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 التحميؿ االنشائي

 :6 إلى 1استنادًا إلى الشكؿ المجاور، أجب عف األسئمة مف مف  

 

 

  :الجمالوف الموضح في الشكؿ ىو جمالوف  .1 

 محدد سكونيا - ب  غير مستقر- ا  
 غير محدد سكونيًا - د  محدد سكونيا من الدرجة الثالثة- ج  

 :  تساويBCالقوة في العنصر   .2 

  kN 10-- ب kN 10- ا  
  kN 0- د  kN 5-- ج  

 :  تساويBAالقوة في العنصر   .3 

  kN 10-- ب kN 10- ا  
  kN 0- د  kN 5-- ج  

 :  يبمغBمقدار رد الفعؿ االفقي في   .4 

  (لميمين)  kN 5- ب kN 0- ا  
  (لميمين) kN 10- د (لميسار) kN 5- ج  

 : (B) تبمغ مركبة رد الفعؿ الرأسي عند الركيزة  .5 

  (لألسفل) 5- ب (لألعمى) 5- ا  
  (لألعمى) 20- د (لألسفل) 20- ج  

 :  العناصر التالية ىي عناصر صفرية في ىذا الجمالوف  .6 

  BC, EC, AE, HG- ب EC , FG, GD- ا  

  BC, HF, EH, HG- د BC, EH, FG, HG, DG- ج  

   13 إلى 7اعتمادًا عمى الشكؿ أدناه، أجب عف األسئمة مف: 

 

 

 :  ىيAمقدار مركبة رد الفعؿ الرأسي في   .7 

  (لألسفل) kN 24- ب (لألسفل)  kN 4- ا  
  kN 0- د  (لألعمى) kN 12- ج  

ظمؿ بقمـ الرصاص بشكؿ . سؤاؿ موضوعي مف نوع االختيار مف متعدد، اإلجابة عنيا إجبارية (100)يتكوف ىذا االختبار مف 
. غامؽ الدائرة التي تشير إلى اإلجابة الصحيحة في المكاف المخصص لذلؾ في نموذج اإلجابة المرفؽ
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 : ACتبمغ قيمة قوة القص في منتصؼ المسافة   .8 

    kN 24- ب   kN 4- ا  
  kN 0- د    kN 12- ج  

 : ACتبمغ قيمة عـز االنعطاؼ في منتصؼ المسافة   .9 

  kN.m 24- ب kN.m 12- ا  
  kN.m 18- د  kN.m 48- ج  

 :  الجائز الموضح كجائزيصنؼ   .10 

  1 غير محدد من الدرجة- ب غير مستقر- ا  
  محدد سكونيًا ومستقر- د  2 غير محدد من الدرجة- ج  

 :  تساويBقيمة رد الفعؿ الرأسي عند النياية   .11 

  kN 18- ب kN 0- ا  
  kN 30- د  kN 12- ج  

 :  تساويBقيمة عـز االنحناء عند النياية   .12 

  kN.m 36- ب kN.m 0- ا  
  kN.m 84- د  kN.m 48- ج  

 : C قيمة عـز االنحناء عند المفصؿ   .13 

 صفرًا - ب أكبر ما يمكن- ا  
 تعتمد قيمتيا عمى موقع المفصل - د  أصغر ما يمكن- ج  

 :19 إلى 14اعتمادًا عمى الشكؿ المجاور ، أجب عف األسئمة مف * 

 

 

 : Cتبمغ قيمة قوة القص إلى اليسار مباشرة مف   .14 

  kN 20- ب kN 30- ا  
  kN 0- د  kN 50- ج  

 :  تساويACقيمة قوة القص في منتصؼ المسافة    .15 

  kN 30- ب kN 0- ا  
  kN 42- د  kN 12- ج  

 :  تساويDقيمة عـز االنحناء إلى اليسار مباشرة مف   .16 

  kN.m  294- ب kN.m  280- ا  
  kN 0- د  kN.m  574- ج  
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 :  تساويBفقي عند ألقيمة رد الفعؿ ا  .17 

   لميمينkN 84- ب  لميسارkN 11.75- ا  
  لميمين kN 90 - د   لميسارkN 42- ج  

 :  تبمغAقيمة رد الفعؿ الرأسي عند   .18 

  kN 45- ب kN 101.75- ا  
  kN 50.75- د  kN 40- ج  

 :  ىو عنصر معرض فقط لػACالعنصر   .19 

 قوة ضغط فقط - بقوة شد فقط - ا  
 عزم انحناء صافي - د  عزم التواء صافي- ج  

 : يعتبر المنشأ ثنائي البعد غير مستقر إذا  .20 

  3 زاد عدد ردود األفعال عن - ب 3 قل عدد ردود األفعال عن - ا  
  6 زاد عدد ردود األفعال عن - د 6 قل عدد ردود األفعال عن - ج  

 الخرسانة المسمحة

والمتعمقة بالمقطع الخرساني المجاور، عممًا بأف مقاومة الخرسانة  (27- 21 )أجب عف األسئمة مف *  
(    f’c= 25 MPa)  وأبعاد المقطع, d= 500mm, b=300mm, h=550mm, fy = 400MPa  ،
 (:330mm )حديد التسميح    

 

Ig = 4.16x10وكاف  (MPa 3.0)إذا بمغ معاير التمزؽ   .21 
9
 mm

4
 فإف عـز  yt = yb =275mm وكاف   

 :ىو (Mcr)التشقؽ 

 

  kN.m 90.8- ب kN.m 26.45- ا  
  kN.m  45.4- د  kN.m 52.9- ج  

 :  بالمممتر المربع (330mm)تبمغ كمية حديد التسميح المقدمة ليذا المقطع مف خالؿ   .22 

  414- ب  707- ا  
  1242- د  2121- ج  

 :  بالكيمونيوتفTتبمغ قيمة قوة الشد في حديد التسميح    .23 

  565.7- ب  282.8- ا  
  848.4- د  496.8- ج  

 :  في الخرسانة بالكيمونيوتفCمقدار قوة الضغط   .24 

  kN 282.8- ب kN 848.4- ا  
 kN 565.7- ج  

 
  kN 496.8- د 



  الورقة الثالثة –البرنامج اليندسي                                 امتحاف الشيادة الجامعية المتوسطة 
اليندسة المدنية  :                           التخصص 2013لعاـ الشتوية الدورة 

 

Examinations& evaluation unit winter.2013 

412 

 : فإف مقدار االنفعاؿ في حديد التسميح ىو (c = 185mm)إذا كاف موقع المحور المحايد   .25 

  0.003- ب 0.3- ا  
  0.015- د  0.005- ج  

 : بالمممتر (a)يقدر عمؽ بموؾ الضغط عمى المقطع   .26 

  ممم 133- ب  ممم 185- ا  
  ممم 501.3- د   ممم451.2- ج  

 : متر.ليذا المقطع ألقرب كيمو نيوتف (Mn)تبمغ القيمة االسمية لعـز االنحناء   .27 

  425- ب  368- ا  
  703- د  166- ج  

kN/m 24إذا كانت كثافة الخرسانة ) سـ 20يبمغ وزف المتر المربع مف بالطة خرسانية سماكتيا   .28 
3:)  

kN/m 24- ا  
2

kN/m 48- ب 
2  

kN/m 2.4- ج  
kN/m 4.8- د  2

2  
 :نسبة الحديد التوازني ىي نسبة الحديد المحسوبة عمى أساس بموغ كؿ مف الحديد والخرسانة االنفعاالت التالية  .29 

  (0.003)والخرسانة  (0.002)الحديد - ب (0.003)والخرسانة  (0.005)الحديد - ا  
 ( 0.005)والخرسانة  (0.002)الحديد - د (0.005)والخرسانة  (0.003)الحديد - ج  

 :  يكافيء 32 ممـ فإف كؿ قضيب 16 ممـ بحديد قطره 32إذا تـ تغيير حديد قطره   .30 

  قضبان 3- ب قضيبين- ا  
  قضيب 16- د  اربعة قضبان- ج  

 :  يقدر بالمممتر المربع( ممـ400x400)كمية الحديد الدنيا في عمود مربع المقطع   .31 

  160000- ب 1600- ا  
  40000- د  80000- ج  

 : الحد األدنى لعدد قضباف الحديد في العمود المربع  .32 

  قضبان 4- ب  قضبان3- ا  
  قضبان 8- د   قضبان6- ج  

في عمود  (%1.5إذا كانت نسبة الحديد الالزمة ىو )ممـ 20العدد الالـز مف قضباف الحديد والتي أقطارىا   .33 
: يبمغ (250mmx400mm)أبعاد مقطعو 

 

  قضبان 4- ب  قضبان3- ا  
  قضبان 8- د   قضبان6- ج  

 : يبمغ (Grade 40 )40يقدر إجياد الخضوع لمحديد شد   .34 

  MPa 400- ب MPa 40- ا  
  GPa 200- د  MPa 280- ج  

 : الحديد الرئيس في القواعد المستطيمة يكوف في االتجاه   .35 

 األقصر - ب األطول- ا  
 يعتمد اإلتجاه عمى قيمة اجياد الضغط اسفل القاعدة- د ال تعتمد كمية الحديد عمى أبعاد القاعدة - ج  
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 : يكوف موقع حديد التسميح الرئيس فوؽ ركائز الجوائز المستمرة  .36 

 في أعمى مقطع الجائز - ب في أسفل مقطع الجائز- ا  
 موزعًا بالتساوي بين أعمى وأسفل مقطع الجائز- د  في منتصف عمق المقطع- ج  

 : مف وسائؿ تقميؿ الترخيـ في الجوائز  .37 

 زيادة كمية حديد الشد - ب تقميل مقاومة الخرسانة- ا  
 استخدام حديد تسميح أقل مقاومة - د  إضافة حديد ضغط- ج  

 : وظيفة الحديد العموي الرئيسة في المقطع الواقع في منتصؼ جسر بسيط االستناد ىي  .38 

 تعميق حديد الكانات - ب مقاومة العزم - ا  
 مقاومة اجيادات الشد - د  مقاومة قوى القص- ج  

 : اعتمادًا عمى (slender)يصنؼ العمود عمى أنو نحيؼ   .39 

 أبعاد مقطعو - ب ارتفاعو- ا  
 نسبة ارتفاعو إلى طول مقطعو  - د  مقدار حمل أويمر الحرج- ج  

 :  يبمغ الغطاء الخرساني في األسقؼ   .40 

  ممم 40- ب  ممم50- ا  
  ممم 20- د   ممم75- ج  

 تكنولوجيا الخرسانة

 : يستخدـ في قياس نعومة االسمنت جياز  .41 

 فب - ب كاساغراندي- ا  
 فيكات - د  بمين- ج  

 : األسمنت األنسب لمقاوـ خطر الكبريتات ىو األسمنت البورتالندي مف النوع   .42 

 الثاني - ب األول- ا  
 الخامس - د  الثالث- ج  

 : األسمنت األسرع تصمبا مف بيف األنواع التالية ىو األسمنت البورتالندي مف النوع  .43 

 الثاني - ب األول- ا  
 الخامس - د  الثالث- ج  

: انكسرت عند القوى  (10cmX10cmX10cm)تبمغ مقاومة اإلنضغاط لثالث عينات مكعبية   .44 
: كيمو نيوتف (220، 180،200)

 

  MPa 22- ب MPa 20- ا  
  MPa 200- د  MPa 180- ج  

 : كيمو نيوتف ىي (20)انكسرت تحت تأثير قوة فمؽ مقدارىا  ( سـ10X20)مقاومة الفمؽ السطوانة   .45 

  MPa 0.2- ب MPa 0.64- ا  
  MPa 6.4- د MPa 1- ج  

 : أحد مضافات الخرسانة التالية تيدؼ لتسريع التصمب  .46 

 كموريد الكالسيوم - ب السكريات- ا  
 البوزوالنا - د خبث األفران- ج  
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 : يحظر إضافة كموريد الكالسيوـ في تصنيع الخرسانة مسبقة االجياد بسبب  .47 

  مساىمتو في احداث صدأ في حديد التسميح - ب  لممقاومة المتأخرةه تقميل- ا  
 زيادتو لنسبة الماء إلى االسمنت - د تقميمو لتشغيمية الخرسانة- ج  

 :  عندما (دوف اتخاذ االحتياطات الكافية لمصب)يحظر صب الخرسانة  العادية   .48 

0تقل درجات الحرارة عن - ا  
0تقل درجات الحرارة عن - ب  م0

   م6
0تزيد درجات الحرارة عن - ج  

0تزيد درجات الحرارة عن - د  م30
 م 35

 : استخداـ أحد التالية تزيد في تشغيمية الخرسانة  .49 

 الممدنات - ب اسمنت أقل نعومة- ا  
 مبطئات التفاعل - د  مسرعات التصمب- ج  

 : إف استخداـ الممدنات المتفوقة يؤدي إلى  .50 

  زيادة المقاومة المبكرة دون التأثير عمى المقاومة المتأخرة- ا  
 زيادة نسبة الماء إلى اإلسمنت - ب  
  تسريع التصمب- ج  
 زيادة التشغيمية مع تقميل نسبة الماء إلى االسمنت - د  

 : يعد الركاـ ناعمًا إذا  .51 

  %95 عن 200#قل المار من منخل - ب %95 عن 200#زاد المار من منخل - ا  
 % 95عن # 4قل المار من منخل - د %95 عن #4زاد المار من منخل - ج  

 : يمنع صب الخرسانة مف ارتفاعات عالية لمنع  .52 

 تسريع التصمب - ب التمميح- ا  
 التزىر - د  الفصل الحبيبي- ج  

 : مف الطرؽ الشائعة في معالجة األعمدة الخرسانية المسمحة  .53 

 تسخين الخرسانة - ب التغطية بالورق غير المنفذ لمماء  - ا  
 استخدام الخيش وترطيبو باستمرار - د تسخين ماء الخمط- ج  

 : اختبار مف اختبارات الخرسانة الطازجة  .54 

 اشميدت - ب الشد- ا  
 الفمق - د  التيدل- ج  

 : الخرسانة الجيدة ىي التي تتصؼ بػ  .55 

 قمة الكمفة والمقاومة الجيدة - ب المقاومة العالية- ا  
  الديمومة والمقاومة الجيدة- د الديمومة وقمة الكمفة والمقاومة الجيدة- ج  

 : ال تعتبر نتائج اختبار مطرقة شميدت ممثمة لمقاومة الخرسانة بسبب  .56 

 صعوبة اجرائيا - ب تدني دقتيا - ا  
 وجود تجارب بديمة أبسط وأدق منيا - د الحاجة لميارات خاصة الستخداميا- ج  

 : مف صور معالجة األسقؼ الخرسانية  .57 

 الرش بالماء - ب باستخدام الخيش المبمل- ا  
 استخدام المعالجات الكيماوية - د عمل احواض مع الغمر بالماء- ج  
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 : يؤدي الرج الزائد لمخرسانة إلى  .58 

 تقميل المسامية - ب تحسين المقاومة- ا  

 نزف الخرسانة - د  تقميل مدة المعالجة- ج  
 : تعد أحد أنواع الخرسانة التالية، خرسانة غير انشائية  .59 

  الخرسانة الخفيفة- ا  

kg/m 3.5الخرسانة ذات الكثافة التي تزيد عن - ب  
3  

  MPa 17خرسانة تقل مقاومتيا عن - ج  

  25MPaخرسانة قميمة الكثافة ومقاومتيا دون  الـ - د  
 : تستخدـ  أحد الخرسانات التالية كخرسانة مسبقة اإلجياد والتي تكوف مقاومتيا بالميغاباسكاؿ  .60 

  MPa 40- ب KPa 10-  ا  

  GPa 40- د  GPa 10- ج  

 مقاومة المواد
 40 ممـ ومعرض لقوة ضغط مركزية مقدارىا 400X400مقدار االجياد الناظمي عمى مقطع عمود مربع ابعاده   .61 

 :كيمو نيوتف ىي بالميغا باسكاؿ

  40 -ب  10 -ا  

  0.025 -د  0.25 -ج  
 ممـ ومعرض لقوة ضغط 400X400مقدار االجياد الناظمي األكبرالمؤثر عمى مقطع عمود مربع ابعاده   .62 

 :ممـ ىي100 كيمو نيوتف منحرفة عف المركز بمقدار 40مقدارىا 
 

  (MPa 0.58) -ب (MPa 0.31) -ا  

  (MPa 0.25) -د  (MPa 0.06-) -ج  
 ممـ ومعرض لقوة ضغط 400X400مقدار االجياد الناظمي األصغر المؤثر عمى مقطع عمود مربع ابعاده   .63 

 :ممـ ىي100 كيمو نيوتف منحرفة عف المركز بمقدار 40مقدارىا 
 

  (MPa 0.58) -ب (MPa 0.31) -ا  

  (MPa 0.25) -د  (MPa 0.06-) -ج  
ممـ مربع وتعرض لقوة شد مقدارىا 2000ـ  إذا كانت مساحة مقطعو 3ما ىو مقدار استطالة عنصر طولو   .64 

E = 100 000 N/mm) كيمو نيوتف، ومعامؿ مرونة مادتو 50
2
) 

 

  mm 0.75 -ب mm 0.25 -ا  

  mm 7.5 -د  mm 2.5 -ج  
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 :69 إلى 65اإلنفعاؿ المجاور لمحديد قميؿ الكربوف ، أجب عف األسئمة مف -إعتمادًا عمى مخطط اإلجياد  *

 
إذا ( فإف إجياد الخضوع ليذا الحديد يبمغ 0.0015إذا كاف اإلنفعاؿ المقابؿ إلجياد الخضوع ليذا الحديد ىو   .65 

 (:Es = 200GPaعمـ معامؿ يونغ 
 

  MPa 300 -ب 30MPa -ا  
  MPa 133.33 -د  MPa 13.33 -ج  

  :تبدأ مرحمة المدونة ليذا الحديد عندما يبمغ األنفعاؿ  .66 

  0.02 -ب 0.0012 -ا  
  0.25 -د  0.2 -ج  

  : بمرحمةBتعرؼ المرحمة   .67 

  الخضوع -ب المرونة -ا  
  التخصر -د  التقوية االنفعالية -ج  

 :إجياد تمثؿ قيمة االجياد   .68 

  اإلنقطاع -ب الخضوع -ا  
  الحدي -د  التخصر -ج  

  : فإف مقدار االنفعاالت المستعادة تبمغAإذا تـ شد الحديد حتى نياية المرحمة   .69 

  0.0012 -ب 0.02 -ا  
  0.05 -د  0.0188 -ج  

  : عمىBeam curvatureيعتمد تقوس الجوائز   .70 

  معامل المرونة وعزم العطالة- ا  
  عزم العطالة وعزم االنحناء- ب  
  عزم االنحناء وعزم العطالة ومعامل المرونة- ج  
  عزم االنحناء ومعامل المرونة- د  

 فإف معامؿ المقطع h = 300mm و b = 200mmمستطيمة ىي  (عتبة)مقطع جائز إذا كانت أبعاد   .71 
(Section Modulus, S) يساوي: 

 

6x10 -ا  
4
 mm

3x10 -ب 2
6
 mm

3  
6x10 -ج  

6
 mm

3
3x10 -د  

4
 mm

2  
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 فإف قيمة اجياد الشد  M = 60kN.mإذا كاف المقطع في السؤاؿ السابؽ معرضا لعـز انحناء مقداره   .72 
 :الناظمي نتيجة ذلؾ ىي

 

  MPa 30 -ب MPa 60 -ا  
  MPa 20 -د  MPa 25 -ج  

فاف أكبر حمؿ انبعاج  لعمود مشابو  kN 4000عمود متمفصؿ مف نيايتيو  إذا كاف حمؿ االنبعاج الحرج ؿ  .73 
 :وبنصؼ الطوؿ ىو

 

  kN 2000 -ب kN 1000 -ا  
  kN 16000 -د  kN 8000 -ج  

  :تقييدًا تامًا فإف أكبر حمؿ انبعاج يمكف أف يتحممو ىو  (72في السؤؿ )إذا تـ تقييد نيايتي العمود   .74 

  kN 2000 -ب kN 16000 -ا  
  kN 1000 -د  kN 8000 -ج  

 :، عممًا بأف 78 إلى 75اعتمادًا عمى الشكؿ المجاور أجب عف األسئمة مف *  
  ممـ،d =40        قطر العمود

  ـ2=      طوؿ العمود 
 200GPa     معامؿ المرونة 

2x10:     معامؿ التمدد الحراري
-6 0

C
-1

   

 

  : فإف مقدار اإلنفعاؿ الطولي لو 2mmقوة ضغط سببت قصره بمقدار   إلىABإذا تعرض الجزء   .75 

  0.001 -ب 0.002 -ا  
  0.02 -د  0.01 -ج  

  : ىو AB فإف مقدار التغير في قطر العنصر 0.2إذا كاف معامؿ التوسع الجانبي  ىو   .76 

   ممم0.04 -ب  ممم0.4 -ا  
   ممم0.008 -د   ممم0.08 -ج  

 درجة سمزيوس فإف مقدار الزيادة في الطوؿ 100ى زيادة في درجة الحرارة بمقدار إؿAB إذا تعرض الجزء   .77 
 :ىو ( حرة Aإذا كانت نيايتو )

 

   ممم0.4 -ب  ممم0.04 -ا  
   ممم0.2 -د   ممم0.02 -ج  

كاف  إذا) AB  في السؤاؿ السابؽ يكوف مقدار االجياد الناظمي الناجـ عف التغير الحراري فقط في  الجزء  .78 
 :  ممنوعًا مف التمدد بمقدار

 

  MPa 0.4 -ب MPa 4 -ا  
  MPa 400 -د  MPa 40 -ج  
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، وعميو فإف مقدار اجياد  ممـ200x200 ممـ وأبعاد مقطعيا 500كتمة بشكؿ متوازي مستطيالت ارتفاعيا   .79 
 :تبمغ كيمو نيوتف 100القص الناشيء عف قوة موازية لممقطع مقدارىا 

 

   ميغا باسكال1 -ب  ميغا باسكال10 -ا  
   ميغا باسكال2.5 -د   ميغا باسكال25 -ج  

  لمادة الكتمة فاف مقدار تغير زاوية القص G=50GPaفي السؤاؿ السابؽ، إذا كاف معامؿ صالبة القص   .80 
 :ىو

 

  0.0005 -ب 0.005 -ا  
  0.05 -د  0.00005 -ج  

 إدارة المشاريع  
 :  بالنقطةتسمى النقطة التي تمثؿ أقصر مدة ممكنة وأعمى تكمفة مباشرة  .81 

 التعجيل األقصى - ب الطبيعية- ا  
 المباشرة - د   المثالية- ج  

  :تسمى المدة التي تكوف عندىا اقؿ تكمفة مباشرة لمنشاط  .82 

 االجمالية  - ب الطبيعية- ا  
  المباشرة - د  المثمى - ج  

  :  يسمى توزيع النشاطات و تسمسميا  في المشروع  .83 

 التنسيق      - ب التوجيو- ا  
  التنظيم- د   التخطيط - ج  

  :مف االمور الواجب مراعاتيا عند اجراء تسوية الموارد  .84 

  المحافظة عمى تسمسل االنشطة- ا  
 تغيير أعداد العمال و المعدات - ب  
  تعديل مدد االنشطة - ج  
  المحافظة عمى تسمسل االنشطة وأنياء المشروع في وقتو المحدد- د  

  : Bar chartمف سمبيات طريقة الخطوط الشريطية   .85 

  أنيا ال تعتمد تحميال مفصال لألعمال- ا  
 أنيا تمتاز بقابميتيا لمتحديث - ب  
  ال تبين أي خطة لمتنفيذ- ج  
  ال تبين خطة التنفيذ وال تعتمد تحميال مفصال لألعمال- د  

  :وحدة القياس المناسبة والمستعممة عادة في المشاريع االنشائية ىي  .86 

 ساعة - ب يوم تقويمي- ا  
  اسبوع- د    يوم عمل- ج  

دينار وكانت  (1000)أسابيع والتكمفة الطبيعية لو  (10)إذا كانت المدة الطبيعية ألحد االنشطة تساوي   .87 
 :أسابيع فاف ميؿ التكمفة يساوي (8)دينار وأقصر مدة كانت  (1400)تكمفة أقصر مدة 

 

 دينار  (220)- ب دينار (200)- ا  
  دينار (340)- د  دينار (300)- ج  
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  :نالحظ في منحنى التكاليؼ والزمف أف  .88 

  التكاليف االجمالية تقل عندما تنقص مدة المشروع عن المدة المثمى- ا  
  التكاليف االجمالية تزيد عندما تنقص مدة المشروع عن المدة المثمى- ب  
  تقل التكاليف المباشرة كمما قمت المدة عن المدة المثمى- ج  
  تزداد التكاليف غير المباشرة كمما قمت المدة عن المدة المثمى- د  

  :عند استخداـ العالقات المتداخمة فإنو البد مف وجود  .89 

 اكثر من نشاط حرج  - ب نشاط حرج عمى االقل - ا  
  نشاط ومسار حرجين - د  مسار حرج - ج  

 : تمثؿ نقطة التعجؿ االقصى لمنشاط  .90 

 اقصر مدة ممكنة واعمى تكمفة مباشرة               - ب اطول مدة ممكنة واعمى تكمفة مباشرة - ا  
  اطول مدة ممكنة واعمى تكمفة غير مباشرة- د اقصر مدة ممكنة واعمى تكمفة غير مباشرة - ج  

 :في المخطط المجاور (س)البداية المتأخرة لمنشاط   .91 

 

 

  6- ب 1- ا  
  4- د  5- ج  

 : الزمف يسمى السماح الحر بالوقت الفائض الذي اذا تأخر خاللة النشاط ال يؤثر عمى  .92 

 المتأخر لبدء النشاطات الالحقة لو - ب المبكر لبدء النشاطات الالحقة لو- ا  
  المتأخر النتياء النشاطات السابقة لو- د  الكمي لممشروع- ج  

 :  الزمف يسمى السماح الكمي بالوقت الفائض الذي اذا تأخر خاللة النشاط ال يؤثر عمى  .93 

 المتأخر لبدء النشاطات الالحقة لو - ب المبكر لبدء النشاطات الالحقة لو- ا  
  بدء المشروع- د  الكمي لممشروع- ج  

  : يحدد السماح الكمي لنشاطات في مخطط االسيـ عمى اساس المحظات الزمنية عمى أنو الفرؽ بيف زمف  .94 

 االنتياء المتأخر والمبكر - ب البدء المتأخر والمبكر - ا  
  بدء النشاط المبكر واالنتياء المتأخر- د بدء النشاط المتأخر واالنتياء المتأخر - ج  

 : في مخططات بيرت يكوف الزمف المتوقع لنشاط ما  .95 

  6\(الزمن األكثر احتماال*1+الزمن المتشائم*4+الزمن المتفائل*1)- ا  
  4\(الزمن األكثر احتماال*1+الزمن المتشائم*4+الزمن المتفائل*1)- ب  
  4\(الزمن األكثر احتماال*4+الزمن المتشائم*1+الزمن المتفائل*1)- ج  
  6\ (الزمن األكثر احتماال*4+الزمن المتشائم*1+الزمن المتفائل*1)- د  

 :  نشاط يعرؼ النشاط الوىمي عمى أنو  .96 

 افتراضي ال تأثير لو عمى الشبكة - ب طبيعي- ا  
  طبيعي زمنو  يساوي صفر  - د  طبيعي ال تأثير لو عمى الشبكة- ج  
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 : ليا ازمنة الفرؽ بيف مخططات بيرت ومخططات الشبكة اف النشاطات في مخططات بيرت  .97 

 احتمالية - ب مؤكدة- ا  
  احتمالية ومصادر مؤكدة- د  مؤكدة ومصادر احتمالية- ج  

  : قبؿ البدء بالتخطيط لممشروع يجب اف تتوفر  .98 

 قائمة بالموارد الالزمة لجميع االنشطة - ب الموارد الالزمة لكل نشاط ومدتو- ا  
 قائمة مفصمة باألنشطة والموارد الالزمة لممشروع- د قائمة مفصمة باألنشطة الالزمة لممشروع- ج  

  :يعرؼ المشروع عمى أنو مجموعة مف سمسمة نشاطات ليا  .99 

 نياية محددة وموارد محددة - ب بداية محددة و موارد محددة- ا  
  بداية ونياية و موارد محددة- د  بداية ونياية محددة- ج  

 : انتاج يختمؼ المشروع عف االنتاج بأف لو  .100 

 متزايد - ب مستمر- ا  
  متناقص- د فريد- ج  

انتيت األسئمة 


