االسمنت الؽٌر بورتالندي ؟؟ -س

  -ج

 االسمنت الطبٌعً  -1

 عالً االلومٌنا -2

 سمنت بناء  -3

 سمنت فائك الكبرٌتات  -4

 تمددي -5



 فطنال بئرسمنت  -6

 

 aggregate:الركام    

-65هو مجموعة جسٌمات ذات مماسات متباٌنة , مادتها صلدة لوٌة ؼٌر متفاعلة مع االسمنت و الماء وتشكل 

 % من حجم الخرسانة الكلً .55

  -: إلىٌنمسم الركام 

 (المكسرة  و الصخور الحصىالرمل و  )طبٌعً :مثل -1

 الفرن , طابوق مصخرج( . خبثطابوق مكسر )كردة( , صناعً ن مثل  -2

 تدرج بفجوة  -2تدرج مستمر   -1 -: إلىٌنمسم تدرج الركام 

 عالم ٌإثر شكل الركام ؟ -س

( وكذلن   compactionالرص )الحدل إمكانٌةوفً  workabilityتشؽٌل الخرسانة  ٌإثر شكل الركام على -ج

 الفجوات و التحمل . محتوى على

 خرسانة جٌدة ؟ أنتاجأو ناعم فً مكسر كركام خشن ٌمكن استعمال الطابوق ال ال -س

 بنسبة عالٌة . أمالحلسبب مسامٌة الطابوق العالٌة و ضعؾ تحمله وشكل الطابوق بعد التكسر ووجود  -ج

  ماهً مواصفات الركام الصالح للخرسانة ؟؟ -س

  -ج

  -مواد ضارة مثل : ٌحتوي الركام على ال -1

 النباتات وفروعها(المواد العضوٌة )مثل جذور  - أ

 %5,5مجموعة الكبرٌتات  - ب

 مماومة للٌلة للملوٌات  -ج

 % وزن لكل من الركام الناعم والخشن 1تزٌد المواد الخفٌفة عن  ال -د

 %وزن من الركام الخشن 25% من الركام الناعم و1تزٌد عن  الكتل المابلة للتفتت :ال -ه

 -ً :ٌل تزٌد عن ما الماٌكرو  55)ؼربٌل( المواد المارة من منخل  -و

 المكسر % للرمل الطبٌعً رمل الحصى5 -1

 % رمل الحجر المكسر 5 -2

 % فً الركام الخشن 1 -3



 وفٌه كل المٌاسات ٌكون الركام الخشن والركام الناعم مدرج بصورة منتظمة ودون فجوات  -التدرج : -2

 األمالحو  واألحماضضارة كالزٌوت ٌكون الماء المستعمل فً خلط الخرسانة نظٌفا و خالٌا من المواد ال -الماء:

 وٌفضل استعمال ماء الشرب

 ٌستعمل ماء البحر فً الخلطات الخرسانٌة ؟ ال -س

 األمالحكمٌة كبٌرة من  ىعل نه  ٌحتويال -ج

 

 admixtures -المضافات :

 عدد انواع المضافات ؟؟ -س

  -ج

     cacl2مضافات معجلة :مثل كلورٌد الكالسٌوم  -1

  االسمنت% من وزن 5,1مضافات مبطئة :مثل السكر بنسبة  -2

ة للماء ها داخل الخرسانة تكون مادة منفرمانعة الرطوبة : مواد ذائبة فً الماء وبعد جفاؾ الماء فٌ مضافات -3

 ولاطعة لخطوط انتماله داخل المنشؤ مثل السٌكا

ؾ لونً التً ٌطلك علٌها فً العامٌة )سطمبر( وهو مضا umberر مادة االمب باستعمال -: الخضاب الملون -4

 جة حسب الرؼبة مثل النثر وفواصل السٌرامٌن و......لتؽٌٌر لون الخرسانة النات

 البنتوناٌت لمضافات محسنة المابلة التشؽٌل :مث -5

 مدةالهواء :فً االجواء الباردة المنجمضافات مفمعة  -6

 مال مادة االسمنت المواد البوزالنٌة :استعمالها ٌملل استع -5

 فات ربط الخرسانة :مثل آٌبوكسً .مضا -5

 مضافات مصلدة أو تمددٌة  -9

 ؟ اإلجهادكٌؾ ٌمكن تمسٌم تحمل الخرسانة تبعا لنوع  -س

  -ج

 تحمل الضؽط )االنضؽاط( - أ

 لوة الربط أو التالصك مع لضبان التسلٌح -تحمل المص              ه -اء          دتحمل االنثن -تحمل الشد  ج - ب

 للخرسانة ولماذا ؟ أهمٌة األكثرانواع التحمل  أي -س

 مماومة أو تحمل االنضؽاط .... -ج

 كٌؾ نعرؾ مماومة االنضؽاط للخرسانة ؟ -س



سانة داخل المكعب بمضٌب معدنً من مكان الصب وندق الخر 3(سم15بؤبعاد ) وذلن بصب مكعبات -ج

مكعبات 3مكعبات لكل نموذج )نفحص 6النموذج ووضعه فً حوض ماء بمعدل  وإخراجلعدد ثابت )تسلٌح( 

 مطلوبة .  fcبعد الصب وتمارن النتائج  25من الصب و ثالثة البالٌة ٌوم  أٌام 5منها عمر

 ؟ٌوم( 25بالممارنة مع المماومة الكلٌة ) أٌام 5كم تعطً مماومة االنضؽاط ل  -س

 (ٌوم .25من المماومة الكلٌة ل ) 2/3ٌعطً  أٌام (5مماومة الخرسانة ل ) -ج

  ؟؟ تحملهاتبعا ل اإلنشائٌةرسانة من الناحٌة كٌؾ ٌمكن تمسٌم الخ -س

   -ج

 2سم /كؽم 155>  واطئخرسانة ذات تحمل  - أ

 استعماال( األكثر) 2سم /كؽم 355-155خرسانة ذات تحمل معتدل - ب

 المهمة الحرجة( األعمال) 2سم /كؽم 355خرسانة ذات تحمل عالً < -ج

 ماهً نسبة مماومة الشد بالنسبة لمماومة االنضؽاط ؟ -س

 %من االنضؽاط ( 11- 5 )      -ج

 بالممارنة مع االنضؽاط ؟ االنحناءماهً نسبة مماومة  -س

  comprision strength% من مماومة االنضؽاط ( 23-11 )       -ج

 ماهً نسبة المص مع مماومة الشد ؟  -س

 (% من مماومة الشد 35-25ب) أعلىمماومة المص  -ج

 ماذا نعمل لزٌادة الربط مع الخرسانة ؟؟ أملسكان لدٌنا حدٌد تسلٌح  أذا -س

  365( أو 95الصبة الخرسانٌة بزاوٌة ) أطراؾنً الحدٌد فً نث -ج

 modulus of elasticityتحدٌد معٌار المرونة  علىماهً العوامل المإثرة  -س

 خواص الركام   -3عمر الخرسانة   -2السمنت     /نسبة الماء  -1 -ج

 ظروؾ االنضاج )ترطٌب الخرسانة بعد الصب (- 4

 طوانة ومة االنضؽاط للمكعب بالنسبة لالسماهً نسبة مما -س

 = مماومة االنضؽاط لالسطوانة  0.8 *مماومة االنضؽاط للمكعب المفحوص  -ج

ٌوم لنموذج اسطوانة  25كان لدٌنا فً مولع الصب لالب مكعب فمط و المطلوب مماومة الخرسانة ل أذا -س

 ( فكٌؾ نستخرج مماومة االنضؽاط المطلوب ؟؟15*35) بؤبعاد



 السإال السابك ....  إجابةنفس  -ج

 .مماومة االنضؽاط لالسطوانة  علىللحصول  *0.8بعد طب وفحص المكعب نضرب النتٌجة للمكعب 

 بماذا ٌتؤثر االنكماش فً التبدالت الحجمٌة ؟ -س

 

  -ج

 السمنت )ٌزٌد االنكماش بزٌادتها(...طردي  /نسبة الماء  -1

 نوع االسمنت  -2

 خواص الركام  -3

 رطوبة الجو المحٌط  )عكسٌة مع االنكماش( -4

 الزمن , ٌزداد االنكماش مع مرور الزمن -5

 ذ )العاللة عكسٌة من االنكماش(فسمن الجزء المن -6

 ى(ٌوم مثال ,ماذا نعمل للحصول عل55ٌوم وكان ل)25من  أكثرمماومة االنضؽاط لمكعب بعمر  أخذنا أذا -س

 ؟ٌوم 25المماومة ل 

 (115ص  )       -ج

 عرؾ الزحؾ فً الخرسانة ؟؟ -س

الخرسانة لفترة زمنٌة طوٌلة . وٌحدث بتؤثٌر  ج من بماء الحمل ساكنا و مإثر علىهو انفعال ؼٌر مرن ٌنت -ج

 الزمن .

 ماذا تتؤثر انفعاالت الزحؾ فً الخرسانة ؟ب -س

  -ج

 ممدار اجهادات التحمٌل )العاللة طردٌة بٌن الزحؾ و اجهادات التحمٌل( -1

 رطوبة المحٌط)عكسً( -2

 لتحمٌل )عكسٌة(الخرسانة عند ا عمر -3

 ردينسبة السمنت فً الخرسانة ...ط -4

 السمنت فً الخلط ....طردي ./نسبة الماء  -5

 و تتلفها ؟ هافالخرسانة و تضع علىماهً العوامل التً تإثر  -س

  -ج

 العوامل الجوٌة  -1

 الركام المتفاعل  -2

 المٌاه التً تتعرض لها الخرسانة  -3



 مماومة الحرٌك -4

 نفاذٌة الماء -5

 العزل الحراري -6

 تؤثٌر االحتكان مماومة -5

 بماذا تتؤثر الخرسانة المعرضة لالحتكان ؟ -س

  -ج

 تحمل الخرسانة =< تزداد المماومة بزٌادة التحمل -1

  w/cالسمنت    %  /نسبة الماء -2

 نوع الركام المستعمل  -3

 انهاء السطوح بصورة ؼٌر جٌدة -4

 تجانس الخرسانة  -5

      curingاالنضاج  -6

 5الخرسانة ؟ المواد الكٌمٌاوٌة علىملٌل تؤثٌر كٌؾ ٌمكن ت -س

  -ج

 بزٌادة كثافتها وتحملها  -1

 استعمال ركام صلب ؼٌر سامً  -2

  w/cتملٌل نسبة %  -3

 الل حد  ة السطح بطرٌمة تملل االمتصاص الىمعالج -4

 عدد طرق وزن )كٌل( مواد الخرسانة االولٌة و مزجها ؟ -س

  -ج

 المتراكمة  األوزانمثل المعامل و الخباطات المركزٌة ... طرٌمة  وزنٌهطرٌمة  -1

 )ضعؾ الرمل( .حصى حجم 4حجم رمل )ضعؾ(+2سمنت+1=< ٌعنً  4:2:1مثل  حجمٌهطرٌمة  -2

 والعمودٌة التً ٌمكن فٌها ضخ الخرسانة ؟؟ األفمٌةماهً المسافة  -س

 متر 355= األفمٌةالمسافة  -ج

 فً الحاالت االعتٌادٌة .       متر 45المسافة العمودٌة =    

 خرسانة جٌدة ؟؟ إلنتاجماهً العوامل الضرورٌة  -س

  -ج

 تجانس الخرسانة ومنع االنعزال  -1

 الشكل المطلوب بدلة أعطاء -2



 كثافة ممكنة  وأعلىخرسانة ذات الل محتوى فجوات  أنتاج -3

 وضع الخرسانة ورصها لبل تماسن السمنت فً الخلطة . أكمال -4

 رابط جٌد مع الخرسانة المنفذة مسبما  أعطاء -5

 خواص الخرسانة عند الصب علىة المحافظ -6

 ؟( pumpsضخ الخرسانة بآالت الضخ) و ٌتطلب ٌتؤثرماذا  -س

  -ج

 ة تشؽٌل جٌدة ٌخلطات خرسانٌة ذات لابل -1

 السمنت  بمحتوىخلطات ؼنٌة  -2

 تدرج الركام و نوعٌته  -3

 سعة المضخة  -4

 الت )المضخات(؟؟تجنبها فً عملٌة ضخ الخرسانة باآلماهً العوامل الواجب  -س

  -ج

 تفضل المزجات )الخلطات الخرسانٌة( عالٌة اللدونة  ال -1

 (ملم فً الخلطة35م عن )اللرك الٌتجاوز المماس االلصى -2

عملٌة صب جٌدة  علىفً حالة الصب للخرسانة بدون لالب ,ماهً الخطوات الواجب المٌام بها للحصول  -س

   2؟؟ األسس أعمالفً 

 

  -ج

 الصبة و رصها )حدلها (جٌدا  أسفلتسوٌة التربة  -1

 (سم 5تمل عن ) فرش طبمة من الطابوق المكسر أو الحجر المكسر أو الجلمود ال -2

( كطبمة تعمٌة و  lean concrete ,screed concreteالخرسانة العادٌة )ؼٌر المسلحة ()صب طبمة من  -3

كان هنالن ماء جوفً عالً  أذارمل(  أضعاؾ 5سمنت +1(أي) 5:1تعدٌل فوق الجلمود وبنسبة خلط )

  لألعلىالمفاجئ نمنع نفاذٌة الماء المتصاص الخبطة الناشفة للماء الجوفً وبتصلبها 

 صب الخرسانة لألسس . -4

ة المسلحة و المسماة ب الخرسان أسفللخرسانة ؼٌر المسلحة وا أعاله( 5:1)   الخلطة  نما الفرق بٌ -س

screed concrete  أوlean concrete ؟ 

الصبة .  تربٌع لمنع صعود الماء الجوفً الىتعمل للٌلة الماء )ناشفة( وتفرش فوق طبمة ال أعالهالخلطة  -ج

سم حسب الحاجة تحت الصبة المسلحة وتفصل بٌنها مادة مانع 15سم أو 5بسمن  ة هً طبمة تعدٌلوالثانٌ

 ً,.....()الناٌلون الزراعً ,المٌر السٌال الرطوبة

 لدٌمة ؟؟ عند صب خرسانة جدٌدة فوق اخرى إتباعهاماهً الخطوات الواجب  -س



  -ج

 , المواد الناعمة( األتربةتنظٌؾ وجه الخرسانة المدٌمة ) -1

 تكسٌر اجزاء السطح الرخوة للخرسانة المدٌمة  -2

 ؼسل سطح الخرسانة  -3

 (سم أو مادة االٌبوكسً 1(وسمن )1:1اء بنسبة )رش شربت كثٌؾ من السمنت +الم -4

 صب الخرسانة الجدٌدة  -5

 منها ولماذا ؟ على ماهً المسافة العمودٌة التً الٌجوز رمً الخرسانة ا -س

 (متر لكً الٌحدث عزل )فصل( المواد الخلطة .1,5المسافة ) -ج

 خرسانة سلٌمة ؟؟ علىول صحلل أتباعهاالواجب  اتظماهً المالح -س

  -ج

 المزج . أكمالفً لوالب الصب لبل مضً ثالثٌن دلٌمة من وضع الخرسانة  -1

  إسماطهاتفرٌػ الخرسانة بهدوء فً محلها وعدم  -2

 ارتفاع  ( متر1,5من ) أعلىترمً الخرسانة  ال -3

 وهكذا . األخرى(سم وترصها وثم الطبمة 35) كانت الصبة سمٌكة تنفذ كل أذاو  أفمٌةوضع الخرسانة بطبمات  -4

 .وان حدث هذا ٌرش بطبمة من االسمنت  الخرسانة فً الجو الماطر . صب ٌجوز ال -5

 صب الخرسانة بحذر فوق السطوح المائلة . -6

  األخٌرةصب  ساعات على3فوق العمودٌة لبل مضً  األفمٌةٌجوز صب الخرسانة  ال -5

     عملٌة رص الخرسانة فًما الذي نستفاد منه  -س

  -ج

 w/c  ratioاالسمنت       /نسبة الماء  إنماص -1

 رص سمن اكبر للطبمة الواحدة  أمكانٌة -2

 الخرسانة وتملٌل الفجوات الهوائٌة زٌادة كثافة  -3

 زٌادة تؽلؽل الخرسانة بٌن لضبان التسلٌح  -4

 استعمال خلطات ذات لابلٌة تشؽٌل للٌلة  أمكانٌة -5

 بعملٌة رفع الموالب  اإلسراع -6

 ؟لة فً رص الخرسانة هزازات المستعمعدد انواع ال -س

  -ج

 هزازات داخلٌة  -1

 سطحٌة  -2

 لالبٌة -3

 طاولة هزازة  -4



 عدد وسائل رص الخرسانة آلٌا ؟ -س

  -ج

 الرص بالهزازات  -1

 الرص بالكبس الهاٌدرو لٌكً )معامل البلون(  -2

 الرص بالمطارق االلٌة )فً الركائز نوع الحفر و الصب المولعً(  -3

 ؟  curingعرؾ االنضاج     -س

ض الماء فً الخلطة لحٌن وصول الخرسانة لخرسانة وتفاعلها مع الماء و تعوٌعملٌة التً تتبع صب اوهً  -ج

 الئ التصلب النهائً و التحمل المطلوب 

 ماهً اسالٌب االنضاج ؟ -س

  -ج

 الرش المستمر بالماء  -1

 الؽمر فً الماء  -2

 التؽطٌة بطبمة مبللة  -3

 التؽلٌؾ باالؼطٌة البالستٌكٌة  -4

 اش الماص التؽلٌؾ بالمم -5

 الخاتمة للمسام الطالء بالمواد  -6

 االنضاج بالبخار -5

 الخرسانة ؟ إنضاجات المهمة فً عملٌة ظماهً المالح -س

  -ج

 لبل تماسن السمنت  باإلنضاجٌجوز البدء  ال -1

 (اعاله 1ٌجب المباشرة بسرعة باالنضاج بعد ) -2

 ٌوم( 14-5االستمرار باالنضاج لحٌن وصول الخرسانة لتحمل ممبول مابٌن ) -3

 بماء المالب لفترة طوٌلة  لتً الٌمكن فٌها االنضاج ٌصار الىفً الحاالت ا -4

 ٌجب ان ٌكون الماء المستعمل ذو نوعٌة جٌدة وخال من االمالح  -5

 كٌؾ نمسم الخرسانة ومنتجاتها ؟؟ -س

  -ج

 من حٌث وجود التسلٌح ونوعٌته  - أ

 خرسانة مسلحة  -1

 خرسانة ؼٌر مسلحة  -2

 من حٌث الكثافة : - ب



 استعمال عام  3م/طن  2,5-2,1نة بكثافة معتدلة :الخرسا -1

 3م /طن 1,9 -5,4)الخفٌفة( : الخرسانة واطئة الكثافة  -2

 3م/طن 3,2الخرسانة عالٌة الكثافة )الثمٌلة( : <  -3

 

 

 : من حٌث اسلوب التنفٌذ -ج

 صب مولعً  -1

 مسبك الصب  -2

 نستعمل الخرسانة ؼٌر مسلحة ؟ متى -س

  -ج

 ( لتحمل الخرسانة من نفس النوع  (f'cجهادات الفعلٌة الحد المسموح به التتجاوز االفً الحاالت التً  -1

 فشل الخرسانة  عدم حدوث انفعاالت تإدي الى -2

هً مماومة االنضؽاط للخرسانة المستخرجة من مماومة كسر المكعبات الخرسانٌة وتحسب  -: f'c -*مالحضة :

 ٌوم 25بعمر 

 ؟ ماهً انواع التسلٌح المعروؾ -س

  -ج

 التسلٌح بالمضبان الحدٌدٌة )اؼلب انواع التسلٌح ( - أ

 فً االرضٌات وللٌل منها فً السموؾ ( وتستعمل فً معظم االحٌان  BRCالتسلٌح بؤستعمال المشبكات الحدٌدٌة ) - ب

 التسلٌح بؤستعمال الضفائر السلكٌة )مسبك الصب و االجهاد( -ج

 بالنظامٌن االنكلٌزي و العالمً ؟؟بٌن الطار الحدٌد المستعملة فً التسلٌح  -س

  -ج

 باالنج     1 4/1    1   5/5  5/5  2/1    5/3   النظام االنكلٌزي : 

 بالملمتر   mm15       12  16   22    25    32     36    35     45النظام العالمً : 

 االستعمال :    

 اعمدة                                   اعمدةسموؾ     اسس  سموؾ   أتاري                      

 اعمدة وجسور خاصة واسمؾ مالجًء+     +        +                                                   

 جسور    جسور   اعمدة                                                               



                                                   + 

                                                  

 عدد طرق تنفٌذ الخرسانة المسبمة االجهاد ؟؟ وضح بؤختصار ؟ -س

  -ج

داخل المالب ثم نصب الخرسانة  تشد لضبان التسلٌح بالجن: pre-tensioningالسابك )مسبك الشد(  وتٌرالت -1

م الموجب عزلم سالب داخل الخرسانة ٌماوم النهاٌات الخارجٌة للمضبان )نعمل عزوترص وبعد تصلبها نمطع ا
 بٌن الحدٌد و الخرسانة  طول منطمة التالمس من االحمال( واالجهادات تكون على المسلط

 

 

طولها فراغ فً مكان التسلٌح  المالب ونترن علىب الخرسانة داخل :تص post-tenioningالتوتٌر الالحك  -2

وثم نحمن الفراغ بالسمنت وبعد تصلبها ندخل التسلٌح داخل الفراغ وٌشد من جهة وٌثبت من الجهة االخرئ 
 لولاٌة المضبان وتكون االجهادات فً نهاٌتً الجزء المصبوب 

 
 

 كٌؾ تنتج الخرسانة الخفٌفة ؟ -س

  -ج

 بؤستعمال ركام خفٌؾ الوزن  -1
 اسلوب الخرسانة المهواة)مضافات (  -2
 خرسانة دون استعمال الركام الناعم )الرمل( -3

 انتشار الخرسانة فً معظم المشارٌع ؟ ماهً العوامل التً ادت الى -س

  -ج

 فر المواد االولٌة وت -1
 الجٌدة ودوامها الطوٌل خواصها الهندسٌة المتعددة  -2
 امكانٌة التحكم بالخواص الهندسٌة  -3
 حرٌة التصمٌم المعماري و االنشائً لها  -4
 امكانٌة التنفٌذ بؤسالٌب متعددة -5
 العامل االلتصادي -6

اذا كنت فً مولع عمل ولم ٌكن لدٌن حدٌد التسلٌح المذكور فً المخططات ولدٌن نوع أخر ماذا  -ً :لعم -س

ولدٌن حدٌد فعلً فً المولع لطر  )انج( mm25اي اربعة لضبان بمطر  ( 25Ф4تعمل ؟ مثال فً المخطط)

mm22 ؟؟ 

احد المضبان و ضربه بعددها من الجداول الخاصة لمساحات الطار الحدٌد أو فً حساب مساحة ممطع  -ج
ممارنة ونستخرج المساحة للحدٌد المتوفر ونمارنه مع الحدٌد المطلوب استعماله واختٌار مساحة الحدٌد المتوفر ال
 لمساحة الحدٌد المطلوب واٌجاد عدد المضبان الحدٌد من المتوفر )هنا االختالؾ سٌكون فً عدد الحدٌد(



  -مثال :

25mm O  = مساحة الممطع >=mm2 491 >= 491* 4     للواحد        =mm2 1964 

 العدد   مساحة الممطع                                                                                          

mm 22 O  = 355=< مساحة الممطع mm >= 

       6=355/1964 

     مساوي أو اكبر من sectional  areaللوصول لرلم المساحة المطرٌة  ملمO 22االن نضاعؾ مساحة حدٌد

25 O ملم 

355 *6  =2251 mm2     25وهذه المساحة المطرٌة االكبر O  و االلرب 

 و نكمل العمل  O 4 25بدال من  O 6 22سنستعمل 

  -الرسم :

 

 

 

  

 Bricksالطابوق   الفصل السادس

 ؟حسب المادة المصنوعة منهاع الطابوق اعدد انو -س

  -ج

 الطٌنً  -1

 الجٌري  -2

 الخرسانً  -3

 الزجاجً -4

 ؟ ٌمكن االستؽناء عنه ولماذا ال اإلنشاءاتاستعماال فً  أكثر انواع الطابوق الطٌنً أي -س

 الطابوق المفخور االعتٌادي  -ج

 -: ألنهٌمكن االستؽناء عنه فً وسط وجنوب العراق  وال



  األولٌةمادته  من السهل الحصول على -1

 تماسكه الجٌد  -2

 الخواص الهندسٌة الممٌزة                عزله الجٌد  -3

 المنتظمة  األبعاد -4

 الزائدة المذابة فً الماء أو فً الطٌن ؟ األمالحهو تؤثٌر  فً عملٌة صنع الطابوق ما -س

 عملٌة الفخر  على هتؤثٌر -1

 ظهور التزهر  -2

  ألٌهتفتت الطابوق المفخور عند وصول الماء  -3

 والنوع؟ واألبعادماهً مواصفات الطابوق الصالح للبناء من حٌث الشكل  -س

  -ج

 شكل الجٌد  -1

 زواٌا لائمة  -2

 حافات مستمٌمة و سلٌمة -3

 واجهته مستوٌة خالٌة من الشموق  -4

 و الحجر  تجانس تام الحرق خال من لطع الحصىممطع الطابولة م -5

 ( 5-5, 23.5.11.5 أبعاده -6

 حسب المواصفة العرالٌة ؟ الطابوقبالنسبة  األبعادماهً السماحٌة لتفاوت  -س

  -نمصان( +   أوبعد )زٌادة  أي% من 3 -ج

 الطابوق حسب المواصفة العرالٌة من حٌث الفتحات ؟؟ ماهً انواع

  -ج

 ..,% من حجمه ٌستعمل فً االسس و الجدران الحاملة 25المسافات النافذة وؼٌر النافذة >  :solidالمصمت   -1

ٌستعمل فً االبنٌة المحملة نسبٌا و  , % من حجمه لوته الل من المصمتة25<  : الثموب  perforatedالمثمب  -2

 .المواطع 

الن , و الجدران ؼٌر المحملة تعمل فً المواطع ٌس , % من حجمه25:ٌحوي تجوٌؾ <  Hollowالمجوؾ  -3

  واطئتحمله 

 .% من حجم الطابولة 25: حجم الفجوات <  cellularالخلوي -4

 .ذو لوة تحمل عالٌة  :ٌكون صلدا وفٌه فجوة او فجوتٌن من احدى وجهٌه و الطابوق ذو الفجوات )الطمؽة( -5

 ماذا ٌعنً زٌادة مسامٌة الطابوق ؟ -س

  -ج

 للة فً الكثافة  -1



 للة فً التحمل  -2

 زٌادة فً امتصاص الماء  -3

 زٌادة فً العزل الحراري  -4

 عالم تعتمد مسامٌة الطابولة ؟؟ -س

  -ج

 الصنع  أثناءممدار الكبس  -1

 اء المتبخر من عجٌنة الطابوق كمٌة الم -2

 درجة الفخر )تمل المسامٌة بزٌادة الفخر( -3

 الطابوق بالنسبة لتحمله ؟ أصناؾماهً  -س

  -ج

 .Mpa (25 – 16),لوة التحمل وجمٌع موالع البناء  األسس( :ٌستعمل فً Aصنؾ أ ) -1

  Mpa (13 -11), لوة التحمل و ؼٌر المعرضة للتآكل  باألثمالالمحملة  اإلنشاءات( : ٌستعمل فً Bصنؾ ب ) -2

 . Mpa( 9-5, لوة تحمله ) ؼٌر المحملة و المواطع  اإلنشاءات( : ٌستعمل فً Cصنؾ ج ) -3

 ( ؟ وما الذي ٌسببه ؟efflorescenceكٌؾ تصؾ عملٌة التزهر ) -س

 مالحأسطح الطابولة .. نتٌجة لوجود  أسفلسطح أو  األمالح المتبلورة علىالتزهر : هو ظهور طبمة من  -ج

بشكل  األمالحتجمع  إلىسطح الطابوق المعرض للجو ٌإدي ٌتبخر الماء من  أنلابلة للذوبان فً الماء وبعد 

 . اإلنهاءتسبب تسالط طبمات  و متبلورة

 ؟ األسمنتٌةالمواد الرابطة  أمالح كبرٌتٌة فً الطابوق علىما ضرر وجود  -س

تفتت المادة  إلىركبات جدٌدة ذات حجم مما ٌإدي الكبرٌتٌة وتفاعلها مع الماء ٌنتج م األمالحوجود  أن -ج

 .طة ابالر

 ماهً حدود التزهر المسموح بها فً الطابوق الطٌنً ؟ -س

  -ج

 خفٌؾ  –( : معدوم Aصنؾ أ ) -1

 ( : خفٌؾ متوسط Bصنؾ ب ) -2

 ( : خفٌؾ متوسطCصنؾ ج ) -3

 الخرسانً ؟ للطا بوقماهً الخواص الهندسٌة  -س

  -ج

 مستمٌم الحافات  األوجهمستوي  -1



 ط )المزج(لٌمكن التحكم فً تحمله من خالل نسب الخ -2

 متعددة  بؤلوان أنتاجهٌمكن  -3

 تملص جفافه عالً  -4

 عالٌة  كثافته -5

 ٌعتبر عازل جٌد  ال -6

 الكبرٌتٌة  األمالحٌتؤثر ب -5

 البنائٌة بالنسبة للمواد التً تصنع منها ؟كٌؾ تصنؾ الكتل  -س

  -ج

 الكتل المصنوعة من الطٌن  -1

 الكتل الخرسانٌة -2

 الكتل الزجاجٌة  -3

 الكتل المصنوعة من الجص  -4

 الكتل الخلوٌة  -5

( بالماء وتجفؾ فلماذا curedبعد عملٌة المولبة تنضج الكتل )تعالج  conc. blocksفً الكتل الخرسانٌة  -س

 ؟ (curringالمعالجة )

  -ج

 تمكن الكتل من التصلب  -1

 تملٌل التملص  -2

 منع الكتل من التفتت أو التشمك  -3

 لذي ٌحدد ذلن ؟ا كٌؾ تصنؾ الكتل الخرسانٌة حسب كثافتها وما -س

  -ج

 2م /كؽم  2555اعتٌادٌة الوزن              كثافة الخرسانة فٌها <  -1

 2م /كؽم  2555 - 1655متوسطة الوزن              كثافة الخرسانة فٌها  -2

 2م /كؽم  1655كثافة الخرسانة فٌها >   خفٌفة الوزن             -3

 وٌحدد الركام المستعمل كثافة الخرسانة 

 ( ؟blockاستعماال فً الكتل الخرسانٌة ) األكثر(  األبعادهو البعد االسمً ) ما -س

 سم(25* 25سم *45) -ج

 البناء بالطابوق 

  194 -193ص  األشكال*راجع 



 ؟ الطابوق أعمالعدد انواع الربط فً  -س

  -ج

ة و المواطع ؼٌر المحملة ٌطابولالدران الطول وٌستعمل فً الج بوق علىبطاالطول : جمٌع السوؾ  الربط على -1

 و بعض الجدران المجوفة 

 )العباسٌة(  الطابولة األلواس األسالرأس ٌستعمل فً لواعد  على الرأس : جمٌع السوؾ مبنٌة  على الربط  -2

,ٌحتاج الى  الرأس )البناء العادي( على الذي ٌلٌه  األخرطول  على الربط االنكلٌزي : ٌكون البناء ساؾ كامل  -3

انهاء سطوحه باالنهاءات .المسافات بٌن السوؾ ؼٌر متساوٌة , لد ٌستعمل اكثر من مصدر بابعاد متفاوتة للٌال 

 ماال , ال ٌحتاج الى عمالة خاصة ومتمرسة فً بناءه .النه كما اشرنا ٌتبعه انهاء للسطح . اكثر استعفً بناءه 

الرأس وهكذا و ٌستعمل فً  على الطول والتً تلٌها بنفس الساؾ   على : ٌكون البناء طابولة  األلمانًالربط  -4

, ٌحتاج طابوق بابعاد متساوٌة بدلة , كوادر عمل  لٌم( )جؾ ٌسمىواجهات الدور المؽلفة بالطابوق للزٌنة و 

, ضبط المسافات بٌن السوؾ )الحل والشد ( باستعمال )ترٌشة ( خاصة . الٌحتاج انهاء للسطح متمرسة 

  الخارجً له . بطؤ فً التنفٌذ .

 ؟ أجملفً البناء و أٌهما  ألوى األلمانً أمأي من الربطٌن االنكلٌزي  -س

 . األلمانًالن المفاصل العمودٌة ؼٌر مستمرة عكس  الربط االنكلٌزي الوى -ج

 .فً الشكل وٌستعمل فً الواجهات الؽٌر منهٌة بمواد انهاءات  أجمل األلمانًبط والر  

 .ؽٌرة و الجدران المجوفة ستعمل فً المواطع ذات المساحة الصالكاز : ٌ على الربط    -5

  ربط مجوؾ -6

 ربط سٌاج الحدٌمة  -5

 نمش ربط -5

 نفعل ؟ ذاما وٌربط بجدران منشؤ سابماجدار  أنشاءلتكملة بناء مترون أو  -س

  -ج

 استمامة عمودٌة واحدة مرة طابولة ومرة نصؾ . على التمشٌط :الترن  -1

 .اآلخرشكل زاوٌة أي كل ساؾ ٌنمص نصؾ طابولة عن  على التدرٌج : الترن بتدرج  -2

 طابولة فً الجدار المدٌم من الجانب وٌمأل فً البناء الجدٌد.( 5.2* 2التعرٌض : حفر ) -3

 الجدران ؟؟ما الؽرض من تشٌد  -س

 -ور التالٌة :مد االتستعمل فً اح -ج

 ر مساحة معٌنة من االرض .صح -1

 . واألرضٌاتوؾ مالس أثماللحمل  إنشائًالعمل كعضو  -2

 العزل الصوتً و الحراري . -3

 . أخرىتربة أو مواد لا إسناد -4



 ما الذي ٌحدد سمن الجدران الطابولٌة ؟ -س

 -ج

 -: إنشائٌةمتطلبات  -1

 احماال اضافة لوزنها ( .جدران محملة )تحمل  - أ

 جدران ؼٌر محملة )تحمل وزنها فمط المواطع( . - ب

 بٌن االرتفاع المإثر للجدار الطابولً ؟ -س

  -ج

 ارتفاع الجدار بٌن مراكز االرضٌات أو السمؾ .(3/4 ( - أ

 نفس ارتفاع الجدار بٌن مراكز المساند للجداران الساندة الموازٌة .   - ب

 . على المسند االسفل فً حال لم ٌوجد مسند ا على ارتفاع الجدار مماس من ا )مرة ونصؾ ( -ج

 بٌن السمن المإثر للجدران الطابولٌة ؟ -س

  -ج

 السمن الفعلً للجدار الصلد . -1

 مجموع السمن الحمٌمً لورلتً البناء فً  الجدران المجوفة . ( 2/3)   -2

 ( .stiffeness( اعاله مضروبا بعامل الجساءة )1,2السمن فً ) -3

 تحمل البناء ؟ هل لشكل الوحدة البنائٌة تؤثٌر فً -س

 ( الوحدة البنائٌة فؤن تحمل البناء ٌزداد .العرض على االرتفاع نعم .. فكلما زادت نسبة ) -ج

 . 2=العرض على االرتفاع  ن صل لضعؾ جهد التحمل االساسً اذا كا*وهذه الزٌادة ت

   5,55 =رض على االرتفاع الع *التوجد زٌادة عندما ٌكون 

 ماهً متطلبات التصمٌم ؼٌر االنشائٌة ؟ -س

  -ج

 العزل الحراري  -1

 مماومة الحرٌك  -2

 العزل الصوتً  -3

 اختراق الرطوبة  -4

 ماهو الهدؾ من العزل الحراري ؟  -س

  -ج



 الخارج عند تدفمها . إلىتملٌل تسرب الحرارة  -1

 الداخل عند تبرٌدها .  تملٌل تسرب الحرارة الى -2

 منع تكثٌؾ البخار داخل االبنٌة . -3

 تملٌل تملص وتمدد المنشآت . -4

 ماهو ممٌاس العزل الحراري ؟ -س

 . المبنىهو ممٌاس لابلٌة الجدار أو السمؾ لتسرٌب الحرارة بٌن داخل وخارج  -( :uمعامل النمل الحراري ) -ج

 االرض ؟ وىمستماهً متطلبات انظمة البناء بالنسبة لمماومة الحرٌك للبناء فوق  -س

العلٌا التً ال تزٌد عن ثالث طوابك عن  الطوابكاالرض أو  على البناء ان ٌكون البناء  أنظمةتتطلب  -ج

 تمل عن ساعة واحدة . ساعة , وتكون مماومة السرداب تحت االرض ال 2/1تمل عن  مماومة حرٌك ال

 Hollow or cavity walls – الجدران المجوفة

 المجوفة ؟ لماذا ننشؤ الجدران -س

  -ج

 تحسٌن العزل الحراري . -1

 مة الجدار لنفاذٌة الماء و الرطوبة مع االلتصاد فً المادة .وزٌادة مما -2

 ماهً المسافات المطلوبة فً وضع الرباطات فً الجدران المجوفة ؟ -س

  -ملم : 55-55غ اعندما ٌكون الفر -ج

 سم .45بٌن فاصل رباط واخر هً  العمودٌةالمسافة  - أ

 سم .95االفمٌة بٌن رباط واخر هً  المسافة - ب

  -ملم : 155-155عندما ٌكون الفراغ  -

 سم .45*تكون المسافة االفمٌة 

 ماهو اكبر سمن فراغ . بٌن ورلتً الجدران المجوفة ؟ . -س

 سم .15اكبر سمن مسموح به هو  -ج

 عدد طرق تؽلٌؾ الجدران الطابولٌة بالطابوق ؟ . -س

  -ج

 الجدران . وتربطه. ضمنالرأس تدخل  على ل طابولة تؽلٌؾ بواسطة الطابوق نفسه , ك - أ

 سم .65 وأفمٌا واآلخرسم . بٌن الواحد 35بواسطة رباطات معدنٌة .. لمسافات عمودٌة  - ب

 اٌن ٌمكن استعمال الجدران ذات البناء المسلح ؟ -س



 إلىالمعرضة  الخارجٌةفً المحالت التً تتعرض االنفجارات أو الهزات االرضٌة , وكذلن فً الستائر  -ج

 تباٌن كبٌر فً درجات الحرارة .

 بٌن الطابوق فً الجدران ذات البناء المسلح ؟ الفجوات بماذا نمأل -س

وتكون بالحمن لمونة السمنت والرمل والماء , ( وافمً و ٌمأل الفراغ Ф 12حدٌد تسلٌح عمودي )لضبان  -ج

 ملم( . 6المسافة للحمن والتسلٌح )< 

 ؟ فٌة بناء جدار بطابوقبٌن كٌ -س

  -ج

 . center linesتجهٌز خطوط المحور  -1

)ال ٌنصح به اآلن لوجود أمالح كبٌرة فً الطابوق  تجهٌز المواد المستعملة فً البناء , مثل تنمٌع الطابوق بالماء -2

 وتجهٌز الخلطة الخرسانٌة )المونة( . (

الزئبمً ولوح  ( أو المبان levelبواسطة ال) )جدا مهم(الدسترة ,ضبط منسوب ارضٌة البناء للساؾ االول  -3

 الصوندة( . لماء )ا بوبةنخشبً أو بؤستعمال أ

 ندستر(اوضع طابولات االركان اوال ونربط علٌها خٌط ) -4

 .ة طبافرش المادة الر -5

 البناء بالطابوق . -6

  التؤكد من شالولٌة الجدار ولكل ساؾ . -5

 -:ماٌلً  بما ٌحمكٌكون بناء سوؾ الطابوق و   -   

 الطابولة مالصمة للمونة افمٌا . - أ

 وجه الطابولة الظاهرة بؤستمامة واحدة . - ب

 ( .الولٌة( بؤستعمال الشالول )الشاهولاالوجه الخارجٌة للجدران واالركان )ش -ج

 (Block workالبناء بالكتل )

  -خواص البناء بالكتل :-

 سهولة البناء وارتفاع االنتاجٌة . -أ

 بطة .اااللتصاد بالمادة الر-ب

 ٌمكن ترن الجدران دون انهاء . -ج

 تعدد التفاصٌل البنائٌة التً ٌمكن تنفٌذها . -د

 التحكم فً التفاصٌل الهندسٌة . -ه

 عدد انواع الدرز المستعمل فً البناء ؟ )المفاصل البنائٌة( ؟ -س



  -ج

 درز مسح  -1

 درز مدور  -2

 درز مائل  -3

 مائل مملوب -4

 درز مكوي -5

 درز جفمٌمة -6

 

 -: الرابطةالمواد 

 تستعمل المواد الرابطة لالؼراض التالٌة . -

 ربط الوحدات البنائٌة  -1

 تنظٌم البناء بشكل هندسً جٌد . -2

 مال .المساعدة فً توزٌع االح -3

 مماومة نفاذٌة المٌاه . -4

 استعمالها كمادة انهاء . -5

 . ممٌزات المادة الرابطة -

 لٌنه ٌسهل مزجها والعمل بها . -1

 ماء المزجة)الخلطة( على  المحافظةلها لابلٌة  -2

 ب بسرعة ممبولة لصتت -3

 تتماسن مع السطوح المالصمة لها بدرجة كافٌة . -4

 بعد تصلبها . ممبولذات تحمل  -5

 مماربة فً خواصها الهندسٌة للوحدات البنائٌة  -6

 مماومة للعوامل الجوٌة والطبٌعٌة  -5

 )مونة( ؟–رمل المستعملة كمادة رابطة –ماهً نسبة السمنت  -س

 أي   3:1نسبة  -ج

 رمل   3سمنت        1                         

 ماهً اصناؾ الجص الؼراض االنهاء ؟ -س

   -ج

  Aصنؾ  -1

  Bصنؾ  -2

  Cصنؾ  -3



  Dصنؾ  -4

 فً العراق ؟جص للماهً االنواع الشائعة  -س

  -ج

 الجص المٌكانٌكً  -1

 الجص الفنً  -2

 البورن -3

 الواجب اخذها للعمل بالجص كمونة بناء ؟ المالحظاتماهً  -س

 خزن الجص جافا وعدم خزنه مدة طوٌلة . -1

 الماء المستعمل فً المزج ٌكون نظٌفا . -2

 الرمل المستعمل فً الخلط مع الجص ٌكون نظٌفا وجافا ومدرجا . -3

 تستعمل المونة الطرٌة بعد المزج مباشر  -4

 .الٌجوز اعادة خلط مونة الجص أو اعادة اضافة الماء  -5

 اوعٌة الخلط واآلت النثر نظٌفة وخالٌة من اثار الجص المتصلب المدٌم  -6

 

 الفصل الثامن " "

     -:Forms   scaffolding  القوالب والسقاالت               

 ماهً االمور التً تخص دراسة الموالب ؟ -س

  -ج

 تصمٌم الموالب  -1

 بناء الموالب -2

 استعمال الموالب  -3

 الموالب  ؟ ماهً متطلبات اعمال -س

  -ج

 النوعٌة  -1

 االمان  -2

 االلتصاد -3

 ماهً انواع الموالب حسب مولعها ؟ -س

 -ج



  shop built formsلوالب تعمل خارج المولع     -1

  job built formsلوالب تعمل فً مولع العمل      -2

  readymade formsلوالب جاهزة      -3

 -_انواع الموالب حسب نوع مادته :

 خشبٌة  - أ

 حدٌدٌة )فوالذ(  - ب

 معادن خفٌفة )المنٌوم( -ج

 البالستن أو الفاٌبر كالس  -د

  -_الموالب الخشبٌة :

  -: تصنؾ الموالب الخشبٌة الى

 خفٌفة  لمنشآتلوالب  - أ

 ثمٌلة  لمنشآتلوالب  - ب

 بعد عملٌة نصب وتثبٌت المالب الخشبً ماهً الخطوات الواجب التؤكد منها لبل الصب ؟ -س

  -ج

 عدم وجود فجوات كبٌرة بٌن االلواح الخشبٌة .نتؤكد من  -1

 نظافة سطح )الركم( الخشب المنفذ )نستعمل مضخة هواء اذا لزم( -2

 بالنفط االسود أو الدهان الخفٌؾ  على نتؤكد من الدهان للخشب من اال -3

 التؤكد من اتزان واستمرار اعمدة الخشب الحاملة للمالب )التكم( -4

 د المالب المطلوب .واكٌد اوال واخرا نتؤكد من ابعا -5

  لماذا ٌرش المالب الخرسانً بمادة دهنٌة )نفط اسود( -س

  -ج

 لتملٌل تؤثٌر الموالب برطوبة الخرسانة . -1

 تملٌل امتصاص الخشب لرطوبة الخرسانة . -2

 سهولة نزع المالب بعد اكمال تصلب الخرسانة .  -3

 زٌادة مماومة المالب للدفع الجانبً . -4

 الي وود(بخشب المالب بخشب الكبس )الا الفائدة من تؽلٌؾ م -س

  -ج

 خرسانة صمٌلة( على تملٌل أو الؽاء المفاصل بٌن االلواح )الحصول  -1



 زٌادة مماومة المالب لتؤثٌر الرطوبة وماء الخرسانة  -2

 امكانٌة استعمال المالب الواحد لمرات عدٌدة  -3

 ( ؟ fair faceماذا نمصد بمولنا خرسانة صمٌلة ) -س

لتً نحصل علٌها من استعمال خشب البالي وود )وهً طبمات خشب مضؽوطة صمٌلة الوجه( هً خرسانة ا -ج

 دهان المالب لبل الصب . الىوفً هذه الحالة النحتاج 

 لوالب التصادٌة ؟ على ماهً الخطوات الواجبة للحصول  -س

  -ج

بمدر المستطاع . )المكانٌة استعمال المالب  beamsواالعتاب  columnعدم تؽٌر المماطع واالبعاد فً االعمدة  -1

 لعدة مرات(

 محاولة التمٌد بؤبعاد الخشب المٌاسٌة المتوفرة لتملٌل نسب التلؾ عند العمل والبناء للموالب المطلوبة . -2

 الموالب ؟ على ماهً االحمال التً تإثر  -س

  -ج

 -االحمال الشالولٌة : - أ

  وزن حدٌد التسلٌح ٌحسب من المخطط للحدٌد -1

 كؽم لكل متر مكعب ( 2555وزن الخرسانة الطرٌة ) -2

 (كؽم لكل متر مربع 65-25وزن المالب ) -3

 (كؽم للمتر المربع 355-255االحمال الحٌة ) -4

 احمال مضافة اثناء التنفٌذ  -5

 احمال تكدٌس الخرسانة الطرٌة فً مكان واحد لحٌن توزٌعها  -6

  -الدفع الجانبً : - ب

 لكل متر ارتفاع ( 2م /كؽم  2555دفع الخرسانة الطرٌة ) -1

 لكل مترا ارتفاع صب( 2م /كؽم 4555االهتزازات ) -2

 ماهً االمور الواجب مالحظتها عند تصمٌم المالب ؟ -س

  -ج

 االجهادات المسموح بها لمادة المالب . -1

 عزم االنحناء المتولد من االحمال . على انحناء المالب وٌعتمد  -2

 سهم االنحناء )المسافة نزول من الوسط ( -3

    slendernessمعامل النحافة  -4

 ماهً المواصفات والتعلٌمات المتبعة عند التصمٌم ؟ -س

  -ج



 .مظهراالوجه الخرسانٌة وتفاصٌلها  -1

 ٌؾ و االسناد وضبط االبعاد .تشالولٌة المالب مع التك -2

 مولع الفتحات وعمل لوالب خاصة لذلن . -3

 تحدٌد مولع المفاصل االنشائٌة و التمدد. -4

 ب أو طرفه النائً تحسبا لنزول االنحاء للمالب .رفع وسط المال -5

 تهٌئة ممرات ومعابر وارضٌات للعدد ووسائط نمل وصب الخرسانة . -6

 باب فشل الموالب ؟اذكر أهم اس -س

 -ج

 وجود نمص فً تركٌب اجزاء المالب  -1

 عدم وجود تكتٌؾ للسماالت والحامالت و الموائم )التكم( -2

 ٌتحملها المالب .حدوث دفع جانبً اكبر من ان  -3

 لواعد ثابتة . على عدم اسناد نهاٌات الموائم )التكم(  -4

 عالم ٌعتمد ولت رفع المالب )فن المالب( . -س

  -ج

 ٌوم (15اٌام و الشتاء 15درجة حرارة الجو والرطوبة )فً الصٌؾ  -1

 مسافة الفضاء واالحمال الحٌة والمٌتة . -2

 نوع االسمنت و نوع الخبط . -3

 طبٌعة االجهادات . -4

 ة لرفع المالب .العربً للتصمٌم ماهً المدة المحتسب حسب الكود -س

  -ج

 (.ٌوم2)   ....( والروافدbeamsاالعتاب ) جوانب -1

 ٌومٌن الى ثالثة. .... االعمدة بدون احمال -2

 ٌوم (2)ضعؾ الفضاء الصؽٌر باالمتار +....االعتاب و السموؾ  -3

 ٌوم(2البروز+*طول 4. )...( cantileverاالعتاب الناتئة ) -4

    slip formماهً ممٌزات المالب المنزلك ؟  -س

  -ج

 شائٌة .نحذؾ المفاصل اال -1

 للة االٌدي العاملة . -2

 ساعات ( 5متر كل 3السرعة فً التنفٌذ ) -3

 



 

 

 "الفصل التاسع"

 beams, girders, colnmnاالعتاب والعوارض و االعمدة                

 على العتب هو ذلن الجزء االنشائً المستمر الذي ٌوضع افمٌا فوق فضاء أ, عدة فضاء ات وٌستند  -:االعتاب 

اعمدة أو جدران أو عوارض وٌرفع احمال موزعة توزٌعا منتظما أو أذ متؽٌرة بنتظام أو مزٌجا . منها عمودٌة 

 محور أو مائلة علٌه وٌكون العتب مستمٌما أو منحنٌا أو منكسرا . على 

  -تسمٌات االعتاب : -

 ٌستعمل فً الجسور بٌن المواعد . -: girderالعارضة  - أ

 للسموؾ المائلة . -: raferالرافدة   - ب

 للسموؾ واالرضٌات االفمٌة . -: joistsالحاملة  -ج

 المداد . -د

 كٌؾ تمسم االعتاب من حٌث احوال مساندها وعدد فضاءاتها ؟ -س

  -ج

  -: simple beam ب بسٌط عت -1

    -عتب بسٌط مع لوة مائلة : -2

  -: cantileverعتب نائً   -3

 :معلك  over hanged beamدلً عتب مت -4

 عتب ؼٌر محدد  -5

 عتب منحنً  -6

 ( ؟beamsماهً الطرٌمة المدٌمة والجدٌدة فً تسلٌح الجسور )االعتاب  -س

  -ج

تثبٌت االترٌة اطراؾ العتب لنثبت اربع لضبان فً فً هذه الطرٌمة  ( :bend)طرٌقة الثنً  -طرٌقة قدٌمة : -1

stirrups فً الكتاب الممرر . (41-9شكل )وبمسافات مبٌنة فً ى وبالً الحدٌد ٌثن 

وهً الطرٌمة استعماال عالٌا الن وفً هذه الطرٌمة نوفر فً حدٌد  ( :cut offطرٌقة حدٌثة )طرٌقة القطع  -2

ثبٌت االترٌة ولكن الحدٌد الطولً للعتب التسلٌح المطلوب. وهنا نستعمل اربعة لضبان فً اطراؾ العتب لت



( وتمدد الحدٌد الموجب )الوسط( من اسفل من المطع وللجهة على البالً ٌمطع بمسافة عن الحافة للمسند )اال

  -فوق المسند بمسافة . كما فً الشكل الثانً : االخرىمن الجهة  على االخرئ وثم ٌوضع الحدٌد اال

 

        

 كٌؾ تصنؾ االعتاب الخرسانٌة المسلحة ؟ -س

  -ج

 سور (.ماطع الجم)الرباطات و : اعتاب خرسانٌة مسلحة تصب فً المولع -1

 ة و....اشفً الجسور الخرسانٌة وجسور الم girders: مثل الكردرات precastاعتاب خرسانٌة مسبمة الصب  -2

 

 -: columnاالعمدة 

 ماهً انواع االعمدة ؟ . -س

  -ج

 االعمدة الخرسانٌة -4 االعمدة المعدنٌة -3  الخشبٌة - 2من الطابوق أو الحجر .االعمدة  -1

 ٌتطلب فً حالة استعمال االعمدة الفوالذٌة ؟ . ماذا -س

  -ج

ٌتطلب تؽلٌؾ االعمدة بشبكة سلكٌة معدنٌة )مشبن االلفاص (ومادة الفٌرمٌكوالٌت أو الفلٌن أو اي نوع من 

 الرؼوة المماومة للحرٌك .

 كم ٌبلػ سمن الؽطاء الخرسانً فً االعمدة ؟ . -س

 سم 4ٌبلػ  / -ج

 كٌؾ تصنؾ االعمدة الخرسانٌة حسب طولها ؟ -س

  -ج

           15   >             طول العمود                   ... /لصٌرة  -1

 الل بعد ممطعه                                    

 

                 15طول العمود              <                  ...  /طوٌلة  -2



 الل بعد ممطع                                   

 ماهً محددات المسافة بٌن الرباطات االعتٌادٌة فً االعمدة ؟ -س

  -ج

 ٌسٌة .مرة من المضبان الرئ 16ن تزٌد عن المسافة بٌن الرباطات ٌجب ا -1

 ط ابمرة بمطر الر 45الرباطات فة بٌن المسا -2

 الثالثة اصؽر ( ؽر بعد من ممطع العمود      .....نختار االصؽر )إيصا التزٌد عن  -3

 ماهً انواع الرباطات فً تسلٌح االعمدة  -س

  -ج

 رباطات اعتٌادٌة )اترٌة( . -1

 ( ..spiral reinfرٌاطات حلزونٌة ) -2

 

 الفصل العاشر

 floors , roofsاالرضٌات والسقوف    

 mezzanineتفصل بٌن الطابك االرضً والنصفً هً االجزاء االفمٌة من البناء التً  ( :floorsاالرضٌات )

 . roofسمفه السطح  للطابك االخٌر )السمؾ( الذي ٌسمى واالول ... وهكذا ( وصوال

حدٌدي أو وحسب الحاجة ونوع المنشؤ فمد تكون سمؾ خرسانً أو  كون السموؾ )االرضٌات(من مواد شتىوتت

 جاهز .......

 كٌؾ تمسم االحمال التً ٌتعرض لها اي منشؤ أو تصمٌم ؟ -س

 -ج

: وهو وزن مادة أو مواد البناء والمواد المكملة فً االنهائٌات مثل الكاشً  dead loadالحمل الساكن )المٌت( -1

...)ملزمة بداٌة ( 5والبٌاض والسموؾ المعلمة )الثانوي( ... وٌمكن استٌضاح ذلن فً الجدول المرفك رلم )

 السنة(.

اوزن االشخاص : هو كل وزن ٌتحرن وٌمكن تؽٌٌر مكانه أو وضعه مثل  live loadالحمل الحً )المتحرن(  -2

 ...نفس الملزمة السابمة.(3أو االثاث أو الثلوج .كما مبٌن فً الجدول رلم )

 ما تؤثٌر لوة الرٌح كوزن لكل متر مربع للبناٌات ؟ -س

 . 2م/( كؽم155-12تإثر الرٌح بممدار ٌتراوح مابٌن ) -ج



مسافة بٌن الحدٌد الشلمان والطابوق فً السمؾ ماهً ال Iفً حالة استعمال العمادة  بالشلمان ممطع  -س

 المستعمل فً العمادة ؟

 . م1(سم واحٌانا 95-55المسافة ) -ج

 ماهو ارتفاع لوس الطابوق فً العمادة من االسفل ؟ -س

 (سم3-1) -ج

 ماهً العوامل الواجب اخذها بنظر االعتبار للعمادة ؟ -س

 

  -ج

 طالء الشٌلمان  -1

 بممطع مناسب  الشٌلمانٌار تاخ -2

 مٌا فوق المساند .جلوس الشٌلمان افالتؤكد من  -3

 ( من عرض الجدار .3/2الل مسافة جلوس للشلمان هً ) -4

 )ذكر المسافة والممطع و....( . الشٌلمانتهٌئة مخطط توزٌع  -5

 بالجص . على شربتة العمادة من اال -6

 ختم الوجه االسفل للعمادة بالبٌاض . -5

 الخرسانٌة أم العمادة ؟ ولماذا ؟ عملٌا فً العراق .. ماذا تفضل استعماله فً السموؾ -س

من الناحٌة العملٌة المفروض استعمال العمادة لعزلها الحراري االكثر والكلفة االلل والوزن كحمل مٌت االلل  -ج

 أذ ٌكون االساس للبناٌة الل واصؽر .هو المهم 

 ماهً محددات )نسب( استعمال التسلٌح بؤتجاه أو بتجاهٌن ؟ -س

 (.L/Bعرضه ) المحدد هو نسبة طول الفضاء الى -ج

 (سم 25-12هنا البالطة تسلح بؤتجاه واحد وسمن الصب =)   2( <L/Bاذا كانت ) -1

 (سم 25-12ٌكون التسلٌح بؤتجاهٌن وسمن الصب ) 2( >L/B) اذا كانت  -2

 كم نوع حدٌد ٌستعمل فً تسلٌح السموؾ )االرضٌات( لدٌما وحدٌثا ؟ -س

 -ج

الخارجً ولزٌادة التماسن بٌن  سطحه على وهو حدٌد المستعمل سابما والذي الٌكون أي حز  -حدٌد املس : -1

وتم االستؽناء عنه بظهور  < .155< أو 95الحدٌد والخرسانة البد من ثنً الحدٌد فً اطراؾ المضبان وبزاوٌة 

 ( .deform steelالحدٌد المحزز)

 سطحه الخارجً حزوز لزٌادة تماسكه مع الخرسانة . على ( :وهو الحدٌد الذي تكون deformالحدٌد المحزز ) -2



 ماهً طرق التسلٌح المدٌم والحدٌث ؟.  -س

 : كما اشرنا فً موضوع تسلٌح الجسور هنالن طرٌمتٌن للتسلٌح -ج

بان تسلٌح فً المصطلح الدارج )شبون( وفٌها ٌتم ثنً احد لض : وتسمى(الحنً bendالطرٌقة القدٌمة ) -

 طول وعرض السمؾ )باالتجاهٌن ( . على )المجاور( مستمٌما و اآلخرالسمؾ وترن 

                                                                       

 

(سم بٌن المضبان 25) ى بمسافات مناسبة مثلحٌث تمد فرشة اول (:cut offطرٌقة القطع )الطرٌقة الحدٌثة ، -

 .كراسً حدٌدٌة  على علوٌة لمحٌط السطح فمط و تجلس  و طبمة اخرىسطح الولكل 

 ( ؟ وكٌؾ نعالج مكان التماء االعمدة بالسموؾ ؟Flatة )ا نمصد باالرضٌة الخرسانٌة المسطحماذ -س

وهو نوع من انواع السموؾ الخرسانٌة المسلحة الذي ٌنفذ بدون استعمال جسور تحته بٌن االعمدة وٌكون  -ج

 dropأو  caps تسمى(سم وتعالج مناطك التماء االعمدة بالسموؾ بؤستعمال لبعات خرسانٌة 25-15سمكه )

panel           على زٌادة حدٌد التسلٌح فً السمؾ حول العمود من االو. 

 ماذا نعنً بارضٌة )سمؾ( خرسانٌة مضلعة بؤتجاه واحد ؟ -س

-45وهو احد انواع السموؾ الواجب عمل جسور بؤتجاه واحد )المصٌر ( تحته وبمسافات بٌن الجسور من ) -ج

(سم وبهذا نوفر فً الحدٌد والخرسانة ولد تترن الجسور 15-5(سم وفولها السمؾ من الخرسانة بسمن )95

من االسفل بشبكة معدنٌة بدون انهاءات من االسفل أو تمال بكتل خرسانٌة مجوفة )بلون خاص(. وثم نؽلفه 

لضمان عدم تشمك االنهاءات ثم نستعمل اللبخ أو البٌاض بالجص أو ٌمكن ان نستعمل السموؾ الثانوٌة الكاذبة 

 ( .356وهذا فً حالة ترن الفتحات بٌن الجسور )الرسم ص 

 ماهً االرضٌة الخرسانٌة )السمؾ( المضلعة بؤتجاهٌن ؟ -س

سور متعامدة اسفله ونعمل ذلن بفرش خشب المالب ونضع لوالب بالستٌكٌة وهو السمؾ الذي ٌتطلب عمل ج -ج

باالتجاهٌن ونفرش حدٌد  مسافات ثابتة بٌن الواحدة و االخرىمضلعة أو مربعة أو مكعبة فوله وبأو معدنٌة 

اتمام  التسلٌح فً الفراؼات وهذه تمثل الجسور بعد رفع المالب وٌربط حدٌد هذه الفراؼات مع حدٌد السمؾ وبعد

سمؾ خلوي بفراؼات معمارٌة جمٌلة من االسفل , وٌستعمل هذا النوع من السموؾ  على رفع الموالب نحصل 

ه هو صعوبة تنظٌفه .. ات بٌن المساند كبٌرة . ومن مساوءفً الفضاءات التً تحمل فولها احمال كبٌرة والمساف

 وتستعمل حالٌا فً الطارمات الخارجٌة للدور السكنٌة ..

 اهً السموؾ الخرسانٌة المسلحة بؤعتاب حدٌدٌة ؟م -س

 Iشكل  على ر الجسور المعدنٌة شوهو نوع من السموؾ ٌستعمل فً البناٌات الحدٌدٌة الهٌكل وذلن بعد ن -ج

 على ومن ثم نرفع الخشب ونحصل (سم 15-5)شلمان( ونفرش خشب المالب بٌن كل عتبٌن ونصب بسمن )

 سمؾ خرسانً حدٌدي ٌشبه العمادة ..



 . نثبت حدٌد الشلمان مع السمؾ بكاللٌب تثبٌتو 

  -االرضٌة الخلوٌة )السقف الخلوي( : 

لالب وذلن بفرش الواح معدنٌة )بلٌت( ارامكو أو مضلع )جنكو( ولحمه مع حدٌد  الىوهو السمؾ الذي الٌحتاج 

( ثم نصب السمؾ ..و هنا ٌمكن استعمال طبمة B.R.Cمثال )( وثم فرش حدٌد التسلٌح I - sectionالشلمان )

 واحدة أو طبمتٌن من االلواح المعدنٌة .

 ماهً فوائد استعمال السموؾ الخلوٌة ؟ -س

  -ج

 السرعة فً العمل  -1

 لوالب  الىتحتاج  ال -2

 امكانٌة امرار التسلٌن والمنوات واالنابٌب فً الفجوات الخلوٌة للسموؾ . -3

 

 اٌن ٌمكن استعمال االرضٌات الخرسانٌة )السموؾ( المسلحة مسبمة الصب ؟ -س

فوق االنهار وفوق الطرق وفً سموؾ الماعات الكبٌرة التً الٌراد وجود اعمدة فٌها فً الجسور الكونكرٌتٌة  -ج

 وفً جسور المنشؤة .

 بٌنها ان وجدت ؟( فوق الفتحات وكٌؾ نعالج المسافة girdersكٌؾ ٌتم ترتٌب الحماالت ) -س

  -ج

سم( خرسانة مسلحة بطبمة 5( متالصمة بعضها بجانب بعض ونصب فولها )girdersتصؾ الروافد ) -1

(BRC مثال ونضع من االسفل شبكة من السلن المؽلون وٌعالج بعدها بالجص والبٌاض أو اللبخ لمنع ظهور)

 التشمك .

سم بٌن مراكزها ونضع ممطع جاهز لوجه واحد (65-45(متباعدة بمسافة )girdersتصؾ الروافد )الحماالت  -2

فً الكتاب الممرر . أو نمال المسافات بؤمالء خاص )بلون  361ص 14-15ج(-أو وجهٌن كما فً شكل )ب

 خرسانً خاص( . وٌعالج من االسفل اٌضا بشبكة معدنٌة ثم البٌاض بالجص والبورن أو اللبخ .

 

 د مصبوبة موقعٌا أو مسبقة الصب:ارضٌات خرسانٌة مسلحة )سقف جاهز( مسبقة الجه -

 اٌن تستعمل مثل هذا االرضٌات ؟ -س

  -ج

 مثل الماعات  Big spanٌستعمل فً الفضاءات الواسعة الكبٌرة 

 عدد انواع هذه االرضٌات ؟؟ -س

  -ج

 .( BRCمزدوج وفوله صبة )ؼطاء( خرسانً مسلح بطبمة ) Tممطع  -1



مملوب من المطع الخرسانٌة المسلحة المسبمة الصب والجهد ونعامل الحافات لها بوضع حدٌد زاوٌة من  Uممطع  -2

 < اثناء الصب لمنع التشمك . 45وملحوم بحدٌد تسلٌح زاوٌة  مموىاالسفل 

( فً الكتاب 16-15(سم فوق المسند ,راجع شكل)15البد ان تمل مسافة جلوس المطعة عن) Beamوكؤي جسر 

  الممرر

  عدد انواع السموؾ المنحنٌة ؟ -س

 الموسٌة  -1

 االسطوانٌة  -2

 المخروطٌة  -3

 المببٌة  -4

 ماهً السموؾ المطوٌة ؟  -س

(من طول الفضاء  15/1 – 12/1(سم وبنسبة )15-5هً السموؾ الخرسانٌة المسلحة بسمن صب ) -ج

وتستعمل فً تسمٌؾ الفضاءات الكبٌرة التً تزٌد عن  45الصبات مع بعضها بزاوٌة الل من  تتاللى المصٌر و

 (متر .35)

  -الهٌكلٌة الحدوٌة والمائلة )الجملونات( : السقوف

 ٌمكن استعمالها ؟ مدىنستعمل السموؾ الحدوٌة )الجملونات( والي  ومتىاٌن  -س

ب أو المعدن وتستعمل فً تسمٌؾ المخازن والورش و تستعمل هذه السموؾ من الخرسانة المسبمة الص -ج

 الىالفضاء العرٌض الواسع الذي الٌراد وجود اعمدة فٌه . وتصل الفضاءات الواسعة  االبنٌة الصناعٌة ذات

 (متر عرضا . وهنالن جملونات احادٌة أو ثنائٌة أو ثالثٌة ... 65)

 ماذا نسمً المسافات االفمٌة بٌن هٌكل جملون واخر ؟ -س 

ومركز الهٌكل الذي ٌلٌه . والكثر  Frame( لاعدة الهٌكل C.L( وهً المسافة بٌن مركز )Baysباي ) تسمى -ج

 االحمال المسلطة ومتانة الهٌكل وتفاصٌله . على (متر أو مضاعفاته وٌعتمد ذلن 5استعماال هو )

 ؟ على من اال بماذا نسمؾ الجملون -س

 لون )جٌنكو( أو االلمنٌوم أو البالستن بحدٌد مضلع مؽ على ٌسمؾ من اال -ج

 -السقوف ذات الهٌاكل الفضائٌة :

 بدل الخرسانة المسبمة. Trussesمشبكات معدنٌة  على هو نوع من السموؾ )جملون(ٌرتكز 

 ماهً ممٌزات السمؾ الهٌكلً الفضائً ؟ -س

 امكانٌة توسٌع السمؾ بؤتجاهٌن  -1

 سرعة تركٌب اجزاءه  -2



 ٌصنع بابعاد وتفاصٌل كبٌرة واشكال هندسٌة ٌسهل نملها والتعامل معها . -3

 ة مع ؼٌره .نالتصادٌته بالممار -4

 امكانٌة تسمٌؾ فضاءات كبٌرة واشكال هندسٌة جذابة  -5

 ؾ  .ٌوجود مجال كافً المرار انابٌب و مجاري الخدمات والتكٌ -6

 هً االمور الواجب اخذها بنظر االعتبار عند تحدٌد نوع السمؾ الهٌكلً الفضائً ؟ما -س

  -ج

 االعمدة وتوفٌر مجال التمدد الحراري . على تحدٌد نوعٌة مفاصل االسناد  -1

 الهٌكل الفضائً . على بٌان االحمال المإثرة  -2

 الباردة . دولتحت السمؾ لتذوٌب الجلٌد فً الالحاجة الستعمال جهاز وشبكة تدفئة  مدى -3

 التصرٌؾ . طرٌمة تصرٌؾ مٌاه االمطار واتجاهات -4

 نوعٌة وابعاد االلواح المضلعة والسمؾ الثانوي والطبمة العازلة  -5

   finishes  floor,roofختم االرضٌات والسقوف _ 

 ؟ ٓب٢ٛ اُخٞاؿ أُطِٞثخ الخز٤بس هجوخ االًغبء )االٜٗبء ُالسم٤بد( -س

  -ج

 اللون والتكوٌن العام  على المظهر وٌعتمد  -1

  .: وهو مماومة مادة االكساء العوامل التآكل والتفتت وعوامل تؽٌر الجو  durabilityالمتانة والدٌمومة   -2

 .امتصاص صدمات واطئة المدم  على لابلٌة مادة االنهاء  مدى:وهو  comfortالراحة  -3

 كتم الضجٌج : مثل ارضٌات المستشفٌات . -4

 .  fire resistance كٌمماومة الحر -5

 الناحٌة الصحٌة  -6

 مماومة الحوامض والمواعد  -5

 مماومة الرطوبة  -5

 مماومة تؤثٌر الشحوم والدهون  -9

 مماومة تؤثٌر الحن  -15

 الوزن  -11

 االدامة والكلفة  -12

 االرض ؟ على نعمل له بعد تثبٌته  كم مادة رابطة للكاشً ؟ وماذا -س

  -ج

 مادة الجص )لدٌما( -1

 مادة االسمنت والرمل والماء )البسٌس(  -2



 االرض تتم شربتة بمادة )شربت( مركبة من االسمنت االبٌض والؽبرة والماء  على وبعد تثبٌت الكاشً 

 ماهً الفحوصات الواجب اخذها لمادة الكاشً ؟ -س

  -ج

فحص -6 مزج الخرسانة -5  نسبة االمالح  -4 مماومة االحتكان  -3  امتصاصه -2 تحمل الكاشً  -1 -1

 االبعاد والسمن -5  االستوائٌة 

 ماهً ممٌزات الكاشً الجٌد ؟ -س

 المظهر  -1

 المتانة  -2

 مماومة الحرٌك -3

 التؤكل بحركة المرور عدم  -4

 سهولة التنظٌؾ  -5

 كٌؾ ٌثبت الرخام فوق االرضٌة مولعٌا ؟ -س

( كمادة 4:1ٌتم تثبٌت الرخام )المرمر( فوق ارضٌة صلبة )صبة االرضٌة( ونستعمل مونة السمنت والرمل ) -ج

  . رةبرابطة ونترن مفاصل بٌن المرمر بشربت )مونة( السمنت والؽ

 لماذا ٌمل استعمال )المرمر( والحجر ؟ -س

 لكلفته العالٌة . -ج

 ماهً فحوصات الرخام )المرمر( والحجر ؟ -س

  -ج

 نماوة اللون  -6 ة )كٌمٌاوٌة( مركبات تكوٌنٌ- 5 معامل االنكسار -4 المسامٌة -3 االمتصاص -2 الصالدة  -1

 التجانس فً المظهر  -5

ما الفرق بٌن الكاشً المزجج )السٌرامٌن( والكاشً الموزائٌن المزجج  -س

 ؟؟

الكاشً المزجج الموزائٌن ٌمتاز بمظهر ممتاز مماومة عالٌة للحرٌك والتؤكل بالحوامض و االمالح وللٌل  -ج

 الوزن وٌستعمل فً مناطك الرطوبة العالٌة .

 ئٌن المزجج .اٌنً فخاري فٌكون اضعؾ من الكاشً الموزا السٌرامٌن فله تركٌب طأم

 ماهو اللٌنولٌوم وكٌؾ ٌتم تثبٌته ؟ -س



مادة تفرش وتستعمل فً انهاء االرضٌات وتتؤلؾ من دهن الكتان وصبػ نباتً وخشب مطحون وٌتم لصمه  -ج

 ارض مستوٌة جٌدا  على وتثبٌته بمادة الصمة 

 ماهو الباركٌه والدوكش ؟ -س

ٌة بمسافة افمخشبٌة  joistهو احد انواع تؽلٌؾ االرضٌات الخشبٌة وٌتم عن طرٌك تثبٌت مساند  : الباركٌه -ج

 حسب التصمٌم .  Nاو  V(سم متوازٌة بؤتجاه البعد االصؽر للؽرفة وفوق الواح خشبٌة مائلة أو شكل 35-45)

االرضٌة وعمرة الل من  على احد انواع تؽلٌؾ االرضٌات بؤشرطة خشبٌة وتلصك بمادة الصمة  :الدوكش

 الباركٌه 

 ماهو التٌرازو ؟ -س

متر مثال فوق 2*2هو الكاشً الذي ٌصنع ٌدوٌا فً مولع العمل وذلن بصب مربعات بابعاد  -التٌرازو : -ج

الصبة العادٌة لالرض ونعمل خلٌط مادة وجه الكاشً ببرامٌل )المرمرالمطحون+االسمنت االبٌض + الؽبرة 

شً بؤبعاد كا على فة ونحصل +الماء (وٌرش فوق الصبة وٌترن لمدة اسبوع مع الرش الجٌد وبعدها نجلً الؽر

ٌتم رسم نمشة من المرمر الملون فوق الصبة المذكورة اعاله وبعد اتمام مانرٌد  احسب الطلب )كبٌرة(واحٌان

ارضٌة كاشً  على نرش الخلٌط الخاص بصناعة الكاشً .. ونترن المادة لسبع اٌام ثم نجلً المولع ونحصل 

 نمشتنا المرؼوبة .فٌها 

 رالفصل الحادي عش

 والعتبات العلٌا والسفلى األقواس

Arches , lintels <sills 

عبارة عن شكل بناء ذو انحناء منتظم وبؤنواع مختلفة وتعمل من مواد مختلفة وٌموم الموس بنمل  -: األقواس

المساند وبصورة مائلة مما ٌعطً رد فعل باتجاهٌن وٌعمل بمماومة الحمل بتراص وانضؽاط اجزاءه  الىالحمل 

 فٌه . األحمالبعكس انتمال 

بٌنها وبٌن عتبة مستمٌمة  األفعالردود  قوما فر األلواسكٌؾ تعمل  -س

 معرضة لنفس الحمل ؟

 

 

 



ان المماومة فً الموس باتجاهٌن عند المفصل وبصورة مائلة مما ٌعطً  نالحظكما فً الشكل المجاور حٌث  -ج

رد فعل داخلً اكبر مما لوكانت العتبة مستمٌمة , ففً المستمٌمة ٌحصل الفشل فً الوسط نتٌجة عزم االنحناء 

bending mom.  وفً الموس ٌعمل كمنشؤ لشريshell  جمٌع اجزاء وتراصها  بانضؽاط األحمالٌماوم

 طول المنشؤ . على ممامة داخلٌة لتشكٌل 

 كٌؾ نعمل لوس طابولً أو دائرة طابولٌة فً جدار ؟ -س

شكل الموس و ابعاده أو لطر الدائرة ومحٌطها ادا كانت الفتحة دائرٌة . نثبتها فوق  على نعمل لالب حدٌدي  -ج

الساق الذي من المفروض ان ٌبدأ الموس عنده ونسنده جٌد من الجهات ونسرع بوضع الطابوق الواحدة فوق 

مساند للمالب ومن ال برفعمحٌط المالب ونكمل الجدار حولها بصورة عادٌة وبعد تمام العمل نموم  على و االخرى

 الموس الطابولً أو الدائرة وحسب التفصٌل المعماري المطلوب . على ثم المالب . ونحصل 

ما ٌمكننا عمل لالب معدنً للفتحات فً المولع وبصورة مستعجلة م   -س

 الصؽٌرة نسبٌا ؟

 الدائرتٌن . بطتروبٌنها لطع صؽٌرة من الحدٌد  اخرىشكل دائرة موازٌة لها  على من حدٌد التسلٌح  -ج

 عند المساند ؟كٌؾ نماوم لوة بسط الموس  -س

طح االرض من المعدن لما فً الجسور الحدٌدٌة أو من اند وتثبٌتها جٌدا برباط خفً تحت سوذلن بتموٌة المس -ج

فٌها مثل لاعة  أعمدةالخرسانة المسلحة فً المنشؤت الخرسانٌة مثل الماعات الكبٌرة التً تتطلب عدم وجود 

 ..  )فٌها أعمدةة بمدر ملعب الكرة وبدون تمناسبات برج الفٌصلً فً السعودٌة )كبر لاع

  -: lintelالعتبات العلٌا 

و الشبابٌن وؼٌرها وذلن لحمل ثمل البناء فولها  األبوابالبنائٌة التً تشٌد فوق الفتحات مثل  األعضاءوهً 

و الشمس . وتعمل  األمطارالفتحة من  على  للمحافظةسرة شمس( وٌعمل فٌها عادة من الخارج بروز )كا

         العتبات العلٌا من مواد مختلفة مثل الخرسانة المسلحة وحدٌد الزاوٌة )هنكالنة( أو الخشب أو الحدٌد ال

(I-section . والطابوق ) 

 ( ؟ lintelماهً مسافة جلوس وارتكاز العتبة العلٌا ) -س

 سم( 25-15)  -ج

المشٌد من  lintelماهً محددات وتفاصٌل حدٌد التسلٌح للعتبة العلٌا  -س

 الخرسانة المسلحة؟

 -دات :دحالم -ج



ملم لطر فوق  12( لضٌبٌن )ابو النص(  12mm O  2متر ٌكون التسلٌح ) 2الل من  Lاذا كان طول الفتحة  - أ

 ( . mm 255هو ) Lintel( . وارتفاع ال  TOP , BOTTOMواثنان من نفس المطر فً االسفل )

فً  mm 12 O 2(ملم ٌسلح ب455اللنتل )وارتفاع  -متر( :5متر( والل من )2اذا كان طول الفتحة اكبر من ) - ب

 من االسفل .. mm 16 O 2و  على اال

 (ملم 255لكل ) mm 15 Oمن لضبان  STIRRUPS*وفً كلتا الحالتٌن تكون االترٌة 

 *راجع المخطط المرفك رجاءا .

 Sills -: السفلى عتاباأل

 .للفتحات من الداخل و الخارج . وٌعمل من مواد مختلفة  السفلىالتً تؽلؾ االلسام البنائٌة  األعضاءهً 

 

 الفصل الثانً عشر 

 Damp proofمانع الرطوبة 

الحال مع اجزاء المنشؤ . وكذلن مادة تستعمل لمطع أو منع استمرار جرٌان الماء الجوفً و انتماله بٌن  أيهو 

 الرطوبة .

 الرطوبة ؟ أضرارماهً  -س

  -ج

 وعمره  اإلنشائًتملل مماومة العضو  -1

 تسبب حدوث التزهر -2

داخل الجزء الخرسانً مما  interior stressesداخلً  إجهادوخصوصا الكبرٌتٌة ٌنشؤ  األمالحتنشٌط تفاعل  -3

 ٌسبب بتفتٌته .

داخلً كبٌر ٌسبب بتشمك المنشؤ ان  إجهادحجم اكبر و  أٌضاانجماد الماء الجوفً )الرطوبة( داخل المنشؤ ٌكون  -4

 كان ممٌدا )محصورا( 

 ٌسبب صدا حدٌد التسلٌح وٌملل من لوة وعمر الخرسانة المسلحة نتٌجة لذلن . -5

 و ؼٌرها .. األلوانالداخلً و الخارجً و  اإلنهاءٌسبب سوء منظر طبمات  -6

 صحة ساكنٌن المنشؤ الرطب . على ٌإثر سلبا  -5

 ؟ األبنٌة الىاهً منافذ تسرب الرطوبة م -س

  -ج

 عند البناء  اإلنشائٌةمن استعمال الماء مع المواد  -1



السرادٌب الجدران أو االرضٌات بسبب الخاصٌة الشعرٌة أو ضؽط الماء كما فً  الىمن انتمال الماء من التربة  -2

 الماء الجوفً . مستوىتحت 

 نتٌجة اختراق الماء للسموؾ بسبب خلل فً تسطٌح السموؾ  -3

 للجدران الخارجٌة من الجانب بسبب الفتحات أو االمتصاص . األمطارنتٌجة اختراق مٌاه  -4

 الناللة للسوائل  أنابٌبهانتٌجة خلل فً المجاري الصحٌة و  -5

 السطوح الباردة . على نتٌجة تكثؾ بخار الماء الموجود فً الهواء  -6

 مماومة للرطوبة ؟ إنشائٌةمادة  أيعالمة تعتمد خواص  -س

  -ج

 تكون  صماء صلدة الٌخترلها الماء وال تمتصه . أن -1

 تتفاعل مع الماء وٌتؽٌر تركٌبها )ٌملل مماومتها للرطوبة ( ال أن -2

 تكون المادة ذات دٌمومة وذات عمر طوٌل  أن -3

 عالمة تعتمد سرعة جفاؾ الرطوبة ؟ -س

  -ج

 درجة الحرارة -1

 الرطوبة الجوٌة -2

 التهوٌة الجٌدة  -3

 ٓب٢ٛ فلبد أُٞاد اُز٢ رغزؼَٔ ًٔبٗغ سهٞثخ ؟ -س

  -ج

 ذات مرونة كافٌة لتجنب التشمك . -1

 سهلة االستعمال  -2

 جهادات ذات تحمل كاؾ لمماومة اإل -3

 ذات كلفة مناسبة . -4

 كٌؾ تمسم المواد المانعة للرطوبة من حٌث مرونتها ؟ -س

  -ج

 لمٌر ..النحاس و االبولٌثٌن , مرنة مثل  -1

 مثل الماستن .شبه صلبة )شبه جاسئة (  -2

 مثل الخرسانة صلبة  -3

 ؟ المنشآتفً  للرطوبة ماهً المواد المستعملة كموانع -س

  -ج



المنثور فوله الرمل أو التالن لمنع  اإلسفلت)جنفاص( مشبع بطبمة من : وهو ورق سمٌن أو  اإلسفلتلباد  -1

 التصاق الطبمات لبل االستعمال 

 ؟ اإلسفلتًهو سمن الطبمة الواحدة )الفرشة أو الماط( من مادة اللباد  ما -س

 (ملم . 6-3) -ج

 ؟  اإلسفلتٌمكن استعمال لباد  أٌن -س

بٌن طبمة واحدة للجدران  على انتمالها فً السطوح و الجدران وٌكون  إٌماؾٌستعمل لمطع الرطوبة و  -ج

 رٌة الصمة .أو طبمتٌن فً السطوح وبٌن الطبمتٌن مادة لٌ إنهاءطبمتً 

 ؟ اإلسفلتًبعدها فً فرش اللباد  اخرى( مابٌن طبمة و  overlapماهً مسافة التداخل ) -س

 .(ملم 155-55) -ج

 ٌستعمل فً العراق . ال -: اإلردواز -2

 . اإلسفلتبٌعٌة كما فً وهً مجموعة من المواد الهٌدروكاربونٌة التً لد تكون ط -: واإلسفلتالقٌر  -3

 كمواد عازلة للرطوبة  اإلسفلتهو السمن لطبمة فرش المٌر أو  ما -س

 (ملم 25-5) -ج

 ٌستعمل لمطع الرطوبة فً الحمامات و دورات المٌاه و المطابخ ... -: الكاشً السٌرامٌكً المزجج -4

 ٌستعمل حالٌا . ال -: الطابوق المزجج -5

  -ممٌزاته : -: صفائح الرصاص -6

 (ملم  1,5ٌمل سمن الطبمة عن ) ال -د  ارتفاع كلفته  -ج      دٌمومة طوٌلة  -ب     مرونة عالٌة  - أ

 ( بٌن طبمات الرصاص المتتالٌة ؟ over lapماهً مسافة التدخل ) -س

 (ملم .155) -ج

تها للرطوبة و نوع من االصباغ المستحلبة تستعمل لطلً السطوح الخرسانٌة  لزٌادة مماوم -: اإلسفلتٌةاالصباغ  -5

 (الفالنكوتلتؤثٌرات التربة و كذلن لطلً االنابٌب و الخزانات المائٌة )

  -: صفائح النحاس -5

 هو سمن صفائح النحاس المستعمل فً موالع الرطوبة ؟ ما -س

 ملم  ( 5.25)    -ج

مانع للرطوبة حٌث تخلط  ساؾ D.P.Cالمستعملة فً  ) السٌكا (مثل  -: المانعة للرطوبة اإلسمنتٌةالمضافات  -9

المادة فً الخرسانة مسببة  تبمىالخبطة الخرسانٌة وبعد تصلب الخرسانة ٌذهب الماء فً التصلب و مع ماء 

 . على اال الىخطوط انتمال الرطوبة من االسفل  إٌماؾ

 ملم 5,46ٌمل سمن الطبمة عن  ال -)المشمع( : -: البولٌثٌن -15



  -: و القٌري ًتاإلسفلالماستك  -11

 ٌستعمل الماستن ؟ أٌن -س

  -ج

 كمواد مانعة للرطوبة  -1

 المفاصل  أنواعوختم المفاصل بجمٌع  ملًء -2

 ماهً مواصفات الماستن الجٌد ؟ -س

  -ج

 مناسب لظروؾ استعمال فً موانع الرطوبة و ملًء المفاصل  -1

 ٌحتفظ بلدونته و خواصه لفترة زمنٌة مناسبة  -2

 ٌلتصك بصورة جٌدة مع جدران المفصل . أن -3

 و ؼٌرها  األحمالو  األلدامٌلتصك بالمواد الخارجٌة مثل  ال -4

 . ٌبوكسً الراتنج مع الرملمزجات آ-12

 . مواد بالستٌكٌة-13

 ( ؟كٌؾ تتم معالجة الرطوبة فً السموؾ المستوٌة )الدور والمبانً العامة  -س

 ىو بعدها نفرش الطبمة االول صمةالٌتم فرش طبمة من مادة المٌر ال على بعد تنظٌؾ سطح الخرسانة من اال -ج

سم(ونستعمل فً هذه المنطمة مادة 15طوٌلة مع تداخل شرٌط مع الذي ٌلٌه ب) أشرطةشكل  على من اللباد 

فرش المٌر نمد طبمة  إكمالوبعد  االولىفوق الطبمة اللباد  الالصمةنرش الطبمة المٌرٌة  .. ثم أٌضا  الصمة لالمٌر ا

وجد(ثم فوله طبمة الناٌلون  إنوبعدها نفرش طبمة الفلٌن لجمٌع السطح ) االولى اللباد الثانٌة وبنفس الطبمة

سم فً الحافات البعٌدة عن 15سم )سمن 15الزراعً وهو مانع رطوبة ومن ثم فرش التراب النظٌؾ بمعدل 

زٌب ووضع شبكة معدنٌة أو لبعة نحاسٌة فً رٌب (مع خفض منطمة المرزلرب الم ٌب وخمسة سنتمتررازالم

 . األمطارلمنع دخول االوساخ مع مٌاه  المرزٌبمولع 

تمأل بمادة الماستن لمنع  اخرى (سم لجمٌع السطح وترن مفاصل بٌن لطعة و 4* 55*55وثم فرش الشتاٌكر )

لضمان  المرزٌب باتجاه( 155 /1(أو) 55 /1(أو ) 45 /1وصول الرطوبة للتربة وٌكون مٌل الشتاٌكر)

 انسٌاب الماء .

(سم المحٌطة 45رد الماء )(سم من صبة م25-15اللباد لمسافة )وضرورة التؤكد من صعود الفرش بالمٌر و 

 بالسطح .

 فً الدور العادٌة  األمطارمٌاه  أنابٌبو  المرزٌبهو لطر  ما -س

 سم(لطر .15)  Oإنج4     -ج



هل من المفضل استعمال مرد الماء من الخرسانة تحت الستارة الطابولٌة أم نعمل ستارة فوق السمؾ  -س

 مباشرة ولماذا ؟

نستعمل مرد ماء خرسانً فوق صبة السمؾ )امتدادها (من الجانب أو الحافة ..الن استعمال الستارة  -ج

تلؾ و ضرر الستارة وذلن بسبب  الىإدي الطابولٌة مباشرة فوق السمؾ )كما فً بعض الدور السكنٌة(.لد ٌ

وكذلن الخارجً  اإلنهاءالطابوق مسببا تفتته و دفع مواد  الىتعرضها للتزهر الناتج من وصول ماء المطر 

 .الستارة  أسفلتفتٌت الخرسانة 

 تؤتً الرطوبة فً الجدران ؟ أٌنمن  -س

  -ج

 ػ(فٌه شرح من االسفل وتعالج بعمل بروز خرسانً )لب باألمطارمتمثلة  على من اال -1

 . D.p.cً وٌعالج بعمل طبمة من مانع الرطوبة متؤثٌره دائ ألنه األخطرمن االسفل )الماء الجوفً( وهو  -2

 ؟ماهً مصادر الرطوبة فً االلسام البنائٌة  -س

  -ج

 ائم( .رطوبة التربة المالمسة )مصدر د -1

 متذبذب( ستوىالمٌاه الجوفٌة )م -2

 للجدران و الفتحات .الحافات العلٌا الخارجٌة  -3

 ؟ماهً اسالٌب لطع الرطوبة فً المنشؤت -س

  -ج

 ٌجب اختٌارالمواد االنشائٌة الجٌدة ذات الدوام العالً و االمتصاص الملٌل  -1

 تجنب حدوث شموق فً االعضاء البنائٌة المالمسة للرطوبة و الماء  -2

 . ضمان التصمٌم الذي ال ٌتحمل فٌه تشوٌهات أو نزول تفاضلً أو تشمك -3

 عمل حوض)اطار(من طبمة مانع الرطوبة حول المنشؤ . -4

 هطولها. الىمٌكانٌكة التً تإدي رطوبة التربة المالمسة من التؤثٌرات الأو منع  ولاٌة -5

 الداخل . الىو الفتحات مٌاه من الحافات الخارجٌة العلٌا عمل تفاصٌل مناسبة لمنع تسرب ال -6

 ادة مانع الرطوبة فٌه ؟اشرح طرٌمة تنفٌذ عمل السرداب وتنفٌذ م -س

 . 419-415ص      -ج

 

 

 


