اثهوًة محمد بوسبيس
ا ألس خاذ :كامسي س َد عيل

امـجـمـيــورًـة ادلـزائـرًـة امـدًـمـلـراظـِـة امـشـعـبـِـة
مدٍرًة امرتبَة موالًة كس نعَنة
كسم.01 :ج.م.ع.ت.06/05.
ا أل ا
اخذبار امثاليث امثّاين ( مارس)2020
ثالّلمَذ ......................................:
امخكنوموحِا (ىندسة مدهَة)

m

s

 ال ثنس﴿ :بسم هللا امرمحن امرحمي﴾
 ال ثنس ادلعاء ﴿:انليم ال سيل اال ما حعلخو سيال و أأهت جتعل اذلزن اذا شئت سيال ﴾
 ال ثنس:حدثنا كذَبة بن سعَد حدثنا ًعلوب وىو بن عبد امرمحن املاري ح وحدثنا أأبو
ا ألحوص محمد بن حِان حدثنا بن أأيب حازم الكىام عن سيَل بن أأيب ضاحل عن أأبَو عن
أأيب ىرٍرة أأن رسول هللا ضىل هللا علَو وسمل كال ﴿:من محل علَنا امسالح فلُس منا
ومن غش نا فلُس منا﴾ حصَح مسمل.
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 .Iا ألعامل املؤظرة (05.50نكعة):.
 .1من خالل رمسم خمعط امخوزًع ابس خعامل اذلاسوب ثعرف عىل الشاشة بدسمَة خمخلف ا ألرشظة( 5,50ن):

n.
c

..........................................................................
.......................................

......................................
.
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.......................................
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.......................................
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.......................................

......................................
.
.......................................

.......................................
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 .2اذهر ثالثة أأمثةل ألوامر امرمس ,وثالثة أأمثةل ألوامر امخغَري اميت اس خعملهتا مرمس خمعط امخوزًع(03.00ن).
.......................
أأوامر امرمس
.......................
اوامر امخغَري
 .3اكرتح سؤاار ننت حمتىن أأن جتده يف ىذا اا.خذبار مث أأحب علَو:
 امسؤال............................................................................................................................................. :
 االخابة............................................................................................................................................................ :
.............................................................................................................................................................
.......................
.......................

.......................
.......................
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 .IIامبناء (8,75هلعة)
 .1أأمكل اخملعط.

/e
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 .Aبعد انامل دراس خم
حتطلت عىل وظَفة
أ َأسست عائةل.مث أأردت
بناء سكن فردي معائلخم.

جيب علَم اذلطول
عىل كععة أأرض
سواء ب :

ميك حكون املععة ا ألرضَة ضاذلة نلبناء جيب أأن ثخوفر عىل مجموعة من امرشوط يه :

..................
.

حتدد عنوان مرشوعم بدكة.

عن ظرًق وثَلة جسمى(..........................:ج)

حمتزي خبطائص جتعليا ثخحمل املبىن

ثثبت ذكل بوثَلة جسمى(..........................:د)

ى وس َج معراين بو لك امش باكت

ثثبت ذكل بوثَلة جسمى(.........................:ه)

n.
c

 .Bبعد حطوكل عىل كععة ا ألرض املناس بة ثخطل ب مكذب
ًععي ملرشوعم امبعد املاهوين واالداري ٌسمى ىذا املكذب:

امللف  ......................:أأو .........................
...

بعد دراسة مرشوعم ًعد كل ىذا املكذب ملفا ٌسمى:

at
io



ثعلع عىل رشوط امبناء يف اذلي.

ثذهر امرشوط يف وثَلة جسمى(....................:ب)

om

..................
.

.............................................

أأن حكون ملاك كل.

ثثبت ذكل بوثَلة جسمى (...........................:أأ)

ًضم مجموعة من ا ألشخاص اذلٍن خيخلفون عن بعضيم
ابخذالف هماهمم مه:

(ٍ )3رمس اخملععات

............................

()4حيسب ا ألبعاد و امخاكمَف

............................

(ً)5درس امخضارٌس و املساحات

............................

du
c

(ً)2درس ابذلساابت ملاومة املنششأ

............................

..............................
..
ثضم امواثئق ( أأ) (ب) اخل.ظعات
(ج) (د) (ه) ابالضافة امعبوغرافِة
اىل:
.

....................................
جسمى ىذه اموثَلة:
.
 .Aبعد اذلطول عىل اموثَلة من امبدلًة ثخطل ابمشخص املادي أأو
املعنوي اذلي ًوفر املوارد امبرشًة واملواد وا ألدوات الجناز املرشوع.

..........................

مهنا :

..........................

املوكع.

..........................

امكذةل

..........................
ٌسمى...............................:
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خمععات اميندسة

.....................
.............

ًعدىا ()1
وٍرمسيا ()3
مهنا :

ًعدىا ()2
وٍرمسيا ()3
مهنا :

املعامرًة

en

 .Cبعد انامل امللف ثلدمو اىل مطاحل امبدلًة من أأخل اذلطول
عىل وثَلة جسمح كل ابالهعالق يف ا ألشغال .

................................

cy
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( )1جيسد أأفاكر ضاحب املرشوع

............................

ًضم ىذا امللف هوعني من امواثئق :

..................
........
..................
........
..................
........
..................
........

....................
......
....................
......
....................
......

