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٢

  

  
  

   "ثورة رقمية في حياتنا" أسئلة إثرائية مجابة على الدرس  األول  
  

  .يلي مما الصحيحة اإلجابة رمز اختار :األول السؤال
  

  :من العلماء الذين اكتشفوا الترانزستور جميع ما يلي عدا
 براتين  ب  شوكلي  أ
 باردين  د أديسون  ج
  

  :شهدت تكنولوجيا الصناعات اإللكترونية ثورة صناعية كبيرة في أواخر
 تسعينات القرن الماضي  ب  أربعينات القرن العشرين  أ
 القرن الماضي  د ستينات القرن الماضي  ج
  

   :القطعة اإللكترونية في الشكل المقابل هي 
 مقاومة ضوئية   ب   )  Diod( ثنائي دايود   أ
 ثنائي زينر   د تور ترانزس  ج
  

   :يستخدم الترانزستور في الدائرة اإللكترونية كــ 
 مفتاح   ب  مضخم للجهد   أ
 جميع ما سبق  د مضخم للتيار   ج
  

أي من األشكال التالية  يوضح العالقة بين  قيمة المقاومة المتغيرة  وسرعة ومضة اإلضاءة 
  .في دارة الوماض 

  أ

  

  ب

 

  ج

 

  د

 
  

  :الدارات اإللكترونية التي يدخل في تركيبها الترانزستورمن أقسام 
 الدارات الرقمية  ب  الدارات التماثلية  أ
 ًمعا) ب+ أ (  د   الدارات الكهربائية  ج
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٣

  :من استخدامات الترانزستور في الدارات اإللكترونية جميع ما يلي عدا
 كمكبر للتيار  ب  كمفتاح  أ
 كمذبذب صوتي  د كخافض للتيار  ج
  
  :ن استخدامات الترانزستور في الدارات اإللكترونية جميع ما يلي عدام
 مضخم جهد  ب  مفتاح  أ
 مضخم تيار  د لمبة إشارة  ج
  

  : تم اختراع  الترانزستور عام 
 ١٩٤٨  ب  ١٩٤٦  أ
 ١٩٥٦  د ١٩٤٧  ج
  

  كهربائية إشارات إلى األصوات بتحويل تقوم الصوت مكبر دارة مكونات من
 الصوت تضخيم ةدار  ب  السماعة  أ
 ليس  مما سبق  د الميكروفون  ج
  

  كهربائية إشارات إلى الصوت جهاز يقوم بتحويل موجات
 الصوت تضخيم دارة  ب  السماعة  أ
 الورحل  د الميكروفون  ج
  

  :تحدث معظم األشياء التي يمكن قياسها في الطبيعة في هيئة
 تماثلية  ب  رقمية  أ
 ًمعا) ب+ أ (  د   تصاعدية  ج
  

  :مثلة القيم التماثلية جميع ما يلي عدامن أ
 الضغط  ب  الوقت  أ
 الحاسوب  د  الصوت  ج
  

  :الدارات التماثلية لها قيم
 متصلة  ب  منفصلة  أ
 مستقلة  د تابعة  ج
  

  :جهاز يقوم بتحويل موجات الصوت إلى إشارات كهربائية
 السماعة  ب    الميكروفون  أ
 جميع ما سبق  د مكبر الصوت  ج
  

  لتكنولوجيا  الرقمية من فوائد ا
 االرتقاء بمستوى الدقة في اإلنتاج  ب  التحكم الدقيق في  عملية اإلنتاج  أ
 جميع ما سبق  د  زيادة سرعة  العمل  المنفذ وكميته  ج
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٤

  
  :القطعة اإللكترونية  المجاورة تمثل الترانزستور  فيما يلي هي 

  أ

  

  ب

 
  ج

 

  د

 

  

   تمثل  القطعة اإللكترونية المجاورة 
 ثنائي زينر  ب LDRمقاومة ضوئية   أ
 مقاومة حرارية  د LEDثنائي باعث  للضوء   ج
  

  جهاز يقوم باستقبال اإلشارات الكهربائية المضخمة وتحويلها إلى موجات صوتية
 السماعة  ب  الميكروفون  أ
 جميع ما سبق  د مكبر الصوت  ج
  

  من موجات الصوتجهاز يقوم بتضخيم اإلشارات الكهربائية المحولة 
 مكبر الصوت   ب  الميكروفون  أ
 جميع ما سبق  د السماعة  ج
  

  من القيم التي تتضمنها الدارات الرقمية للجهد الكهربائي
 )١(  ب    )٠(  أ
 ًمعا) ب+ أ (   د )١١(  ج
  

  :تعمل شبكة الهاتف بالنظام
 الرقمي  ب  التماثلي  أ
 ًمعا) ب+ أ (   د التنازلي  ج
  

  :وب بالنظاميعمل جهاز الحاس
 الرقمي  ب  التماثلي  أ
 ًمعا) ب+ أ (   د التنازلي  ج
  

  عنصر الكتروني يسمح للتيار  في اتجاه واحد فقط 
 المقاومة  ب  المكثف  أ
 ثنائي زينر  د الثنائي العادي  ج
  

  من األمثلة  على الدارات الرقمية
 الحاسوب  ب  الصوت   أ
 الضغط  د الهاتف  ج
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٥

  
  تماثلية من أمثلة الدارات  ال

 درجة الحرارة  ب  الوقت  أ
 جميع ما سبق  د الصوت  ج
  

  يمثل الشكل المجاور  دارة

 

  
 الكترونية تماثلية  ب  إلكترونية رقمية   أ
 ليس مما سبق  د كهربائية بسيطة  ج
  

  يمثل الشكل المجاور  دارة

 

  
 ز  دارة إلكترونية رقمية للغما  ب  دارة إلكترونية تماثلية  لتضخيم الصوت  أ
 دارة إلكترونية تماثلية للغماز    د  دارة إلكترونية رقمية  لتضخيم الصوت  ج
  

  من)  IC  ) LM386تتكون دارة تضخيم الصوت  المتكاملة 
  خمسة  أطراف  ب  ثالثة  أطراف  أ
  عشرة  أطراف  د  ثمانية  أطراف  ج
  

  من األجهزة التي يستخدم  فها المكثف الكهربائي
 بالحاسو  ب  التلفاز  أ
 جميع ما سبق  د المذياع  ج
  

    للجهد الكهربائي ------- الدارات  و األنظمة  اإللكترونية  الرقمية  
 قيم ثابتة  ب  قيم متصلة  أ
 ثالث قيم منفصلة  د قيمتين منفصلتين  ج
  

  ّالعالقة بين سرعة  ومضة اإلضاءة  وقيمة  المقاومة المتغيرة  في دارة الوماض  هي عالقة 
 عكسية  ب  طردية  أ
 ال توجد عالقة  د ثابتة  ج
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  ّمن التطبيقات الحياتية التي تستخدم  فيها دارة الوماض 
 سيارة اإلسعاف  ب  لوحة اإلعالنات  أ
 جميع ما سبق  د غماز السيارة  ج
  

ّيمكن تحويل  دارة الوماض  إلى دارة اإلشارة الضوئية للقطار بإضافة  ليد أخضر  على 
  الطرف

 المخرج )  ٣( رقم   ب  سالب )  ١( رقم   أ
 الموجب )  ١( رقم   د التحكم  ) ٥( رقم   ج
  

  تم التغلب على االختالف  بين نظامي شبكة الهاتف  و الحاسوب  من خالل استخدام 
 المودم  ب  الترانزستور  أ
 السماعة  د المكثف  ج
  

جميع القطع اإللكترونية  التالية  ي تم توصيلها  
في الدارة المجاورة  ما )  A , B( بين النقطتين 

  عدا
  
  

  
  أ

  

  ب

 

  ج

 

  د

 

  
  جميع العلماء  التالية أسماؤهم  ساهموا باختراع  الترانزستور ما عدا

 شوكلي  ب  فلمنج  أ
 باردين  د براتين   ج
  

  من أطراف  الترانزستور
  ) Emitter( الباعث   ب   ) Base( القاعدة   أ
 ا سبقجميع  م  د  ) Collector( المجمع   ج
  

  يستخدم الترانزستور  كأحد  أهم العناصر  اإللكترونية  في تصميم العديد  من الدارات
 الرقمية  ب  التماثلية  أ
 معا) ب  + أ (   د الكهربائية  ج
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  الصوت هي ) مضخم ( وظيفة مكبر 

التقاط  الموجات  الصوتية وتحويلها  إلى   أ
  إشارات  كهربائية

تضخيم اإلشارات   ب
هربائية  المحولة  عن الك

 موجات صوتية 
تحويل اإلشارات  الكهربائية  إلى موجات   ج

 .صوتية مرة أخرى 
تنقية الصوت  ممن   د

الموجات  الصوتية 
 المتداخلة 

  
  أحد القطع  اإللكترونية التالية  تمثل  المكثف القطبي 

  أ

  

  ب

 
  ج

 
  د

 
  

زمن الموجه في اإلشارة الرقمية 
  اويالمجاورة  يس

  
  ثانية) ٢ (  ب  ثانية ) ٠.٥ (   أ
  ثانية) ٣ (  د  ثانية) ١ (  ج
  

  في دارة مكبر الصوت نستخدم الدارة المتكاملة 
 LM836  ب LM286  أ
 ML286  د 386LM  ج
  

  تصنف المكثفات حسب السعة  إلى
 مكثف قطبي  ب  مكثف ثابت  أ
 معا) ج + أ (   د مكثف متغير  ج
  

  نستخدم  الدارة المتكاملة)  اض ّالوم(  في  دارة الغماز 
 N555  ب 555  أ
 NE55  د NE555  ج
  

  يتم توصيل  الثنائي الباعث للضوء  في دارة الغماز  مع الطرف 
 ٣  ب  ٢  أ
 ٧  د ٦  ج
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    عبارة عن ٦ و ٢  الطرفان  NE555دائرة المؤقت الزمني  
 مداخل  ب  مخارج  أ
 إعادة تعيين  د أقطاب البطارية  ج
  

  المكثف  بوحدة تقاس سعة 
 الفولت  ب  األمبير  أ
 األوم  د الفاراد   ج
  

    الطرفان  المخرج يكون الطرفNE555دائرة المؤقت الزمني  
 ٣  ب  ٢  أ
 )ج ، أ (   د ٦  ج
  

   الرمز المقابل يرمز لعنصر  

الثنائي الباعث للضوء            ب  الترانزيستور  أ
  كهربيمكثف  د مقاومة ضوئية                  ج
  

  في دارة الترانزيستور يوصل طرف الباعث دائما مع
 القطب السالب للبطارية  ب  الحمل  أ
 مقاومة ثابتة  د القطب الموجب للبطارية  ج
  

  :جميع ما يلي  قيم تماثلية ما عدا 

 الحروف الهجائية   ب  الوقت   أ
 الصوت  د الضغط  ج
  

  : زمن الموجة في اإلشارة الرقمية التالية هو 
 ثانية ) ٢(   ب  ثانية ) ٠.٥(   أ

 ثانية ) ٣(   د ثانية ) ١.٥(   ج
  

  :جميع ما يلي  قيم تماثلية ما عدا 

 درجة الحرارة   ب  الوماض   أ
 الصوت  د الضغط  ج
  

  كمفتاح في الدوائر االلكترونية      .............. يعمل 

 المقاومة الضوئية   ب  الثنائي الباعث للضوء    أ
 النرانزستور  د LED  ج
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  تسمى)  EBC ( قطعة الكترونية صغيرة لها ثالث أرجل 

 المقاومة المتغيرة  ب   الثنائي الباعث للضوء   أ
 الترانزستور  د   ثنائي زينر   ج
  

  تقاس سعة المكثف  بوحدة 
 نانوفاراد  ب  لتر  أ
 )ج ، ب (   د الفاراد   ج
  
 بواسطة الهاتف شبكة في الرقمي اموالنظ التماثلي النظام بين االختالف مشكلة حل تم

  :جهاز
 التليغراف  ب  الفاكس  أ
 المودم   د المقسم اآللي   ج
  

  :التالية العبارات من كل على الدال العلمي المصطلح اكتب : الثاني السؤال
  

ًتدرج القيم التي يمكن قياسها في الطبيعية تصاعديا أو تنازليا  الدارات التماثلية ً.  

  الميكروفون
ز يقوم بتحويل الصوت إلى إشارات كهربائية ليتم معالجتها جها

وتضخيمها وتحويلها إلى معلمات رقمية، وتخزينه داخل الحاسوب، 
  ً.لالستفادة منها الحقا

   مكبر الصوت 
جهاز يقوم بتضخيم اإلشارة الكهربائية التي تستقبلها السماعة، 

صلية فتحولها إلى موجات صوت أكبر من الموجات الصوتية األ
  .الملتقطة من الميكروفون

  السماعة
ر  الل مكب ن خ ضخمة، م جهاز يقوم باستقبال اإلشارات الكهربائية الم

  .الصوت، لتحولها إلى موجات صوتية

  الطاقة المؤقتة
إذ تكون  ذات كميات  محدودة  ’ هي الطاقة التي تنفذ عند استخدامها 

  السنين ولها وتكون  قد تكونت  في األرض من ماليين، المصدر 
  .مخزون محدد 

دارة تضخيم 
  الصوت  المتكاملة 

دارة متكاملة صغيرة تتكون من ثمانية أطراف، وهي تعمل على 
  .تضخيم الصوت بفولتية منخفضة

  مكثف الكهربائيال
من العناصر األساسية في الدارات الكهربائية واإللكترونية فهو يتميز 

ية ومن ثم تفريغها حسب تخزين الشحنات الكهربائبقدرته على 
  .الحاجة

  دارات التماثليةال
الدارات واألنظمة اإللكترونية التي تأخذ مجموعة من القيم المتصلة 
للجهد الكهربائي، والتي تتغير بشكل تدريجي وال تنتقل من مستوى 

  .ًإلى آخر بشكل مباشر، وتأخذ عددا غير محدود من القيم
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  الدارات الرقمية
في ) ٠(نظمة اإللكترونية التي ال تتضمن سوى قيمتين الدارات واأل

في حالة وجود تيار ) ١(، وقيمة (Off)حال عدم وجود تيار كهربائي 
  .(On)كهربائي 

اإللكترونيات 
  الرقمية

الدارات واألنظمة اإللكترونية التي تأخذ قيمتين منفصلتين للجهد 
عن ) ١(لرقم حيث يعبر ا) ١، ٠(الكهربائي، ويعبر عنها بالرقمين 

  .عن عدم وجود جهد كهربائي) ٠(ويعبر الرقم ، وجود جهد كهربائي 

دارة المؤقت 
  555المتكاملة 

دارة متكاملة بسيطة يمكن استعمالها بطرق مختلفة كعنصر تحكم في 
العديد من الدارات اإللكترونية لها ثمانية أطراف يمكن التعرف عليها 

  .من خالل دليل االستخدام

DMM  
 وفرق التيار شدة لقياس يستخدم  متعدد القياس  ز الكتروني رقميجها

  .والمقاومة الكهربية  الجهد

  المودم
ة  د(جهاز يسمح بتضمين اإلشارات الرقمي فر أو واح ر ) ص ل عب لتنتق

  .شبكة خطوط الهاتف التماثلية
  

  .مقاومة تتغير قيمتها  بتغيير درجة  حرارة الوسط  المحيط بها   مقاومة متغيرة
   ثنائي يستخدم لتنظيم فرق الجهد ويوصل في الدارة باالتجاه المعاكس  ثنائي زينر

  الترانزستور
عنصر الكتروني يصنع من أشباه الموصالت وله ثالث أطراف 

  .يستخدم كمفتاح أو مضخم 
  

ثنائي باعث 
  الضوء

ثنائي  فيه مواد خاصة  تجعله يضيء  عندما يمر  فيه تيار  ويستخدم 
  .سبات والمصاعد في الحا

  .طبقتين متوازيتين من مادة فلزية  موصلة  يفصل بينها  طبقة عازلة   المكثف الكيميائي
   .كهربائية ات الصوتية  ويحولها الى إشارات جهاز يستقبل  الموج  ميكروفون 

دارة تضخيم  
الصوت المتكاملة 

LM386 
  . الصوت دارة متكاملة  لها ثمانية أطراف  تستخدم في دارة مكبر

  المكثف الكهربائي
عنصر إلكتروني له القدرة على  شحن وتفريغ  الشحنات الكهربائية  

  .حسب الحاجة 
  .الدارات اإللكترونية  التي تأخذ  مجموعة من القيم  المتصلة   الدارات التماثلية 

   )١  ،٠( الدارات اإللكترونية  التي تأخذ  قيمتين منفصلتين  وهما   الدارات الرقمية
  دارة المؤقت 

 555الكاملة 
دارة متكاملة  لها ثمانية أطراف  تستخدم كعنصر  تحكم في الدارات  

  .و األنظمة  اإللكترونية 
  . كمضخم للجهد أو يستخدم كمفتاح أطراف ٣عنصر الكتروني له   الترانزستور

  المودم
 بين والعكس تماثلية إلى الرقمية اإلشارات لتحويل يستخدم جهاز

  .والهاتف لحاسوبا

  الدارات التماثلية
 للجهد متصلة قيما تأخذ والتي االلكترونية واألنظمة الدارات

  تدريجي بشكل وتتغير الكهربائي،
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  : اآلتية العبارات أمام )(أو   )(إشارة  ضعي : الثالث السؤال

  

    يستخدم الثنائي الباعث للضوء  للداللة على  عمل الدارة 

  ×   كيلو أوم  مع الباعث ١ الترانزستور  يجب توصيل مقاومة عند توصيل

  ×   )٢ ، ١( من القيم  التي تتضمنها الدارات الرقمية  للجهد الكهربائي 

      تعمل على تضخيم الصوت بفولتية منخفضة  LM386الدارة المتكاملة 
  ×  يعتبر  نظام مكبر الصوت أحد التطبيقات  الرقمية

  ×   للمكثف القطبي  هو الرمز الكهربائي 

يتميز الترانزستور  بقدرته على تخزين  الشحنات الكهربائية  وتفريغها  حسب 
  الحاجة 

×  

      هو المخرج ٣ الطرف  NE555في دارة المؤقت الزمني 
  ×    هما المداخل  في دارة  المؤقت الزمني ٥ ، ٢الطرفان  

  ×    المتغيرة تزداد سرعة الومض  كلما زادت  قيمة المقاومة

من تطبيقات  دارة المؤقت الزمني  غماز السيارة  ولعبة اإلسعاف  ولوحة 
  اإلعالنات 

  

  ×   كمفتاح يعمل على فتح الدارة وغلقها LEDيستخدم الثنائي الباعث للضوء 

 شهدت  تكنولوجيا  الصناعات اإللكترونية  ثورة كبيرة  أواخر  أربعينات القرن 
  الماضي

  

     .هيئة تماثلية معظم األشياء  التي يمكن  قياسها في الطبيعة في تحدث  
×  تعتبر دارة تضخيم  الصوت في الدارات  اإللكترونية الرقمية

   ) ١ ، ٠(   الرقمية  قيمتين هما  اإللكترونيةتأخذ الدارات 
 ×  تتناسب سعة المكثف تناسبا طرديا مع سمك المادة العازلة

   .كلما زادت قيمة المقاومة المتغيرة تقل سرعة الغماز في دارة الغماز 

 ×  .يعد نظام مكبر الصوت أحد التطبيقات الرقمية 
   .جهاز المودم يقوم بتحويل االشارات الرقمية الى تماثلية و بالعكس 

×  .يجب االنتباه الى أطراف المكثف الغير قطبي عند توصيل الدارة االلكترونية 
  ×    لقطبي بأي اتجاهيوصل المكثف ا

 ×  يستخدم الثنائي العادي كمصباح إشارة في الدوائر الكترونية
   الترانزستور لحماية1k متغيرة مقاومة الترانزستور قاعدة مع يوصل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  إياد دمحم خضر/ إعداد  . الثاني للصف التاسع الفصل التكنولوجيالوسيط في ا
 

١٢

  
  ؟" علل " تفسر ما يلي  بم : الرابع  السؤال

  
  تستخدم المكثفات  في دارة مكبر الصوت

   على تخزين الشحنات  الكهربائية وتفريغها  حسب الحاجة ألنه يتميز بقدرته 
  

  يجب االنتباه  إلى أطراف المكثف القطبي  عند  توصيله  في الدارات اإللكترونية 
  .ألن عكس القطبية يؤدي  إلى انفجار  المكثف وتلفه 

  
  تستخدم مقاومة متغيرة  في دارة مكبر الصوت 

  .بح فرق الجهد  يعكس ترددات  اإلشارات  الصوتية األصلية لتعديل التيار المستمر  بحيث يص
  

  . دارة تضخيم  الصوت المتكاملة  مناسبة لألجهزة  التي تعمل على البطاريات 
  .ألنها تعمل على تضخيم الصوت  بفولتية منخفضة 

  
  

  . الكهرباء توليد في الرياح حركة على الدائم االعتماد الصعب من
  .آخر إلى وقت من تتغير فهي ثابتة غير قوتها و الرياح سرعة ألن

  
 LEDيجب توصيل  مقاومة ثابتة  مع الثنائي الباعث للضوء  

  .حتى يحميها من التلف 
  

شهد العالم ثورة  صناعية  كبيرة في تكنولوجيا  الصناعات اإللكترونية  أواخر  أربعينات القرن 
  الماضي 

  .بسبب اختراع الترانزستور 
  

   م١٩٥٦لعلماء الثالثة شوكلي  و براتين  و باردين  على جائزة نوبل  في الفيزياء عام حصل ا
  .الختراعهم  الترانزستور 

  
  ُيعد الترانزستور من أهم العناصر اإللكترونية 

  .ألنه يستخدم  في تصميم العيد من  الدارات الكهربائية 
  

  ى البطاريات الدارة المتكاملة  مناسبة  لألجهزة التي تعمل عل
   .تعمل على الجهد المنخفض ألنها 

  
  استخدام جهاز المودم لنقل  إشارات رقمية  عبر خطوط شبكة الهاتف التماثلية 

  .ألنه يقوم بتحويل  اإلشارات الرقمية  إلى تماثلية والعكس 
  

  من الدارات المتكاملة )  LM386( تعتبر دارة تضخيم الصوت 
   .فولت  )  ٩( ط  باستخدام مصدر  طاقة  مقداره وا ) ٠.٥(تنتج ألنها 

  
  . من الدارات اإللكترونية  الرقمية ) ّالوماض (  تعتبر دارة  الغماز 

   .  ) ١ ، ٠( تتضمن  قيمتين هما ألنها 
  



 

  إياد دمحم خضر/ إعداد  . الثاني للصف التاسع الفصل التكنولوجيالوسيط في ا
 

١٣

  .تعتبر دارة تضخيم الصوت  المتكاملة  مناسبة لألجهزة  التي تعمل  على البطاريات  كالمذياع 
   . بفولتية منخفضة   تعلى تضخيم  الصوتعمل ألنها 

  
  .يعتبر المكثف  من العناصر  األساسية  في الدارات الكهربائية و اإللكترونية 

   .ألنه يتميز  بقدرته  على تخزين  الشحنات الكهربائية  وتفريغها وقت الحاجة    
  

  .)حاسوب اإلنترنت   بال( تم استخدام  جهاز المودم  عند وصل  شبكة الهاتف  
   ..    ليتسنى  للحواسيب  تبادل المعلومات  اإللكترونية  في اإلنترنت 

  
   بهذا االسم  555سبب تسمية المؤقت 

 5Kلوجود  ثالث مقاومات  قيمة كل منها   
  

    

  :أكمل العبارات التالية بالمناسب : الخامس السؤال
  

اف وتقوم  بتضخيم الصوت    أطرثمانيةتتكون دارة تضخيم الصوت المتكاملة من  .١
    . منخفضةبفولتية 

وازيتينيتكون المكثف الكهربائي  الكيميائي من طبقتين  .٢ ادة مت ن م صنوعتين م ة  م  فلزي
   .عازلةتفصل بينهما مادة 

   .مكثف متغير  و مكثف ثابتيصنف المكثف حسب السعة إلى  .٣
  . مكثف  غير قطبي و إلى مكثف قطبييصنف المكثف حسب القطبية  .٤
أو نانو   ميكرو فاراد ومن أجزائه F  ويرمز لها بالرمز الفارادتقاس سعة المكثف بوحدة .٥

  .فاراد
ل  .٦ ة مث ة واإللكتروني زة الكهربائي م األجه ي معظ ف ف ستخدم المكث ازي اتف و التلف  و  اله

  .الحاسوب  و المذياع
ة  .٧ ة   قيم دارات  الرقمي ائي )٠( تأخذ ال ار كهرب ود  تي ال عدم وج ي ح ة ،   ف    )١( وقيم

 .في حال وجود تيار كهربائي 
  .الرقميبينما  يعمل الحاسوب  بالنظام  ، التماثليتعمل شبكة الهاتف  بالنظام  .٨
 . مقاومة يجب أن يسبق طرف القاعدة في الترانزيستور  .٩

  .الراديو  بينما دارة المكبر في غماز السيارةتستخدم دارة الوماض في  .١٠
 .تماثلي نظام تصبح البسيطة الكهربائية الدارة إلى ترانزستور  أضفنا إذا .١١
  . م١٩٥٦عام  نوبل جائزة على وباردين وبراتين شوكلي العلماء حصل .١٢
  .الموجب القطب إلى  السالب القطب منً دائما التيار يسير .١٣
 مثال فهو الصوت مكبر أما ، الرقميةالتطبيقات   على األمثلة من الوماض يعتبر .١٤

  .يةالتماثلالتطبيقات  على
  . 386LM اسم الدارة المتكاملة  لتضخيم الصوت  .١٥
  . 555NEاسم الدارة المتكاملة  للمؤقت أو الغماز   .١٦
ن  .١٧ راوح  م ائي يت د كهرب ت 5 تعمل دارة تضخيم الصوت المتكاملة على جه  فول

 .  فولت 9 إلى  

  .الدارة الرقميةإشارة  هي اإلشارة التالية   .١٨
  المرتفعة الحرارة درجات تتحمل ال ، جدا حساسة: من سلبيات الدارة المتكاملة  .١٩

  



 

  إياد دمحم خضر/ إعداد  . الثاني للصف التاسع الفصل التكنولوجيالوسيط في ا
 

١٤

  
  تأمل الدارتين   التاليتين  ثم أكمل الجدول التالي  : السادس السؤال

  

    
  

  ) ب ( الدارة   ) أ (  الدارة   المقارنة وجه

  دارة رقمية  دارة تماثلية  نوع الدارة

تغير قيمة فرق 

  الجهد
   فقط لها قيمتان  تتغير بمدى متصل من القيم 

تغير شدة إضاءة 

LED 

تتغير شدة اإلضاءة  بشكل مستمر 

حيث  تقل كلما زادت قيمة  

  .المقاومة 

  )قوة وضعف (  

تتغير شدة اإلضاءة   بين 

الغلق والفتح  دون تدرج  

حيث يضيء عند  غلق 

  .المفتاح  والعكس 

  )تضيء أو تطفئ ( 

  شكل الموجه

    

  

    ؟ارة مكبر الصوتأشرح آلية عمل د: السؤال السابع 
 موجات وتلتقط التماثلية، التطبيقات أحد )  Amplifier(الصوت    ّمكبر نظام يعتبر

 يتم ثم،  )  Microphone(الميكروفون  بوساطة الطبيعة في هي تماثلية والتي الصوت
 تستقبلها التي اإلشارة هذه بتضخيم ّمكبر الصوت ويقوم كهربائية، إشارة إلى تحويلها

 الموجات من أكبر بكثير صوت مستوى لها صوتية موجات إلى فتحولها عة،السما
   .الميكروفون من الملتقطة األصلية الصوتية

  

  
  
  
  
  



 

  إياد دمحم خضر/ إعداد  . الثاني للصف التاسع الفصل التكنولوجيالوسيط في ا
 

١٥

  
  .  اكتب ما تشير  إليه األرقام  في الشكل المجاور  وع ذكر وظيفة كل منها  : الثامن السؤال

  

١.  
  

  ) ميكروفون ( مصدر الصوت 
 إلى   تحويل الصوت -:الوظيفة 

  .إشارات كهربائية 

٢.  

دارة تضخيم الصوت  المتكاملة 
 )LM386  .(   

  . تضخيم الصوت -:الوظيفة 
  

٣.  
  . مكثف 

 منع التشويش  وتنعيم :الوظيفة 
  .الصوت 

٤.  

  .سماعة 
 تحويل اإلشارات  -:الوظيفة 

الكهربائية  إلى مجموعات  
  .صوتية 

  

  
  : التالية الحاالت من حالة كل في تتوقع ماذا :  العاشر السؤال

  

  
  

  

  المقارنة وجه
الدارة   ) أ (  الدارة 

  ) ب ( 

  على التوالي  توصيل  الثنائي باعث الضوء مع الترانزستور
على 

  التوازي

حالة الثنائي باعث الضوء عندما يكون المفتاح مفتوح 

 )OFF (  
   يضيء  ال يضيء

اح مغلق حالة الثنائي باعث الضوء عندما يكون المفت

 )ON (  
  ال يضيء  يضيء



 

  إياد دمحم خضر/ إعداد  . الثاني للصف التاسع الفصل التكنولوجيالوسيط في ا
 

١٦

  
  

   :أكمل الجدول التالي  للمقارنة بين المكثفات  بحسب القطبية :   الحادي عشر السؤال
  

  وجه المقارنة
    

  مكثف قطبي  مكثف غير قطبي  نوع المكثف

    رمز المكثف
  

  
  

  التالية)  الغماز ( ّارسم األجزاء  الناقصة  من دارة  الوماض  :   الثاني عشر السؤال
  

  
  
  

  أذكر العوامل التي تعتمد عليها سعة المكثف الكهربي ؟ : الثالث عشر  السؤال

  .مساحة اللوحين  .١
 .المسافة بين اللوحين  .٢
  .نوع العازل المستعمل  .٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  إياد دمحم خضر/ إعداد  . الثاني للصف التاسع الفصل التكنولوجيالوسيط في ا
 

١٧

  
  ارسم الجزء الناقص في الدارة ثم أجيب عن األسئلة التالية:  عشر الرابع السؤال

  

ا ل األج س أك ال ارة  ة في ال اق اعة  .١  )2 ، 1( ء ال   .س
٢. Lm386  

قة ا ارة ال   .دارة تضخيم الصوت    ؟ ما اس ال

ارة ؟وضح ل ال ة ع    ف

 موجات وتلتقط التماثلية، التطبيقات أحد )  Amplifier(الصوت    ّمكبر نظام يعتبر
 يتم ثم،  )  Microphone(الميكروفون  بوساطة الطبيعة في هي تماثلية والتي الصوت
 تستقبلها التي اإلشارة هذه بتضخيم ّمكبر الصوت ويقوم كهربائية، إشارة إلى تحويلها

 الموجات من أكبر بكثير صوت مستوى لها صوتية موجات إلى فتحولها السماعة،
   .الميكروفون من الملتقطة األصلية الصوتية

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  إياد دمحم خضر/ إعداد  . الثاني للصف التاسع الفصل التكنولوجيالوسيط في ا
 

١٨

  
  
  
  
  

   "المنطق الرقمي  " الثانيى الدرس  أسئلة إثرائية مجابة عل
  

  .يلي مما الصحيحة اإلجابة رمز اختار :األول السؤال
  

َأول من وضع تعريفا للمنطق وكان بسيطا وصوريا ً ً  
  الفارابي  ب  أرسطو  أ
  سقراط  د  ابن سينا  ج
  

  الفيلسوف العربي الذي قام بتصنيف المنطق إلى فكرة وبرهان
  الفارابي  ب  ابن الهيثم  أ
  ابن حزم  د  ابن سينا  ج
  

  العالم العربي الذي يطور دراسة المنطق بإضافة العالقات بين المفاهيم
  ابن سينا  ب  ابن الهيثم  أ
  ابن رشد  د  الفارابي  ج
  

ًالعالم الرياضي الذي طور نظاما رياضيا يعتمد على المنطق في خمسينات القرن التاسع  ً
  عشر

 جورج بوول  ب  شوكلي  أ
  براتين  د  جاك كلبي  ج
  

  يتضمن المنطق الرياضي فقط
  قيمة واحدة  ب  قيمتين محددتين  أ
  قيم غير محدودة  د    ثالث قيمة  ج
  

  ًإذا كانت العبارتان صحيحتين معا نستخدم أداة الربط
  OR  ب  AND  أ
  NOT  د          NOR  ج
  

  إذا كانت إحدى العبارتان صحيحتين على األقل نستخدم أداة الربط
  OR  ب  AND  أ
  NOT  د          NOR  ج
  
  
  



 

  إياد دمحم خضر/ إعداد  . الثاني للصف التاسع الفصل التكنولوجيالوسيط في ا
 

١٩

  إذا كانت النتيجة صحيحة كانت العبارة خاطئة  نستخدم أداة الربط
  OR  ب  AND  أ
  NOT  د          NOR  ج
  

   تكتب على شكلANDالعملية لمنطقية التي  تستخدم للبوابة 
  F = A + B  ب   B. A = F  أ
  F = A * B  د  F = A / B  ج
  

  ستخدم للبوابةت F = A + B  العملية لمنطقية
  AND  ب  XOR  أ
  NOT  د  OR  ج
  

  ANDالشكل الذي يمثل رمز البوابة المنطقية 
  أ

  
    ب

    د    ج
  

  ORالشكل الذي يمثل رمز البوابة المنطقية 
  أ

  
    ب

    د    ج
  

  NOTالشكل الذي يمثل رمز البوابة المنطقية 
  أ

  
    ب

    د    ج
  

  بةتستخدم للبوا     العملية لمنطقية
  AND  ب  NOT  أ
  OR  د  NAND  ج
  

    عندما١  فإن الناتج  يكون   ANDعند استخدام البوابة  المنطقية 
 B = 1  ب A = 1  أ
  )ب + أ (   د B = 0  ج
  

  عندما )  ٠(  فإن الناتج  يكون  صفر  ORعند استخدام البوابة  المنطقية 
  A=1 ,B = 0  ب  B  ,0=A =0  أ
  A=1 ,B = 1  د  A=0 ,B = 1  ج
  
  



 

  إياد دمحم خضر/ إعداد  . الثاني للصف التاسع الفصل التكنولوجيالوسيط في ا
 

٢٠

  
 في حال كان أحد المدخلين  أو  1 التي يكون ناتج  عمليتها  يساوي البوابة  المنطقية
    . 1كليهما  يساوي 

 NOR  ب   AND  أ
 NOT  د OR  ج
  

  صوتية لموجات وتحولها الصوت مكبر خالل من المضخمة الكهربائية اإلشارات تستقبل
 الميكروفون  ب الترانزستور  أ
  المتكاملةالدارة  د السماعة  ج
  

  يضيء المصباح  في الشكل المجاور عند

  
  الضغط على مفتاحين معا  ب   فقط Aالضغط على مفتاح   أ
عدم الضغط  على كال   د   فقط Bالضغط على مفتاح   ج

  المفتاحين
  

  تمثل الدارة  الكهربائية المجاورة  العملية المنطقية

  
  OR  ب  AND  أ
  NOT  د  NOR  ج
  

    يكون ناتج العملية  يساوي صفرا إذا كان  ANDعند استخدام البوابة المنطقية 
    فقط  B = 0  ب    فقط  A = 0  أ
  كل ما سبق صحيح  د  صفر= كالهما    ج
  

   للتحكم في عملها ANDمن التطبيقات العملية  التي تستخدم البوابة المنطقية 
  توماتيكيمقص الورق األو  ب  نظام الري األوتوماتيكي   أ
  كل ما سبق صحيح  د  الغسالة األوتوماتيكية  ج
  

    تكتب عند استخدام  أداة الربط A+B = Fالعملية المنطقية 
  OR  ب AND  أ
  NOT  د  NOR  ج
  
  
  



 

  إياد دمحم خضر/ إعداد  . الثاني للصف التاسع الفصل التكنولوجيالوسيط في ا
 

٢١

  
   إذا كان ( 1 )  يكون ناتج العملية  يساوي  ORعند استخدام البوابة المنطقية 

  B =1  ب  A =1  أ
  حيحكل ما سبق ص  د   ١= كالهما   ج
  

  الى العالم ) الجبر المنطقي ( ينسب  الجبر البولي 
  ماكس بالنك  ب  جورج بوول  أ
  بول ديراك  د  ريتشارد فينمان  ج
  

    رقمها ANDالدارة المتكاملة  التي تحتوي على  بوابة 
  7408  ب  7404  أ
  7232  د 7414  ج
  

   على NOT الخاصة ببوابة  7404تحتوي الدارة المتكاملة 
   بوابات٦  ب  ابات بو٤  أ
   بوابات٨  د   بوابات١٠  ج
  

  :التالية العبارات من كل على الدال العلمي المصطلح اكتب : الثاني السؤال
  

  المنطق
وب  يات والحاس انون والرياض سفة والق ي الفل د ف ع ومفي ال ممت مج

  .والحياة اليومية

  الجبر البولي
طقية برموز نظام رياضي يعتمد على المنطق لصياغة العبارات المن

رياضية بحيث يمكن كتابة المسائل وحلها بطريقة الجبر في 
  .الرياضيات

  المنطق الرياضي
الحكم على المواقف أو الحاالت بكونها صائبة أو خاطئة، وبالتالي 

  .فهي ال تتضمن سوى قيمتين محددتين

  المتغيرات المنطقية
ربط ا ال ن خالله ا م ي يمكنن ربط، والت ن أدوات ال ة م ين مجموع  ب

  .مجموعة من العبارات المنطقية للخروج بنتيجة منطقية

  العمليات المنطقية
ن  ا م ي يمكنن ربط، والت ن أدوات ال ة م عمليات تتم باستخدام مجموع
ة  روج بنتيج ة للخ ارات المنطقي ن العب ين مجموعة م خاللها الربط ب

  .منطقية
" و" أداة الربط 

AND 
ة أداة تستخدم عندما تكون العبارتين صح ون النتيج ى تك ًيحتين معا حت

  . صحيحة
" أو" أداة الربط 
OR  

  .أداة تستخدم عندما تكون إحدى العبارتين صحيحة على األقل

" أداة الربط 
  NOT" النفي

  .أداة تستخدم عندما تكون العبارة خاطئة وتكون النتيجة صحيحة

 AND" و" بوابة 
ا حيحتين مع ارتين ص ون العب دما تك ستخدم عن واب ت ون ًب ى تك  حت

  . النتيجة صحيحة
  



 

  إياد دمحم خضر/ إعداد  . الثاني للصف التاسع الفصل التكنولوجيالوسيط في ا
 

٢٢

 OR" أو" بوابة 
ارتين   دى العب بوابو يكفي للحصول  على نتيجة صحيحة  أن تكون أح

  .صحيحة 
" النفي " بوابة 

NOT  
   عكس  المدخل حالة المخرجبوابة تحتوي على مدخل واحد وتكون

  البوابات المنطقية
ق  استخدام أدوات الربط في العمليات المنطقية والتي تع تمد على المنط

  .في بناء دارات إلكترونية

  جدول الصواب
ل  ى ك وي عل ث يحت ة  حي ات  المنطقي ف العملي ستخدم لوص دول ي ج

  .االحتماالت الممكنة  للمتغيرات  وعلى ناتج كل عملية 
  .قطعة الكترونية  تقوم ببث الجهد عند قيمة معينه وله ثالث أطراف  منظم فرق الجهد 

IC 7404  
ديها دارة متك ة ل ى  ١٤امل ا عل ي داخله وي  ف رف تحت ات ٦ ط  بواب
   . NOTمنطقية 

 AND" و" بوابة 
ي  ون المخرج ف ي يك د ولك بوابة لها مدخلين أو أكثر ولها مخرج واح

ة  ة المنطقي ة ) ١(الحال ي الحال دخلين ف ال الم ون ك ب أن يك ) ١(يج
  ً.أيضا

 AND" و" بوابة 
ن تحقي د م رطين ال ب ود ش ي وج ة تعن ار بواب ر التي ى يم ا حت ا مع قهم

  .الكهربائي 

 OR" أو" بوابة 
بوابة تعني وجود شرطين يكفي تحقق شرط منهما حتى يمر حتى يمر 

  .التيار الكهربائي 
  

  : اآلتية العبارات أمام )(أو   )(إشارة  ضعي : الثالث السؤال
  

    لمنطقي المسائل  وحلها  عرف بالجبر اةطور العالم جورج بول  نظام الكتاب
    طور  ابن سينا  دراسة المنطق  بإضافة  العالقات بين المفاهيم

  ×  ١  عندما يكون  أحد المدخلين  ١ يكون الناتج   AND" أو"البوابة المنطقية 

    ُيستخدم الجبر المنطقي في تصميم وتحليل األنظمة  الرقمية
  ×   معا توجد بعض العبارات المنطقية تحتمل حكمي  الصواب والخطأ

  × AND تحتوي على أربع بوابات 7432الدارة المتكاملة 

  ×   إلجراء عملية منطقية على أكثر من عبارة  NOTُتستخدم البوابة  المنطقية 

  ×  ٢فإن عدد النتائج المحتملة ن" ن"المدخالت " إذا كان عدد المتغيرات  المنطقية 

  ×  يقي سقراطأول من وضع تعريفا  للمنطق  هو الفيلسوف  اإلغر

    تتم بعض العمليات  المنطقية  باستخدام مجموعة  من أدوات الربط
  ×  ُتشكل  المتغيرات  المنطقية مخرجات  للعمليات المنطقية 

AND , OR , NOT من أدوات الربط المنطقية 
 إذا كانت إحدى العبارتين  OR" أو "تكون النتيجة الصحيحة  في أداة الربط 

  صحيحتين


    على شكل  NOTتكتب العملية المنطقية  التي تمثل  أداة النفي 
 ×  . إلجراء عملية منطقية  على عبارتين أو أكثر  NOT" النفي " ُتستخدم أداة الربط 

 فولت  فإنها تمثل بالمتغير ٢.٥إذا كانت الفولتية في الدارات المنطقية  أكبر من 
  .١المنطقي 

 



 

  إياد دمحم خضر/ إعداد  . الثاني للصف التاسع الفصل التكنولوجيالوسيط في ا
 

٢٣

   ية  على مدخلين أو أكثر  ما عدا بوابة النفي تحتوي  البوابات المنطق
ً كان كال من العبارتين إذا |AND"" "و  " الربط أداةتكون النتيجة صحيحة في 

  .صحيحة فقط


OR (   × ( أو بوابة منطق الكهربائية الدارات في التوالي على مفتاحين توصل يمثل
    منخفضة ولتيةبف الصوت تضخيم على تعمل LM386 المتكاملة الدارة
AND (   × ( و بوابة منطق الكهربائية الدارات في التوازي على مفتاحين توصل يمثل

×  منخفضة بفولتية الصوت تضخيم على تعمل LM386 المتكاملة الدارة
  
  

  ؟" علل " تفسر ما يلي  بم : الرابع   السؤال
  

  يتضمن المنطق الرياضي  قيمتين محددتين فقط

  .لى المواقف أو الحاالت  يكون فقط إما صائبة أو خاطئة ألن الحكم ع
  

  استخدام أدوات الربط في العمليات المنطقية 

  للربط بين مجموعة  من العبارات  المنطقية  للخروج بنتيجة  منطقية
  

ال نستطيع الدخول إلى بعض  المواقع إال بعد إدخال  اسم  المستخدم وكلمة المرور 

  .صحيحين معا 

  . والتي تتطلب  أن تكون العبارتين معا  AND" و"ها تستخدم أداة الربط ألن

  
  

  :التالية العبارات من كل على أكمل الفراغ  : الخامس السؤال
  

   .األنظمة الرقميةيستخدم الجبر البولي اليوم في تصميم وتحليل 
  .الربط تتم العمليات المنطقية باستخدام مجموعة من أدوات 

 )أو(وتكتب العملية المنطقية  ،  F =B.A على شكل )AND() و(ية المنطقية تكتب العمل
)OR( كل ى ش ة  F =B+A عل ة المنطقي ب العملي ي( ، وتكت كل )NOT() النف ى ش  عل
 .   

  
 NOT , OR , ANDمن أدوات الربط المستخدمة في العمليات المنطقية 

و أكثر باستخدام أداتي الربط يمكن إجراء العمليات المنطقية على عبارتين منطقيتين أ
 AND و  OR بينما العملية المنطقية التي تجري على عبارة واحدة فقط  هي    NOT.   

  
الدارات اإللكترونية التي يتم بنائها باستخدام أدوات الربط، والتي تعتمد على المنطق 

   .البوابات المنطقيةالرياضي تسمى 
د لل رق الجه ستوى ف ري لم ى أن التمثيل النظ شير إل ق ي ق V 5منط ة المنط ل حال ،  1  يمث

   .0 يمثل حالة المنطق v2.5و



 

  إياد دمحم خضر/ إعداد  . الثاني للصف التاسع الفصل التكنولوجيالوسيط في ا
 

٢٤

   .دارات متكاملةيتم تجميع البوابات المنطقية في قطع إلكترونية صغيرة تسمى 
لتمثيل المتغير  v 25تم تصميم الدارات المنطقية بحيث تتراوح قيمة الفولتية األكبر من 

  0 لتمثيل المتغير المنطقي  v0.8 قل من ، وقيمة الفولتية األ1 المنطقي 
  ن٢، فإن عدد النتائج المحتملة يساوي "ن) "المدخالت(إذا كان عدد المتغيرات المنطقية 

  المنطق بإضافة  ابن سينابينما طور ،  المنطق الى  فكرة وبرهان الفارابيصنف 
  .العالقات بين المفاهيم 

العبارات المنطقية  يعتمد على المنطق لصياغة طور العالم جورج بوول  نظاما رياضيا  
   .رياضيةبرموز 

   )v2.5 ( فرق الجهد األكبر  من  )1(في الدارات المنطقية  يمثل المتغير  المنطقي 
   )v 0.8 ( فرق الجهد األقل  ) 0 (ويمثل المتغير  المنطقي 
 )1(يساوي و كليهما  إذا كان أحد  المداخل  أ)1(  يساوي  ORيكون ناتج  عملية  بوابة
 )0( إذا كان أحد  المداخل  أو كليهما يساوي )1(  يساوي  NOTيكون ناتج  عملية  بوابة

بينما تحتوي   ، AND  على بوابات منطقية من نوع 7408 تحتوي الدارة المتكاملة  رقم 
    .OR على بوابة منطقية من نوع 7432 الدارة المتكاملة رقم 

بينما يمكن تمثيل  ، التوالي باستخدام مفتاحين  متصلين على  ANDة يمكن تمثيل العملي
   .التوازي باستخدام مفتاحين  متصلين على  ORالعملية 

 ولكل منها AND بوابات منطقية من نوع  )4( على 7408 تحتوي الدارة المتكاملة  رقم 
 .طرف  ) 14( مدخلين  ومخرج واحد وتتكون من 

 ولكل منها NOT بوابات منطقية من نوع  )6( على 7404 لة  رقم تحتوي الدارة المتكام
 .طرف  ) 14( مدخل واحد  ومخرج واحد وتتكون من 

  .OR  المنطقية البوابة تمثل B +A=  Fالمنطقية العالقة
  

  :أكمل الجدول التالي للمقارنة بين البوابات المنطقية   : السادس السؤال
  

  عادلة  المنطقية  لهاالم  رمزها  البوابة المنطقية

 AND" و " 
  

A . B = F 

 OR" أو "
  

A + B = F 

  NOT" النفي " 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  إياد دمحم خضر/ إعداد  . الثاني للصف التاسع الفصل التكنولوجيالوسيط في ا
 

٢٥

  
  :تأمل الدارة الكهربائية  المجاورة ثم أجب عن االسئلة التالية  : السابع السؤال

  
  .أكمل جدول الصواب  .١
  .ORتمثل الدارة بوابة   .٢

  .يرمز للبوابة  بالرمز  .٣
المصباح عند الضغط على المفتاح واحد يضيء : فسر  .٤

 .فقط 
وعند  غلق ، ألن  المفتاحان موصالن  على التوازي :  السبب 

  .أحدهما  تصبح الدارة مغلقة  ويسري  التيار الكهربائي

  

  

   OR"  و"  لبوابة اآلتي  الصوابجدول

  

  
ON )  حالة وصل(  

  يضيء
1  

OFF )  حالة فصل(  
  ال يضيء

0  

  

  

  :أجب عن االسئلة التالية  : ثامنال السؤال
  
  : ارسم باستخدام  البوابات المنطقية  العملية التالية .١

F = A . B . C .   
  

  ٨  = ٣٢= عدد االحتماالت الممكنة  . ٢
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  إياد دمحم خضر/ إعداد  . الثاني للصف التاسع الفصل التكنولوجيالوسيط في ا
 

٢٦

  

  :تأمل الدارة الكهربائية  المجاورة ثم أجب عن االسئلة التالية  : التاسع السؤال
  

  .أكمل جدول الصواب  .١
البوابة المنطقية  المستخدمة في الدارة السابقة  هي   .٢

يرمز للبوابة  بالرمز و  ،  AND  بوابة

.  
  . F= B .  Aالمعادلة المنطقية  للبوابة السابقة هي  .٣
الحالة الوحيدة التي يضيء فيها الثنائي  هي  عند   .٤

 .المفتاحين معا الضغط على  
  

  

  جدول الصواب 
  اتج العمليةن  المتغيرات المنطقية

A B F 
0 0  0  
0  1 0  
1 0  0  

1 1 1 

ON   
  )حالة وصل ( 

  يضيء
1  

OFF   
  )حالة فصل ( 

  ال يضيء
0  

   
  

  :تأمل الدارة الكهربائية  المجاورة ثم أجب عن االسئلة التالية  : العاشر السؤال
  

 أكتب العملية المنطقية  إلضاءة المصباح ؟ .١
A  + ( B . C )  

 :ائرة باستخدام رموز البوابات المنطقية  ارسم الد .٢

  
  أكتب جدول الصواب ؟ .٣

A  + ( B . C )  B . C C B A 
0 0 0  0 0 
0 0 1  0 0 
0 0 0  1 0 

1 1  1  1 0 
1 0 0  0 1 
1 0 1  0 1 

1 0 0  1 1 
1 1  1  1 1  

  

  
  



 

  إياد دمحم خضر/ إعداد  . الثاني للصف التاسع الفصل التكنولوجيالوسيط في ا
 

٢٧

  
" و " نطقية ارسم دارة كهربائية فيها مفتاحين لتمثيل العملية الم : الحادي عشر السؤال

"AND"مع كتابة جدول الصواب لهذه العملية   

  
  

  
  :تأمل الدارة الكهربائية  المجاورة ثم أجب عن االسئلة التالية  :  عشرالثاني السؤال

  

  أكتب العملية المنطقية  إلضاءة المصباح ؟ .١

  
  : ما طريقة توصيل المفتاح  في الدارة   .٢

  .طريقة التوصيل  على التوازي 

  أكتب جدول الصواب ؟ .٣
المدخل 

  )المفتاح ( 
المخرج 

 )المصباح( 
A F 

OFF 1 
ON 0  

  

  
  :تأمل الدارة الكهربائية  المجاورة ثم أجب عن االسئلة التالية  :  عشرالثالث السؤال

  

  أكتب العملية المنطقية  إلضاءة المصباح ؟ .١

A.(B+C) =F  

  :في الدارة  )    B , C(ما طريقة توصيل المفتاحين  .٢

  .طريقة التوصيل  على التوازي 

 .المنطقية البوابات رموز باستخدام الدارة ارسم. ٣

  

  



 

  إياد دمحم خضر/ إعداد  . الثاني للصف التاسع الفصل التكنولوجيالوسيط في ا
 

٢٨

 
 
  

   "أنظمة متكاملة  " الثالثأسئلة إثرائية مجابة على الدرس  
  

  .يلي مما الصحيحة اإلجابة رمز اختار :األول السؤال
  

  : على يد العالم م ١٩٥٨ متكاملة عام أول دائرة إلكترونيةصنعت 
  براتين  ب  شوكلي  أ
  جورج بوول  د  جاك كلبي  ج
  

  :تتكون الدارة المتكاملة  من 
  مكثفات وثنائيات  ب  ترانزستورات   أ
  جميع ما سبق  د  بوابات منطقية  ج
  

  من مميزات الدارة  المتكاملة 
  قلة استهالك الطاقة  ب  صغر الحجم  أ
  جميع ما سبق  د  كفاءة عالية  ج
  
  ن مميزات الدارة  المتكاملة م
قلة استهالك الطاقة وسهولة التعامل   ب  صغر حجمها  وانخفاض تكلفتها  أ

  معها 
  جميع ما سبق  د  سرعة أدائها وتعدد وظائفها   ج
  

   : دارةاستخداممن خالل ) إشارة المرور ( يتم التحكم في نظام اإلشارة الضوئية 
  IC NE555المؤقت   ب   IC4017 العداد   أ
  ًمعا) ب + أ(   د                     4708 دارة  ج
  

  :من خالل استخدام دارة ) إشارة المرور ( يتم التحكم في نظام اإلشارة الضوئية 
  IC NE555المؤقت   ب   IC4017العداد    أ
  ًمعا) ب + أ(   د LM386المضخم   ج
  

  ..... : تضم٤٠١٧دارة العداد 
   مخارج٨  ب  مخارج٦  أ
   مخرج١٤  د  جمخار١٠   ج
  

 المدخل الذي يستقبل النبضات من دارة المؤقت الزمني  4017في الدارة المتكاملة 
  رقمالطرف 

   Clock Input )14(   ب  Carry Out ( 12 )  أ
  RESET Input ( 15)  د  ENABLE Input ( 13)  ج



 

  إياد دمحم خضر/ إعداد  . الثاني للصف التاسع الفصل التكنولوجيالوسيط في ا
 

٢٩

  
  يسمى)  12(  المدخل رقم  4017في الدارة المتكاملة 

   RESET Input  ب  Carry Out  أ
  Clock  د  ENABLE  ج
  

 RESET(15) بالقطب السالب  والمخرج  ENABLE)13( عند توصيل المخرج 
  بالقطب الموجب  يحدث

   ويتوقف العد  LEDsال يضيء أي   ب  ويتوقف العد)  1LED( يضيء   أ
  وتستمر بالعد LEDsتضيء جميع   ج

                       
) 1( ما عدا  LEDsتضيء جميع   د

                        مر بالعد وتست
  

  : األحمر  مع الطرف  LEDفي دارة نظام اإلشارة الضوئية  يتم توصيل  ال 
  Clock Input ( 14 )  ب   Carry Out )12(   أ
  RESET Input ( 15)  د  ENABLE Input ( 13)  ج
  

  : األحمر  مع الطرف  LEDفي دارة نظام اإلشارة الضوئية  يتم توصيل  ال 
  Clock Input ( 14 )  ب   Carry Out )12(   أ
  RESET Input ( 15)  د  ENABLE Input ( 13)  ج
  

  : في نظام اإلشارة الضوئية يسمى ١٤المدخل رقم 
                    CLOCK  ب  ENABLE  أ
  Carry Out  د                        RESET  ج
  

   نتيجة ربطة بالمخرجين )البرتقالي ( يضيء الثنائي الباعث  للضوء األصفر
  Q4 , Q5  ب  Q1 , Q2  أ
  9Q , 4Q  د  Q3 , Q8  ج
  

   مع  الثنائي الباعث للضوء Carry Out يوصل الطرف  4017في الدارة المتكاملة 
  األصفر  ب  األحمر  أ
  األخضر  د  البرتقالي  ج
  

  :يمكن التحكم في طول الفترة الزمنية للنبضات في نظام اإلشارة الضوئية من خالل
  مكثف متغير السعة          ب  مقاومة متغيرة         أ
  ًمعا                    ) ب+أ(  د  بوابات منطقية  ج
  

  :يعمل نظام ري المزروعات األوتوماتيكي عندما يتحقق شرطين هما
        الليل واألرض رطبة  ب  الليل واألرض جافة  أ
  النهار واألرض رطبة  د  النهار واألرض جافة  ج
  



 

  إياد دمحم خضر/ إعداد  . الثاني للصف التاسع الفصل التكنولوجيالوسيط في ا
 

٣٠

  
  :البوابة المستخدمة في نظام الري األوتوماتيكي لتحقيق الشرطين هي

  )النفي(بوابة   ب  )أو(بوابة   أ
  جميع ما سبق  د  )         و(بوابة   ج
  

  :يتكون نظام الري األوتوماتيكي من جميع األنظمة الفرعية التالية عدا
  نظام تحديد الوقت  ب  نظام تحديد رطوبة األرض    أ
  نظام مضخة الماء  د   الهواء           نظام مضخة  ج
  

  :يتكون نظام الري األوتوماتيكي من جميع األنظمة الفرعية وهي 
  نظام تحديد الوقت  ب  نظام تحديد رطوبة األرض    أ
  جميع ما سبق   د  نظام مضخة الماء  ج
  

  :عبارة عن مفتاح كهربائي يقوم بالوصل والفصل عن طريق الماء في التربة
  ترانزستور  ب  )LDR(وئي مجس ض  أ
  المقاومة المتغيرة  د  مجس رطوبة               ج
  

  :يستخدم الترانزستور في نظام الري األوتوماتيكي
  كمجس رطوبة  ب  كمفتاح  أ
  ًمعا) ج + ب (   د  كمجس ضوئي  ج
  

  :ٍمفتاح يربط بين الدارات ذات الفولتية المختلفة ولكنه ال يتحمل تيار عال
  مفتاح الكهربائيال  ب  المحول  أ
  القاطع اآللي  د  المرحل  ج
  

  مفتاح يصل ويفصل كهربائيا  بواسطة مغناطيس 
  المكثف   ب  المحول  أ
  المقاومة   د  المرحل  ج
  

  :مقاومة كهربائية تتغير قيمتها حسب كمية الضوء الساقط عليها
  مقاومة صغيرة  ب  مقاومة حرارية  أ
  تةمقاومة ثاب  د  )  LDR ( ضوئية مقاومة  ج
  

  : فإن مقاومتهاLDRعند سقوط الضوء على مقاومة 
  تزداد  ب  تقل  أ
  ًمعا) ب + أ (   د  ال تتأثر  ج
  
  
  



 

  إياد دمحم خضر/ إعداد  . الثاني للصف التاسع الفصل التكنولوجيالوسيط في ا
 

٣١

  
   LDRقيمة المقاومة الضوئية  

  تزداد ليال  ب  تزداد نهارا  أ
  ال تتأثر بالضوء  د  تقل ليال   ج
  

  :سلكي توصيل أحدهما قريب من اآلخر داخل التربة يسمى
  وءجس ض  ب  مجس رطوبة  أ
  ثنائي حساس للضوء  د  مقاومة حرارية  ج
  

  :التالية العبارات من كل على الدال العلمي المصطلح اكتب : الثاني السؤال
  

  الدارات المتكاملة
لها  ن وص قطعة من البالستيك أو السيراميك لها عدة أطراف للتمكن م

  .في األلواح اإللكترونية، حيث تمثل األطراف المدخالت والمخرجات
ام  اإلشارة نظ

  الضوئية
نظام للسيطرة والتحكم في حركة المرور يحتوي على دارة العداد 

   . NE555 والمؤقت الزمني 4017
دارة العداد 
CD4017B 

تكون في الوضع الطبيعي  )  Q0 –Q9( دارة تضم عشر مخارج 
  . وثالث مدخالت )0(

نظام الري 
  ياألوتوماتيك

أن : ًن يتوفر شرطين معا همانظام ري المزروعات بشكل تلقائي حي
  .  ًتكون األرض جافة وأن يكون الوقت ليال

  .مفتاح  يصل ويفصل  كهربائيا  بواسطة مغناطيس كهربائي   المرحل
  

  : اآلتية العبارات أمام )(أو   )(إشارة  ضعي : الثالث السؤال
  

  ×  الدارة المتكاملة الواحدة  تضم نوعا واحدا من القطع اإللكترونية 

  ×  )األرجل ( تتشابه الدارات  المتكاملة  في أن لها  نفس عدد األطراف 

  على إرسال النبضات  الثابتة  لدارة  العداد على NE555تعمل  دارة المؤقت 
   ) ٣( المخرج رقم 

  

  ×  ) Q0 - Q10( مخارج  ) ١٠( على  CD4017Bتحتوي دارة العداد  المتكاملة 

  ×   ) ١٤(   النبضات  لدارة  العداد من خالل الطرف رقم NE555ترسل  دارة المؤقت 

   تعمل )  Q0 – Q4( يستمر الثنائي األحمر مضيء طالما كان أحد المخارج  
يعمل نظام الري األوتوماتيكي في حال توافر أحد الشرطين  جفاف األرض  أو 

  الظالم  
×  

  ×   حراري يحتوي نظام الري األوتوماتيكي على دارة مجس ضوئي ومجس

  × NOT , OR , ANDفي الغسالة األوتوماتيكية نستخدم البوابات 
  
  
  
  
  
  
  



 

  إياد دمحم خضر/ إعداد  . الثاني للصف التاسع الفصل التكنولوجيالوسيط في ا
 

٣٢

  ؟" علل " تفسر ما يلي  بم : الرابع   السؤال

  
  استخدام الثنائي الباعث للضوء  في دارة اإلشارة الضوئية 

  .حتى نتمكن من الحصول على مخرج  واحد من أكثر من مصدر 
  

   مع الثنائي الباعث للضوء  يجب توصيل مقاومة ثابتة 
  .لحمايتها من التلف 

  
  .يستخدم المرحل في دارة نظام الري األوتوماتيكي

والثانية دارة  )  AND  ) 5V" و " للربط بين دارتين مختلفتين في الجهد  األولى بوابة 
   ) 12V( مضخة الماء 

  
  .يستخدم الترانزستور في دارة نظام الري األوتوماتيكي

  . يعمل مفتاح لكي
  

  . في دارة نظام الري األوتوماتيكيANDتستخدم بوابة  

  .لري المزروعات ) جفاف األرض  والظالم ( لتحقيق توافر الشرطين معا 
  

  . في نظام الري األوتوماتيكيLDRاستخدام مجس ضوئي 

  .لكي يعمل حسب الضوء  أو الليل 
  

  .استخدام المكثف في دارة اإلشارة الضوئية 
  .للتحكم بطول أو قصر الفترة الزمنية لإلضاءة 

  
 NE555نستخدم مقاومة متغيرة في دارة المؤقت الزمني 

  .للتحكم بطول الفترة الزمنية للنبضات  
  

  . األوتوماتيكييتم توصيل ثنائي عادى مع المرحل  في ثنائي الري
  . عن المرحل لحماية الترانزستور  من التلف  عند انقطاع التيار الكهربائي

  
   .CD4017 مع الطرف السالب  في دارة العداد  ENABLE و  RESETيوصل الطرفان 

  .وتستمر بالعد )  LED( لكي تضيء جميع الثنائيات  الباعثة للضوء 
  

  توزع الشركات المصنعة للدارات المتكاملة أدلة لها 
  .حتى تقدم معلومات عنها وعن التصميم الداخلي لها 

  
  ف الدارات المتكاملة في عدد األطراف اختال

  .حتى تقدم معلومات عنها وعن التصميم الداخلي لها 
  
  
  



 

  إياد دمحم خضر/ إعداد  . الثاني للصف التاسع الفصل التكنولوجيالوسيط في ا
 

٣٣

   معينة على الدارات المتكاملة أرقامتوضع 
  حتى يتبين اسم الدارة المتكاملة ونوعها وسرعة استجابتها 

  
  استخدام الدارات المتكاملة أدى الى صغر حجم األجهزة وانخفاض أسعارها 

  .ُنها جمعت عناصر كثيرة تسبب الحجم الكبير والثمن الباهظ في قطعة صغيرة أل
  

    في  نظام الري األوتوماتيكي LDRضوئية استخدام مقاومة 
  .لتحديد  وقت نظام  الري ليال  ألن قيمتها  تقل نهارا  وتزداد ليال 

  
  الري األوتوماتيكي استخدام مقاومة متغيرة  في دارة تحديد  رطوبة األرض  في  نظام 

  .لمعايرة وتحديد بداية منطقة القطع  أو اإلشباع 
  

  أكمل الفراغ ؟ : الخامس   السؤال
  

  .   م٥٨١٩عام   جاك كلبيأول دارة الكترونية تم تصنيعها  على يد العالم  كانت
 التالف ال يمكن استبدال الجزء   ،  حساسة للحرارة العالية - :من سلبيات الدارة المتكاملة 
  .منها وإنما تستبدل بأكملها 

   .B4017CD الدارات المتكاملة المستخدمة  في نظام اإلشارة الضوئية  هي 
   AND     7408اسم الدارة المتكاملة  لبوابة 

  . من المدخالت ثالثة من المخرجات  وعدد   عشرة  تضم عدد   4017دارة العداد 
   .صغر الحجم و اءة  العاليةالكف المتكاملة الدارات مميزات من

  

  :أكمل مخطط نظام الري األوتوماتيكي  التالي  : السادس   السؤال
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  إياد دمحم خضر/ إعداد  . الثاني للصف التاسع الفصل التكنولوجيالوسيط في ا
 

٣٤

  
  :تأمل الدارة اإللكترونية المجاورة  ثم أجب عن األسئلة التالية  : السابع   السؤال

  

  
  

  اكتب ما تشير  إليه األرقام  على الدارة اإللكترونية
  .NE555لمؤقت دارة ا  ١
   . CD4017Bدارة العداد   ٢
   ). LED( ثنائي باعث للضوء   ٣

  

  :أذكر وظيفة كل من  
إرسال النبضات الكهربائية  إلى دارة العداد    .NE555دارة المؤقت . ١

CD4017B 
  الكهربائية النبضات يستقبل CLOCK Input ) ١٤(الطرف رقم . ٢
  

 مع القطب  ENABLE و  RESET) المخارج ( توصيل األطراف : ماذا يحدث عند 
  الموجب للدارة

  .ال تضيء الثنائيات وستتوقف  عن العد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  إياد دمحم خضر/ إعداد  . الثاني للصف التاسع الفصل التكنولوجيالوسيط في ا
 

٣٥

  
  أكتب ما تشير إليه األرقام  في الشكل المجاور : الثامن   السؤال

  
 مجس رطوبة  ١
 LDRمجس ضوئي   ٢
  ترانزستور  ٣
 AND" و " بوابة   ٤
  مرحل  ٥
  .ماء مضخة ال  ٦

  

  :أجب عن األسئلة التالية الخاصة  بالدارة  التالية  :   التاسع السؤال

  
  
  أكمل رسم  العناصر الناقصة  على الدارة السابقة مع كتابة أطراف الدارة  المتكاملة . ١
  .الغماز الضوئي الدارة السابقة  تعرف بدارة  .  ٢
   ).٦(رقم  و )٢(رقم  هي األطراف   555NE المداخل في  الدارة المتكاملة . ٣
   )٣(الطرف رقم    هو 555NE المخرج في الدارة المتكاملة . ٤
   .التحكم بطول الفترة الزمنية للنبضاتوظيفة المقاومة المتغيرة  في الدارة هي . ٥
   .إشارة المرور  ، غماز السيارة من تطبيقات  الدارة في حياتنا  اليومية . ٦
  
  
  
  
  
  



 

  إياد دمحم خضر/ إعداد  . الثاني للصف التاسع الفصل التكنولوجيالوسيط في ا
 

٣٦

  :أجب عن األسئلة التالية الخاصة  بالدارة  التالية  :   العاشر  السؤال

 
 

  

   المتكاملة وما رقمها  ؟  الدارةما اسم   .١
    . 7408 ورقمها  المتكاملة اسمها دارة نظام الري األوتوماتيكي  الدارة
  ) 7 ( رقم   يوصل بالطرف  GNDالخط األرضي  .٢
  ) 14 ( رقم يوصل بالطرف VCCمصدر الطاقة  .٣
  ). 1,7,8,12,14( عين على الدارة األطراف الخاصة باألرقام  .٤
  

  ) 14(الطرف   ) 12(الطرف   ) 8(الطرف   ) 7(الطرف   ) 1(الطرف 
المدخل األول 

  "و " للبوابة 
الخط األرضي 

GND  
مخرج البوابة 

  "و " 
المدخل األول 

  "و " للبوابة 
مصدر الطاقة 

VCC    
لمظللة   في الصورة فأي األطراف ستكون المدخالت و إذا قمنا بتركيب البوابة ا .٥

  أيها ستكون المخرجات ؟
   ) .٢( و  ) ١( الطرف  رقم : المدخالت 

   )٣( الطرف رقم : المخرجات 
  

  أكتب ما تشير إليه األرقام  في الشكل المجاور :   الحادي عشر  السؤال

  
 .ثنائي باعث للضوء  أصفر   ١
 N4007ثنائي عادي   ٢
 100مقاومة ثابتة   ٣
 100مقاومة متغيرة    ٤
  مكثف قطبي  ٥
  CD4017Bدارة متكاملة   ٦

  
  تمت بحمد هللا


