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  تربة األساس: الباب األول
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  :حدي السيولة واللدونة. 5

  .آيف يتم تحديده LL. أ

  .آيف يتم تحديده PL. ب

  .آيف يتم تحديده PI. جـ

  .العالقة بين المحتوى المائي وعدد الضربات طبقًا لكزاجراندي. د

  :روآتورتجربة ب. 6

  ماذا يستفاد منها؟. أ

  تصف العالقة بين أي متغيرين؟. ب
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  :النسبي الكاليفورنية التحميلتجربة . 7

  لماذا يتم إجراؤها؟ وآيف؟. أ

  .العالقة بيانيًا. ب

  .الحصول على النسبةآيف يتم . جـ

  :؟ حسب(Fine, Gravel, Sand)ما الفرق بين آل من  :تصنيف التربة. 8

  .AASHTO. أ

  .Unified. ب

 .DIN 18196. جـ

9.  

  التربة الرئيسية طبقًا لآلشتو؟ آيف؟أنواع آم يبلغ عدد . 1

  ؟DIN 18196التربة الرئيسية طبقًا ل  أنواع آم يبلغ عدد. 2

  لتربة المختلطة؟هل تتناول اآلشتو ا. 3

  .ما هي أنواع المنحنيات الخشنة. 4
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  ما هي التجارب الهامة للتصنيف؟. 5

  ؟DIN 18196ما هي أنواع التربة الخشنة طبقًا لـ . 6

  ؟AASHTOما هي أنواع التربة الخشنة طبقًا للـ . 7

  ؟DIN 18196ما هي أنواع التربة الناعمة طبقًا لـ . 8

  ؟AASHTOة طبقًا للـ ما هي أنواع التربة الناعم. 9

  ؟DIN 18196آيف تميز بين التربة ضيقة التدرج والتربة جيدة التدرج طبقًا لـ . 10

  ؟SW ،SEما معنى تربة . 11

  ؟GW ،GEما معنى تربة . 12

  ؟CL ،CM ،CAما معنى تربة . 13

  ؟UL ،UM ،UAما معنى تربة . 14

  ؟A7-5 ،A7-6متى نفرق بين تربة . 15

  :الدمك

  ف من الدمك؟ما الهد. 10

  ما العوامل المؤثرة على الدمك؟. 11

  درجة الدمك؟. 12

  ).باستخدام تجربة بروآتور(بيانيًا  Clay ،Gravel-Sandفرق بين تربة . 13

  :الصقيع

  .اشرح ظاهرة الصقيع. 14

  .ما هو تأثير الصقيع. 15

  ما هي العوامل المساعدة على تكوين الكتل الثلجية؟. 16

  .حسين وتثبيت التربة؟ اذآر أمثلةما الفرق بين ت. 17

  .التثبيت باالسمنت؟ اشرح ذلك. 18

  ما هي أنواع التربة التي تثبت بالبيتومين؟. 19

  .متى يتم معالجة التربة بالجير؟ ما هو تأثير الجير على ذلك. 20

  .اذآر مثاًال لتحسين التربة ميكانيكيًا. 21

  المرآزي؟طريقة الخلط الموضعي والخلط بين ما الفرق . 22
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  مواد إنشاء الطرق :الباب الثاني
  

  ع الخالئط الحصوية؟عدد أنوا. 1

  ية والحصويات غير الطبيعية؟الفرق بين الحصويات الطبيع. 2

  .في رصف الطرق) الرآام(يات وضح أهمية الحصو. 3

  صفات العامة لحصويات الطرق؟ما هي ال. 4

  .ر مواد جديدة للرصفتيااذآر الشروط الواجب توافرها عند اخ. 5

  ما أشكال الحصويات؟. 6

  ما أحسن الحصويات للرصف؟. 7

  .الحصويات المستطيلة في الرصفةيجب استبعاد الكميات الكبيرة من : علل. 8

  ؟"فولر"عن منحنى ماذا تعرف . 9

  صف؟ما أهمية منحنى فولر للر. 10

  تومينية إلى عدة مجموعات، ما هي؟تنقسم المواد البي. 11

  ؟(Road Bitumen)آيف يتم الحصول على بيتومين الطرق . 12

  .الميكانيكية للبيتومين الصفات تكلم عن. 13

  .(Softening Point, Ring and Ball Test)نقطة التميع؟ ما أهمية فحص  .14

  للبيتومين؟ (Penetration)ما أهمية فحص نقطة الغرز . 15

  ص نقطة الكسر للبيتومين؟ ولماذا؟أين يجري فح. 16

  لف البيتومين من حيث درجة الغرز؟لماذا يخت. 17

ين    . 18 رق ب ا الف ة        Bitumen 80 ،Bitumen 45م ع الكثاف ، نقطة  d25؟ من حيث درجة الغرز، نقطة التمي

  .االشتعال

  .ن البيتومين له نقطة تميع جديدةآيف يمكنك الحصول على نوع جديد م. 19

  .(Cutback Bitumen)تومين الكات باك ما هو بي. 20

  .؟ من حيث نوع المذيب وآميتهRC5و  RCOما الفرق بين . 21

  .؟ من حيث نوع المذيبRCO ،MCO ،SCOما الفرق بين . 22

  ؟(Emulsions)ماذا تعرف عن المستحلبات البيتومينية . 23

  دم آل من المستحلبات والكات باك؟أين يستخ. 24

  قطران؟ماذا تعرف عن ال. 25

  ا الفرق بين البيتومين والقطران؟م. 26
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  طبقات الرصف: الباب الثالث
  

  .ارسم شكًال توضح عليه طبقات الرصف الممكن تنفيذها في الرصفة. 1

  الطبقات الممكن االستغناء عنها؟ ما هي. 2

  ؟(Formation)ما سطح الفورميشن . 3

  .يجب إجراءها ما هي أنواع الفحوصات واختبارات الجودة التي. 4

  ؟)طبقات األساس(عدد أنواع طبقات الرصف . 5

  .شروط عامة إلنشاء طبقات األساس 3اذآر . 6

  .ي الطريق الخلوي والطريق الحضريوضح بالرسم الفرق بين الرصفة ف. 7

  ؟)Subbase(ما هي التدرجات الحصوية لطبقة األساس اإلضافي . 8

  األساس اإلضافي؟ ماذا يستخدم في قطاع غزة آمادة لطبقة. 9

  .الدنيا لها CBRارسم شكًال للرصفة موضحًا عليها مكان طبقة األساس اإلضافي وقيمة . 10

  .ما العالقة بين سمك الطبقة وحجم أآبر حبيبة حصوية في الخليط الحصوي، علل ذلك. 11

ة     . 12 واد الناعم غ نسبة الم ارة من منخل    (آم تبل ة األساس اإلضافي؟     ) 200#الم ات     في طبق غ في طبق م تبل وآ

  األساس األخرى؟

  .اذآر تدرجات طبقتي األساس الزلطية وآسر الصخور. 13

  .0/45ارسم التدرج الحصوي المسموح به للطبقة الزلطية . 14

  .0/45ارسم التدرج الحصوي المسموح به لطبقة آسر الصخور . 15

  .قارن بين الشكلين السابقين. 16

  .بقة األساس الحصويةالدنيا لط CBRآم تبلغ نسبة . 17

  .شروط لتنفيذ طبقة األساس الحصوية 4اذآر . 18

  ما هي فحوصات الجودة الالزم إجراؤها قبل وأثناء تنفيذ المشروع؟. 19

  .ارسم شكًال للرصفة موضحًا عليه موقع طبقة األساس اإلسفلتية. 20

فلتية    . 21 اس االس ة األس فلتي لطبق يط االس ين الخل ارن ب ث   (B,C)ق ن حي ومين،  م بة البيت درج، نس ات، الت الثب

  .االنسياب

  .(K)عرف درجة دمك االسفلت . 22

  مم تتكون طبقتا التغطية االسفلتية؟. 23

  .Binderاالسفلتية وطبقة  Wearingارسم شكًال للرصفة موضحًا عليها موقع طبقة . 24

  .ما هي الصفات والشروط التي يجب أن تتوافر في هاتين الطبقتين. 25

معنى طبقة  ما. 26
″

2
1 Wearing .  

ما معنى طبقة . 27
″

4
3 Wearing .  

  ؟Binder، وطبقة Wearingما هي وظيفة طبقة . 28
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  .Binderوطبقة  Wearingين ممكن استخدامهما في انتاج الخليط االسفلتي لطبقة ارسم تدرجين حصوي. 29

فل. 30 يط االس ين الخل ارن ب ة ق ة  Wearingتي لطبق ث Binderوطبق ن حي بة : م ة، نس واد الناعم بة الم نس

  .الطبقة، سمك Vaالبيتومين، نسبة الفراغات الهوائية 

  ؟Wearing 0/16وطبقة  Wearing 0/8ما الفرق بين طبقة . 31

  .آلما زادت المواد الناعمة في الخليط االسفلتي زادت نسبة البيتومين: علل. 32

  .Asphalt Concreteوالخليط االسفلتي  Mastic Asphaltين الخليط االسفلتي ما الفرق ب. 33


