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 كلٍت الزراػت

 قضن الهنذصت الزراػٍت والنظن الحٍىٌت 

 بنك أصئلت فً

 هضبحت هضتىٌت خبصهبدة :

 الفصل الذراصً الثبنً

  2020/2019 الؼبم الجبهؼً

 األراضً والوٍبهبرنبهج  الوضتىي الثبلث

 ٲ.د/ دمحم ػلً أبىػوٍرة  الوبدة:  تبراص
 

__________________________________________________________ 

 الفصل األولأصئلت 

  قٍبس األطىال

 أجب عن األسئلة األتٌة

  أذكر فقط األدىات المستعملة فً قٌاس األطىال (1)

 التىجٌان فقاط( اشرح مع التىضٌح بالرسم احدي الطرق لقٌااس طاىل  اط ٌعترضان مااتع ٌعتار  2) 

 ىعرضة أكبر من جتزٌر

التىجٌاان طاارق لقٌاااس طااىل  ااط ٌعترضاان ماااتع ٌعتاار  ( اشاارح مااع التىضااٌح بالرساام احاادي ال3)

 ىعرضة أكبر من جتزٌر ىالقٌاس معا

 جتزٌرطىلة أكبر من قٌاس طىل كبف بمكتك اشرح  (4)

اشرح مع التىضٌح بالرسم احدي الطرق لقٌاس طىل  ط ٌعترضن ماتع ٌعتر  القٌاس ىعرضة  (5)

 أكبر من جتزٌر

 ٌة اٌجاد طىل  ط تعترضن كىمة من التبن( اشرح با تصار مع التىضٌح بالرسم كٌف6)

_________________________________________________________ 

 نهبٌت الفصل األول 

ةد/ دمحم ػلى أبىػوٍرٲ  
  والنظن الحٍىٌت قضن الهنذصت الزراػٍتب أصتبر

 كلٍت الزراػت جبهؼت الونىفٍت

_________________________________________________________ 



2 

 

 الثبنًالفصل أصئلت 

 األخطبء الوحتولت الىقىع فً القٍبس ببلجنزٌر 

 أجب عن األسئلة األتٌة

متر ىثالث  16،  جتازٌر 7أن طىلة  فىجدمتر  19.85قٌس طىل  ط بجتزٌر طىلة الحقٌقً اذا  (1)

 عقل فما هى الطىل الحقٌقً لل ط

 8ىلااة األساامً بمقاادار عقلااة ىاحااد  فىجااد ( قااٌس طااىل  ااط بجتزٌاار طىلااة الحقٌقااً ٌزٌااد عاان ط2) 

 متر ىثالث عقل فما هى الطىل الحقٌقً لل ط 14طرحات ، 

قٌراط  21فدان ،   3سم عن طىلة األسمً فىجدت  14حسبت مساحة قطعة أر  بجتزٌر ٌتقص (3)

 أسوم ىالمطلىب اٌجاد المساحة الحقٌقٌة لقطعة األر  بالمتر المربع  5& 

أر  مستطٌلة الشاكل  طىلواا ضاعف عرضاوا بجتزٌار ٌاتقص بمقادار عقلاة قٌست مساحة قطعة  (4)

متاار مربااع فماااهً مساااحة قطعااة األر  الحقٌقٌااة  18811ىاحااد  عاان طىلااة األساامً فكاتاات قٌمتوااا 

 بالفدان ىالقٌراط ىالسوم احسب أٌضا كل من الطىل الحقٌقً ىالعر  الحقٌقً  لقطعة األر 

_________________________________________________________ 

 نهبٌت الفصل الثبنً 

ةد/ دمحم ػلى أبىػوٍرٲ  
  والنظن الحٍىٌت قضن الهنذصت الزراػٍتب أصتبر

 كلٍت الزراػت جبهؼت الونىفٍت

_________________________________________________________ 

 الثبلثالفصل أصئلت 

 هقبٌٍش الرصن 

 أجب عن األسئلة األتٌة

 مقٌاس الرسم ىأكتب مقاٌٌس الرسم العددٌة المست دمة فً رسم ال رائط المساحٌة فرع (1)

 أتىاع مقاٌٌس الرسم الت طٌطٌة ىبٌن أي من المقاٌٌس اآلتٌة صحٌح ىاٌوما  طأ: رأذك (2)

1(a): 35          1(b): 451 

1(c): 711        1 (d): 511 

: 1 (e) 111 1 (f)       : 2511 

 متر 16.8متر ىبٌن علٌة القراء   1.2ٌقرأ 1111:1قاس رسم ( ارسم م3) 

 متر 37.5متر ىبٌن علٌة القراء   5 .0ٌقرأ   2500:1( ارسم مقاس رسم 4) 

 متر 12.7ٮ = أمتر ىىضح على الرسم ال ط  0.1ٌقرأ  1:500( ارسم مقٌاس رسم 5)
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 2ساام 35دت فىجاا 1:2500( قٌساات مساااحة قطعااة أر  علااً  رٌطااة مرسااىمة بمقٌاااس رساام 6)

  فماهً مساحة قطعة األر  علً الطبٌعة بالفدان ىالقٌراط ىالسوم

متر مربع ى طىلوا ضعف عرضاوا  ٌاراد رساموا  20000قطعة ار  مستطٌلة الشكل مساحتوا  (7)

فمااا هااً ابعاااد الىرقااة المتاساابة لرساام قطعااة األر  مااع تاارك  500:1علااً  رٌطااة بمقٌاااس رساام  

 ب الىرقةسم فً جىات 2هىامش مقدارها 

 متر  0.2ٌقرأ   1000 :1 ( ارسم مقٌاس رسم شبكً  8) 

متر  261متر ىاكبر ابعادها فً اتجاه العر  هى  361قطعة ار  اكبر ابعادها فً اتجاه الطىل  (9)

سم مع ترك هاامش  31× 41فما هى مقٌاس الرسم المتاسب لرسم قطعة األر  على  رٌطة أبعادها 

 سم فً كل جاتب من جىاتب الىرقة 2قٌمتن 

_________________________________________________________ 

  لثنهبٌت الفصل الثب

ةد/ دمحم ػلى أبىػوٍرٲ  

  والنظن الحٍىٌت قضن الهنذصت الزراػٍتب أصتبر
 كلٍت الزراػت جبهؼت الونىفٍت

_________________________________________________________ 

 الرابغالفصل أصئلت 

 الوضبحت ببلبىصلت الونشىرٌت 

 أجب عن األسئلة األتٌة

 ( أمام كل عبار  من العبارات األتٌة مع تصحٌح ال طأ:  ×)   ( أى عالمة ) ضع عالمة (1)

 المساحة باست دام البىصلة تعتبر دقٌقة ىسرٌعة        )  (  )أ(

 )  (         غ 61هى ج      121االتحراف الم تصر لالتحراف الدائري )ٮ( 

 غ 75( أىجد االتحراف الدائري لالتحراف الم تصر    ج   2)

قٌماااة االتحاااراف الااادائري  أىجااادى 311°االتحاااراف الم تصااار لالتحاااراف الااادائري  ( أىجاااد قٌماااة 3)

 غ    75°ح لالتحراف الم تصر  

 

 لمطلىب تصحٌح االتحرافاتىاح د ه أ ٮ أ االتحرافات األتٌة فً المضلع المقفل  تأ ذ (4)

 

 

ٮأ  ال ط حٮ    ه أ د ه ح د 

 48     106 ----     41 12     306 ----     284 32     185 االتحراف األمامً

 24     287 30     220 20     126 ----     104 18        5 االتحراف ال لفً
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ىالمطلااىب تصااحٌح االتحرافااات أ ى  د هح ٮ أ أ ااذت االتحرافااات األتٌااة فااً الترافاارس المقفاال ( 5) 

 بطرٌقة الجاذبٌة المحلٌة

ٮ Í ال ط حٮ   هى  ح  ى  Íى  ه  ى   

 '23    °316 '13   °279 '58    °203 '16     °73 '10   °104 '20     °42 األتحراف األمامً

 '13    °135 '13    °99 '50     °22 '8      °252 '22   °288 '34    °221 األتحراف ال لفً

 

_________________________________________________________ 

 نهبٌت الفصل الرابغ 
ةد/ دمحم ػلى أبىػوٍرٲ  

  والنظن الحٍىٌت قضن الهنذصت الزراػٍتب أصتبر
 كلٍت الزراػت جبهؼت الونىفٍت

_________________________________________________________ 

 بهشالخالفصل أصئلت 

  حضبة هضطحبث األراضً

 أجب عن األسئلة األتٌة

فدان مرساىمة علاً  رٌطاة فاك الزماام فماا  42)ٲ( قطعة أر  مربعة الشكل  مساحتوا علً الطبٌعة 

 هى طىل قطعة األر  علً هذه ال رٌطة

ىالمبٌتاة بالشاكل بالفادان بطرٌقاة أشاباه المتحرفاات ٮ أ احسب مساحة قطعة االر  فىق ال ط  )ٮ( 

 (لقٌراط ىالسوم )األبعاد بالمترىا

 

 معادلةالأكتب معادلة أشباه المتحرفات لحساب مساحة قطعة أر  متحتٌة مع تعرٌف عتاصر)ح( 

( قطعة أر  عبار  عن مثلث قائم الزاىٌاة قٌسات أطاىال ضالعً القائماة بجتزٌار صاحٌح لٌسات باة د)

 عقل  5متر &  2جتزٌر ،  25هى  ٮ أ طاء فكان طىل أ

بالفاادان ىالقٌااراط  عقلااة فمااا هااً مساااحة قطعااة األر  32متاار &  6جتزٌاار ،  33هااى  ح ٮىطااىل 

  ىالسوم

 صفر أ

 صفر

 ٮ
 صفر
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ىالمبٌتاة بالشاكل بالفادان بطرٌقاة أشاباه المتحرفاات ٮ أ احسب مساحة قطعاة االر  فاىق ال اط  (ه)

 ىالقٌراط ىالسوم )األبعاد بالمتر

 

_________________________________________________________ 

 نهبٌت الفصل الخبهش 

ةد/ دمحم ػلى أبىػوٍرٲ  
  والنظن الحٍىٌت قضن الهنذصت الزراػٍتب أصتبر

 كلٍت الزراػت جبهؼت الونىفٍت

_________________________________________________________ 
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