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، الذي  الحاصل في العالم يرجع وبدرجة كبيرة الى علم االلكترونيات التكنولوجيان التقدم والتطور 

   .يعتمد )علم االلكترونيات ( في تصنيع عناصره على المواد نصف الناقلة

لذلك تطرقنا في البداية الى المواد نصف الناقلة ثم الى دراسة بعض العناصر االلكترونية ، وقد  
 جاء هذا الكتاب في خمس وحدات :

( Pعلى المادة نصف الناقلة نوع )حيث تضمنت الوحدة االولى انصاف النواقل وكيفية الحصول 
 .( وتضمنت ايضًا الثنائيات العادية وثنائي زينرNونوع )

وتناولت الوحدة الثانية  دارة التغذية وكيفية بناء دارة تقويم نصف موجة ودارة تقويم موجة كاملة 
 .اء دارة تثبيت التوتر باستخدام ثنائي زينراضافة الى بن

وفي الوحدة الثالثة  تم عرض الترانزستور ثنائي القطبية من حيث البنية ومبدأ العمل ودارات 
 .يقة اختبارهالترانزستور االساسية وطر 

اما الوحدة الرابعة  فقد استعرضت بعض العناصر الضوئية من حيث البنية ومبدأ العمل ومجال 
 .االستخدام مع بعض التطبيقات 

وفي الوحدة الخامسة واالخيرة  تم تناول العد العشري والعد والثنائي وطريقة تحويل كل منهما الى 
 .االخر كما تم عرض الدارات المنطقية االساسية 

وقد تضمنت كل وحدة تدريبية مجموعة من التمارين العملية لتحقيق الربط والتكامل مع المعلومات 
 .النظرية للوحدة وترسيخها 

 .ونأمل ان يعود هذا الكتاب بالنفع والفائدة على طالبنا االعزاء

 واهلل ولي التوفيق

 المؤلفون                                                                            
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 التزام الهدوء واالنضباط أثناء الدخول إلى الورش. -1
 االلتزام بموعد الدخول والخروج من الورش )حسب النظام الداخلي(. -2

 ارتداء مالبس العمل المناسبة. -3

 عدم ارتداء المالبس الفضفاضة . -4

 معزول.لبس حذاء  -5

 االعتناء بالمظهر الشخصي والمحافظة على النظافة الشخصية. -6

إلغغغغغغى  تعليمغغغغغغات المغغغغغغدرب بخصغغغغغغوز التعامغغغغغغل مغغغغغغع الغغغغغغورش واألجهغغغغغغزة المخبريغغغغغغة  اإلصغغغغغغغاء -7
 بدقة. وتنفيذها

وضغغغغغغع إسغغغغغغوارة تفريغغغغغغر الشغغغغغغحنات أثنغغغغغغاء إجغغغغغغراء تجغغغغغغارب الكهربغغغغغغاء السغغغغغغاكنة وأثنغغغغغغاء ارتغغغغغغداء  -8
 المالبس الصوفية.

 ب.تي تم تشكيلها من قبل المدر  االلتزام بالفئات ال -9

 الجلوس الصحي على المقاعد والمحافظة عليها.  -10

 عدم رمي األوساخ داخل الورشة ورميها في سلة المهمالت.   -11

 االعتناء بدفتر التحضير لكل قسم حسب تعليمات المدرب .  -12

 عدم العبث باألجهزة أو األدوات التي ضمن الورش.  -13

 تدريب فيها. أي طالما ليس لديك عدم الدخول إلى األقسام األخرى -14

 في المكان المخصز. وضعهابها و يرتتعلى نظافة األجهزة واألدوات و  ةحافظالم  -15

 تأكد من سالمة األدوات والعدد ومن عزلها بشكل جيد قبل البدء باستخدامها.ال -16

 عمل على أرضيات رطبة أو غير معزولة.عدم ال -17

 ب وأخذ التعليمات منه. المدر  م على تنفيذ أي عمل قبل مراجعة اقدعدم اإل  -18

 بها بعد االنتهاء من العمل.يرتتعلى نظافة الورش و  ةحافظالم  -19

أي  االلتغغغغغغزام بغغغغغغالخروج المنغغغغغغتظم مغغغغغغن الغغغغغغورش بعغغغغغغد االنتهغغغغغغاء مغغغغغغن الغغغغغغدوام، وعغغغغغغدم إصغغغغغغدار  -20
 ضجيج أو أصوات مرتفعة لكي ال تشوش على المهن األخرى.
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 زمن التمارين.يحسب الشرح النظري الذي يسبق كل تمرين من  -1
 استخدم أجهزة قياس ذات دقة عالية حتى تقل نسبة الخطأ. -2

 عند وجود نسب خطأ أشر إليها واستخدم التقريب. -3

 استخدم أسالكًا ملونة مثاًل األحمر للطرف الموجب واألسود للطرف السالب. -4

أعِلغغغغغغم المتغغغغغغدرب أنغغغغغغه قغغغغغغد ال تتوافغغغغغغق قغغغغغغيم قياسغغغغغغاته مغغغغغغع القغغغغغغيم المحسغغغغغغوبة أو المقاسغغغغغغة مغغغغغغن  -5
خغغغغرين، ولكنهغغغغا قغغغغد تكغغغغون قريبغغغغة منهغغغغا أو تتفغغغغق معهغغغغا بسغغغغبب عغغغغدة عوامغغغغل منهغغغغا نسغغغغبة اآل

 الخطأ لألجهزة أو لعناصر الدارة.

اسغغغغغغغغغتخدم القغغغغغغغغغيم المدونغغغغغغغغغة فغغغغغغغغغي مسغغغغغغغغغتلزمات التجربغغغغغغغغغة للحصغغغغغغغغغول علغغغغغغغغغى نتغغغغغغغغغائج دقيقغغغغغغغغغة   -6
 وصحيحة، وفي حال عدم توافرها استخدم قيمًا مقاربة منها.

هيغغغغغغة واسغغغغغغتخدام التقريغغغغغغب بطريقغغغغغغة سغغغغغغليمة عنغغغغغغد علغغغغغغى المتغغغغغغدرب أخغغغغغغذ القغغغغغغراءات بدقغغغغغغة متنا -7
 الحاجة.

اضغغغغبط منبغغغغع الجهغغغغد بحيغغغغث تحصغغغغل علغغغغى قغغغغراءات ذات أرقغغغغام صغغغغحيحة وقريبغغغغة مغغغغن تلغغغغك  -8
 النتائج المدونة في التمارين.

ذا أخطغغغغغغأ شغغغغغغارك بغغغغغغاقي   -9 اجعغغغغغغل المتغغغغغغدرب يختغغغغغغار بنفسغغغغغغه األجهغغغغغغزة المناسغغغغغغبة للتمغغغغغغرين، وا 
 المتدربين لتصحيح هذا الخطأ.

 على أن العامل الزمني لتنفيذ التمرين يحسب من عالمة التمرين.أعِلم المتدرب  -10

أعِلغغغغغم المتغغغغغدرب أن التغغغغغدريب بالشغغغغغكل الصغغغغغحيح يسغغغغغاعده علغغغغغى اجتيغغغغغاز االختبغغغغغار للوحغغغغغدة  -11
التدريبيغغغغغة، وهغغغغغذا ال يتغغغغغأتى إال بغغغغغااللتزام بتعغغغغغاليم المغغغغغدرب واإلصغغغغغغاء إليغغغغغه أثنغغغغغاء شغغغغغرح وتنفيغغغغغذ 

 التمرين.

وخغغغغذ النتغغغغائج لكغغغغل تمغغغغرين وقارنهغغغغا مغغغغع النتغغغغائج المدونغغغغة قغغغغم بتنفيغغغغذ التجغغغغارب واالختبغغغغار،   -12
 قبل أن تنفذ من قبل المتدربين.

 يفضل اإلعداد والتحضير الجيد للدرس قبل حضور المتدربين.  -13

قبغغغغغغل كغغغغغغل  المهنيغغغغغغة ب أن يشغغغغغغير إلغغغغغغى ضغغغغغغرورة تطبيغغغغغغق تعليمغغغغغغات السغغغغغغالمةعلغغغغغغى المغغغغغغدر   -14
 تمرين.
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 الوحدة األولى

 في تركيب الثنائياتناقلة الاستخدام المادة نصف 
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، وسيتم التعرف في هذه الوحدة على البنية الذرية  ناقلةنصف  تصنع العناصر االلكترونية من مواد
وتتطرق الوحدة الى الثنائيات العادية وثنائي  للمواد نصف الناقلة وانواعها وكيفية الحصول عليها، 

زينر من حيث البنية ومجال االستخدام وطريقة اختبارها ، وسيتم االطالع في هذه الوحدة ايضًا 
لعملية المتعلقة راسم االشارة ، باإلضافة الى بعض التمارين ا على جهاز مولد الترددات وجهاز

 بموضوع الوحدة .
 األهداف التعليمية

 بعد االنتهاء من هذه الوحدة أن يكون قادرًا على : المتدربيتوقع من 
 لمواد نصف الناقلة من بين المواد.تمييز ا 

  العكسي (.االنحياز  –االنحياز األمامي –حالة )التوازنالتمييز بين 

 لثنائياخواز  منحني رسم. 
 جهاز مولد الترددات وجهاز راسم االشارة استخدام. 
 .بناء دارات التقويم 
 اختبار الثنائي . 
  ثنائي زينر.رسم منحني خواز 
 الدارة المكافئة لثنائي زينر . رسم 
  تنظيم التوتر باستخدام ثنائي زينر. دارةبناء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التقنيات الكهربائيةة لمهن                              12               الصف األول الثانوي المهني الصناعي / 1اإللكترونيات / 

 

 (Semiconductors)النواقل أنصاف -1

 تصنيف المواد من حيث الناقلية 1-1- 
 تصنف المواد من حيث الناقلية إلى :

 .مواد ناقلة: تتميز بناقليتها النوعية الكبيرة مثل المعادن -أ

 .مثل الخشب جداً مواد عازلة: تتميز بناقليتها النوعية الصغيرة  -ب

لغغغغة عنغغغغد ارتفغغغغاع درجغغغغة قونامغغغغواد نصغغغغف ناقلغغغغة: هغغغغي مغغغغواد عازلغغغغة فغغغغي درجغغغغة الحغغغغرارة العاديغغغغة  -ت
الحغغغغرارة وناقليتهغغغغا النوعيغغغغة أقغغغغل مغغغغن ناقليغغغغه المغغغغواد الناقلغغغغة وأكبغغغغر بكثيغغغغر مغغغغن ناقليغغغغة المغغغغواد العازلغغغغة، 

فغغغغغي صغغغغغناعة  اماً وهمغغغغغا األكثغغغغغر اسغغغغغتخد ،ليكونوالجرمانيوميوأشغغغغغهر المغغغغغواد نصغغغغغف الناقلغغغغغة هغغغغغي السغغغغغ
 اإللكترونية.العناصر 

هغغغغا العناصغغغغر اإللكترونيغغغغة الفعالغغغغة مثغغغغل الثنائيغغغغات التغغغغي تصغغغغنع من ناقلغغغغةالنصغغغغف سغغغغندرس المغغغغواد و 
 سنتعرف عليها الحقا التي وبعض العناصر األخرى

 البنية الذرية للمواد نصف الناقلة1- 2-  
 :من (Bohr)تتألف الذرة حسب نموذج بوهر

تحغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغوي  : وهغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغي ذات شغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغحنة موجبغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغة ألنهغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغا(Nucleus)النغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغواة  -أ
والتي الشغغغغغغغغغغغغغحنةموجبة( Protons)والبروتونغغغغغغغغغغغغغاتالمعتدلغغغغغغغغغغغغغة كهربائيغغغغغغغغغغغغغًا (Neutrons)النيترونغغغغغغغغغغغغغات

 .(Electrons)لكترونات اإل إليها تجذب

الغغغغغغغغذرة اإللكترونغغغغغغغغات: وهغغغغغغغغي ذات شغغغغغغغغحنة سغغغغغغغغالبة وعغغغغغغغغددها يسغغغغغغغغاوي عغغغغغغغغدد البروتونغغغغغغغغات )أي   -ب
 كهربائيا( معتدلة 

حيغغغغغث يسغغغغغتوعب كغغغغغل مغغغغغدار عغغغغغددًا  Orbitsتغغغغغدور اإللكترونغغغغغات حغغغغغول النغغغغغواة فغغغغغي مغغغغغدارات محغغغغغددة 
22NZالعالقة اآلتية:ب يعطىونات محددًا من اإللكتر   

 عدد اإللكترونات ( : Z)حيث   
     (N)  :رقم المدار 
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 فعلى سبيل المثال: 
  (Ge)عنصر الجرمانيوم  

 
 :كاآلتيإلكترونا موزعًة على المدارات ( 14)فيحوي (Si)نأما السليكو 

 
 

 .( 1-01)الشكلكما هو مبين ب 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 (: التركيب الذري لعنصر السيليكون والجرمانيوم1-01الشكل )            

وتغغغغغدعى ، يسغغغغغمى المغغغغغدار األخيغغغغغر بمغغغغغدار التكغغغغغافا وهغغغغغو يحغغغغغدد الخصغغغغغائز الكهربائيغغغغغة  للمغغغغغادة 
ففغغغغغغي المغغغغغغواد نصغغغغغغف الناقلغغغغغغة يحغغغغغغوي هغغغغغغذا المغغغغغغدار علغغغغغغى أربعغغغغغغة  ،التكغغغغغغافا بإلكترونغغغغغغاتلكتروناتغغغغغغه إ
أو إلكتغغغغرونين حيغغغغث يمكغغغغن  اً واحغغغغد اً لكترونات،أمغغغغا فغغغغي المغغغغواد الناقلغغغغة فيحغغغغوي هغغغغذا المغغغغدار إلكترونغغغغإ

راتها اذرة عنهغغغغا بسغغغغهولة ممغغغغا يعطيهغغغغا خاصغغغغية الناقليغغغغة، أمغغغغا فغغغغي المغغغغواد العازلغغغغة فمغغغغدأن تتخلغغغغى الغغغغ
و ارتباطهغغغغغغغا مغغغغغغع ذراتهغغغغغغا قغغغغغغوي جغغغغغغغدًا ممغغغغغغا يصغغغغغغعب تحررهغغغغغغغا و باإللكترونغغغغغغات الخارجيغغغغغغة مكتملغغغغغغة 

 .يعطيها خاصية العازلية
 
 
 

4,18,8,2Ge
32


z

4,8,2Si
14


z
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 :(N-TypeMaterial)المادة نصف الناقلة من النوع السالب3-1- 
 
 
 
 
 
 

 التركيب الذري للمادة الشائبة خماسية التكافا(: 1-02الشكل)
واألنتيمغغغغغوان  الفوسغغغغغفور،الزرني )عنغغغغغد إضغغغغغافة ذرات مغغغغغن مغغغغغادة شغغغغغائبة خماسغغغغغية التكغغغغغافا مثغغغغغل :

مغغغغغادة نصغغغغغف ناقلغغغغغة  إلغغغغغى( (1-02الشغغغغغكل) لكترونغغغغغاتإوالتغغغغغي تحغغغغغوي فغغغغغي مغغغغغدارها األخيغغغغغر خمسغغغغغة 
كون أي يذرة سغغغغغغيل (710)ضغغغغغغاف ذرة واحغغغغغغدة مغغغغغغن المغغغغغغادة الشغغغغغغائبة  لكغغغغغغلتحيغغغغغغث  ،ليكونيمثغغغغغغل السغغغغغغ

 .ليكون هي األكثرية و نسبة الشوائب صغيرة جداً يتكون نسبة  ذرات الس
ن إحيغغغغغغغث  ،كونمجاورةيالغغغغغغغذرة المضغغغغغغغافة مغغغغغغغع أربغغغغغغغع ذرات سغغغغغغغيل مغغغغغغغنتشغغغغغغغكل الغغغغغغغروابط الثنائيغغغغغغغة ت

ليكون األربغغغغع المجغغغغاورة وبالتغغغغالي يمغغغغع كغغغغل مغغغغن ذرات السغغغغ بغغغغإلكترون واحغغغغدالمغغغغادة الشغغغغائبة تشغغغغارك 
 .ذرة مستقرةالتصبح ثمانية الكترونات في مدارالمادة الشائبة لتصبح 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .باستخدام اإلشابة بمادة خماسية التكافا N: تشكيل المادة نوع (1-03)الشكل         
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الكترونغغغغغغًا أمغغغغغا إلكترونهغغغغغغا الخغغغغغغامس فتتخلغغغغغغى عنغغغغغغه بسغغغغغغهولة )لضغغغغغغعف ارتباطغغغغغغه بذرتغغغغغغه( ليصغغغغغغبح 
(  تشغغغغغغغكل الغغغغغغغروابط 1-03ويوضغغغغغغح الشغغغغغغغكل )، حغغغغغغرًا يشغغغغغغغارك فغغغغغغغي عمليغغغغغغة نقغغغغغغغل التيغغغغغغغار الكهربغغغغغغغائي

كون مجغغغغغغغاورة  أي كغغغغغغغل ذرة شغغغغغغغائبة تعطغغغغغغغي يالثنائيغغغغغغغة بغغغغغغغين الغغغغغغغذرة المضغغغغغغغافة مغغغغغغغع أربغغغغغغغع ذرات سغغغغغغغيل
 .لكترونًا حرًا لذلك تسمى بالشائبة المعطيةإ

 (P-Type Material)المادة نصف الناقلة من النوع الموجب4-1-
 

 
 
 
 
 

                     
 ( : التركيب الذري للمادة ثالثية التكافا1-04الشكل )

والتي األلمنيغغغغغغوم، الغغغغغغغاليوم،ونر لبو ا مغغغغغغثال(عنغغغغغغد إضغغغغغغافة ذرات مغغغغغغن مغغغغغغادة شغغغغغغائبة ثالثيغغغغغغة التكغغغغغغافا
مغغغغغغغادة نصغغغغغغغف ناقلغغغغغغغة مثغغغغغغغل إلى( ( 1-04تحغغغغغغغوي فغغغغغغغي مغغغغغغغدارها االخيغغغغغغغر ثالثغغغغغغغة الكترونغغغغغغغات الشغغغغغغغكل )

)الغغغغغغذرات فإنها، صغغغغغغغيرة جغغغغغغداً  تكغغغغغغون األغلبيغغغغغغة دائمغغغغغغًا ونسغغغغغغبة الشغغغغغغوائب تكغغغغغغوني تغغغغغغليكون( والي)السغغغغغغ
يكغغغغغغون المغغغغغغدار الخغغغغغغارجي) الثغغغغغغاني( وبالتغغغغغغالي كون مجاورةيتتوضغغغغغغع بغغغغغغين أربغغغغغغع ذرات سغغغغغغيلالمضافة(

 للغغغغغغذرة الشغغغغغغائبة والغغغغغغذي يتسغغغغغغع لثمانيغغغغغغة الكترونغغغغغغات غيغغغغغغر مكتمغغغغغغل ألنغغغغغغه يحغغغغغغوي سغغغغغغبعة الكترونغغغغغغات
 (:1-05الشكل )كما هو مبين في  الذرة الثالثية المضافة ر ثقب فيوبالتالي يظه

 
 
 
 
 
 
 
 

 .باستخدام اإلشابة بمادة ثالثية التكافا(P)ل المادة من نوع يتشك(:1-05) الشكل
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ن كغغغغغل ذرة شغغغغغائبة تولغغغغغد  ثقبغغغغغًا يغغغغغتم ملغغغغغاه بأخغغغغغذ إلكتغغغغغرون مغغغغغن ذرة سغغغغغيلكون مجغغغغغاورة مخلفغغغغغًا إأي 
كثريغغغغغة و اإللكترونغغغغغات هغغغغغي األحوامغغغغغل الوتكغغغغغون الثقغغغغغوب فغغغغغي هغغغغغذه المغغغغغواد هغغغغغي  اً جديغغغغغد وراءه ثقبغغغغغاً 

 .قليةاألحوامل ال

 (Diode)العادي الثنائي 2-

عنصغغغغغغر إلكترونغغغغغغي نغغغغغغاتج عغغغغغغن طريغغغغغغق التحغغغغغغام مغغغغغغادة نصغغغغغغف ناقلغغغغغغة مغغغغغغن النغغغغغغوع هغغغغغغو الثنغغغغغغائي 
وذلغغغغغك بطريقغغغغغة تكنولوجيغغغغغة معينغغغغغة ( N) السغغغغغالبمغغغغغع مغغغغغادة نصغغغغغف ناقلغغغغغة مغغغغغن النغغغغغوع ( (Pالموجغغغغغب 

( ويرمغغغغغغز لغغغغغغه Anodeبالمصغغغغغغعد ) (P)ويغغغغغغدعى المسغغغغغغرى الموصغغغغغغول بالمغغغغغغادة مغغغغغغن النغغغغغغوع الموجغغغغغغب
بغغغغغغالمهبط ( يغغغغغدعى N)والمسغغغغغرى الموصغغغغغول بالمغغغغغادة مغغغغغن النغغغغغوع السغغغغغالب ( (Aبغغغغغالحرف  اختصغغغغغاراً 

(Cathode) بغغغغغغالرمز اختصغغغغغغاراً  هويرمغغغغغغز لغغغغغغ(K) ،طويميغغغغغغز المهغغغغغغبK)( عغغغغغغن المصغغغغغغعد(A ) بوجغغغغغغود
الحقيقغغغغغي للثنغغغغغغائي، وتصغغغغغغنع بأحجغغغغغغام مختلفغغغغغغة تتناسغغغغغغب  جسغغغغغغمالحلقغغغغغة دائريغغغغغغة فضغغغغغغية اللغغغغغغون علغغغغغغى 

 .طردًا مع استطاعتها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .للثنائيالخارجي :الشكل c :الرمز اإللكتروني للثنائي  b:بنية الثنائي  a :(1-06)الشكل      
صغغغغغغنع غالفهغغغغغغا مغغغغغغن المعغغغغغغدن لتصغغغغغغريف الحغغغغغغرارة يوفغغغغغغي الثنائيغغغغغغات ذات االسغغغغغغتطاعة الكبيغغغغغغرة 

اإللكترونغغغغغغي  هرمغغغغغغز ( يبغغغغغغين بنيغغغغغغة الثنغغغغغغائي و 1-06والشغغغغغغكل )ن ، مغغغغغغرور التيغغغغغغار فيهغغغغغغا عغغغغغغنالناتجغغغغغغة 
 لخارجي.ا هاشكلو 
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 الثنائي في حالة التوازن 1-2-
 
 
 
 
 
 

                              
 

 الثابتة.والشوارد : منطقة العبور (1-07الشكل)
تحغغغغغغوي كثافغغغغغغة  (P)بمغغغغغغا أن المنطقغغغغغغة الثنغغغغغغائي،علغغغغغغى  تغغغغغغوتروهغغغغغغي الحالغغغغغغة التغغغغغغي ال يطبغغغغغغق فيهغغغغغغا 
، وبمغغغغغا أن (N)ن بعغغغغغض الفجغغغغغوات ستتسغغغغغرب إلغغغغغى المنطقغغغغغة إأكبغغغغغر للفجغغغغغوات )حوامغغغغغل أكثريغغغغغة( فغغغغغ

ن بعغغغغغض اإللكترونغغغغغات ستتسغغغغغرب إ)حوامغغغغغل أكثريغغغغغة( فغغغغغلإللكتروناتر تحغغغغغوي كثافغغغغغة أكب(N)المنطقغغغغغة 
ونغغغغات عكغغغغس جهغغغغة حركغغغغة اإللكتر  ب جهتغغغغهيوينغغغغتج عغغغغن هغغغغذا التسغغغغرب تيغغغغار تسغغغغر  (P)إلغغغغى المنطقغغغغة
تخلغغغغغغف وراءهغغغغغغا شغغغغغغحنة  P،عنغغغغغغدما تغغغغغغغادر الثقغغغغغغوب المنطقغغغغغغة ( N)إلغغغغغغى المنطقغغغغغغة(P)مغغغغغغن المنطقغغغغغغة 

تخلغغغغغف وراءهغغغغغا شغغغغغحنة موجبغغغغغة وثابتغغغغغة،  (N)سغغغغغالبة وثابتغغغغغة، وعنغغغغغدما تغغغغغغادر اإللكترونغغغغغات المنطقغغغغغة 
تشغغغغغغكل منطقغغغغغغة خاليغغغغغغة مغغغغغغن حغغغغغغامالت الشغغغغغغحنة المتحركغغغغغغة تسغغغغغغمى)منطقة العبغغغغغغور( حيغغغغغغث تحغغغغغغوي تف

إن وجغغغغود هغغغغذه الشغغغغحنة فغغغغي منطقغغغغة العبغغغغور تغغغغادي ،فغغغغي عمليغغغغة نقغغغغل التيغغغغار مال تسغغغغاهشغغغغوارد ثابتغغغغة 
 .(1-07إلى نشوء حقل كهربائي ضمن هذه المنطقة الشكل)

( وينقغغغغغغل الفجغغغغغغوات مغغغغغغن N( إلغغغغغغى المنطقغغغغغغة)Pوهغغغغغغذا الحقغغغغغغل ينقغغغغغغل اإللكترونغغغغغغات مغغغغغغن المنطقغغغغغغة )
( حتغغغغغغغغغى يحغغغغغغغغغدث التغغغغغغغغغوازن وعنغغغغغغغغغدها يصغغغغغغغغغبح فغغغغغغغغغرق الجهغغغغغغغغغدبين P( إلغغغغغغغغغى المنطقغغغغغغغغغة)Nالمنطقغغغغغغغغغة )

جهغغغغغغغغغد ( والغغغغغغغغغذي نغغغغغغغغغدعوه فغغغغغغغغغرق الجهدالحاجز)TV( مسغغغغغغغغغاويًا إلغغغغغغغغغى القيمغغغغغغغغغة )N( و)Pالمنطقتغغغغغغغغغين )
 .(الفتح
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 (Forward Biased P-N)ثنائي في حالة االنحياز األماميال 2-2

 
 
 
 
 
 
 
 

 : االنحياز االمامي للثنائي.(1-08)الشكل

( بالقطغغغغغغغغب P)المسغغغغغغغغرى الموصغغغغغغغغول بالمنطقغغغغغغغغة  Aاألمغغغغغغغغامي هغغغغغغغغو وصغغغغغغغغل المصغغغغغغغغعد  االنحيغغغغغغغغاز
( بالقطغغغغغب N)المسغغغغغرى الموصغغغغغول بالمنطقغغغغغة  Kالموجغغغغغب لمنبغغغغغع التغذيغغغغغة وكغغغغغذلك وصغغغغغل المهغغغغغبط 

   .(1-08السالب لمنبع التغذية الشكل )

يجعغغغغغل الثقغغغغغوب ذات الشغغغغغحنة الموجبغغغغغة تغغغغغغادر (P)القطبيغغغغغة الموجبغغغغغة علغغغغغى المنطقغغغغغة  ان تطبيغغغغغق
دي إلغغغغغغغى نقصغغغغغغغان ممغغغغغغغا يغغغغغغغا  باتجغغغغغغغاه منطقغغغغغغغة العبغغغغغغغور( P)منطقغغغغغغغة التمغغغغغغغاس إلغغغغغغغى عمغغغغغغغق المنطقغغغغغغغة 
يجعغغغغغغغل ( N)القطبيغغغغغغغة السغغغغغغغالبة علغغغغغغغى المنطقغغغغغغغة  ،وبتطبيغغغغغغغقالشغغغغغغغحنة السغغغغغغغالبة فغغغغغغغي منطقغغغغغغغة العبور

باتجغغغغغغغاه ( N)اإللكترونغغغغغغغات ذات الشغغغغغغغحنة السغغغغغغغالبة تغغغغغغغغادر منطقغغغغغغغة التمغغغغغغغاس إلغغغغغغغى عمغغغغغغغق المنطقغغغغغغغة 
وفغغغغغي هغغغغغذه الحالغغغغغة ، الشغغغغغحنة الموجبغغغغغة فغغغغغي منطقغغغغغة العبغغغغغور منطقغغغغغة العبورممغغغغغا يغغغغغادي إلغغغغغى نقصغغغغغان

الفتح ( جهغغغغغدTVعن قيمغغغغغة معينغغغغغة )الجهغغغغغدالمغغغغغار فيمنطقغغغغغة العبغغغغغور مغغغغغع ازديغغغغغاد فغغغغغرق  يغغغغغزداد التيغغغغغار
 .حركة اإللكتروناتاتجاه عكس اتجاهه ويكون ويظهر التيار بشكل ملحوظ 
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 العكسي عمل الثنائي في حالة االنحياز3-2-
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : االنحياز العكسي للثنائي(1-09الشكل )

( بالقطغغغب السغغغالب P)المسغغغرى الموصغغغول بالمنطقغغغة  Aيقصغغغد باالنحيغغغاز العكسغغغي وصغغغل المصغغغعد  
( بالقطغغب الموجغغب لمنبغغع N)المسغغرى الموصغغول بالمنطقغغة  Kلمنبغغع  التغذية،وكغغذلك وصغغل المهغغبط 

 .(1-09الشكل)كما في التغذية 
منطقغغغغغغغة  نحغغغغغغغو ( P)فغغغغغغغي هغغغغغغغذه الحالغغغغغغغة تنجغغغغغغغذب الثقغغغغغغغوب ذات الشغغغغغغغحنة الموجبغغغغغغغة فغغغغغغغي المنطقغغغغغغغة 

وبالتغغغغغغالي تتغغغغغغرك وراءهغغغغغغا شغغغغغغحنة سغغغغغغالبة  ، تحغغغغغغت تغغغغغغأثير القطبيغغغغغغة السغغغغغغالبة لمنبغغغغغغع التغذيغغغغغغةالتمغغغغغغاس 
سغغغغغغغوف تنجغغغغغغغذب نحغغغغغغغو  (N)وكغغغغغغغذلك اإللكترونغغغغغغغات ذات الشغغغغغغغحنة السغغغغغغغالبة فغغغغغغغي المنطقغغغغغغغة  وثابتغغغغغغغة

وراءهغغغغغغا شغغغغغغحنة موجبغغغغغغة  تحغغغغغغت تغغغغغغأثير القطبيغغغغغغة الموجبغغغغغغة لمنبغغغغغغع التغذيغغغغغغة مخلفغغغغغغةً منطقغغغغغغة  التمغغغغغغاس 
حالغغغغغة فغغغغغان التيغغغغغار العكسغغغغغي المغغغغغار فغغغغغي الثنغغغغغائي يكغغغغغون صغغغغغغيرًا جغغغغغدًا طالمغغغغغا أن وثابتغغغغغةوفي هغغغغغذه ال

 للثنائي. االنهيارجهدالعكسي أقل من الجهد
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 لثنائيا منحني خواص 4-2-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منحني الخواز للثنائي العادي. : (1-10)الشكل                    
التيغغغغغغار المغغغغغغار مغغغغغغن خاللغغغغغغه وذلغغغغغغك فغغغغغغي و المطبق علغغغغغغى الثنغغغغغغائي الجهغغغغغغدالعالقغغغغغغة بغغغغغغين فغغغغغغرق  هغغغغغغو
 .(1-10)األمامي و العكسي الشكل  االنحياز حالتي

عغغغغن  الجهغغغغدفغغغغرق  زيغغغغادةوب ،يكغغغغون التيغغغغار فغغغغي البدايغغغغة صغغغغغيراً  للثنغغغغائي فغغغغي حالغغغغة االنحيغغغغاز األمغغغغامي
ن إحالغغغغغة االنحيغغغغغاز العكسغغغغغي فغغغغغ ياألمغغغغغامي بغغغغغالمرور. وفغغغغغ ( يبغغغغغدأ التيغغغغغارTVالفتحجهغغغغغدقيمغغغغغة معينغغغغغة )
االنهيار جهغغغغغدأقل مغغغغغن جهغغغغغدمغغغغغن الصغغغغغفر عنغغغغغد  المغغغغغار فغغغغغي الثنغغغغغائي يكغغغغغون قريبغغغغغاً  التيغغغغغار العكسغغغغغي

مغغغغغا يتلغغغغغغف  اً االنهيار يغغغغغغزداد التيغغغغغار العكسغغغغغي بشغغغغغغكل كبيغغغغغر وغالبغغغغغغجهغغغغغدإلى قيمغغغغغغة الجهغغغغغدصغغغغغول بو و 
 الثنائي. 
 الفتح لكل نوع من أنواع الثنائيات:جهدنبين  يأتيوفيما 

 0.7V= T Vالفتح للثنائي المصنوع من السليسيومجهد 
 VT = 0.3Vالفتح للثنائي المصنوع من الجرمانيوم     جهد 
 1.2V TV =الفتح للثنائي المصنوع من زرني  الغاليومجهد 
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 :اختبار الثنائي 5-2-

 .اآلفومترذو الماشر( : اختبار الثنائي باستخدام 1-11الشكل )

(علغغغغغغى النحغغغغغغو )مجغغغغغغال األوم ذو الماشغغغغغغر  يمكغغغغغغن اختبغغغغغغار الثنغغغغغغائي باسغغغغغغتخدام جهغغغغغغاز اآلفغغغغغغومتر
( إن قغغغغغغراءة األوم تكغغغغغغون 1-11الشغغغغغغكل )كمغغغغغغا هغغغغغغو مبينب ضغغغغغغع أقطغغغغغغاب جهغغغغغغاز اآلفغغغغغغومترن اآلتغغغغغغي:

وتكغغغغون مرتفعغغغغة فغغغغي حالغغغغة االنحيغغغغاز العكسغغغغي ، مغغغغا عغغغغدا ، منخفضغغغغة فغغغغي حالغغغغة االنحيغغغغاز األمغغغغامي
 .اذلك يعتبر الثنائي تالف

الماشغغغغغغر تكغغغغغغون معكوسغغغغغغة )الطغغغغغغرف األحمغغغغغغر سغغغغغغالب والطغغغغغغرف  وإن قطبيغغغغغغة جهغغغغغغاز اآلفغغغغغغومتر ذ
 .وذلك ألن بطارية الجهاز الداخلية تكون معكوسة األسود موجب(

  .الرقمي اآلفومتر( : اختبار الثنائي باستخدام 1-12الشكل )                   
مميغغغغغغزة اختبغغغغغغار  لغغغغغغه الغغغغغغذي الرقمغغغغغغي اختبار الثنغغغغغغائي باسغغغغغغتخدام جهغغغغغغاز اآلفغغغغغغومترأيضغغغغغغاً يمكغغغغغغن و 

بغغغغغغين طرفغغغغغغي الثنغغغغغغائي والتغغغغغغي تتغغغغغغراوح االمغغغغغغامي يعمغغغغغغل علغغغغغغى قيغغغغغغاس هبغغغغغغوط التغغغغغغوتر وهغغغغغغو  الثنغغغغغغائي 
 (.1-12)فولط لثنائي سليم الشكل (1.2V-0.3)بين
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 (Zener Diode)ثنائي زينر 3-
يشغغغغغبه فغغغغغي بنيتغغغغغه الثنغغغغغائي العغغغغغادي ولكنغغغغغه يصغغغغغنع بشغغغغغكل خغغغغغاز حيغغغغغث يكغغغغغون تركيغغغغغز الشغغغغغوائب 

ارات االلكترونيغغغغغة  (  رمغغغغغز ثنغغغغغائي زينغغغغغر فغغغغغي الغغغغغد1-13، الشغغغغغكل ) منطقغغغغغة العبغغغغغورجغغغغغدًا فغغغغغي عاليغغغغغًا 
 وشكله الخارجي.

 
 
 
 
 
 
 

 .في الدارات االلكترونية وشكله الخارجي ( : رمز ثنائي زينر1-13الشكل )          
عنغغغغغغد االنحيغغغغغغاز  أمغغغغغغااألمغغغغغغامي،  كالثنغغغغغغائي العغغغغغغادي  فغغغغغغي حالغغغغغغة االنحيغغغغغغاز ثنغغغغغغائي زينغغغغغغر يعمغغغغغغل

ال يسغغغغغمح بمغغغغغرور التيغغغغغار حتغغغغغى تبلغغغغغر قيمغغغغغة  الجهغغغغغد العكسغغغغغي المطبغغغغغق عليغغغغغه قيمغغغغغة العكسغغغغغي فإنغغغغغه 
 (.ZVجهد زينر)

 بدأ عمل ثنائي  زينرم 1-3-

انهيار زينغغغغغر يغغغغغزداد جهغغغغغدتسغغغغغمى  (ZV)العكسغغغغغي إلغغغغغى قيمغغغغغة معينغغغغغة تسغغغغغاوي الجهدعنغغغغغدما يغغغغغزداد 
الحاجز ويغغغغغغغغادي المجغغغغغغغغال الكبيغغغغغغغغر النغغغغغغغغاتج عنغغغغغغغغه إلغغغغغغغغى تفكغغغغغغغغك الغغغغغغغغروابط الثنائيغغغغغغغغة وتحغغغغغغغغرر الجهغغغغغغغغد

 .(ZI) مرور تيار عكسي كبير يسمى وبالتاليفجوات اللكترونات و اإل
 منحني الخواص لثنائي زينر 2-3-

يتزايغد بسغرعة، حيغث يبقغى الجهغد العكسغي (IZmin) عند جهد زينر يمرر ثنغائي زينغر تيغارًا عكسغيًا 
 من تزايد قيمة التيار الذي يمرره.بين طرفيه ثابتًا بالرغم 

 (IZmax)ويجغغب ان نأخغغذ بعغغين االعتبغغار بغغان ال تزيغغد قيمغغة التيغغار العكسغغي عغغن القيمغغة العظمغغى  
 يبين منحني الخواز لثنائي زينر.(1-14) الن ذلك يادي الى تلف الثنائي الشكل 
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 .ثنائي زينر: منحني خواز  (1-14)الشكل 
بغغغغغغاختالف تركيغغغغغغز الشغغغغغغوائب فغغغغغغي منطقغغغغغغة العبغغغغغغوروتتراوح ( ZV)جهغغغغغغد االنهيغغغغغغار  تختلغغغغغغف قيمغغغغغغة
-15الشغغغغغغغغغغغكل)و (، 100Watt) و باسغغغغغغغغغغتطاعة تصغغغغغغغغغغغل إلغغغغغغغغغغغى( فولتغغغغغغغغغغغ100)و (2)هغغغغغغغغغغذه القيمغغغغغغغغغغغةبين

 ائي زينر عند جهود تثبيت مختلفة.يبين منحني خواز ثن(1
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 .منحني خواز ثنائي زينر عند جهود تثبيت مختلفة (:1-15الشكل)    
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 * يتم اختبار ثنائي زينربنفس طريقة اختيار الثنائي العادي
 * ُيستخدم ثنائي زينر في داراتتنظيم )تثبيت( التوتر ، حيثيتم وصلثنائي زينرعلى التفرع مع العنصر

                                                                                   المراد تثبيت التوتر على طرفيه.
* يجب ان يكون التوتر المطلوب تثبيته اكبر من توتر زينر                                                                     

دارته المكافئة من منبع  * بما ان ثنائي زينر يثبت الجهد ، لذلك فانه يكافئ منبع جهد ، وتتكون
                                                                                                                                        (.1-16الشكل ) (VZD= VZ+ IZrz)( وبالتاليrZجهد موصول على التسلسل مع مقاومة الثنائي )

 

 
 
 
 

 ( : الدارة المكافئة لثنائي زينر1-16الشكل )
 ه.خواصل منحني خال(من rZ) مقاومة ثنائي زينر ويمكن حساب قيمة

 .(1-17لثنائي زينر الذي له منحني الخواز المبين بالشكل ) (rZ)أوجد المقاومة-(1)مثال

 
 
 
 
 

 
 
 

 منحني الخواصلثنائي زينر: (1-17الشكل )
 rz = VZ/IZ = 50 mV/2 mA =25 Ω:الحل

قيمة التوتر على فما 5  =zr    ،6.8V  =ZVلدينا ثنائي زينر له المواصفات اآلتية:: (2) مثال
 .  mA 20عند مرور تيار شدته  ZDVطرفي ثنائي زينر

v 6.9: الحل =53
-

10 6.8v +20mA =z×rZ + I Z=VZD V 
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خغغغغغغالل تنفيغغغغغغذ  الخغغغغغغواز للثنائيغغغغغغات وللعناصغغغغغغر االلكترونيغغغغغغة بشغغغغغغكل عغغغغغغام مغغغغغغن * ُترسغغغغغغم منحنيغغغغغغات
 ه التمارين عن طريق مجزئ التوترالتمارين العملية، وتتم تغذية دارات بعض هذ

 مجزئ التوتر 4-
دخل الغغغغغغغغغغغغدارة عنغغغغغغغغغغغغدما يكغغغغغغغغغغغغون خغغغغغغغغغغغغرج دارة التغذيغغغغغغغغغغغغة اكبغغغغغغغغغغغغر مغغغغغغغغغغغغن التغغغغغغغغغغغغوتر المطلغغغغغغغغغغغغوب لتغذيغغغغغغغغغغغغة

المناسغغغغغغغبة، ويتغغغغغغغألف التغغغغغغغوتر  ةااللكترونيةنسغغغغغغتطيع بواسغغغغغغغطة مجغغغغغغغزئ التغغغغغغوتر الحصغغغغغغغول علغغغغغغغى قيمغغغغغغ
 :(1-18من مقاومتين موصولتين على التسلسل كما هو مبين في الشكل ) مجزئ التوتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .( : مجزئ توتر ثابت القيمة1-18الشكل )

 .(1-19ويمكن استعمال المقاومات المتغيرة كمجزئات توتر كما هو مبين بالشكل )
 
 
 
 
 
 
 

 
 .القيمة: مجزئ توتر متغير (1-19الشكل )

كمجزئ توتر نستطيع الحصول على أي قيمة توتر تتراوح بين صفر  في حالة المقاومة المتغيرة
 .(Uفولت وقيمة التوتر الكلي المطبق )
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 :)بدون حمل(مجزئ التوتر 1-4-
يكون مجزئ التوتر غير محمل اذا لم يسحب منه أي تيار كما هو مبين في الشكلين السابقين  

( على طرفي U1( الى جزأين هما)Uلكلي )( وفي هذه الحالة يتجزأ فرق التوتر ا1-17( و )16-1)
( ، وتكون نسبة التوترات الى بعضها مساوية R2( على طرفي المقاومة )U2( و)R1المقاومة )

 لنسبة المقاومات المسلط على طرفيها هذه التوترات أي :
U1/U = R1/ (R1+R2) U1= U.R1 /(R1+R2 

)U2/U = R2/ (R1+R2) U2= U.R2 /(R1+R2) 

 :)بحمل(مجزئ التوتر  2-4
 (.1-20( كما هو مبين في الشكل )RLعند تحميل مجزئ التوتر بمقاومة  )

 
 
 
 
 
 
 

 (RL( :مجزئ توتر متغير القيمة محمل بمقاومة  )1-20الشكل )
فغغغغغي هغغغغغذه الحالغغغغغة يصغغغغغبح التيغغغغغار الكلغغغغغي اكبغغغغغر مغغغغغن التيغغغغغار فغغغغغي حالغغغغغة عغغغغغدم وجغغغغغود حمغغغغغل الن 

موصغغغغغولتان علغغغغغى التفغغغغغرع ممغغغغغا يجعغغغغغل المقاومغغغغغة المكافئغغغغغة ( R2( والمقاومغغغغغة )RLمقاومغغغغغة الحمغغغغغل )
 R= (R2.RL) /( R2+RL)( لوحدها حسب العالقة : R2( اصغر من المقاومة )Rلهما)

 وبالتالي تصبح عالقة التناسب التي تربط التوترات والمقاومات كما يلي :
 

U1/U = R1/ (R1+R)  U1= U.R1 /(R1+R)                                                                   

U2/U = R/ (R1+R)  U2= U.R /(R1+R) 
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 :المخطوءةالعبارات  أمام (خطأ)العبارات الصحيحة و (أمامصح)كلمة  ضع - أوالا 
 .تتكون نواة الذرة من البروتونات واإللكترونات .1

 .تحتوي ذرة المادة العازلة على عدد كبير من االلكترونات الحرة .2
 .يسمى المدار األخير للذرة مدار التكافا .3

 ( سالبة الشحنة.Nالمادة نصف الناقلة نوع ) .4
 .مقاومة الثنائي منخفضة في حالة االنحياز االمامي .5

                                                      .مقاومة الثنائي مرتفعة في حالة االنحياز العكسي .6
                                                                 ثنائي زينر يكافئ منبع جهد. .7
  يز الشوائب قليل بمنطقة العبور.في ثنائي زينر ترك .8

 أكبر من توتر خرجه. توتر دخل مجزئ التوت  .9

 .هي تحويل التوتر من متناوب الى مستمر مجزئ التوتروظيفة   .10
 

 لكل مما يأتي:اختر اإلجابة الصحيحة  -نيا  ثا
 شحنة: ذاتااللكترونات  1-
 كل ما ذكر خطأ )د( معتدلة)ج( سالبة )ب( موجبة)أ(  

 :شحنة ذاتترونات نال 2-

 كل ما ذكر خطأ )د( معتدلة )ج( سالبة )ب( موجبة  )أ(
 :شحنة ذاتتوناتبرو ال3- 

 كل ما ذكر خطأ )د( معتدلة )ج( سالبة )ب( موجبة )أ(
 :شحنة ذاتتوناتبرو ال 4-

 كل ما ذكر خطأ )د( معتدلة )ج( سالبة )ب( موجبة )أ(
 :شحنة ذات الذرة5- 

 كل ما ذكر خطأ )د( معتدلة )ج( سالبة )ب( موجبة )أ(
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 في : مجزئ التوترُيستخدم  6-

 كل ما سبقصحيح )د( رفع التوتر )ج( تثبيت التوتر)ب(   تغذية الدارات )أ(
 : زينرمن اجلثنائي  ستخدميُ  7-

 كل ما سبقصحيح )د( رفع التوتر )ج( تثبيت التوتر )ب( التوترخفض  )أ(
 : حالة االنحياز في زينرثنائي العمل االساسي ل 8-

 كل ما سبق صحيح)د( االمامي والعكسي)ج( العكسي )ب( االمامي)أ(
 : ُيوصل ثنائي زينر مع الحمل على9- 

 كل ما سبقصحيح )د( التسلسل او التفرع )ج( التفرع )ب( التسلسل )أ(
 : ليس من المواد نصف الناقلة10- 
 كل ما سبق صحيح)د( الجرمانيوم)ج( السليكون)ب( النحاس)أ(
 

 : التاليةأجب عن األسئلة  - ثالثا  
                                            .(Pاشرح طريقة الحصول على المادة نصف الناقلة ) 1-
 .للثنائي العادي مع الرسمحالة التوازن اشرح  2-

 تربط بين توتر الدخل وتوتر الخرج.ارسم مجزئ التوتر متغير القيمة واكتب العالقة التي 3- 

 : حل المسائل التالية -رابعا  
:                                          إلكتروناً  (32)إذا علمت أنعدد إلكترونات ذرة الجرمانيوم1- 
                                                                    .الكترونات كل مداراحسب عدد * 

 .*ما هو عددمداراتها
 مقابل تغير في التوتر يساوي، (2mA)مقدارباحسب قيمة مقاومة ثنائي زينر الذي يتغير تياره  2-
(60 mV). 

 لدينا ثنائي زينر له المواصفات اآلتية: 3-
(Ω5)=Zr ،(6.8V)=ZVعلغغغغغغى طرفغغغغغغي ثنغغغغغغائي زينغغغغغغر المطبغغغغغغق قيمغغغغغغة التغغغغغغوترفما(ZDV ) عنغغغغغغد مغغغغغغرور

 (.mA 20)تيار شدته
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 /1بطاقة التمرين العملي رقم /

 ساعة 4 الزمن العادي الثنائي اختبار اسم التمرين

 
 األهداف األدائية للتمرين )مضمون األداء (:

 أن يصبح المتدرب قادرًا على :
 .خالل الشكل والحجمتمييز الثنائيات من  -1

 .اطراف الثنائي تحديد -2
 .(AVO)ال استخدام جهاز تهبتحديد صالحياختبار الثنائي و  -3

 
 المواد واألدوات والتجهيزات )مستلزمات األداء(:

 م.مختلفة األشكال واألنواع واألحجاثنائيات  -1

 .آفومتر ) رقمي أو تماثلي( -2

 معايير األداء: 
                                                                    .تحديد أطراف الثنائي بالمشاهدة -1
.                                        ضبط أجهزة القياس عند استخدامها لقياس القيم الكهربائية -2
 . تطبيق إجراءات السالمة المهنية حسب تعليمات مكان العمل -3
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 العمل:خطوات 

 الرسوم التوضيحية ط الحاكمةاوالنق اتالخطو 
 حض رمستلزمات التمرين  1
 ضع االفو على مجال االوم واضبطه 2

3 

ومي ز بينها من حيث الشكل والحجم كما هو  ،حز مجموعة الثنائيات التي أمامكتف   
 (:21-1)مبين بالشكل

 
 
 
 
 

 (1-21)الشكل                                   
 
 

 4 (37-2الشكل )                                                 

المهبط من خالل العالمات والرموز المثب تة على الثنائيات بالمشاهدة  ود المصعد حد  
 : (22-1كما هو مبين بالشكل )

 
 (22-1الشكل )                                        

5 

هذه الثنائيات باستخدام جهازاآلفومتر كما هو مبين االماميةلخذ قراءة المقاومة 
 : (23 -1)بالشكل

 
 
 
 
 
 
 

 (1-23الشكل )                                                         
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6 

 (1في الجدول )هذه الثنائيات األماميةل مقاومةالل قيمة سج  
 (1الجدول )                      

7 
 

خذ قراءة المقاومة اعكس طرفي الثنائيات و 
باستخدام جهاز اآلفومتركما  العكسية للثنائيات 

 : (24 -1)بالشكل هو مبين 

 
 
 
 
 
 

 (24 -1)الشكل                                                         

 السادسة(الموجود بالخطوة 1في الجدول ) للثنائياتل قيمة المقاومة العكسية سج   8

 .(1حدد صالحية الثنائيات باالعتماد على نتائج القياسات السابقة في الجدول ) 9
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 استخدم دليل تقييم األداء هذا كدليل إرشادي عندتنفيذك العمل.1-
از هغغغغغغغذا التمغغغغغغغرين  بنجغغغغغغغاح ، يجغغغغغغغب  تأشغغغغغغغير جميغغغغغغغع الخطغغغغغغغوات الغغغغغغغواردة والتغغغغغغغي تغغغغغغغم يغغغغغغغجتال2-

 تطبيقها بكلمة " نعم " .
 × ".كانت هناك خطوة ال يمكن تطبيقها فضع إشارة " إذا 3-

 

 ال نعم خطواتال م
غير قابلة 

 للتطبيق

الثنائيغغغغات والتمييغغغغز بينهغغغغا مغغغغن حيغغغغث  مجمغغغغوعتفحغغغغز   1
 الشكل والحجم 

   

2    
المهغغغغغغغغبط مغغغغغغغغن خغغغغغغغغالل العالمغغغغغغغغات  وتحديغغغغغغغغد المصغغغغغغغغعد 

 .والرموز المثب تة على جسم الثنائيات
   

3    
والعكسغغغغغغغغغغغية للثنغغغغغغغغغغغائي  األماميغغغغغغغغغغغة تينتحديغغغغغغغغغغغد المقغغغغغغغغغغغاوم
 .باستخدام اآلفومتر

   

    .تحديد صالحية الثنائيات    4
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 /2بطاقة التمرين العملي رقم /

 ساعة 4 الزمن مجزئ التوتر ثابت القيمة بدون حمل اسم التمرين

 
 األهداف األدائية للتمرين )مضمون األداء (:

 :ان أن يصبح المتدرب قادرًا على 
 .ينفذ دارة مجزئ توتر  -1
 يحصل على قيمة توتر خرج محددة.   -2
 يأخذ قراءة مقياس الفولت. -3

 المواد واألدوات والتجهيزات )مستلزمات األداء(:
 )مخبرية(. توصيل اسالك -1
 .(2W( استطاعتها )R1=1KΩ - R2=1KΩ - 3.6KΩ - 10KΩمقاومات كربونية ) -2

 .(2( عدد )V 10…0فولت مستمر)مقياس   -3

 (.V 10…0تغذية تيارمستمر متغيرالتوتر)وحدة  -4
 

 ألداء:امعايير 
 .تنفيذ الدارة بشكل صحيح -1

 خذ القراءات)القياسات( المطلوبة.دقة ا 2-
 .  حسب تعليمات مكان العملجراءات السالمة المهنية إ تطبيق3- 
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 :خطوات العمل

 الرسوم التوضيحية ط الحاكمةاوالنق اتالخطو 
 التمرينحض ر مستلزمات  1

2 

 ( :1-25صل الدارة المبينة في الشكل )
 
 
 
 
 
 

 (1-25الشكل )                                     

 (V 10اضبط توتر خرج وحدة التغذية على ) 3

 (Uinصل توتر خرج وحدة التغذية الى دخل الدارة ) 4

5 

 :(2بوساطة مقياس الفولت وسجلها  في الجدول رقم ) (Uin)خذ قراءة توتر الدخل 

 ( 2الجدول رقم )                                

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ثابتة في الحاالت الثالثR1مالحظة : قيمة )

6 

 
 

 ( 2( بوساطة مقياس الفولت وسجلها في الجدول رقم )U2خذ قراءة )
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 استخدم دليل تقييم األداء هذا كدليل إرشادي عندتنفيذك العمل.1-
هغغغغغغذا التمغغغغغغرين  بنجغغغغغغاح ، يجغغغغغغب  تأشغغغغغغغير جميغغغغغغع الخطغغغغغغوات الغغغغغغواردة والتغغغغغغي تغغغغغغغم  الجتيغغغغغغاز 2-

 تطبيقها بكلمة " نعم " .
 × ".إذا كانت هناك خطوة ال يمكن تطبيقها فضع إشارة " 3- 

 ال نعم خطواتال م
غير قابلة 

 للتطبيق
    أن جميع التجهيزات بحالة عملالتأكد  1
    توصيل الدارة 2
    قراءات مقياس الفولتاخذ  3
    (U2حساب ) 4
    ارنة القراءات في الحاالت الثالثمق 5
    .تطبيق إجراءات السالمة المهنية وحماية البيئة 6

 (3.6KΩ( بمقاومة جديدة قيمتها )R2بدل المقاومة ) 7

 (2بوساطة مقياس الفولت وسجلها  في الجدول ) (Uin)خذ قراءة توتر الدخل  8
 (2( بوساطة مقياس الفولت وسجلها في الجدول رقم )U2خذ قراءة ) 9

 (10KΩ( بمقاومة جديدة قيمتها )R2بدل المقاومة ) 10
 (2بوساطة مقياس الفولت وسجلها  في الجدول ) (Uin)خذ قراءة توتر الدخل  11 

 (2)اس الفولت وسجلها في الجدول( بوساطة مقيU2خذ قراءة ) 12

13 
 :بتطبيق العالقة  في الحاالت الثالث (U2)احسب

U2= Uin.R2/(R1+R2)(2في الجدول ) وسجلها 

 .في الحاالت الثالث  ماذا تستنتج؟(R2و) (Uin( و)U2)قارن 14
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 /3بطاقة التمرين العملي رقم /

 ساعة 4 الزمن ل()محم  مجزئ التوتر ثابت القيمة  اسم التمرين

 
 األهداف األدائية للتمرين )مضمون األداء (:

 أن يصبح المتدرب قادرًا على:
 دارة مجزئ توتر. بناء -1
 اخذ قراءة مقياس الفولت. -2

 الحصول على توتر خرج لحمل محدد. -3
 المواد واألدوات والتجهيزات )مستلزمات األداء(:

 .)مخبرية( توصيل اسالك 1- 

 .(2W( استطاعتها )R1=1KΩ - R2=1KΩ - RL=680Ω - 1.5KΩكربونية )مقاومات  2-
 (.V 10…0فولت مستمر)مقياس 3- 
 .(V 10…0التوتر) وحدة تغذية تيارمستمر متغير4- 

 
 معايير األداء:

 تنفبذ الدارة بشكل صحيح. -1
 دقة اخذ قراءة مقياس الفولت.2- 
 مكان العمل.حسب تعليمات تطبيق اجراءات السالمة المهنية 3- 
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 خطوات العمل

 الرسوم التوضيحية ط الحاكمةاوالنق اتالخطو 
 التمرينحض ر مستلزمات  1

2 

 ( :1-26صل الدارة المبينة في الشكل )
 
 
 
 
 
 

 (1-26الشكل )                                        

 (V 10اضبط توتر خرج وحدة التغذية على ) 3
4 
 

 (Uinصل توتر خرج وحدة التغذية الى دخل الدارة )
 

5 
 
 
 

 :(3بوساطة مقياس الفولت وسجلها  في الجدول رقم ) (UL)خذ قراءة توتر الحمل 

 ( 3الجدول رقم )                                

 

 (1.5KΩ( بمقاومة جديدة قيمتها )RLبدل المقاومة ) 6

 (3بوساطة مقياس الفولت وسجلها  في الجدول رقم ) (UL)خذ قراءة توتر الحمل  7
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 استخدم دليل تقييم األداء هذا كدليل إرشادي عندتنفيذك العمل.1-
از هغغغغغغغذا التمغغغغغغغرين  بنجغغغغغغغاح ، يجغغغغغغغب  تأشغغغغغغغير جميغغغغغغغع الخطغغغغغغغوات الغغغغغغغواردة والتغغغغغغغي تغغغغغغغم يغغغغغغغجتال2-

 تطبيقها بكلمة " نعم " .
 × ".فضع إشارة "  إذا كانت هناك خطوة ال يمكن تطبيقها3-

 ال نعم خطواتال م
غير قابلة 

 للتطبيق
    التأكد أن جميع التجهيزات صحيحة وبحالة جيدة  1
    الدارةتوصيل  2
    ضبط خرج وحدة التغذية 3
    اخذ قراءة مقياس الفولت 4
    (RAحساب ) 5
    (UL)حساب  6
    (UL)و  (RA)مقارنة 7
 
 

 :تطبيق العالقة( بARالمكافئة )احسب قيمتي مقاومة الخرج  8
 RA=R2.RL/(R2+RL) ( 3وسجلهما  في الجدول رقم) 

9 

 :تطبيق العالقة( بULاحسب قيمتي توتر الخرج المكافئة )
                          (UL= Uin.RA/(R1+RA ( 3وسجلهما  في الجدول رقم) 

10 
 .قيمتي توتر الخرج مع قيمتي مقاومة الحمل ، ماذا تستنتج   ؟ بين قارن
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 /4العملي رقم /بطاقة التمرين 

 ساعة 4 الزمن مجزئ التوتر متغير القيمة  اسم التمرين

 
 األهداف األدائية للتمرين )مضمون األداء (:

 أن يصبح المتدرب قادرًا على:
 متغير القيمة. توصيل دارة مجزئ توتر -1

 اخذ قراءة مقياس الفولت. -2

 استخدام المقاومة المتغيرة. -3
 

 )مستلزمات األداء(:المواد واألدوات والتجهيزات 
 )مخبرية( توصيل اسالك1-

 ( RL=1KΩ/2Wمقاومات كربونية )2-

 ( V 10…0فولت مستمر)مقياس 4-(P=10KΩ/0.5Wمقاومة متغيرة خطية ) 3- 
 (V 10…0وحدة تغذية تيارمستمر متغيرالتوتر)5- 

 

 معايير األداء:
 .توصيل الدارة بشكل صحيح 1-
 .دقة اخذ قراءة مقياس الفولت 2-

                                                                       .استخدام المقاومة المتغيرة3- 
 .حسب تعليمات مكان العملتطبيق اجراءات السالمة المهنية  4-
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 خطوات العمل

 الرسوم التوضيحية ط الحاكمةاوالنق اتالخطو 
 التمرينحض ر مستلزمات  1

2 

 :  (72-1المبينة في الشكل )صل الدارة 
 
 
 
 
 
 

 (1-27الشكل )                                        

 (V 10اضبط توتر خرج وحدة التغذية على ) 3
4 
 

 (Uinصل توتر خرج وحدة التغذية الى دخل الدارة )
 

5 
 
 
 

 (Eالمقاومة المتغيرة على النقطة )( من Sضع النقطة )

6 

 :( 4( بدون حمل وسجلها في الجدول رقم )Uoutخذ قراءة توتر الخرج )

 
 (4الجدول رقم )
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 استخدم دليل تقييم األداء هذا كدليل إرشادي عندتنفيذك العمل.1-
از هغغغغغغغذا التمغغغغغغغرين  بنجغغغغغغغاح ، يجغغغغغغغب  تأشغغغغغغغير جميغغغغغغغع الخطغغغغغغغوات الغغغغغغغواردة والتغغغغغغغي تغغغغغغغم يغغغغغغغجتال2-

 بكلمة " نعم " . تطبيقها
 × ".إذا كانت هناك خطوة ال يمكن تطبيقها فضع إشارة " 3-

 ال نعم خطواتال م
غير قابلة 

 للتطبيق
    التأكد أن جميع التجهيزات صحيحة وبحالة جيدة  1
    الدارةتوصيل  2
    اخذ قراءة مقياس الفولت 3
    ضبط المقاومة المتغيرة 4
    عند الحمل وعند الالحمل تر الخرجمقارنة قيم تو  5

 ( 4( مع الحمل وسجلها في الجدول رقم )Uoutخذ قراءة توتر الخرج ) 7

 ف المقاومة المتغيرةص( في منتSضع النقطة ) 8

 ( 4بدون حمل وسجلها في الجدول رقم )( Uoutخذ قراءة توتر الخرج ) 9

 ( 4( مع الحمل وسجلها في الجدول رقم )Uoutخذ قراءة توتر الخرج ) 10

 (A( من المقاومة المتغيرة على النقطة )Sضع النقطة ) 11

 (4( بدون حمل وسجلها في الجدول رقم )Uoutخذ قراءة توتر الخرج ) 12

 ( 4الحمل وسجلها في الجدول رقم )( مع Uoutخذ قراءة توتر الخرج ) 13

 .؟،ماذا تستنتج (4رقم )قارن قيم توتر الخرج عند الحمل وعند الالحمل في الجدول  14
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 /5بطاقة التمرين العملي رقم /

 ساعة 8 الزمن عاديال ثنائيال منحني خواص اسم التمرين

 
 األهداف األدائية للتمرين )مضمون األداء (:

 أن يصبح المتدرب قادرًا على:
 .بناء دارة الكترونية تحوي ثنائي -1
 ضبط اجهزة القياس واخذ قراءتها.  -2

 الثنائي.سم منحني خواز ر  -3

 نوالثنائي المصنوع من الجرمانيوم.المقارنة بين منحني خواز الثنائي المصنوع من السليكو  -4
 المواد واألدوات والتجهيزات )مستلزمات األداء(:

 (. D1=AA 118جرمانيوم )ثنائي  1-
 (. D2=IN 4007سيليسوم)ثنائي 2- 

 ./2آفومتر عدد/3-

 .(30V...…0)مستمرتيار وحدة تغذية 4- 
 .(330Ω - 2Wمقاومة كربونية ) 6-(P=1KΩ - 0.5W)خطية متغيرة  مقاومة 5-

 .لوحة فيبر مثقبة 7-
 .كاوي لحام  8-
 .قصدير 9-

 .أسالك توصيل 10-
 معايير األداء: 

 .تحديد أطراف الثنائي حسب مواصفاته الفنية1- 
 .الكهربائيةضبط أجهزة القياس عند استخدامها لقياس القيم 2- 
 .اخذ قراءة المقاييس 3-

 .منحنيات الخواز رسم4- 
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 العمل: خطوات 

 الرسوم التوضيحية ط الحاكمةاوالنق اتالخطو 
 حض ر مستلزمات التمرين   1

 د أن جميع التجهيزات صحيحة وبحالة عملتأك     2

3   

ي ف الدارة المبينة نفذ
على لوحة (-28-1)الشكل

بحيث يكون الثنائي الفيبر
 موصول اماميًا 

 (-28-1)الشكل

 (0Vاضبط المقاومة المتغيرة )مجزئ التوتر( على الوضعية ) 4  

 صلهاالى دخل الدارةو  (2Vعلى ) توتروحدة التغذيةاضبط  5

 

( IFثم خذ قراءة قيمة التيار)(5الجدول ) للقيم المبينة في ( طبقاً VF) توترالاختر قيمة
 نفس الجدول:في المقابلة لقيم التوتر وسجلها

 (5الجدول )
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6   

ي فغغغغغغغغغ الغغغغغغغغغدارة المبينغغغغغغغغغة نفغغغغغغغغغذ 
علىىىىى لوحىىىىة (-29-1)الشغغغغكل

بحيغغغغث يكغغغغون الثنغغغغائي الفيبىىىىر
                                     عكسيًا:  موصول

 
       

 
 (-29-1)الشكل                        

 الدارةصلهاالى دخل و  (0Vعلى ) توتروحدة التغذيةاضبط  7 

  

8   

( المقابلة IFثم خذ قراءة قيمة التيار) (6الجدول ) للقيم المبينة في ( طبقاً VR) توترالاختر 
 نفس الجدول:في لقيم التوتر وسجلها

 (6الجدول)

 (3( و )2ارسم منحي خواز الثنائي اعتمادًا على النتائج )القياسات( في الجدولين )   9

 ة(ثم كرر الخطوات السابقD2بثنائي السليكون ) (D1)جرمانيوم الاستبدل ثنائي   10

 .نائي  السليكونثنائي الجرمانيوم  و منحني خواز ثقارن بين منحني خواز  11
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 استخدم دليل تقييم األداء هذا كدليل إرشادي عندتنفيذك العمل. 1-

هغغغغغغذا التمغغغغغغرين  بنجغغغغغغاح ، يجغغغغغغب  تأشغغغغغغغير جميغغغغغغع الخطغغغغغغوات الغغغغغغواردة والتغغغغغغي تغغغغغغغم  الجتيغغغغغغاز 2-
 تطبيقها بكلمة " نعم " .

 × ".إذا كانت هناك خطوة ال يمكن تطبيقها فضع إشارة " 3-

 ال نعم خطواتال م
غير قابلة 

 للتطبيق

    .التأكد من أن جميع التجهيزات صحيحة وبحالة عمل 1

    االمامي والعكسي توترقيم الضبط  2

    المقابلة لقيم التوتر قياس وتسجيل قيم التيار 3

4 
 الخواز  ياترسم منحن

 
   

5 
 الخواز  ياتمنحن مقارنة
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 /6بطاقة التمرين العملي رقم /

 ساعة 8 الزمن ثنائي زينر خواصي منحن اسم التمرين

 األهداف األدائية للتمرين )مضمون األداء (:
 أن يصبح المتدرب قادرًا على:

 األمامي والعكسي لثنائي زينر. ينالتمييز بين االنحياز 1-
 .لثنائي زينرRIوالعكسي  FIاألمامي ينقياس التيار -2

 رسم منحني الخواز لثنائي زينر.3- 
 ثنائي  زينر من منحني خواصه. انهيار إيجاد قيمة توتر4- 

 األداء (:المواد واألدوات والتجهيزات )مستلزمات 
 .(2عدد)(AVOجهاز آفومتر)  -1

 .330مقاومة  -2

  .( ZF 10ثنائي زينر ) -3

 .(1kمتغيرة )خطية مقاومة  -4

 .(DC  0…30Vمتغير) منبع تغذية -5

 .صديرق -6

 .  كاوي لحام -7

 .ة فيبر مثقب ةلوح -8

 توصيل. اسالك -9
 معايير األداء: 

 مواصفاته. حسب ثنائي زينر اختيار -1

 الفنية.تحديد أطراف ثنائي زينر من مواصفاته   -2

 اآلفومتر.التأكد من صالحية ثنائي زينر باستخدام جهاز   -3

 .ضبط أجهزة القياس عند استخدامها لقياس القيم الكهربائية -4

 ل.ة المهنية حسب تعليمات مكان العمتطبيق إجراءات السالم -5
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 لعمل: خطوات 

 التوضيحيةالرسوم  الخطوات والنقاط الحاكمة
 عناصر الدارة حضر 1

2 

موصول                                                                                         بحيث يكون ثنائي زينر  (1-30الدارة وفق الشكل ) نفذ
 اماميًا :

 
 
 
 
 
 
 

 (1-30الشكل )                 
 

 (0V)مجزئ التوتر( على الوضعية )اضبط المقاومة المتغيرة  3

 دخل الدارة هاالىصل (2V)اضبط مصدر التغذية المستمر على   4

5 

( المقابلة IFثم خذ قراءة قيمة التيار)(7الجدول ) للقيم المبينة في ( طبقاً VF) توترالاختر 
 نفس الجدول:في لقيم التوتر وسجلها

 (7الجدول )
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6 

                                                    (1-31وفغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغق  الشغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغكل ) علغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغى لوحغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغة الفيبغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغرالغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغدارة  نفغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغذ
 .حيث يكون ثنائي  زينر في االتجاه العكسيب
 
 
 
 
 
 
 

 (1-31الشكل )
 (0Vضع منزلقة وحدة التغذية على ) 7

 الى المنبعالتغذية وحدة صل  8

10 

( المقابلة IRثم خذ قراءة قيمة التيار)(8الجدول ) للقيم المبينة في ( طبقاً VR) توترالاختر 
 :الجدول نفس في لقيم التوتر وسجلها

 (8الجدول )
 
 
 

12 
ارسم منحني الخواز لثنائي زينر في ورقة الرسم في دفترك من خالل النتائج التي 

 ( 4,5) ينحصلت عليها من الجدول
 

13 
 من منحني الخواز لثنائي زينر ، أوجد توتر ثنائي زينر المستخدم 

= ……….[V] zV 

14 
 :(FIأوجد قيم التيارات األمامية )

=……. [mA]F =0.5 V      I FV 

=…….[mA]F =0.8 V      I FV 
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 استخدم دليل تقييم األداء هذا كدليل إرشادي عندتنفيذك العمل. 1-
هغغغغذا التمغغغغرين  بنجغغغغاح ، يجغغغغب  تأشغغغغير جميغغغغع الخطغغغغوات الغغغغواردة والتغغغغي تغغغغم تطبيقهغغغغا  الجتيغغغغاز 2-

 بكلمة " نعم " .
 × ".إذا كانت هناك خطوة ال يمكن تطبيقها فضع إشارة " 3-

 ال نعم خطواتال م
غير قابلة 

 للتطبيق

من أن جميع التجهيزات صحيحة وبحالة عمل بحسب التأكد  1
 أدلة التشغيل

   

    ضبط أجهزة القياس عند استخدامها لقياس القيم الكهربائية  2

   عند كل قيمة للتوتر  FIتسجيل قراءة جهاز قياس التيار 3

FV( 1بالجدول   ) 
   

4 
عند كل قيمة   RIتسجيل قراءة جهاز قياس التيار 

 (   2بالجدول )RVللتوتر
   

5 
ثنائي زينر اعتماًد على النتائج حسب رسم منحني خواز 
 الجدولين السابقين

   

6 
تطبيق إجراءات السالمة المهنية وحماية البيئة  بحسب 

 تعليمات مكان العمل
   

 
 

15 
  :(RIأوجد  قيم التيارات العكسية )
A=…...…..R 1V      I-= RV 

A= ……... R12V    I-= RV 

A= ……... R18V    I-= RV 
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 االختبار العملي للوحدة

 ساعة 4 مجزئ توتر ثابت القيمة بناء دارة اسم االختبار

 المطلوب في االختبار:األداء 
                                                                                         رسم الدرة  1-
                                                                      تحضير مستلزمات االختبار 2-
 مجزئ توتر ثابت القيمةبناء دارة 3-

 (10Vضبط خرج وحدة التغذية على )4- 
قياس توتر الخرج                                                                                       5-
 حساب توتر الخرج                                                                                     6-
 والتجهيزات )مستلزمات األداء (:المواد واألدوات  

 لوحة فيبر مثقبة1- 
 كاوي لحام  2-
 قصدير 3-
 أسالك توصيل 4-
 (2W( استطاعتها )R1=1KΩ - R2=1KΩمقاومات كربونية ) 5

 (  2( عدد )V 10…0فولت مستمر)مقياس 3- 
 (V 10…0وحدة تغذية تيار مستمر متغير التوتر) 4-

 

 األداء في ضوء المعايير اآلتيةسيتم تقييم  إرشادات للطالب

 سيتم تقييم األداء على ضوء المعايير اآلتية :

 اختيار العناصر المستخدمة لبناء الدارة .                                 1-
 تنفيذ الدارة بشكل صحيح2- 
 ضبط خرج وحدة التغذية 3- 
اخذ قراءة مقياس الفولت بدقة                                                                 4-
 .إجراءات السالمة المهنية حسب تعليمات مكان العمل تطبيق5-
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تقغغغغغوم دارات التغذيغغغغغة بتغغغغغأمين التغغغغغوتر المسغغغغغتمر للغغغغغدارات االلكترونيغغغغغة ، ومغغغغغن اهغغغغغم طغغغغغرق الحصغغغغغول  

  .على التوتر المستمر هي تقويم التوتر المتناوب أي تحويله الى توتر مستمر
                                                                                             لغغغغغغغغى انغغغغغغغغواع دارات التقغغغغغغغغويم وعناصغغغغغغغغرهاوسغغغغغغغغندرس عمليغغغغغغغغة التقغغغغغغغغويم مغغغغغغغغن خغغغغغغغغالل االطغغغغغغغغالع ع

بنغغغغاء هغغغغذه الغغغغدارات بشغغغغكل مبسغغغغط ، بغيغغغغة  دارات التغذيغغغغةالغايغغغغة مغغغغن هغغغغذه الوحغغغغدة هغغغغي دراسغغغغة ان 
 .  ات العملية المتعلقة به، إضافة إلى تنفيذ بعض التمريناعملها بدأ م والتعرف على

 يتوقع من المتدرب بعد إنجاز هذه الوحدة أن يكون قادرًا على :
 .اء دارة تقويم نصف موجةبن .1
 .دام ثنائيين ومحول ذو نقطة منتصفبناء دارة تقويم موجة كاملة باستخ .2
 .ثنائيات )مقوم جسري( تخدام اربعةبناء دارة تقويم موجة كاملة باس .3

 .ثبيت التوتر باستخدام ثنائي زينربناء دارة ت .4
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 دارات التغذية -1
تحتغغغغاج االجهغغغغزة االلكترونيغغغغة الغغغغى تغغغغوتر مسغغغغتمر مغغغغن اجغغغغل تغغغغغذيتها وهنغغغغاك عغغغغدة طغغغغرق للحصغغغغول 

 على التوتر المستمر اهمها :
 .االبيال الجافة )البطاريات الجافة(1-
 .المدخرات الرصاصية او القلوية 2-
 تقويم التيار المتناوب. 3-

 االبيال الجافة   1-1
 بما يلي : تمتاز االبيال الجافة )البطارية(

سهولة استخدامها 
تيارها المستمر نعومة  . 
 لكن من مساوئها: و 

 .* قدرتها ضعيفة : تغذي االجهزة التي تحتاج الى قدرات صغيرة فقط
 .ان يتسرب منها ويادي الى اضرار في الجهاز * يمكن لمحلولها

 المدخرات2-1-
 تقسم المدخرات الى نوعين :

  المدخرات الرصاصية: وهي ذات محلول حمضي 

  المدخرات القلوية : وهي ذات محلول قلوي 

 من ميزات المدخرات :
:قدرتها اكبر من قدرة االبيال نسبياً تغذي االجهزة التي تحتاج الى استطاعة كبيرة 
يمكن تجديدها وشحنها 
 لكن من مساوئها انها:و 

 * ثقيلة الوزن وكبيرة الحجم
 * تعطي فروق توتر غير عالية

  



 التقنيات الكهربائيةة لمهن                              57               الصف األول الثانوي المهني الصناعي / 1اإللكترونيات / 

 :تقويم التيار المتناوب 3-1-
، حيغغغغغغغث ان التيغغغغغغغار DC)( إلغغغغغغغى تيغغغغغغغار مسغغغغغغغتمر)ACتحويغغغغغغغل التيغغغغغغغار المتنغغغغغغغاوب ) يقصغغغغغغد بغغغغغغغالتقويم 

 (.2-01الشكل )المستمر ثابت القيمة واالتجاه مع مرور الزمن 
 
 
 
 
 
 

 .(: عالقة قيمة التيار المستمر مع الزمن01-2الشكل )
بينمغغغغغا يكغغغغغون التيغغغغغار المتنغغغغغاوب متغيغغغغغر القيمغغغغغة واالتجغغغغغاه مغغغغغع مغغغغغرور الغغغغغزمن بشغغغغغكل دوري ، وعنغغغغغدما 
يكغغغغون شغغغغكل التغيغغغغرات منغغغغاظر لمنحنغغغغي الجيغغغغب يسغغغغمى التيغغغغار بالتيغغغغار المتنغغغغاوب الجيبغغغغي، والشغغغغكل 

( ويقغغغغغغغدر Tحيغغغغغغث يسغغغغغغمى زمغغغغغغن الموجغغغغغغغة الكاملغغغغغغة بالغغغغغغدور)كاملغغغغغغغة  ( يبغغغغغغين موجغغغغغغة جيبيغغغغغغة2-12)
( هغغغغغو عغغغغغدد الموجغغغغغات فغغغغغي الثانيغغغغغة ويقغغغغغدر بغغغغغالهرتز والعالقغغغغغة التغغغغغي تغغغغغبط بغغغغغين fبالثانيغغغغغة ، والتغغغغغردد )
 .(f .T = 1)الدور والتردد هي : 

 ( : موجة جيبية وبعض قيمها االساسية2-02الشكل )
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 :وبأشكال متعددة بواسطة جهازمولد التردداتويمكن الحصول على الموجات المتناوبة 
 ةالكهربائي تردداتجهاز مولد ال 2
بأشغغغغغغغكال و توليغغغغغغغد إشغغغغغغغارات كهربائيغغغغغغغة  ،الكهربائيغغغغغغغة (اإلشغغغغغغغارةالتغغغغغغغرددات ) ز مولغغغغغغغداإن وظيفغغغغغغغة جهغغغغغغغ 

 .وبترددات مختلفة مثلثية( -مربعة  -مختلفة )جيبية 
 تردداتلواجهة األمامية لجهاز مولد الا 2-1 

 مما يلي :تتكون و :الواجهة األمامية للجهاز (2-03الشكل ) يبين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (: الواجهة األمامية لجهاز مولد الترددات2-03الشكل)

 لدخل والخرج .ل دتردة الشاشة إلظهار قيم 1-
( نحصغغغغغل علغغغغغى عغغغغغداد IN( علغغغغغى الوضغغغغغع )2رقغغغغغم ) مفتغغغغغاح داخلي/خغغغغغارجي: بضغغغغغبط المفتغغغغغاح2- 

 ( نحصل على عداد التردد الخارجي.OUTعلى الوضع ) هطالداخلي، وبضبالتردد 
 وضعيات:  ةمن سبع يتألفمفتاح المجال الترددي )الختيار مجال التردد(  3-

      (1HZ-10HZ-100HZ-1KHZ-10KHZ-100KHZ-1MHZ  ). 
 .مثلثية( - مربعة –مفتاح اختيار أشكال موجة الخرج )جيبية  4-
 .(dB20بمستوى )مفتاح التخامد الختيار الخرج  5-
 .ماشر زمن التحكم )ويكون زمن التحكم مختارًا أوتوماتيكيًا بوساطة إشارة الدخل (  6-
 ماشر التردد : للتحكم بتردد إشارة الخرج بوساطة اختيار المجال . 7-
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 مفتاح دليل قيم التردد ويدل على واحدة التردد. 8-
 مدخل للوصلة المعيارية لعداد التردد الخارجي. 9- 

مفتغغغغغغاح الغغغغغغتحكم بمعغغغغغغدل المسغغغغغغح : مفتغغغغغغاح تشغغغغغغغيل لمولغغغغغغد المسغغغغغغح الغغغغغغداخلي، ويضغغغغغغبط معغغغغغغدل  10-
 المسح لمولد المسح الداخلي.

 ضبط مقدار المسح (.يُ سحب المفتاح ثم يُ التحكم بعرض المسح )  11-
 . توتروصلة معيارية للتحكم بالتردد عن طريق المدخل  12-
 .(10:1)و( 1:1له وضعيتان )الموجة، مفتاح التحكم بتناظر شكل  13-
 (.TTL /CMOSمفتاح التحكم بالدارات المتكاملة ) 14-
 .(TTL/CMOSمخرج وصلة معيارية للدارات المتكاملة ) 15-
وذلغغغغك بإضغغغغافة قيمغغغغة سغغغغالبة أوموجبغغغغة إلشغغغغارة الخغغغغرج ( DC)تغغغغوترالغغغغتحكم بتغغغغوازن إشغغغغارة ال 16-   
 .(OHM 50ممانعة المخرج األساسي للوصلة المعيارية ) 17-.

 .(0dB – 20 dBمفتاح التحكم باالتساع : لضبط مستوى اتساع إشارة الخرج من) 18-
 .حامل لضبط ميل الجهاز 19-
 .التشغيل الرئيسي للجهازمفتاح  20- 
 ترددات:الواجهة الخلفية لجهازمولد ال 2-2

 اآلتية: المفاتيح  تحويو  يبين الواجهة الخلفية لمولد الترددات (2-04الشكل)
 .تبديل المنصهرة عن طريق تدويرهايتم حامل الفيوز )المنصهرة( :  21-
 (.220V/50/60Hzالتغذية الرئيسي للجهاز )مدخل   22-
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 (: الواجهة الخلفية لجهاز مولد الترددات2-04الشكل)
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 لترددات:استخدام جهاز مولد ا خطوات 2-3
المتنغغغغاوب  التيغغغغار أخغغغغذالواجهغغغغة الخلفيغغغغة إلغغغغى موصغغغغل كبغغغغل التغذيغغغغة المتنغغغغاوب الموجغغغغود علغغغغى يُ  1-
(220VAC). 

 لخلفيةاالموجود في الواجهة(ON)( على الوضعية 20( رقم)ON-Offضبط مفتاح الطاقة)يُ  2-

ضغغغغغبط مفتغغغغغاح المجغغغغغال وقغغغغغرز التغغغغغردد الختيغغغغغار التغغغغغردد المطلغغغغغوب، ليظهغغغغغر التغغغغغردد المطلغغغغغوب يُ 3- 
 .أرقام على شاشة الجهاز (6)بشكل 

 (مفتاح المجال ×تردد الخرج = ماشر قرز التردد ) الخرج كاآلتي:حسب تردد ويُ 
 (KHZ 10( ومفتاح المجال مضبوط على)0.6HZماشر قرز التردد مضبوط على ) مثال:

 .(HZ x 10KHZ = 6KHZ ) 0.6يكون التردد الناتج  
 .خرجأو المربعة أو المثلثية في ال( الختيار الموجة الجيبية 4ستخدم المفتاح رقم )يُ  4-

 (  و النقطة المطلوبة إلدخال اإلشارة.50ΩBNCل الكبل بين المأخذ )ص  ُيو  5-
 (18 )رقمالمرغوب باستخدام مفتاح التحكم االتساع إلى   (50Ω)يضبط المخرج  6-
 توتروقيمة موجبة من الاإلضافة قيمة سالبة  (DC – OFFSET)ضبط مفتاح التوازنيُ  7-

 .(50ΩBNC( إلى اإلشارة )DC) المستمر

 :نستخدم جهاز راسم االشارة ظهار االشارة التي يولدها مولد الترددات وقياس قيمها االساسيةوإل

 جهاز راسـم اإلشـارة -3
يظهغغغغغر  ألنغغغغغهيعتبغغغغغر راسغغغغغم اإلشغغغغغارة  مغغغغغن أهغغغغغم أجهغغغغغزة القيغغغغغاس فغغغغغي مجغغغغغال الكهربغغغغغاء واإللكترونيغغغغغات 

 كهربائيغغغغغة مثغغغغغل التغغغغغوتر والتغغغغغردد والغغغغغدورالقغغغغغيم الضغغغغغافة إلغغغغغى قيغغغغغاس إإشغغغغغارات التغغغغغوترات الكهربائيغغغغغة، 
 :لواجهة األمامية لجهاز راسم اإلشارةل الشكل الحقيقي يبين (2-05الشكل )

 
 
  
 

 

 
 

 لواجهة األمامية لجهاز راسم اإلشارة(: الشكل الحقيقيل2-05الشكل )
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يجهغغغغغغز راسغغغغغغم االشغغغغغغارة بشاشغغغغغغة تظهغغغغغغر عليهغغغغغغا اشغغغغغغكال االشغغغغغغارات لمختلغغغغغغف الغغغغغغدارات وفغغغغغغي جميغغغغغغع 
وقغغغغغد يختلغغغغغف تصغغغغغميم الواجهغغغغغة األماميغغغغغة مغغغغغن جهغغغغغاز إلغغغغغى آخغغغغغر ولكنهغغغغغا جميعغغغغغًا تحغغغغغوي اجزائهغغغغغا ، 

 .تحكم متشابهة مفاتيح
 ( يبين الواجهة االمامية لراسم االشارة وتحتوي على :2-06والشكل ) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الواجهة االمامية لراسم االشارة:  (2-06الشكل )
 مفتاح تشغيل للجهاز1-
 مفتاح التحكم بشدة االضاءة 2-

 التحكم بتركيز الشعاع االلكتروني مفتاح 3-
 (مدخل الجسم للجهاز) 4-

 تحريك االشارة افقيا  مفتاح 5-

 (.Time- Divمبدلة الزمن ) مفتاح 6-

 (mssتحويلمبدلة الزمن ) مفتاح 7-
 توسيع االشارة )للقيم الصحيحة يجب ان يكون اقصى اليمين( مفتاح 8-
 (-+ اختيار تزامن القطبية ) مفتاح 9-

 (ACDCاختيار نوع االشارة ) مفتاح 10-
 اختيار نوع التزامن )عادي( او)اوتوماتيكي(مفتاح - 11

 (TRIG) 0التحكمبتزامناالشارةمفتاح 12-
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 (50HZ -خارجي -التزامن )داخلي بنوع التحكم مفتاح 13-

 ( Xالخارجي) مدخل التزامن14-
 مقاومة ضبط ازاحة فرق الطور15-
 مخرج تعيير إلعطاء اشارة مربعة16-
 (Yمدخل االشارة ) 17-
 (AC- 0 - DCالتحكمبنوع ربط االشارة للجهاز )مفتاح 18-
 (.V- Divمبدلة التوتر) مفتاح19-
 تحريك االشارة عموديًا  مفتاح 20-

 (SYMمقاومة ضبط التحكم بتناسب االشارة )21-

 (CALمقاومة ضبط لتعيير المكبر العمودي )22-
 دارات التقويم  -4
 ( (Half-wave Rectifier مقوم نصف موجة 4-1

 الموجغغغغغغب موجغغغغغغةالنصغغغغغغف  تمريغغغغغغريقصغغغغغغد بغغغغغغه و  نصغغغغغغف موجغغغغغغة مقغغغغغغومدارة  (2-07الشغغغغغغكل ) يبغغغغغغين
 .السالب نصفالمن اإلشارة المتناوبة وحذف 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نصف موجة مقومدارة  :(07-2)الشكل 
 ويمر به تيار أمامي :الثنائي في حالةانحيازف الموجة الموجبخالل نص -أ
 وبالتغغغغغالي فغغغغغي حالغغغغغة انحيغغغغغاز عكسغغغغغي وال يمغغغغغرر تيغغغغغار الثنائيخغغغغغالل نصغغغغغف الموجغغغغغة السغغغغغالب: -ب

 .(2-08)الشكل يظهر على الخرج االنصاف الموجبة من الموجة فقط، 
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 ارة الدخل والخرج لمقوم نصف موجة( : إش2-08)الشكل 
 نقطة منتصف ومحول ذو دارة تقويم موجة كاملة باستخدام ثنائيين  4-2
 وذ محغغغغغوالً و ( تمثغغغغغل مقغغغغغوم موجغغغغغة كاملغغغغغة باسغغغغغتخدام ثنغغغغغائيين 2-09بالشغغغغغكل ) لغغغغغدينا الغغغغغدارة المبينغغغغغة 

التغغغغوتر المطبغغغغق علغغغغى كغغغغل وبغغغغذلك يكغغغغون  موصغغغغولة الغغغغى االرض)نقطغغغغة مشغغغغتركة(، نقطغغغغة منتصغغغغف
 .خرمن الموحدين يساوي نصف التوتر على الثانوي ومعاكس لآل

 نقطة منتصف اذ ولمحو : دارة تقويم موجة كاملة باستخدام ثنائيين  (09-2)الشكل 
يكغغغغغغغون الطغغغغغغغرف  :أ(-19-2)مغغغغغغغن اشغغغغغغغارة الغغغغغغغدخل الشغغغغغغغكل  خغغغغغغغالل نصغغغغغغغف الموجغغغغغغغة الموجغغغغغغغب 

يكغغغغوين طرفغغغغه السغغغغفلي سغغغغالبًا وبغغغغذلك يكغغغغون الثنغغغغائي العلغغغغوي مغغغغن الملغغغغف الثغغغغانوي موجبغغغغًا  فغغغغي حغغغغين 
(D2(موصغغغغغغول عكسغغغغغغيًا ، امغغغغغغا )D1 )يمغغغغغغر مغغغغغغن  الغغغغغغدارة تيغغغغغغاركغغغغغغون موصغغغغغغول اماميغغغغغغًا، وبالتاليفانفي
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إلغغغغغغغى  وأخيغغغغغغغراً ( R)المقاومغغغغغغغة  (ثغغغغغغغمA)إلغغغغغغغى النقطغغغغغغغة (1D)عبغغغغغغغر الثنغغغغغغغائي  الملغغغغغغغف الثغغغغغغغانويموجغغغغغغغب 
 .النقطة المشتركة للمحولة

تتغيغغغغغغغر قطبيغغغغغغغة ، (ب -09-2)الشغغغغغغغكل  مغغغغغغغن اشغغغغغغغارة الغغغغغغغدخل خغغغغغغغالل نصغغغغغغغف الموجغغغغغغغة السغغغغغغغالب 
 (D2موصغغغغغول عكسغغغغغيًا امغغغغغا) (D1، وفغغغغغي هغغغغغذه الحالغغغغغة يصغغغغغبح الثنغغغغغائي)الثغغغغغانويالتغغغغغوتر علىغغغغغالملف 

الملغغغغغغغغغف الثغغغغغغغغغانوي ) الطغغغغغغغغغرف موجغغغغغغغغغب  مغغغغغغغغغن التيغغغغغغغغغاروبالتغغغغغغغغغالي فإنغغغغغغغغغه يمر موصغغغغغغغغغول امامياً  كغغغغغغغغغونفي
إلغغغغغغى النقطغغغغغغة المشغغغغغغتركة  وأخيغغغغغغرا( R)المقاومغغغغغغة  ( ثغغغغغغمA)إلغغغغغغى النقطغغغغغغة ( 2D)عبر الثنغغغغغغائيالسغغغغغغفلي(
( خغغغغغغالل نصغغغغغغفي الموجغغغغغغة الموجغغغغغغب Rالمقاومغغغغغغة )، وبغغغغغغذلك يكغغغغغغون التيغغغغغغار قغغغغغغد مغغغغغغر فغغغغغغي  للمحولغغغغغغة

 .(11-2)في الشكل  مبين كما هو،  والسالب وبنفس االتجاه

 .موجات التوتر والتيار لدارة مقوم تستخدم ثنائيين ومحول ذو نقطة منتصف(: 2-10الشكل )
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 باستخدام أربعة ثنائياتجسري موجة كاملة قوم م 2-2
 دارة مقوم جسري والتي تحوي اربعة ثنائيات :( 2-11الشكل)يبين 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 مقوم جسري.(  : دارة تقويم موجة كاملة باستخدام 2-11الشكل )

 عند تطبيق التوتر المتناوب على دخل الدارة نميز حالتين :
فغغغغغي حالغغغغغة   (D3( و )D1يكغغغغغون ) فغغغغغي حالغغغغغة نصغغغغغف الموجغغغغغة الموجغغغغغب : فغغغغغي هغغغغغذه الحالغغغغغة*

فغغغغغغغي حالغغغغغغغة انحيغغغغغغغاز عكسغغغغغغغي ، أي ( فهمغغغغغغغا D4( و )D2ويمغغغغغغغر بهمغغغغغغغا تيار،امغغغغغغغا ) انحيغغغغغغغاز أمغغغغغغغامي
إلغغغغغى النقطغغغغغة  (D1)عبغغغغغر الثنغغغغغائي فغغغغغي اعلغغغغغى الملغغغغغف الثغغغغغانوي  (Vin1)التيغغغغغار يمغغغغغر مغغغغغن موجغغغغغب 

(A)  منو( هاالى المقاومةR ) و عبرها الى(D3) وأخيرًا إلى سالب (Vin1) 
عغغغغن الحالغغغغة السغغغغابقة  القطبيغغغغةفغغغغي حالغغغغة نصغغغغف الموجغغغغة السغغغغالب : فغغغغي هغغغغذه الحالغغغغة تغغغغنعكس *
( فهمغغغغغغغا D3( و )D1امغغغغغغغا)، ويمغغغغغغغر بهمغغغغغغغا تيغغغغغغغار فغغغغغغغي حالغغغغغغغة انحيغغغغغغغاز أمغغغغغغغامي( D4( و)D2ان )أي 

عبغغغغغر  (فغغغغغي اسغغغغغفل الملغغغغغف الثغغغغغانويVin1)فغغغغغي حالغغغغغة انحيغغغغغاز عكسغغغغغي أي التيغغغغغار يمغغغغغر مغغغغغن موجغغغغغب 
وأخيغغغغغغغرًا إلغغغغغغغى ( D4)لغغغغغغغى  إو عبرهغغغغغغغا  (R)المقاومغغغغغغغة  ىهغغغغغغغاالمن(و A)إلغغغغغغغى النقطغغغغغغغة  (D2)الثنغغغغغغغائي 
 نالحغغغغغظ والموجبغغغغغة والسغغغغغالبة تين( يبغغغغغين اتجغغغغغاه التيغغغغغار خغغغغغالل النغغغغغوب2-12الشغغغغغكل)، (Vin1)سغغغغغالب 

 : الحمل خالل النوبتين مقاومة  في له الجهة نفسها دوماً  أن 
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 المقوم الجسري دارة : اتجاه التيار في (2-12الشكل)
 

 :موجة توتر الدخل وتوتر وتيار الخرج للمقوم الجسري ( اشارة2-13الشكل ) يبين و
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 موجة توتر الدخل وتوتر وتيار الخرج للمقوم الجسري اشارة( : 2-13الشكل )
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نالحظ أن إشارة الخرج التي نحصل عليها من خالل  استخدام مكثف التنعيم )الترشيح( 4-5
وللتخلز منه نستخدم مكثفًا للترشيح )مكثف تنعيم( للحصول على إشارة تحوي  ،التقويم لها تموج
في دارة مقوم نصف الحمل  مقاومة تموجات. ويتم وصل المكثف على التفرع معالأقل ما يمكن من 

 .( 14-2كما هو موضح بالشكل )الموجة وفي دارة مقوم الموجة الكاملة 

 دارتي التقويمفي  مكثف التنعيم وصل: (2-14الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( : عمل المكثف في دارات التقويم2-15الشكل )
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خغغغغغغغغغالل الفتغغغغغغغغغرة  وصغغغغغغغغغل مكثغغغغغغغغغف التنعغغغغغغغغغيم مغغغغغغغغغع خغغغغغغغغغرج دارات التنعغغغغغغغغغيم (15-2)يبغغغغغغغغغين الشغغغغغغغغغكل 
المكثغغغغغغف ويكغغغغغغون  يشغغغغغغحنعنغغغغغغدها )يمرر تيغغغغغغار(، يكغغغغغغون الثنغغغغغغائي فغغغغغغي حالغغغغغغة توصغغغغغغيل (2t→1t)مغغغغغغن

 (t2t→3)وخغغغغغالل الغغغغغزمن ًا ألن مقاومغغغغغة الثنغغغغغائي األماميغغغغغة صغغغغغغيرة جغغغغغد جغغغغغداً  زمغغغغغن الشغغغغغحن صغغغغغغيراً 
عنغغغغغغدها يفغغغغغغرت المكثغغغغغغف شغغغغغغحنته عبغغغغغغر  عغغغغغغدم توصغغغغغغيل )ال يمغغغغغغرر تيغغغغغغار(يكغغغغغغون الثنغغغغغغائي فغغغغغغي حالغغغغغغة 

ألنغغغغغه يتعلغغغغغق بقيمغغغغغة مقاومغغغغغة الحمغغغغغل، فنحصغغغغغل علغغغغغى  مقاومغغغغغة الحمغغغغغل ويكغغغغغون زمغغغغغن التفريغغغغغر كبيغغغغغراً 
 .في الخرج أقل تموجاً  جهد

 ثنائي زينر باستخدامتنظيم التوتر  4-6

(، اذا زادت 2-16تثبيغغغغغت التوتركمغغغغغا هغغغغغو مبغغغغغين فغغغغغي الشغغغغغكل )ثنغغغغغائي زينغغغغغر فغغغغغي دارات  يسغغغغغتخدم
 قيمغغغغة التغغغغوتر المطبغغغغق علغغغغى الثنغغغغائي فانغغغغه سغغغغيحول هغغغغذه الزيغغغغادة الغغغغى تيغغغغار كبيغغغغر يمغغغغر فغغغغي الثنغغغغائي

 .محافظًا بذلك على تيار وتوتر ثابتين في مقاومة الحمل
 
 
 
 
 
 
 

 باستخدام ثنائي زينر توتر تنظيم ةدار  ( :2-16الشكل )
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 :المخطوءةالعبارات  أمام (خطأ)العبارات الصحيحة و أمام (صح)كلمة  ضع - أوالا 
 .المستمر بتقويم التيار المتناوب يمكن الحصول على التيار .1
 بطارية الجافة( يكون ناعمًا.تيار البيل )ال .2
 البيل اكبر من استطاعة المدخرة . استطاعة .3

 راسم االشارة من اجهزة القياس. .4
 ل في عملية توحيد الموجة الكاملة.يمكن ان نستخدم أي محو  .5

 . ي زينر في رفع توتر دارة التغذيةيستخدم ثنائ .6

 .تيار دارة توحيد الموجة الكاملة انعم من تيار دارة توحيد نصف الموجة .7
 ائي للمحول الى دخل دارة التغذية.ُيوصل الملف االبتد .8
 لجسري مقوم نصف موجة.المقوم ا .9

 عيم على التسلسل مع مقاومة الحمل.ُيوصل مكثف التن  .10
 لكل مما يأتي:اختر اإلجابة الصحيحة  -نيا  ثا

 :يمكن الحصول على التيار المستمر من 1-
 صحيحكلما ذكر  )د( تقويم التيارالمتناوب)ج( المدخرة )ب( )البطاريةالجافة( )أ(
 :يقوم ثنائي زينر بتثبيت 2-

 صحيحكل ما ذكر  )د( توتر الخرج )ج( تيار الدخل )ب( توتر الدخل )أ(
 تحوي دارة توحيد نصف الموجة على : 3-

 كل ما ذكر خطأ )د( اربعة ثنائيات)ج( ثنائيين )ب( ثنائي واحد )أ(
 : يقوم مولد الترددات بتوليد االشارة 4-

 صحيح كلماسبق ()د المثلثية )ج( الجيبية )ب( المربعة )أ(    
 يقوم راسم االشارة بإظهار االشارة :5- 

 كلماسبق صحيح ()د المثلثية )ج( الجيبية )ب( المربعة )أ(    
 يلي الملف الثانوي للمحول في دارة التغذية مباشرًة : 6-

 الثنائيات العادية )د( ثنائي زينر )ج( مكثف التصفية)ب(   الحمل )أ(
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 :تيار يمرلالزيادة في توتر الدخل ثنائي زينر  يحول 7-

 كل ما ذكرصحيح )د( في المنبع )ج( خالله )ب( في الحمل )أ(
 :يلي الثنائيات العادية في دارة التغذية مباشرةً  8-

 الملف االبتدائي )د( ثنائي زينر )ج( مكثف التصفية)ب(   الحمل )أ(
 : يحتوي المقوم الجسري على9-

 اربعة ثنائيات )د( ثالثة ثنائيات )ج( ثنائيين )ب( نائي واحدث )أ(
 :ليس من صفات تيار الحمل في دارةالتوحيد10- 
 ناعم )د( متناوب )ج( مستمر )ب( اتجاه ثابت )أ(
 

 : التاليةأجب عن األسئلة  - ثالثا  
 .عدد طرق الحصول على التيار المستمر واذكر مزايا ومساوئ كل منها .1
 .كاملة تستخدم محول ذو نقطة منتصف واشرح مبدأ عملهاارسم دارة تقويم موجة  .2
 .اشرح مبدأ عمل مكثف التنعيم مع الرسم .3

  ؟.ارسم دارة تثبيت توتر باستخدام ثنائي زبنر واشرح مبدأعملها .4

 .عدد اقسام دارة التغذية مع الرسم .5
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 /1بطاقة التمرين العملي رقم /

 ساعة 4 الزمن جيبيةالكهربائية الشارة اإلتوليد  اسم التمرين

 
 األهداف األدائية للتمرين )مضمون األداء (:

 :ان أن يصبح المتدرب قادرًا على 
 .يولد إشارة كهربائية جيبية1- 
 .يقيس تردد اإلشارة الكهربائية الجيبية 2-
 .يقيس اتساع اإلشارة الكهربائية الجيبية3- 

 
 األداء(: المواد واألدوات والتجهيزات )مستلزمات

 مولد إشارة كهربائية1-

 مقياس آفو متر2-
 مواد تنظيف لألجهزة اإللكترونية3- 
 .()مخبريةتوصيل اسالك 4-

 دليل تشغيل مولد اإلشارة الكهربائية5- 
 راسم اشارة6-
 

 ألداء:امعايير 
 دليل التشغيل.ةوفقا  لتشغيل جهاز مولد اإلشارة الكهربائي1- 
 دليل التشغيل.ةوفقا  لالكهربائيضبط جهاز مولد اإلشارة 2- 
 .  ةجراءات السالمة المهنية أثناء استخدام جهاز مولد اإلشارة الكهربائيإ تطبيق3- 
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 الرسوم التوضيحية ط الحاكمةاوالنق اتالخطو 
 حض ر مستلزمات التجربة   .1
 د أن جميع التجهيزات صحيحة وتعملتأك  .2

 راسم االشارة  جهازل شغ    .3 

 (ناخب االشارة على وضعية متناوب )ضع مفتاح   .4
 

 صل مولد الترددات براسم االشارة  .5

6.  

( 12-7الشكل ) اإلشارة الجيبية اختر
في  بواسطة مفتاح اختيار اشكال الموجة
 مولد الترددات                     

 
                                        

                                          
 

 
 

 (2-17الشكل )

 حتى تظهر االشارة الجيبية بشكل واضح في راسم االشارة اضبط مبدلة الزمن  .7

8.  

( الختيار 0.6ومفتاح ماشر قرز التردد على )( 10kHzعلى )اضبط مفتاح المجال
 التردد المطلوب.  

 

9.  

 وفق العالقة: احسب التردد الناتج 
 مفتاح المجال × تردد الخرج = ماشر قرز التردد 

 اقرأ قيمة التردد على شاشة إظهار التردد  

 ( V5 على القيمة )التحكم باالتساع مفتاح اضبط اتساع اإلشارة بوساطة   .11
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 استخدم دليل تقييم األداء هذا كدليل إرشادي عندتنفيذك العمل.1-
هغغغغغغذا التمغغغغغغرين  بنجغغغغغغاح ، يجغغغغغغب  تأشغغغغغغغير جميغغغغغغع الخطغغغغغغوات الغغغغغغواردة والتغغغغغغي تغغغغغغغم  الجتيغغغغغغاز 2-

 تطبيقها بكلمة " نعم " .
 × ".إذا كانت هناك خطوة ال يمكن تطبيقها فضع إشارة " 3- 

 ال نعم خطواتال م
غير قابلة 

 للتطبيق
    .التأكد أن جميع التجهيزات بحالة عمل 1
    .تشغيل الجهاز حسب دليل التشغيل 2
    .تحديد شكل اإلشارة الجيبية 3

4 
( ومفتاح قرز KHZ10ضبط مفتاح المجال على )

 .( وذلك الختيار التردد المطلوب0.6التردد على )

   

5 
 وفق العالقة: حساب التردد الناتج 

 .مفتاح المجال× تردد الخرج = ماشر قرز التردد 

   

    .قراءة قيمة التردد على شاشة إظهار التردد 6
    .(V5ضبط اتساع اإلشارة على القيمة ) 7
    .قياس اتساع اإلشارة بوساطة اآلفومتر 8

11.  

 قس اتساع اإلشارة بوساطة اآلفومتر
 مالحظة:

 اختيار اشكال مفتاح المثلثية أو المربعة باستخدام  يمكن توليد االشارة الكهربائية
 نفسها واتباع الخطوات الموجة ،

 يمكن استخدام جهاز مولد اإل( شارة الكهربائية طرازAG- 203) 
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    .تطبيق إجراءات السالمة المهنية وحماية البيئة 9

 /2بطاقة التمرين العملي رقم /
 ساعة 4 الزمن قياس اتساع )مطال( اإلشارة المتناوبة اسم التمرين

 
 )مضمون األداء (:األهداف األدائية للتمرين 

 أن يصبح المتدرب قادرًا على:
 ل جهاز راسم اإلشارة.يشغت1- 
 متناوبة.الشارة اإلق يطبت2- 
 س مطال اإلشارة المتناوبة.اقي3- 

 
 المواد واألدوات والتجهيزات )مستلزمات األداء(:

 .دتردداتمول1- 
 .شارةاإلراسم 2-

 ))مخبرية أسالك توصيل3-
 

 معايير األداء:
 اختيار تردد اإلشارة المتناوبة وسعتها حسب دليل التشغيل.  1-
 توصيل مولد اإلشارة بجهاز راسم اإلشارة حسب دليل التشغيل. 2-

 لراسم اإلشارة حسب دليل التشغيل. )وضعية مبدلة الجهد(استخدام معامل قياس الجهد3- 
 جهاز راسم اإلشارة.تطبيق اجراءات السالمة المهنية عند توصيل مولد اإلشارة مع  4-
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 خطوات العمل

 

 الرسوم التوضيحية ط الحاكمةاوالنق اتالخطو 
 راسم االشارة جهازل شغ   1

 صل مولد اإلشارة بجهاز راسم اإلشارة 2

 (5V)و سعتها (1KHZ)اوبة ترددهاتناضبط مولد اإلشارة كي يعطي في خرجه إشارة م 3
4 
 

 راسم اإلشارة حتى تظهر اإلشارة المتناوبة المطبقة جهازاضبط 
5 
 
 
 

 )عدد المربعات المحصورة بين القمة الموجبة والسالبة (بالسنتيمتر  ppvقس القيمة 

6 
قيمتها بالفولت وسجلها  لتحصل على)بوضعية مبدلة التوتر(ppvضرب القيمة السابقة ا

 في دفترك

7 
االفو وقارنهامع القيمة التي حصلت عليها في ( بواسطة Vppقس قيمة االتساع )

 الخطوة الخامسة

8 
 :بالعالقة Vmaxر للتوت العظمىاحسب القيمة 

              V max =
 Vpp

2
 

9 

 :احسب القيمة الفعالة للتوتر بالعالقة 
 V rms =

 Vmax

√2
 

10 

 مالحظة: 
 اختيار اشكال مفتاح المثلثية أو المربعة باستخدام  يمكن توليد االشارة الكهربائية

 ها.واتباعالخطوات نفسالموجة ، 
 

 ( يمكن استخدام جهاز مولد االشارة الكهربائية طرازAG- 203). 
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 استخدم دليل تقييم األداء هذا كدليل إرشادي عندتنفيذك العمل.1-
تغغغغغغغم از هغغغغغغغذا التمغغغغغغغرين  بنجغغغغغغغاح ، يجغغغغغغغب  تأشغغغغغغغير جميغغغغغغغع الخطغغغغغغغوات الغغغغغغغواردة والتغغغغغغغي يغغغغغغغجتال2-

 تطبيقها بكلمة " نعم " .
 × ".إذا كانت هناك خطوة ال يمكن تطبيقها فضع إشارة " 3-

 ال نعم خطواتال م
غير قابلة 

 للتطبيق
    التأكد أن جميع التجهيزات صحيحة وبحالة جيدة  1
    توصيل مولد اإلشارة بجهاز راسم اإلشارة  2

3 
ضبط مولد اإلشارة كي يعطي في خرجه إشارة متناوبة 

 (5V)ومطالها 1KHZترددها 
   

    ((cmبغ  (ppVاالتساع )قيمة اقياس  4

5 
بضرب القيمة السابقة ( ppVاالتساع)قيمة حساب 

 على راسم اإلشارة ( بوضعية مبدلة التوتر)
   

    حساب القيمة الفعالة للتوتر باستخدام العالقة المناسبة  6
    تطبيق إجراءات السالمة المهنية وحماية البيئة 7
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 /3بطاقة التمرين العملي رقم /

 ساعة 4 الزمن قياس دور اإلشارة المتناوبة وحساب ترددها اسم التمرين

 
 األهداف األدائية للتمرين )مضمون األداء (:

 أن يصبح المتدرب قادرًا على:
 راسم اإلشارة.جهاز  ليشغت1-  
 من مولد اإلشارة المتناوبة.اإلشارة ق يطبت2- 
 ب ترددها.اس دور اإلشارة المتناوبة وحساقي3- 

 
 المواد واألدوات والتجهيزات )مستلزمات األداء(:

 شارةاإلمولد 1-
 شارةاإلراسم 2-
 )مخبرية(أسالك توصيل3-

 األداء:معايير 

 اختيار تردد اإلشارة المتناوبة حسب دليل التشغيل. 1-
 توصيل مولد اإلشارة بجهاز راسم اإلشارة حسب دليل التشغيل. 2-

لراسغغغغغغغغم اإلشغغغغغغغغارة حسغغغغغغغغب دليغغغغغغغغل )وضغغغغغغغغعية مبدلغغغغغغغغة الغغغغغغغغزمن( اسغغغغغغغغتخدام معامغغغغغغغغل قيغغغغغغغغاس الغغغغغغغغزمن  3-
 التشغيل.

 حساب التردد وفق العالقة المعطاة. -4
 تطبيق إجراءات السالمة المهنية عند وصل مولد اإلشارة مع جهاز راسم اإلشارة. 5-
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 العمل: خطوات

 

 استخدم دليل تقييم األداء هذا كدليل إرشادي عندتنفيذك العمل.1- 
والتغغغغغغغي تغغغغغغغم از هغغغغغغغذا التمغغغغغغغرين  بنجغغغغغغغاح ، يجغغغغغغغب  تأشغغغغغغغير جميغغغغغغغع الخطغغغغغغغوات الغغغغغغغواردة يغغغغغغغجتال2-

 تطبيقها بكلمة " نعم " .
 × ".إذا كانت هناك خطوة ال يمكن تطبيقها فضع إشارة " 3-

 ال نعم خطواتال م
غير قابلة 

 للتطبيق
    اختيار تردد اإلشارة 1
    توصيل مولد اإلشارة بجهاز راسم اإلشارة 2
    اختيار معامل قياس الزمن 3
    قياس الدور 4

 الرسوم التوضيحية ط الحاكمةاوالنق اتالخطو 
 راسم اإلشارةشغل جهاز  1
 صل مولد اإلشارة بجهاز راسم اإلشارة 2

 (10KH)اضبط مولد اإلشارة كي يعطي في خرجه إشارة متناوبة ترددها 3
4 

 
 اضبط جهاز راسم اإلشارة حتى تظهر اإلشارة المتناوبة المطبقة

 
 
 

5 
 

( وهو المسافة بالسنتيمتر بين بداية النبضة الموجبة للموجة المتناوبة وبين Tقس الدور )
 نهاية النبضة السالبة

 
 ( بضرب القيمة السابقة بمعامل قياس الزمن على راسم اإلشارة Tاحسب الدور ) 6

𝑓:    احسب تردد اإلشارة باستخدام العالقة 7 =
1

T
 

 ر قيمة معامل قياس الزمن على راسم اإلشارة وأعد عملية القياس ، ماذا تالحظ ؟غي   8
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    حساب التردد 5

 /4بطاقة التمرين العملي رقم /

 ساعة 4 الزمن بناء دارة تقويم نصف موجة اسم التمرين

 األهداف األدائية للتمرين )مضمون األداء (:
 أن يصبح المتدرب قادرًا على:

 دارة تقويم نصف موجة. بناء 1-
 الدخل والخرج للدارة . ياستخدام جهاز اآلفومتر لقياس توتر  2-

 الدخل والخرج للدارة . ياإلشارة إلظهار توتر  استخدام راسم3- 

بين قيم التوترات المقاسة بجهاز اآلفومتر و بين أشكال اإلشارات المظهرة بجهازراسم  المقارنة4- 
 اإلشارة على مدخل و مخرج الثنائي.

 تردد الخرج . حساب5- 

 المواد واألدوات والتجهيزات )مستلزمات األداء(:
 .فيبر مثقبة لوحة  1-
                                                                                                    لحام  كاوي 2-
 قصدير 3-
 .شارة بقناتيناإلجهاز راسم 4-

 .(AVOجهاز قياس متعددة األغراض) 5-

 330 مقاومة 6-

 100مكثف 5-

 (1N4007موحد سليكوني )8-

 (10Vخرجه AC)كهربائيةمنبع تغذية 9-

 (Sقاطعة)10- 
 اسالك توصيل   11-
 معايير األداء:  

 المطلوبةتقويم البناء دارة 1- 
 اختيار العناصر المطلوبة بالشكل الصحيح.2- 
 .بشكل صحيح استخدام جهاز اآلفومتر3- 
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 وقراءة القيم. بشكل صحيح جهاز راسم اإلشارة استخدام4- 

 العمل:خطوات 

 الرسوم التوضيحية ط الحاكمةاوالنق اتالخطو 
 حض ر مستلزمات التجربة 1
 اضبط أجهزة القياس عند استخدامها لقياس القيم الكهربائية 2
 افحز عناصر الدارة و تأكد من صالحيتها 3
 (11-7)وفق الشكلعلى لوحة الفيبر  ذ  الدارةنف   4

 
 
 
 
 
 

 (2-18)الشكل
 (Sاغلق القاطعة ) 5 

 وسجلها في دفترك قس قيمة توتر الدخل باستخدام  اآلفومتر 

6 

 (: 2-19( باستخدام راسم اإلشارة الشكل )Vinأظهر توتر الدخل)
 
 
 
 
 

 (2-19الشكل )                                         

 

 وسجلها في دفترك قس قيمة توتر الخرج باستخدام  اآلفومتر دون مكثف التنعيم 7

 وسجلها في دفترك باستخدام  اآلفومتر  مع مكثف التنعيمقس قيمة توتر الخرج  8
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9 

ظهر توتر الخرج باستخدام راسم اإلشارة دون أ
 (2-20الشكل ) مكثف التنعيم

 
                                       

 (2-20الشكل )                                                 

10 

ظهر توتر الخرج باستخدام راسم اإلشارة أ
 (: 2-21الشكل ) مع مكثف التنعيم

 
 

 (2-21الشكل )                                          

 راسم اإلشارةمن احسب تردد الخرج  11

 الدخل والخرج في دفترك تيارسم موج 12

 فس ر النتائج التي حصلت عليها. 13
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 استخدم دليل تقييم األداء هذا كدليل إرشادي عندتنفيذك العمل. 1-
هغغغغذا التمغغغغرين  بنجغغغغاح ، يجغغغغب  تأشغغغغير جميغغغغع الخطغغغغوات الغغغغواردة والتغغغغي تغغغغم تطبيقهغغغغا  الجتيغغغغاز 2-

 بكلمة " نعم " .
 × ".إذا كانت هناك خطوة ال يمكن تطبيقها فضع إشارة " 3-

 ال نعم خطواتال م
غير قابلة 

 للتطبيق

1 
مغغغغغغغغغن أن جميغغغغغغغغع التجهيغغغغغغغغغزات صغغغغغغغغحيحة وبحالغغغغغغغغغة التأكغغغغغغغغد 

 .عمل حسب أدلة التشغيل
   

2 
قيغغغغاس التغغغغوتر عنغغغغد مغغغغدخل الثنغغغغائي وعلغغغغى مقاومغغغغة الحمغغغغل 

 .باستخدام اآلفو متر حسب دليل التشغيل
   

3 

إظهغغغغغغغغار إشغغغغغغغغارة التغغغغغغغغوتر عنغغغغغغغغد مغغغغغغغغدخل الثنغغغغغغغغائي وعلغغغغغغغغى  
مقاومغغغغغغغغة الحمغغغغغغغغل علغغغغغغغغى راسغغغغغغغغم اإلشغغغغغغغغارة بحسغغغغغغغغب دليغغغغغغغغل 

 .التشغيل

   

    تردد الخرجحساب  4

5 
تطبيغغغغغغغغغق إجغغغغغغغغغراءات السغغغغغغغغغالمة المهنيغغغغغغغغغة وحمايغغغغغغغغغة البيئغغغغغغغغغة  

 .حسب تعليمات مكان العمل
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 /5/بطاقة التمرين العملي رقم

 

 األهداف األدائية للتمرين )مضمون األداء (:
 المتدرب قادراً على:أن يصبح 

 .دارة تقويم موجة كاملة باستخدام ثنائيين بناء1- 

 استخدام اآلفومتر لقياس القيم المطلوبة.2- 
 استخدام راسم اإلشارة إلظهار األشكال.3- 
 المقارنة بين قيم التوترات المقاسة بجهاز اآلفومتر والمظهرة بواسطة راسم اإلشارة.4- 
 حساب تردد الخرج.5- 

 اد واألدوات والتجهيزات )مستلزمات األداء (:المو 
 .فيبر مثقبة لوحة 1-
                                                                                                    لحام كاوي 2-
 قصدير 3-
 .شارة بقناتيناإلجهاز راسم 4-

 .(AVOجهاز قياس متعددة األغراض) 5-

 330                      مقاومة 6-

 100مكثف 5-

 (2عدد)( 1N4007موحد سليكوني )8-

 (220V/12V+12Vذو نقطة منتصف )محول  10-( AC)منبع تغذية كهربائية9-
 -اسالك توصيل 11-

 معايير األداء: 

 اختيار العناصر المطلوبة بالشكل الصحيح. 1-
 ألجهزة القياسالصحيح ستخداماال2- 
 .عملإجراءات السالمة المهنية حسب تعليمات مكان ال تطبيق3- 

 
  

 ساعات 4 الزمن دارة تقويم موجة كاملة باستخدام ثنائيين ومحول اسم التمرين
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 العمل:خطوات 

 الرسوم التوضيحية الخطوات والنقاط الحاكمة
 التمرينعناصر  حض ر 1
 اضبط أجهزة القياس عند استخدامها لقياس القيم الكهربائية 2
 افحز عناصر الدارة و تأكد من صالحيتها 3

4 

                                                                             نفذ الدارة على             
 وفقلوحة الفيبر 

  (2-22)الشكل
 
 
 

 (2-22الشكل )                     
 صل التغذية الى دخل الدارة 5 

 ركتوسجلها في دفاآلفومترباستخدام  )الثانوي( قس قيمة توتر الدخل 6

 ركتوسجلها في دفقس قيمة توتر الخرج باستخدام اآلفومتر بدون مكثف التنعيم 7

 ركتوسجلها في دف توتر الخرج باستخدام اآلفومتر مع مكثف التنعيمقس قيمة  8

9 
)القطب المشترك للجهاز /الجسم/ مع نقطة  باستخدام راسم اإلشارةدخل اظهر توتر ال
 مع بداية الملف الثاني( YBمع بداية الملف االول والقناة  YAالوسط والقناة 

 على الثانوي في دفترك ، ماذا تالحظ الدخل تيارسم موج 10
 ارسمه في دفتركواظهرتوتر الخرج باستخدام راسم اإلشارة بدون مكثف التنعيم 11

 في دفترك سمهوار اظهر توتر الخرج باستخدام راسم اإلشارة مع مكثف التنعيم 12

 احسب تردد الخرج باستخدام راسم اإلشارة 13
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 استخدم دليل تقييم األداء هذا كدليل إرشادي عندتنفيذك العمل. 1-
هغغغغغغذا التمغغغغغغرين  بنجغغغغغغاح ، يجغغغغغغب  تأشغغغغغغغير جميغغغغغغع الخطغغغغغغوات الغغغغغغواردة والتغغغغغغي تغغغغغغغم  الجتيغغغغغغاز 2-

 تطبيقها بكلمة " نعم " .
 × ".إذا كانت هناك خطوة ال يمكن تطبيقها فضع إشارة " 3-

 ال نعم خطواتال م
غير قابلة 

 للتطبيق

من أن جميع التجهيزات صحيحة وبحالة عمل التأكد  1
 .بحسب أدلة التشغيل

   

قياس التوتر على طرفي مقاومة الحمل باستخدام  2
 .اآلفومتر بحسب دليل التشغيل

   

3 
إظهار إشارة التوتر عند مدخل الثنائي وعلى مقاومة 

 .الحمل باستخدام راسم اإلشارة  بحسب دليل التشغيل
   

قيم التوترات وبين أشكال اإلشارات على المقارنة بين  4
 .مدخل ومخرج الثنائي بحسب نتائج القياس

   

تطبيق إجراءات السالمة المهنية وحماية البيئة بحسب  5
 .تعليمات مكان العمل
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 /6بطاقة التمرين العملي رقم /

 ساعة 8 الزمن مقوم جسريدارة  اسم التمرين

 )مضمون األداء (: األهداف األدائية للتمرين
 أن يصبح المتدرب قادرًا على:

 مقوم جسري.دارة  بناء1- 

 استخدام جهاز اآلفومتر لقياس القيم الكهربائية.2- 
 استخدام جهاز راسم اإلشارة في إظهار األشكال على شاشته.3- 
 بين قيم التوترات المقاسة بجهاز اآلفومتر والمظهرة بواسطة جهاز راسم اإلشارة. المقارنة4- 

 المواد واألدوات والتجهيزات )مستلزمات األداء (: 
 فيبر مثقبةلوحة  1-
                                                                                                 لحام كاوي 2-
 قصدير 3-
 .شارةاإلجهاز راسم  4-

 .(AVOجهاز قياس متعددة األغراض)  5-

 330                      مقاومة  6-

 100مكثف  5-

 (4عدد)( 1N4007موحد سليكوني ) 8-

           (                                                                                   AC)منبع تغذية كهربائية 9-
 اسالك توصيل 10-
 (10Vوحدة تغذية تيار متناوب )محول  11-
 (Sقاطعة) 12-

 معايير األداء: 

 اختيار العناصر المطلوبة لبناء الدارة بالشكل الصحيح.1- 
 استخدام جهاز اآلفومتر. دقة2-  
ظهار القيم.دقة 3-   استخدام جهاز راسم اإلشارة وا 
 .المهنية حسب تعليمات مكان العملتطبيق إجراءات السالمة 4- 
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 العمل:خطوات 

 الرسوم التوضيحية ط الحاكمةاوالنق اتالخطو 
ر  1  لقياس القيم الكهربائية عناصر دارة تقويم موجة كاملة جسريةحض 
 افحز عناصر الدارة و تأكد من صالحيتها 3

4 

على                                                                                       الدارة نفذ 
فق لوحة الفيبر و 

 (2-23الشكل )
 
 
 

 (2-23الشكل )                                           
 (Sاغلق القاطعة ) 5

 ركتوسجلها في دفاآلفومترباستخدام  )الثانوي( قيمة توتر الدخلقس  6
 وسجلها في دفترك قس قيمة توتر الدخل باستخدام جهازاآلفومتر 7
 وسجلها في دفترك قس قيمة توتر الخرج باستخدام جهاز اآلفومتر بدون مكثف التنعيم 8
 وسجلها في دفترك  التنعيمقس قيمة توتر الخرج باستخدام جهاز اآلفومتر مع مكثف  9

10 

 باستخدام جهاز راسم اإلشارة دخلاظهر توتر ال
  (2-24)وارسمه في دفترك الشكل

 
 
 

                 
 (2-24)الشكل                                                          

11 

باسغغغغغغغغغتخدام جهغغغغغغغغغاز راسغغغغغغغغغم الخغغغغغغغغغرج اظهغغغغغغغغغر تغغغغغغغغغوتر 
وارسغغغغمه فغغغغي دفتغغغغرك  اإلشغغغغارة بغغغغدون مكثغغغغف التنعغغغغيم

  (2-25)لشكلا
 

 (2-25)الشكل                                                         
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12 

اظهر توتر الخرج باستخدام جهاز راسم 
وارسمه في دفترك  اإلشارة مع مكثف التنعيم

 : (2-26)الشكل
 
 
 

 (2-26)الشكل                                                         

 احسب تردد الخرج باستخدام راسم اإلشارة 13

 
 استخدم دليل تقييم األداء هذا كدليل إرشادي عندتنفيذك العمل. 1-
هغغغغغغذا التمغغغغغغرين  بنجغغغغغغاح ، يجغغغغغغب  تأشغغغغغغغير جميغغغغغغع الخطغغغغغغوات الغغغغغغواردة والتغغغغغغي تغغغغغغغم  الجتيغغغغغغاز 2-

 تطبيقها بكلمة " نعم " .
 × ".إذا كانت هناك خطوة ال يمكن تطبيقها فضع إشارة " 3- 

 ال نعم خطواتال م
غير قابلة 

 للتطبيق

من أن جميع التجهيزات صحيحة وبحالة عمل بحسب  التأكد 1
 أدلة التشغيل

   

2 
استخدام اآلفومتر لقياس التوتر عند مدخل الثنائيات)جسرية ( 

 وعلى مقاومة الحمل بحسب دليل التشغيل
   

3 
استخدام راسم اإلشارة إلظهار التوتر عند مدخل 

 التشغيلجسرية ( وعلى مقاومة الحمل بحسب دليل الالثنائيات)
   

4 
المقارنة بين قيم التوترات وبين أشكال اإلشارات على مدخل 

 ومخرج الثنائيات )جسرية(
   

    تطبيق إجراءات السالمة المهنية وحماية البيئة 5
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 /7بطاقة التمرين العملي رقم /

بناء دارة تنظيم توتر باستخدام ثنائي زينرمع  اسم التمرين
 تغير توتر الدخل

 ساعة 4 الزمن

 األهداف األدائية للتمرين )مضمون األداء (:
 أن يصبح المتدرب قادرًا على:

 بناء دارة تنظيم التوتر باستخدام ثنائي زينر مع تغير توتر الدخل. 1-
 .رسم العالقة بين توتر الدخل وتوتر الخرج 2-

 المواد واألدوات والتجهيزات )مستلزمات األداء (:
 (DC  0…30Vمستمر متغير التوتر) منبع تغذية 1-
 (2عدد )(AVOجهاز ) 2-
 (330كربونية ) مقاومة 3-
 (ZF 10ثنائي زينر ) 4- 

(                                                                                              k 1) حملمقاومة  5-
 كاوي لحام 6-
 قصدير7- 

 ةلوحة فيبرمثقب8-
 اسالك توصيل9-

 معايير األداء
 اختيار ثنائي زينر حسب مواصفاته . 1-
 تحديد أطراف ثنائي زينر من مواصفاته الفنية .2- 
 التأكد من صالحية ثنائي زينر باستخدام جهاز اآلفومتر . 3-
 .ضبط أجهزة القياس عند استخدامها لقياس القيم الكهربائية  4-

 . حسب تعليمات مكان العمل إجراءات السالمة المهنية تطبيق5- 
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 العمل: خطوات

 

 الرسوم التوضيحية الخطوات والنقاط الحاكمة
 عناصر الدارة حضر 1

 (2-27وفق الشكل )على لوحة الفيبر الدارة  نفذ 2
 
 
 
 
 
 

 (2-27الشكل )                                              

 صل وحدة التغذية للمنبع 3

 وصله الى دخل الدارة( 2V)اضبط مصدر التغذية المستمر على  4
 
 
 

 ثم وصله الى دخل الدارة 12vاضبط مصدر التغذية المستمر على 
 
 
 

ثم خذ قراءة قيمة توتر الخرج (1الجدول ) للقيم المبينة في ( طبقاً Vinالدخل ) توتراختر  5
(VLالمقابلة لقيم توتر ) ( الدخلVin ) الجدول نفس في وسجلها: 
 (1الجدول ) 
 
 
 
 
 في ورقة الرسم في دفترك inVوLVارسم العالقة بين التوتر 6 

 
 قارن قيمتي توتر الدخل وتوتر الخرج ماذا تستنتج ؟ 7 
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 استخدم دليل تقييم األداء هذا كدليل إرشادي عندتنفيذك العمل. 1-
هغغغغذا التمغغغغرين  بنجغغغغاح ، يجغغغغب  تأشغغغغير جميغغغغع الخطغغغغوات الغغغغواردة والتغغغغي تغغغغم تطبيقهغغغغا  الجتيغغغغاز 2-

 بكلمة " نعم " .
 × ".إذا كانت هناك خطوة ال يمكن تطبيقها فضع إشارة " 3-

 ال نعم خطواتال م
غير قابلة 

 للتطبيق
1 

 
التأكد من أن جميع التجهيزات صحيحة وبحالة عمل بحسب 

 .أدلة التشغيل
   

 .أجهزة القياس عند استخدامها لقياس القيم الكهربائيةضبط  2
 
 
 
 

   

3 
جهد ( عند كل قيمة لLVو ZIو in I)قيمة كل من قراءة 
 .(3في الجدول ) وتسجيلها inVالدخل

   

    في ورقة الرسم في دفترك inVو  LVرسم العالقة بين التوتر 4

5 
بحسب البيئة  تطبيق إجراءات السالمة المهنية وحماية 

 ل.تعليمات مكان العم
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 االختبار العملي للوحدة
 ساعة 4 تقويم موجة كاملة جسرية بناء دارة اسم االختبار

 األداء المطلوب في االختبار:
 رسم الدرة  1-
 تحضير مستلزمات تمرين االختبار2- 
 تقويم موجة كاملة جسريةبناء دارة3- 
 على جهاز راسم االشارة اظهار اشارة توتر دخل الدارة4- 
 اشارة توتر خرج الدارة على جهاز راسم االشارة اظهار5- 
 حساب تردد الدخل باستخدام راسم االشارة                                                                        6-
 المواد واألدوات والتجهيزات )مستلزمات األداء (: 
 .شارةاإلجهاز راسم 4- قصدير 3-كاوي    2-.فيبر مثقبة لوحة  -1

 330     مقاومة6- .(AVOجهاز قياس متعددة األغراض) 5-
 (AC)منبع تغذية كهربائية9- (4عدد)( 1N4007موحد سليكوني )100-8مكثف  -7
 (Sقاطعة) 12-(10Vوحدة تغذية تيار متناوب )محول  11- اسالك توصيل10-  

 

 األداء في ضوء المعايير اآلتية سيتم تقييم إرشادات للطالب

 سيتم تقييم األداء على ضوء المعايير اآلتية :

 اختيار العناصر المستخدمة لبناء الدارة .1-
 صالحية العناصر المستخدمة وأجهزة القياس .تحديد 2- 
 لقياس القيم الكهربائية. استخدامهاضبط أجهزة القياس عند 3- 
 . المهنية حسب تعليمات مكان العملتطبيق إجراءات السالمة 4-
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 الصفحة المحتوى
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كون، الجرمغغغغانيوم، يلكترونغغغغي مصغغغغنوع مغغغغن أنصغغغغاف النوافغغغغل مثغغغغل السغغغغيلإالترانزسغغغغتور هغغغغو عنصغغغغر 
مغغغغن قبغغغغل العغغغغالم شغغغغوكلي، وكغغغغان الختراعغغغغه حغغغغدث مفغغغغاجئ علغغغغى  1947...وقغغغغد تغغغغم اختراعغغغغه عغغغغام 

لغغغغغغغغه الصغغغغغغغغمامات لصغغغغغغغغناعة التجهيغغغغغغغغزات حيغغغغغغغغث كانغغغغغغغغت تسغغغغغغغغتخدم قب ،مسغغغغغغغغتوى التقغغغغغغغغدم التكنولغغغغغغغغوجي
 ثمنها. لكترونية التي كانت تستهلك استطاعة كبيرة إضافة إلى كبر حجمها وغالء اإل
رف عليغغغغغغغه بشغغغغغغغكل مبسغغغغغغغط  بغيغغغغغغغة التع غغغغغغغ (BJT)رمغغغغغغغن هغغغغغغغذه الوحغغغغغغغدة دراسغغغغغغغة الترانزسغغغغغغغتو  الغايغغغغغغغةان 

 .لكترونيةبحيث نستطيع فهم مبدأ عمله وبناء داراته األساسية واستخداماتها في الدارات اإل
 كون قادرًا على:يأن  المتدرب يجب على هذه الوحدةبعد االنتهاء من 

 .معرفة البنية األساسية للترانزستور 
 لكترونية األساسيةتوصيل الترانزستور في الدارات اإل. 
 يات الخواز الترانزستورنرسم منح. 
 لكترونيةاستخدامات الترانزستور في الدارات اإل. 
 اختبار الترانزستور. 
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 (BJT) الترانزستور ثنائي القطبية -1
 بنية الترانزستور 1-1

بجغغغغغغوار بعضغغغغغغها الغغغغغغبعض ، وبمغغغغغغا انغغغغغغه  نصغغغغغغف ناقلغغغغغغةطبقغغغغغغات يتغغغغغغألف الترانزسغغغغغغتور مغغغغغغن ثغغغغغغالث 
( ، اذًا يمكغغغغغغن الحصغغغغغغول علغغغغغغى نغغغغغغوعين مغغغغغغن N)و( Pيوجغغغغغغد لغغغغغغدينا نغغغغغغوعين مغغغغغغن انصغغغغغغاف النواقغغغغغغل)

 -القاعغغغغغغغغغغغغغدة  –( وتُغغغغغغغغغغغغغدعى الطبقغغغغغغغغغغغغغات الثالث)المشغغغغغغغغغغغغغع NPN( و)PNPالترانزسغغغغغغغغغغغغغتورات همغغغغغغغغغغغغغا)
 .المجمع(

 (BJT)( : بنية الترانزستور ثنائي القطبية 01-3الشكل )
( ويرمغغغغغز لغغغغغه اختصغغغغغارًا بغغغغغالحرف Emitter)بطبقغغغغغة )الباعغغغغغث أو الحغغغغغاقن(  سغغغغغمى أيضغغغغغاً يو  المشغغغغغع:

E)) الطبقغغغغغغة حقغغغغغغن الحوامغغغغغغل األكثريغغغغغغة فغغغغغغي ة ذات تركيغغغغغغز عغغغغغغال للشغغغغغغوائب ودورهغغغغغغا تغغغغغغطبق وتكغغغغغغون
 .((Bف( ويرمز لها اختصارًا بالحر  Baseوتسمى بطبقة القاعدة ) التي تليها
بالمقارنغغغغغغغغغغغة فيهاقليل الشغغغغغغغغغغغوائبكيغغغغغغغغغغغز وتكون رقيقغغغغغغغغغغغة جغغغغغغغغغغغدًا وتر وهغغغغغغغغغغغي الطبقغغغغغغغغغغغة الوسغغغغغغغغغغغطى القاعغغغغغغغغغغغدة:

الثالثغغغغغة والتغغغغغي  الطبقغغغغغةأمغغغغغا دورهغغغغغا فهغغغغغو إرسغغغغغال الحوامغغغغغل المحقونغغغغغة فيهغغغغغا إلغغغغغى  ،معالطبقاتغغغغغاألخرى
 .((C( ويرمز لها اختصارًا بالحرف Collectorتدعى بطبقة المجمع) 

أكبغغغغغغر الطبقغغغغغغات عرضغغغغغغًا حيغغغغغغث يغغغغغغتم تجميغغغغغغع الحوامغغغغغغل األكثريغغغغغغة  تكغغغغغغون طبقغغغغغغة المجمغغغغغغع المجمغغغغغغع:
 .بنية الترانزستور ثنائي القطبية ( يبين01-3فيها. والشكل )

 معًا  (والثقوباإللكترونات )على حواملشحنة  مبدأ عمله في  يعتمدألنه  القطبية ثنائيوقد ُسمي ب
القطبيغغغغغغغغغة يعتمغغغغغغغغغد علغغغغغغغغغى نغغغغغغغغغوع واحغغغغغغغغغد مغغغغغغغغغن حوامغغغغغغغغغل الشغغغغغغغغغحنةإما  ديأحغغغغغغغغغا الترانزسغغغغغغغغغتوربينمغغغغغغغغغا 

 .الثقوب()أو  (اإللكترونات)
 .(3-02مبين بالشكل )في الدارات االلكترونية كما هو  لترانزستور ثنائي القطبية لرمز وي
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 ( في الدارات االلكترونية BJT)لترانزستور ثنائي القطبية ارمز :(3-02الشكل)

حيغغغغث وضغغغغع سغغغغهم علغغغغى الباعغغغغث للداللغغغغة عليغغغغه مغغغغن جهغغغغة ولتحديغغغغد نغغغغوع الترانزسغغغغتور مغغغغن جهغغغغة 
ذا كغغغغغان اتجغغغغغاه السغغغغغهم NPNثانيغغغغغة فغغغغغإذا كغغغغغان اتجغغغغغاه السغغغغغهم للخغغغغغارج يكغغغغغون نغغغغغوع الترانزسغغغغغتور ) ( وا 

 .(PNPللداخل يكون نوع الترانزستور )
 :مبدأ العمل 1-2

تكغغغغون الحغغغغامالت االساسغغغغية مغغغغن االلكترونغغغغات الحغغغغرة وفغغغغي نصغغغغف  (Nفغغغغي مغغغغادة نصغغغغف الناقغغغغل ) 
( P( مغغغغغع طبقغغغغغة )N(تكغغغغغون الحغغغغغامالت االساسغغغغغية مغغغغغن الفجغغغغغوات ، عنغغغغغد وصغغغغغل طبقغغغغغة )Pالناقغغغغغل )

فغغغغغان االلكترونغغغغغات الحغغغغغرة والفجغغغغغوات الحغغغغغرة تتحغغغغغرك كغغغغغل منهغغغغغا باتجغغغغغاه االخغغغغغرى  ويتحغغغغغد عغغغغغددقليل 
لغغغغغغدينا منطقغغغغغغة ذات تغغغغغغوتر انحيغغغغغغاز مغغغغغغن االلكترونغغغغغغات مغغغغغغع عغغغغغغدد قليغغغغغغل مغغغغغغن الفجغغغغغغوات ، ويتشغغغغغغكل 

يعغغغغغاكس حركغغغغغة حوامغغغغغل الشغغغغغحنات وبمغغغغغا ان الترانزسغغغغغتور يتغغغغغألف مغغغغغن ثغغغغغالث طبقغغغغغات لغغغغغذلك يوجغغغغغد 
    (.منطقتي فصل االولى بين )المشع والقاعدة( والثانية بين) القاعدة والمجمع

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ثنائي القطبيةNPNعمل الترانزستور)(: 03-3الشكل )
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وحتغغغغغغى تسغغغغغغتطيع  (Nمغغغغغغن نصغغغغغغف الناقغغغغغغل ))الباعغغغغغغث( يكغغغغغغون المشغغغغغغع  (NPN)فغغغغغغي الترانزسغغغغغغتور 
اإللكترونغغغغغات الحغغغغغرة فغغغغغي المشغغغغغع اجتيغغغغغاز منطقغغغغغة الفصغغغغغل بغغغغغين )المشغغغغغع والقاعغغغغغدة( نصغغغغغل طغغغغغرف 

 (.3-03المشع الى القطب السالب كما هو موضح بالشكل )

وبسغغغغغبب التنغغغغغافر مغغغغغع القطغغغغغب السغغغغغالب تتلقغغغغغى االلكترنغغغغغات الحغغغغغرة قغغغغغوة دفغغغغغع تسغغغغغتطيع بهغغغغغا اجتيغغغغغاز 
                                                                                              (Pطقغغغغغغغغغغغغغغغغة المشغغغغغغغغغغغغغغغغع والوصغغغغغغغغغغغغغغغغول الغغغغغغغغغغغغغغغغى القاعغغغغغغغغغغغغغغغغدة المكونغغغغغغغغغغغغغغغغة مغغغغغغغغغغغغغغغغن نصغغغغغغغغغغغغغغغغف الناقغغغغغغغغغغغغغغغغل )من

ان سغغغغغغغماكة القاعغغغغغغغدة صغغغغغغغغيرة وتركيغغغغغغغز الفجغغغغغغغوات فيهغغغغغغغا قليغغغغغغغل ، لغغغغغغغذلك يتحغغغغغغغد جغغغغغغغزء صغغغغغغغغير مغغغغغغغن 
امغغغغغا بقيغغغغغة االلكترونغغغغغات فتصغغغغغل الغغغغغى منطقغغغغغة الفصغغغغغل الكترونغغغغغات المشغغغغغع مغغغغغع فجغغغغغوات القاعغغغغغدة ، 

بقغغغغى كميغغغغة الفجغغغغوات ( فغغغغي سغغغغلك القاعغغغغدة تIBالثانيغغغغة بغغغغين )القاعغغغغدة والمجمغغغغع( وبغغغغذلك يمغغغغر تيغغغغار)
فغغغغغي القاعغغغغغدة ثابتغغغغغة النغغغغغه بسغغغغغبب اعغغغغغادة االتحغغغغغاد تختفغغغغغي كغغغغغل ثانيغغغغغة كميغغغغغة مغغغغغن الفجغغغغغوات وتظهغغغغغر 

عغغغغغغغغغغغغغغغغغدة                                                               فجغغغغغغغغغغغغغغغغغوات جديغغغغغغغغغغغغغغغغغدة بسغغغغغغغغغغغغغغغغغبب مغغغغغغغغغغغغغغغغغغادرة كميغغغغغغغغغغغغغغغغغة مغغغغغغغغغغغغغغغغغن االلكترونغغغغغغغغغغغغغغغغغات لطبقغغغغغغغغغغغغغغغغغة القا
ُيوصغغغغل المجمغغغغع الغغغغى القطغغغغب الموجغغغغب لمنبغغغغع التغذيغغغغة الغغغغذي يعمغغغغل علغغغغى جغغغغذب االلكترونغغغغات ممغغغغا 

( فغغغغي ICيسغغغغاعدها علغغغغى اجتيازمنطقغغغغة الفصغغغغل الثانيغغغغة بغغغغين )القاعغغغغدة والمجمغغغغع( وبغغغغذلك يمغغغغر تيغغغغار)
 .سلك المجمع

(اكبغغغغغغغغر مغغغغغغغغن تيغغغغغغغغار المجمعبمقغغغغغغغغدار مغغغغغغغغا اتحغغغغغغغغد مغغغغغغغغن IEتيغغغغغغغغار المشغغغغغغغغع )ق نسغغغغغغغغتنتج ان بماسغغغغغغغغم
االلكترونغغغغات القادمغغغغة مغغغغن المشغغغغع مغغغغع فجغغغغوات القاعغغغغدة ، وبالتغغغغالي فغغغغان العالقغغغغة التغغغغي تغغغغربط بغغغغين 

 ((IE= IC + IBالتيارات الثالثة هي :

 
 
 
 
 
 
 
 

 ثنائي القطبية (PNP) ( : عمل الترانزستور04-3الشكل )
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 المالحظات التالية :مع االخذ بعين االعتبار  
 تيار القاعدة صغير ويصل الى عدة اجزاء بالمائة من تيار المجمع*
تغوتر التغذيغة *( الموجودة فغي الشغكل السغابق والتغالي ُتمثغل مقاومغة حمغل الترانزسغتور RLالمقاومة )*

ي بغغين) المشغغع والقاعغغدة (اصغغغر بكثيغغر مغغن تغغوتر التغذيغغة بغغين) المجمغغع والقاعغغدة ( حيغغث يبلغغر حغغوال
(0.7V( فغغغغغي الترانزسغغغغغتور المصغغغغغنوع مغغغغغن السليسغغغغغيوم و )0.3V فغغغغغي الترانزسغغغغغتور المصغغغغغنوع مغغغغغن )

   .الجرمانيوم
( تحغغغدث نفغغغس العمليغغغات الفيزيائيغغغة السغغغابقة لكغغغن تتبغغغادل فيغغغه االلكترونغغغات PNP* فغغغي الترانزسغغغتور )

ي الترانزسغتور والفجوات دوريهما ، مع عكس قطبي منبعي التغذية وكذلك اتجاهغات التيغارات المغارة فغ
 (.3-04كما هو مبين في الشكل )

  دارات الترانزستور االساسية  -2
عنغغغغغغد توصغغغغغغيل الترانزسغغغغغغتور فغغغغغغي الغغغغغغدارة يكغغغغغغون لغغغغغغه مغغغغغغدخل، حيغغغغغغث تغغغغغغدخل اإلشغغغغغغارة ويكغغغغغغون لغغغغغغه 

 –القاعغغغغغدة  -ف وهغغغغغي )المشغغغغغعأطغغغغغرا ةمخغغغغغرج حيغغغغغث تخغغغغغرج اإلشغغغغغارة ، وبمغغغغغا أن للترانزسغغغغغتور ثالثغغغغغ
الغغغغغغغغث يكغغغغغغغغون مشغغغغغغغغتركًا للغغغغغغغغدخل والثغغغغغغغغاني للخغغغغغغغغرج والث لغغغغغغغغذلك يسغغغغغغغغتخدم أحغغغغغغغغد األطغغغغغغغغراف المجمغغغغغغغغع(
 هي : سية لتوصيل الترانزستور بالدارةأسا داراتعليه توجد ثالث  بينهما،وبناءً 

 دارة المجمع المشترك - دارة المشع المشترك -  دارة القاعدة المشتركة
  دارة القاعدة المشتركة 2-1
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ( : دارة القاعدة المشتركة3-05الشكل )
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فيهغغغغغغغغا و  ( ،NPN( دارة القاعغغغغغغغغدة المشغغغغغغغغتركة للترانزسغغغغغغغغتور مغغغغغغغغن النغغغغغغغغوع )3-05يبغغغغغغغغين الشغغغغغغغغكل )
، وبغغغغغذلك ن الخغغغغغرج بغغغغغين ) المجمغغغغغع والقاعغغغغغدة (والقاعغغغغغدة (، ويكغغغغغو  المشغغغغغعيكغغغغغون دخغغغغغل الغغغغغدارة بين)

   (.الباعث والمجمع)بين  شتركةمتكون القاعدة 

 منبغغغغغغغغع التغذيغغغغغغغغةو عغغغغغغغغدة( ( بتغغغغغغغغأمين االنحيغغغغغغغغاز بغغغغغغغغين )المشغغغغغغغغع والقاUBBيقغغغغغغغغوم منبغغغغغغغغع التغذيغغغغغغغغة )
(UCC يامن االنحياز بين )(المجمع والقاعدة) 

 دارة المشع المشترك  2-2

 رةدا (3-06، ويبغغغين الشغغغكل )الغغدارات الترانزسغغغتورية اسغغغتخداماً تعتبغغر دارة المشغغغع المشغغغترك مغغغن أكثغغغر 
المشغع( و  المشع( أما الخرج فيكغون بغين )المجمغع و المشترك، وفيها يكون الدخل بين )القاعدة المشع

 .وبهذا يكون المشع مشتركًا بين الدخل والخرج 

 
 
 
 
 
 
 

 المشترك المشع( : دارة 3-06الشكل )

( القاعغغغغغغدة والمشغغغغغغع)االنحيغغغغغغاز بغغغغغغين فغغغغغغي دارة المشغغغغغغع المشغغغغغغترك (UBB)يغغغغغغامن منبغغغغغغع التغذيغغغغغغة 
دارة المشغغغغغغغغغع  تعتبغغغغغغغغغرو 0(والقاعغغغغغغغغغدةالمجمغغغغغغغغغع )( االنحيغغغغغغغغغاز بغغغغغغغغغين UCC)يغغغغغغغغغامن منبغغغغغغغغغع التغذيغغغغغغغغغة و 

 .من أكثر الدارات أستخداماً  المشترك

 دارة المجمع المشترك  2-3

وفيهغغغغغا يكغغغغغون المجمغغغغغع مشغغغغغتركًا بغغغغغين الغغغغغدخل والخغغغغغرج ويكغغغغغون الغغغغغدخل بغغغغغين ) القاعغغغغغدة والمجمغغغغغع ( 
 (3-07)الشكلوالخرج بين ) المشع والمجمع(  
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 : دارة المجمع المشترك (3-07)الشكل 
 كثيرًامن أجل التوفيق بين الممانعات دارة المجمع المشترك تستخدم و 

 منحنيات خواص الترانزستور  -3
، وتصغغغغغغغغغميم داراتغغغغغغغغغه األساسغغغغغغغغغية تقغغغغغغغغغدم الشغغغغغغغغغركات الصغغغغغغغغغانعة لتسغغغغغغغغغهيل اسغغغغغغغغغتعمال الترانزسغغغغغغغغغتور

والغغغغغدارة المبينغغغغغة  ،المشغغغغغترك األكثغغغغغر اسغغغغغتخداماً  المشغغغغغعمنحنيغغغغغات مميغغغغغزة لكغغغغغل ترانزسغغغغغتور فغغغغغي دارة 
 ة يمكن قياسها بطريقة بسيطة وهي:( تبين أن هناك أربعة عناصر مهم3-08بالشكل)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قياس التيارات والجهود في دارة الباعث المشترك( :3-08الشكل )
BEU :. التوتر بين القاعدة والمشع 

BI  :. تيار القاعدة 
CEU :. التوتر بين المجمع والمشع       CI :  . تيار المجمع 
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 لدخلخواص امنحني  3-1
( وتيغغغغغغار الغغغغغغدخل UBE) ُيمثغغغغغغل منحنغغغغغغي خغغغغغغواز الغغغغغغدخل العالقغغغغغغة بغغغغغغين جهغغغغغغد الغغغغغغدخل 
(IB( عند ثبات جهد الخرج )UCE( كما هو مبين في الشكل )3-09: ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( BJT)للترانزستور منحني خواز الدخل( 3-09الشكل )
  للترانزستوران منحني خواز الدخل(BJT )  0الثنائي  منحني خوازيشبه 
 (يمغغغغر تيغغغغارIB أي  -( فغغغغي القاعغغغغدة فغغغغي حالغغغغة االنحيغغغغاز االمغغغغامي لوصغغغغلة )القاعغغغغدة )المشغغغغع

( بالنسغغغغبة للترانزسغغغغتور المصغغغغنوع مغغغغن الجرمغغغغانيوم V 0.3عنغغغغد وصغغغغول جهغغغغد الغغغغدخل الغغغغى )
 ترانزستور المصنوع من السيليكون( للV 0.7و)

 

تغير تيار القاعدة عند توتر )مجمع هي النسبة بين تغير توتر الدخل الى  مقاومة الدخل  3-2
 مشع( ثابت وتعطى بالعالقة التالية : -
(1) 
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 ( : حساب قيمة مقاومة الداخل من منحني خواز الدخل 3-10الشكل )           
مقاومغغغغغغة الغغغغغغداخل مغغغغغغن منحنغغغغغغي خغغغغغغواز الغغغغغغدخلكما هغغغغغغو موضغغغغغغح فغغغغغغي  ويمكغغغغغغن اسغغغغغغتنتاج قيمغغغغغغة

 لتوتر الدخلنحدد قيمتين بداية  :مثااًل على ذلك(اعاله ونأخذ 3-10الشكل)
  IB1=8Aفتكون قيمة تيار الدخل المقابلة ((UBE1=550mv*االولى
 وقيمة تيار الدخل المقابلة (UBE2=650mv) *الثانية

 IB2=50AUBE2 -UBE1= 650- 550 = 100 mv =UBE 
IB = IB2-IB1 = 50 – 8 = 42A  

 Ω= 2.38K6-10/423-10= 100BI/BEUنجد :( 1وبالتعويض في العالقة )
 
 الخرج خواص  منحنيات 3-3
( عند IC( وتيار الخرج )UCEخرج )العالقة بين جهد ال خرجخواز ال اتمثل منحنيتُ 

(  BJT)( منحني الخرج لترانزستور 3-11( ، ويوضح الشكل )IBثبات تيار الدخل )
 : في دارة المشع المشترك
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 ( BJT)منحنيات خواز الخرج للترانزستور : (3-11الشكل )
اسغغغغغتمرار *(ICتغغغغغادي الغغغغغى زيغغغغغادة كبيغغغغغرة فغغغغغي تيغغغغغار المجمغغغغغع ) (IBن الزيغغغغغادة فغغغغغي تيغغغغغار الغغغغغدخل )ا*

المجمغغغغغع( اماميغغغغغًا ويصغغغغغل  -تغغغغغادي الغغغغغى انحيغغغغغاز وصغغغغغلة )القاعغغغغغدة (IBالزيغغغغغادة فغغغغغي تيغغغغغار الغغغغغدخل )
ان *تيغغغغغغغار الخغغغغغغغرج )المجمغغغغغغغع( الغغغغغغغى قيمتغغغغغغغه القصغغغغغغغوى ويصغغغغغغغبح الترانزسغغغغغغغتور فغغغغغغغي حالغغغغغغغة اشغغغغغغغباع 

بعغغغغغد حالغغغغغة االشغغغغغباع ال تغغغغغادي الغغغغغى زيغغغغغادة ملحوظغغغغغة فغغغغغي  (IB)اسغغغغغتمرار الزيغغغغغادة فغغغغغي تيغغغغغار الغغغغغدخل 
 (.ICتيار الخرج )

ير التوتر بين )المجمع والمشع( الى تغير تيار المجمع هي النسبة بين تغ مقاومة الخرج 3-4
 عندتيار قاعدة ثابت وتعطى بالعالقة التالية :

 

 (2) 
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 الخرج( : حساب قيمة مقاومة الخرج من منحني خواز 3-12الشكل )
ولتكن          مقاومة الداخل من منحني خواز الدخل عند قيمة معينة لتيار القاعدة ويمكن استنتاج قيمة

(0.15 mA( كما هو موضح في الشكل )اعاله3-12 ): 
 نحدد قيمتين لتيار الخرج  

 UCE1=2 Vلمقابلةالتوتر بين المجمع والمشع افتكون قيمة  ((IC1=25mAاالولى *
 لمقابلةالتوتر بين المجمع والمشع افتكون قيمة ((Ic2=35mA*الثانية

UCE2=26VUcE2-UcE1= 26- 2 = 24V=UcE 
IC = IC2- IC1 = 35 – 25 = 10mA 

 =Ω= 2.4K 3-10= 24/10BI/BEURin( نجد :  2وبالتعويض فيالعالقة )
مختلفة  ة(مثاًلنحصل على قيم mA 0.2العملية السابقة عند قيمة ثانية لتيار القاعدة  ) ااذا كررن

 القاعدة.تيار قيمة مقاومة الخرج تتغير مع تغير قيمة لمقاومة الخرج  أي ان 
 منحنيات التحكم  3-5

ثبغغغغات التغغغغوتر ( عنغغغغد IB(  وتيغغغغار الغغغغدخل )ICُتمثغغغغل منحنيغغغغات الغغغغتحكم العالقغغغغة بغغغغين تيغغغغار الخغغغغرج)
، وتكغغغغغون العالقغغغغغة (IB)كتغغغغغابع لتيغغغغغار القاعغغغغغدة(IC)وتعطغغغغغي تيغغغغغار المجمغغغغغع (المجمغغغغغع والمشغغغغغع)بغغغغغين

امغغغغغغغغا فغغغغغغغغي بغغغغغغغغين التيغغغغغغغغارين المغغغغغغغغذكورين غيغغغغغغغغر خطيغغغغغغغغة فغغغغغغغغي ترانزسغغغغغغغغتورات االسغغغغغغغغتطاعة الكبيغغغغغغغغرة  
الشغغغغغكل  الترانزسغغغغغتورات ذات االسغغغغغتطاعة الصغغغغغغيرة فتكغغغغغون العالقغغغغغة خطيغغغغغة كمغغغغغا هغغغغغو مبغغغغغين فغغغغغي

(13-3:) 
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 (: منحنيات التحكم لترانزستور االستطاعة الصغيرة3-13الشكل )

 لتحكم يمكن استنتاج تكبير التيارومن منحنيات ا

 

 تكبير التيار 3-6
الغغغغغى التغيغغغغغر فغغغغغي تيغغغغغار  (IC)يعغغغغغرف تكبيغغغغغر التيغغغغغار بانغغغغغه النسغغغغغبة بغغغغغين التغيغغغغغر فغغغغغي تيغغغغغار المجمغغغغغع 

 ( ويعطى بالعالقة التالية :Bمشع( ثابت يرمز له ) -عند توتر )مجمع (IB)القاعدة
 
(3) 
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 حساب تكبير التيار من منحني التحكم( : 3-14الشكل )

التيغغغغغار مغغغغغن منحنغغغغغي الغغغغغتحكم عنغغغغغد قيمغغغغغة معينغغغغغة للتغغغغغوتر بين)المجمغغغغغع ويمكغغغغغن اسغغغغغتنتاج قيمغغغغغةتكبير 
 ( اعاله.14-3( كما هو موضح في الشكل )V 10والمشع( ولتكن )

 (IB)القاعدةنحدد قيمتين لتيار 
 ((Ic1=23mA لمقابلةا تيار المجمعفتكون قيمة  ((IB1=0.1mAاالولى *

 :لمقابلةتيار المجمع افتكون قيمة  ((IB2=0.2mA*الثانية
Ic2=45mA))IC2-IC1= 45-23= 22 mA=IC 

IB = IB2- IB1 = 0.20.1 = 0.1 mA 
 نجد : (3وبالتعويض في العالقة )
                         B=IC/IB= 22/0.1= 220 
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 استخدامات الترانزستور -4
             ان اهم االستعماالت والتطبيقات العملية للترانزستور ثنائي القطبية هي :                                                         

                                                                                             .ر إشارةيكبت *
 . في الدارة ظيفةوذلك حسب  نوع الترانزستور وو  كترونيلإمفتاح ك *
 لكترونيإالترانزستور كمفتاح   4-1
 : (3-15لكتروني كما هو مبين في  الشكل )إستخدم الترانزستور كمفتاح يُ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الترانزستور كمفتاح الكتروني(:3-15الشكل )
ويمتاز الترانزستور كمفتاح حيث يتم التحكم بعمل الترانزستور عن طريق المقاومة المتغيرة ، 

 لكتروني بأنه:إ
 سريع الوصل والفصل 
 وجد فيه أجزاء متحركةت ال 
  اإلشارات الكهربائيةً كافة بيعمل 

 فحص الترانزستور وتحديد أطرافه  4-2
 تغغغغغوتر مرتفغغغغغع ..( –تيغغغغغار مرتفغغغغغع  –لعغغغغغدة أسغغغغغباب )حغغغغغرارة مرتفعغغغغغة  تلغغغغغف الترانزسغغغغغتورييمكغغغغغن أن 
المجمغغغغغغغع(  -المشغغغغغغغع( او )القاعغغغغغغغدة  -)القاعغغغغغغغدة تصغغغغغغغبح إحغغغغغغغدى وصغغغغغغغلتي الترانزسغغغغغغغتور  وبالتغغغغغغغالي

مفتوحغغغغغغغغة الغغغغغغغغدارة أو مقصغغغغغغغغورة الغغغغغغغغدارة وفغغغغغغغغي بعغغغغغغغغض األحيغغغغغغغغان يصغغغغغغغغبح الترانزسغغغغغغغغتور بكاملغغغغغغغغه دارة 
 الترانزستور منها: لفحز طرقهناك عدة ر، و أو ذات مقاومة صف(SHORT)قصر
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 األوم متر  الترانزستور ومعرفة نوعه باستخدام جهاز اختبارأ  -4-2
بما ان الترانزستور يتكون من ثالث طبقات من مادة نصف ناقلة لذلك فان دارته المكافئة تتألف 

 :(3-16لشكل)في اتعاكس كمامالالتسلسل ثنائيين موصلين على  من
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 للترانزستورالتركيب المكافئ (: 3-16الشكل )
اذا اشغغغغغغغارة مقيغغغغغغغاس االوم عنغغغغغغغد فحغغغغغغغز الثنغغغغغغغائي السغغغغغغغليم فانغغغغغغغه يجغغغغغغغب ان ال ياشغغغغغغغر عنغغغغغغغد عكغغغغغغغس 

 قطبيته، وبناًء عليه يمكن تحديد اطراف الترانزستور كما يلي :  
 : فغغغغغغغي حالغغغغغغغة ) المشغغغغغغغعوكغغغغغغغل مغغغغغغغن المجمغغغغغغغع و  هغغغغغغغاوبينمقاومغغغغغغغة منخفضغغغغغغغة بينتكغغغغغغغون ال القاعغغغغغغغدة

 فانه الياشر، أما إذا عكسنا األقطاب ياشرمقياس االوم انأي ( التوصيل األمامي 

 : كمغغغغغا مغغغغغر معنغغغغغاالحغغغغغالتين  كلتغغغغغاوالمجمغغغغغع فغغغغغي  المشغغغغغعقاومغغغغغة مرتفعغغغغغة بغغغغغين مال المشغغغغغع والمجمغغغغغع 
 :هما لترانزستور علىنوعينا فإن

NPN  نحو الخارج اً متجه المشع: ويكون سهم 
PNP  لنحو الداخ اً متجه المشع: ويكون سهم 

 :نوع الترانزستور كما يليويمكن معرفة 
  مقاومغغغغغة منخفضغغغغغة  اشغغغغغار الغغغغغىإذا كغغغغغان القطغغغغغب الموجغغغغغب لمقيغغغغغاس األوم موجغغغغغودًا علغغغغغى القاعغغغغغدة و

 (NPN)والمجمع  فالترانزستور من نوع  المشعمع 
  مقاومغغة منخفضغغة مغغع  اشغغار الغغىأمغغا إذا كغغان القطغغب السغغالب للمقيغغاس األوم موجغغودًا علغغى القاعغغدة و

المقاومغغغة بغغغين أطغغغراف  قيمغغغة( 3-17ويبغغغين الشغغغكل )،(PNP)والمجمغغغع  فالترانزسغغغتور مغغغن نغغغوع  المشغغغع
 هعلى تلف دليل الموجودة في الشكل هو  المقاوماتالسليم، ان أي اختالف مع قيم الترانزستور 
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 لترانزستورا بين أطرافاتالصحيحة المقاوم قيم( :17-3الشكل )
المشغغغغع هغغغغو  اً الترانزسغغغغتورات المعدنيغغغغة يكغغغغون فيهغغغغا الطغغغغرف الغغغغذي يحغغغغوي نتغغغغوءوجغغغغد أنغغغغواع مغغغغن ت* 

   والطرفالموصول مع الجسم المعدني هو المجمع، والطرف الثالث هو القاعدة
هغغغغغو فالمجمغغغغغع امغغغغغا والقاعغغغغدة  المشغغغغغعطرفغغغغان همغغغغغا  لهغغغغغاوجغغغغد أنغغغغغواع مغغغغغن الترانزسغغغغتورات المعدنيغغغغغة ت*

 .جسم الترانزستور المعدني
 الترانزستور اليًا بوساطة جهاز فاحز الترانزستورويمكن فحز 

ـــــاحص الترانزســـــتورب -4-2 يمكننغغغغغا فغغغغغاحز الترانزسغغغغغتور مغغغغغن تحديغغغغغد صغغغغغالحية الترانزسغغغغغتور  ف
، غيل الساكن)المسغغغغغغتمر( للترانزسغغغغغغتوراضغغغغغغافة الغغغغغغى قيغغغغغغاس عوامغغغغغغل التشغغغغغغ ونوعغغغغغغه ومعرفغغغغغغة اطرافغغغغغغه

كثيغغغغغغرة ومتعغغغغغغددة لفغغغغغغاحز يوجغغغغغغد انغغغغغغواع ونسغغغغغغتطيع فحغغغغغغز الترانزسغغغغغغتور ضغغغغغغمن دارتغغغغغغه وخارجهغغغغغغا 
 ( يبين الشكل الحقيقي لنوع منها :3-18الشكل ) ،الترانزستور

 
 
 
 
 
 
 

 :فاحز الترانزستور(3-18الشكل )
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يختلغغغغف تصغغغغميم الواجهغغغغة األماميغغغغة مغغغغن جهغغغغاز إلغغغغى آخغغغغر ولكنهغغغغا  قغغغغدللجهــــاز:  الواجهــــة االماميــــة
الواجهغغغغغغغغة االماميغغغغغغغغة لفغغغغغغغغاحز ( يبغغغغغغغغين 3-19والشغغغغغغغغكل ) تحكغغغغغغغغم متشغغغغغغغغابهة مفغغغغغغغغاتيحجميعغغغغغغغغًا تحغغغغغغغغوي 

(LTC- ترانزسغغغغغغغغتور 
: 906 A )

 
 
 
 
 
 
 
 

 (LTC-906 A( : الواجهة االمامية لفاحز ترانزستور )3-19الشكل )

 وتحتوي على المفاتيح التالية: 
 ( والوضع الثالث في الوسط لفحز بطارية الجهاز0FF/ONمفتاح التشغيل ) 1-
 ثنائي( -وع العنصر )ترانزستورنمفتاح اختيار 2-

 التشغيل وله وضعان : وعنمفتاح اختيار 3-

* (AUTOلتحديد صالحية الترانزستور ) 

 * لقياس عوامل الترانزستور في حالة التشغيل الساكن

 سوكة الترانزستور : -4

 اذا كان الترانزستور خارج الدارة ندخل اطرافه في تماسات السوكة *

 كابالت السوكة الى اطرافه*اذا كان الترانزستور ضمن الدارة نوصل 

 (HIGHقيادة عالية )-(LOWمفتاح القيادة )تحديد التيار(: قيادة منخفضة ) 5-
 (0FF/ONمفتاح التنبيه الصوتي : ) 6-
 المنبه الصوتي: يصدر صوتًا عندما يكون العنصر المختبر صالحاً  7-
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ه صالحية الترانزستور ماشر الحالة: يتكون من ثالثة ثنائيات مشعة للضوء، نحدد من خالل 8-
 .(PNP( او )NPNونوعه )

 ماشر القاعدة :يتكون من ثالثة ثنائيات مشعة للضوء،نحدد من خالله قاعدة الترانزستور 9-
 (PNP( او )NPNمفتاح اختيار االستقطاب : له وضعيتان حسب نوع الترانزستور) 10-
 مفتاح انتقاء المقياس : وله ثالثة اوضاع 11-

 فرق التوتر بين القاعدة والمشع* وضع قياس 

 *وضع قياس التيار المستمر بين المجمع والمشع في حالة قاعدة مفتوحة

 * وضع قياس عامل تكبير التيار المستمر
 مفتاح المجال : للتحكم بتكبير مجال القياس وله ثالثة اوضاع-12

التشغيل الساكن ونقيس به ( : نقيس به قيم وعوامل الترانزستور في حالة METERالمقياس ) 13-
 ايضًا توتر بطارية الفاحز او توتر وحدةالتغذية المستخدمة عوضًا عن البطارية

 بزال ضبط صفر المقياس : نضبط به المقياس ميكانيكيًا عند اطفاء الجهاز 14-
 (9V- DCمأخذ التغذية الخارجي : ) 15-
 حمالة الجهاز 16-
 ريةالبطاعلبة  17-

( ، لغغغغذلك يجغغغغب 9Vان تغغغغوتر البطاريغغغغة الغغغغذي يعطغغغغي قياسغغغغًا جيغغغغدًا هغغغغو ): هــــازاختبــــار بطاريــــة الج
فحغغغغز البطاريغغغغة فغغغغي البدايغغغغة باتبغغغغاع مغغغغا يلغغغغي : نضغغغغع مفتغغغغاح التشغغغغغيل فغغغغي الوسغغغغط ، فغغغغاذا كانغغغغت 
القغغغغغغراءة فغغغغغغي المجغغغغغغال الجيغغغغغغد تكغغغغغغون البطاريغغغغغغة صغغغغغغالحة ، امغغغغغغا اذا كانغغغغغغت القغغغغغغراءة اقغغغغغغل مغغغغغغن الجيغغغغغغد 

ديل البطاريغغغغغغة مغغغغغغع االنتبغغغغغغاه جيغغغغغغدًا الغغغغغغى االسغغغغغغتقطاب تكغغغغغغون البطاريغغغغغغة غيغغغغغغر صغغغغغغالحة ، ويجغغغغغغب تبغغغغغغ
 .الصحيح للبطارية الجديدة داخل علبة البطارية واال تلف فاحز الترانزستور

يغغغغتم تحديغغغغغد القاعغغغغغدة باختبغغغغغار صغغغغالحية الترانزسغغغغغتور وللتمييغغغغغز بغغغغغين  :تحديـــــد اطـــــراف الترانزســـــتور
 المجمع والمشع نقوم بما يلي :

 نضع القاعدة في تماسها بالسوكة 

 ( نضع المجمع والمشع في التماسين االخرين ونقيس عامل تكبير التيار المستمرhFE) 

 ( نعكس وضع المجمع والمشع ونقيس عامل تكبير التيار المستمرhFE) 
 ( تنقز اذا وصلنا المجمع بداًل من المشع لذلك فان القراءة االكبر في القياسين hFEوبما ان قيمة)

 .مكانه الصحيح تاكد ان كل طرف في السابقين
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 استخراج المواصفات الفنية للترانزستور باستخدام كتب المكافئات -5

 وترتغغغغغب الشغغغغغركات الصغغغغغانعة  هغغغغغذه لغغغغغهوبدائالترانزسغغغغغتور  مواصغغغغغفاتعلغغغغغى  وي كتغغغغغب المكافئغغغغغاتحغغغغغت
 :وسنأخذالشركات االوربية مثااًل على ذلك  من األحرف واألرقام مجموعةلمواصفات في ا

 : الشركات األوربية
م كغغغغل ترانزسغغغغتور بحغغغغرف أو حغغغغرفين يعقبهمغغغغا أعغغغغداد متسلسغغغغلة وقغغغغد تكغغغغون األعغغغغداد مالفغغغغة مغغغغن يغغغغرق   

 لاألو ه الطريقغغغغغغة، حيغغغغغغث يشغغغغغغير الحغغغغغغرف يوضغغغغغغح هغغغغغغذ (1)أرقغغغغغغام والجغغغغغغدول  ةرقمغغغغغغين أو ثالثغغغغغغ

(A)أو(B)لترانزستوراتطبيقات نزستور والحرف الثاني يشير إلى إلى نوع مادة الترا: 
 (1)الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
األرقام بعد الحرفين فهي تميز الترانزستور من أجل تحديد مواصفاته الفنية وذلك بالعودة الى  أما

 .يبين المواصفات الفنية لبعض الترانزستورات(000في الصفحة ) (2)الجدول، و  كتب المكافئات
وماهي الترددات التي يعمل  ((BC107الترانزستور: ماهي المادة نصف الناقلة المصنوع منها مثال

                 عليها ثم حدد بدائله )مكافئاته( :                                                                                             
ترانزستور ترددات سمعية  :Cليكونيس نصف الناقلة المادة: B( نجد1بالرجوع الى الجدول )

بديل )مكافئ(  نحصل على  -(2الجدول ) –لقدرةوبالعودة إلى كتب المكافئاتامنخفضة
( ايضًا على 2( ويمكن ان نحصل من الجدول )BC547(و)BC182وهما) ((BC107الترانزستور

 (.... UCEmax( و )ICmaxمثل )(BC107)المواصفات الفنية للترانزستور 
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 (2)الجدول
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 ة:وءخطمالعبارات ال عندأجب بكلمة صح عن العبارات الصحيحة وخطأ السؤال األول: 

 .مساحة طبقة المجمع اكبر من مساحة طبقة المشع  -1
 .بتوتر سالب  (NPNيتم تغذية المشع في ترانزستور ) - 2
                 .بتوتر موجب  (NPNيتم تغذية المجمع في ترانزستور ) - 3 

 .يمكن استخدام الترانزستور كمفتاح الكتروني  4-
 يتكون الترانزستور من ثالث طبقات نصف ناقلة من نوع واحد. -5

 .دارة القاعدة المشتركة اكثر دارات الترانزستور استخدامًا هي 6-
 في دارة القاعدة المشتركة يكون الحمل موصول المشع. 7-
 فاحز الترانزستور.يمكن تحديد اطراف الترانزستور بواسطة  8-
                                                                                                                                        تكون المقاومة عالية بين القاعدة والمشع في حالة التوصيل االمامي.                                                               9-
 .تكون المقاومة منخفضة بين القاعدة والمشع في حالة التوصيل االمامي -10

 ختر اإلجابة الصحيحةاالسؤال الثاني: 
 ( في الدارات االلكترونية هو:NPN الرمز الصحيح للترانزستور)-1

  )د(  )ج(  )ب(  )أ(
 الدارات االلكترونية هو :( في NPN الرمز الصحيح للترانزستور) 2 -

  )د(  )ج(  )ب(  )أ(
 السهم الموجود على رمز الترانزستور يدل على : -3

 ال يدل على شيء )د( Cالمجمع  )ج( Eالمشع )ب( Bالقاعدة  )أ(
 الدخل في دارة القاعدة المشتركة للترانزستور بين : -4
 كل ما ذكر خطأ )د( المشع -المجمع  )ج( المشع -القاعدة  )ب( المجمع -القاعدة  )أ(
 الخرج في دارة المجمع المشترك بين  : -5
 كل ما ذكر خطأ )د( المشع -المجمع )ج( المشع -القاعدة  )ب( المجمع -القاعدة  )أ(
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 نسبة الشوائب قليلة في طبقة : تكون – 6
 صحيح ذكركل ما  )د( المشع )ج( المجمع )ب( ةالقاعد )أ(

 الترانزستور ثنائي القطبية في بنيته على :يحتوي  –7
 اربعة ثنائيات  )د( ثالثةثنائيات )ج( ثنائيين )ب( ثنائي واحد )أ(

 الترانزستور ثنائي القطبية في عمله على :يعتمد  -8
 صحيح ذكركل ما  )د( االلكترونات والفجوات )ج( الفجوات فقط )ب( االلكترونات فقط )أ(

 الترانزستور المصنوع من الجرمانيوم يساوي :توتر فتح  -9
  0.12V )د( 0.9V  )ج( 0.7V  )ب( V 0.3  )أ(

 توتر فتح الترانزستور المصنوع من السيليكون يساوي : -10
  0.12V )د( 0.9V  )ج( 0.7V  )ب( V 0.3  )أ(

 ُتمثل منحنيات التحكم العالقة بين : -11
 كل ما ذكر خطأ )د( UBEو IB)ج( IBو  IC)ب( UCEو IC )أ(

 تكبير التيار هو النسبة بين : -12
 كل ما ذكر خطأ )د( UBEو IB)ج( IBو  IC)ب( UCEو IC )أ(

 يحتوي الترانزستور ثنائي القطبية في تركيبه على : –13
 اربع وصالت )د( ثالث وصالت )ج( وصلتين )ب( وصلة واحدة )أ(

 المعدني هو :الجسم المعدني للترانزستور  -14
 كل ما ذكر خطأ )د( المجمع )ج( المشع )ب( القاعدة )أ(

 تستخدم للتوفيق بين الممانعات دارة : -15
 صحيح ذكركل ما  )د( ع المشتركجمالم)ج( ةالمشتركالقاعدة)ب( المشع المشترك )أ(
 في الترانزستور ثنائي القطبية تكون تغذية القاعدة :-16

 امامية وعكسية )د( امامية او عكسية )ج( عكسية)ب( امامية)أ(

 ة:ئي القطبية تكون تغذية القاعدفي الترانزستور ثنا  -17

 امامية وعكسية )د( امامية او عكسية)ج( عكسية )ب( امامية )أ(
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  امأل الفراغات التالية بما يناسبها  من كلماتلسؤال الثالث: ا

مقاومغغغغغغغة  اشغغغغغغغار الغغغغغغغىموجغغغغغغغودًا علغغغغغغغى القاعغغغغغغغدة و  ).......(إذا كغغغغغغغان القطغغغغغغغب الموجغغغغغغغب لمقيغغغغغغغاس 
أمغغغغغغغا إذا كغغغغغغغان القطغغغغغغغب  ع )........(نغغغغغغغو والمجمغغغغغغغع  فالترانزسغغغغغغغتور مغغغغغغغن  المشغغغغغغغعمنخفضغغغغغغغة مغغغغغغغع 

والمجمغغغغغع   المشغغغغغعمقاومغغغغغة منخفضغغغغغة مغغغغغع  اشغغغغغار الغغغغغىلمقيغغغغغاس موجغغغغغودًا علغغغغغى القاعغغغغغدة و لالسغغغغغالب 
يغغغغغغغة للترانزسغغغغغغغتور ان اهغغغغغغغم االسغغغغغغغتعماالت والتطبيقغغغغغغغات العمل )........( فالترانزسغغغغغغغتور مغغغغغغغن نغغغغغغغوع 

 قطبية هي : ).......( و).......(ثنائي ال

 اجب عن السؤالين التاليين: الرابعالسؤال 

 عدد دارات الترانزستور االساسية ثم ارسم دارة المشع المشترك واذكر ميزاتها -1 

 اشرح مبدأ عمل الترانزستور ثنائي القطبية 2- 

 التاليين حل التمرينين: الخامسالسؤال 

عنغغغد تطبيغغغق  IB1= 0.138mA مقاومغغغة دخغغغل الترانزسغغغتور اذا كغغغان تيغغغار دخلغغغه احسغغغب -1
يصغغغغغبح   (0.1V( وعنغغغغغد زيغغغغغادة تغغغغغوتر الغغغغغدخل بمقغغغغغدار )UBE1= 0.65Vتغغغغغوتر دخغغغغغل )
 .IB2= 0.313mA  2تيار القاعدة 

وتيغغغار خرجغغغه   IB1= 0.1mAاحسغغغب تكبيغغغر التيغغغار للترانزسغغغتور اذا كغغغان تيغغغار دخلغغغه   -2
يصغغغغغغبح تيغغغغغغار  (0.1mAبمقغغغغغغدار )وعنغغغغغغد زيغغغغغغادة تيغغغغغغار القاعغغغغغغدة   IC1=23mAالمقابغغغغغغل    
 .IC2=48mAمجمعه    
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 /1بطاقة التمرين العملي رقم /

 ساعة 4 الزمن بمقياس االوم فحص الترانزستور اسم التمرين

 
 األهداف األدائية للتمرين )مضمون األداء (:

 أن يصبح المتدرب قادرًا على :

 .الترانزستورتحديد أطراف  -1
 تحديد نوعية الترانزستور –2
 .استنتاج المواصفات الفنية للترانزستور -3

 
 المواد واألدوات والتجهيزات )مستلزمات األداء(:

 ترانزستورات مختلفة األشكال واألنواع واألحجام1-
 (AVOتر )يآفوم2- 

 كتب مكافئات الترانزستور.  3-
 

 معايير األداء: 
اطراف تحديد  امكانية*.بشكل سليم استخدام جهاز اآلفوميتر*التمرين.تجهيز مستلزمات *

امكانية تحديد نوعية الترانزستور                                                                 *الترانزستور.
                                            االستنتاج الصحيح للمواصفات الفنية                              *
 ق إجراءات السالمة المهنية.يتطب* 
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 خطوات العمل
 الرسوم التوضيحية ط الحاكمةاوالنق اتالخطو 

 حض رمستلزمات التمرين 1
 اآلفومتر على مجال األوممقياسضع  2

 مقياس االفو متر اضبط 3

4 

 : (20-3)الشكل ((C1815ختر أحد الترانزستورات للفحز وليكن ا

 

 
 
 
 
 
 

 (20-3)الشكل
 

5 

 (3-21)( الشكل1,2,3) ةالثالث الترانزستور فأطراحدد باستخدام مقياس االوم
 ( :3وسجل النتائج في الجدول رقم )

 
 (3الجدول )
 الترانزستور (1الطرف ) (2الطرف ) (3الطرف )

   C4815 

 
 
 

 
 (21-3)الشكل                                                            

 
 

 االوم مقياسد نوعية الترانزستور باستخدام حد   6

7 
 اصفاته الفنية من كتاب المكافئاتوحدد مو  (C1815)استنتج مكافئات الترانزستور
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 استخدم دليل تقييم األداء هذا كدليل إرشادي عندتنفيذك العمل.  .1
هغغغغغغذا التمغغغغغغرين  بنجغغغغغغاح ، يجغغغغغغب  تأشغغغغغغير جميغغغغغغع الخطغغغغغغوات الغغغغغغواردة والتغغغغغغي تغغغغغغم  الجتيغغغغغغاز  .2

 تطبيقها بكلمة " نعم " .
 × ".إذا كانت هناك خطوة ال يمكن تطبيقها فضع إشارة "  .3

 ال نعم خطواتال م
غير قابلة 

 للتطبيق

1 
تأكد من أن جميع التجهيزات صحيحة وبحالة عمل ال

 حسب أدلة التشغيل
   

    باستخدام مقياس االومأخذ القياسات المطلوبة  2
    أطراف الترانزستور تحديد  3
    تحديد نوعية 4

5 
تطبيق إجراءات السالمة المهنية حسب تعليمات مكان 

 العمل
   

    المحافظة على التجهيزات من حيث النظافة والتخزين 6
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

 سابقة على الترانزستورات الباقيةكرر الخطوات ال 8
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 /2بطاقة التمرين العملي رقم /

 باستخدام جهاز فاحصفحص الترانزستور  التمريناسم 
 الترانزستور

 ساعة 8 الزمن

 
 األهداف األدائية للتمرين )مضمون األداء (:

 استخدام فاحز الترانزستور في : أن يصبح المتدرب قادرًا على

 تحديد صالحية الترانزستور -1
 تحديد نوعية الترانزستور –2 
 .الترانزستور قاعدةتحديد  -3

 
 المواد واألدوات والتجهيزات )مستلزمات األداء(:

 ترانزستورات مختلفة األشكال واألنواع واألحجام1-
 دارات الكترونية تحوي ترانزستور منفذة سابقاً  2-

 جهاز فاحز ترانزستور  3-
 

 معايير األداء: 
 تجهيز مستلزمات التمرين. .1
 ز الترانزستور بشكل سليمفاحاستخدام جهاز  .2

 الترانزستور.صالحية تحديد امكانية  .3
 الترانزستور. قاعدةتحديد امكانية  .4
 امكانية تحديد نوعية الترانزستور .5
 ق إجراءات السالمة المهنية.يتطب .6
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 خطوات العمل
 الرسوم التوضيحية ط الحاكمةاوالنق اتالخطو 

 حض رمستلزمات التمرين 1

2 

 اضبط جهاز فاحز الترانزستور 
 صفر المقياسبوساطة بزال ضبط 

 ( :3-22كما في الشكل )
 
 
 

 (3-22الشكل )                                   
 تأكد من صالحية بطارية الجهاز 3

4 

                                                                          المبين في اضبط مفتاح نوع التشغيل 
 (AUTOعلى وضع )(3-22الشكل )

 
 

 (3-23الشكل )                                                           

5 

                                                                          المبين فياضبط مفتاح اختيار نوع العنصر
 (Transistorعلى وضع )(3-24الشكل )

 
 
 

 (3-24الشكل )                                        

6 

                                                                          المبين في اضبط مفتاح التنبيه الصوتي 
  (ONعلى وضع )(3-25الشكل )

 
 

 (3-25الشكل )                                      
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7 

 (ONعلى وضع )( 3-26الشكل ) المبين في مفتاح تشغيل الجهازضع 
 
 
                                                      

 (3-26الشكل )                                                            

8 

على وضع ( 3-27الشكل ) القيادة  المبين فيضع مفتاح 

(LOW) 
 
 

 ( 3-27الشكل )                                                              

9 

 : (28-3)الشكل ((C1815ختر أحد الترانزستورات للفحز وليكن ا

 

 
 
 
 
 
 

 (28-3)الشكل
 

10 

الثالثة في سوكة                                                                          (C1815 )ضع اطراف الترانزستور
 ( :3-29االختبار المبينة في الشكل )

 
 
 
 

 (3-29الشكل )                                                             
 (3-24الشكل )
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 صالحية الترانزستور دحد   11

12 
 نوع الترانزستور دحد  

13 

 قاعدة الترانزستور من بين اطرافه الثالثة دحد  

 ( :3-30المبينة في الشكل)
 
 
 
 
 

 (3-30الشكل)                                                           

14 

دارة الكترونية يشكل الترانزستور احدى عناصرها                                     ختر ا
 : (31-3)الشكلكما في 

 
 
 
 

 
 

 (3-31) الشكل                                                         

 ترانزستور الدارة الى تماسات السوكة باستخدام كابالت السوكةصل اطراف  15

 صالحية الترانزستور دحد   16

 نوع الترانزستور دحد   17

  ضمن الدارةقاعدة الترانزستور  دحد   18
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 استخدم دليل تقييم األداء هذا كدليل إرشادي عندتنفيذك العمل.  .1
هغغغغغغذا التمغغغغغغرين  بنجغغغغغغاح ، يجغغغغغغب  تأشغغغغغغير جميغغغغغغع الخطغغغغغغوات الغغغغغغواردة والتغغغغغغي تغغغغغغم  الجتيغغغغغغاز  .2

 تطبيقها بكلمة " نعم " .
 × ".إذا كانت هناك خطوة ال يمكن تطبيقها فضع إشارة "  .3

 ال نعم خطواتال م
غير قابلة 

 للتطبيق

1 
أن جميع التجهيزات صحيحة وبحالة عمل تأكد من ال

 حسب أدلة التشغيل
   

    ضبط صفر المقياس 2
    خارج الدارةالترانزستور  تحديد صالحية 3
    خارج الدارة الترانزستور تحديد نوع 4
    خارج الدارة الترانزستور قاعدةتحديد  5
    داخل الدارةالترانزستور  تحديد صالحية 6
    داخل الدارة الترانزستور نوعتحديد  7
    داخل الدارة الترانزستور قاعدةتحديد  8

تطبيق إجراءات السالمة المهنية حسب تعليمات مكان  9
 العمل

   

    المحافظة على التجهيزات من حيث النظافة والتخزين 10
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 /3بطاقة التمرين العملي رقم /

وقياس عوامل  الترانزستور تحديد اطراف  اسم التمرين
 التشغيل الساكن

 ساعة 8 الزمن

 األهداف األدائية للتمرين )مضمون األداء (:
 استخدام فاحز الترانزستور في : أن يصبح المتدرب قادرًا على

 تحديد اطراف الترانزستور -1
 (VBEقياس ) –2
 .(hEFقياس ) -3

 تحديد مادة الترانزستور 4-
 والتجهيزات )مستلزمات األداء(:المواد واألدوات 

 تم تحديد قاعدته في التمرين السابق (C1815) ترانزستورا 1-
 جهاز فاحز ترانزستور 2-

 

 معايير األداء: 
  تجهيز مستلزمات التمرين. .1
 فاحز الترانزستور بشكل سليم استخدام جهاز  .2

 الترانزستور.اطرافتحديد امكانية  .3
 الترانزستور.مادةتحديد امكانية  .4
 (VBEدقة قياس ) .5
 ( hEFدقة قياس ) .6
 ق إجراءات السالمة المهنيةيطبت .7
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 خطوات العمل
 الرسوم التوضيحية ط الحاكمةاوالنق اتالخطو 

 حض رمستلزمات التمرين  .1

2.  

 اضبط جهاز فاحز الترانزستور 
 بوساطة بزال ضبط صفر المقياس

 : (37-3كما في الشكل )
 
 
 
 

 (3-32الشكل )                                

 تأكد من صالحية بطارية الجهاز  .3

4.  

                                                                          المبين في اضبط مفتاح نوع التشغيل 
 على وضع (3-33الشكل )

(DC-PARAMETER:) 
 
 

 (3-33الشكل )                                      

 

5.  

 

 (Transistorعلى وضع )(3-34الشكل ) المبين فياضبط مفتاح اختيار نوع العنصر 
 
 
 
 
 
 

 ( 3-34الشكل )                                                            
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6.  

على وضع ( 3-35الشكل ) المبين في ضع مفتاح تشغيل الجهاز

(ON)  
 
 

 (3-35الشكل )                                                                    

7.  

 

على  (3-36المبين في الشكل ) المجالضع مفتاح اختيار 

100  : 

 
 
 

 (3-36الشكل )                                                                    

8.  

 
( المبعععين فعععي الشعععكل METERاختيعععار المقيعععاس ) ضعععع مفتعععاح

 (hEFعلى وضع ) (36-3)

 
 
 

 (3-37الشكل )                                                                                  

9.  

سوكة االختبار المبينة  ضمنضع قاعدة الترانزستور في تماسها 
 :(3-38في الشكل )

 
 
 
 
 
 
 

 (3-38الشكل )                                                                             

 ضع المجمع والمشع في التماسين االخرين بشكل غير محدد  .11

11.  

 (4الجدول )                        (100( اضربها بمئة )hEF1)اقرأ قيمة

 ( :4وسجلها في الجدول رقم )
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 بارالمجمع والمشع في تماسي سوكة االختاعكس طرفي   .12

                      ( 4وسجلها في الجدول رقم )  (100( اضربها بمئة )hEF2) اقرأ قيمة  .13

 (hEF)قارن قيمتي  .14

15.  

                                                                     ( C1815حدد اطراف الترانزستور)

 : (3-39في الشكل ) ةالمبينالثالثة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (3-39الشكل )                                                              

16.  
 (VBEعلى وضع ) (3-36( المبينفي الشكل )METERضع مفتاح اختيار المقياس )

 

 لسوكة بحيث يكون كل طرف في تماسهضع اطراف الترانزستور في تماسات ا  .17

18.  

(                                                               3-40االستقطاب المبين في الشكل )ضع مفتاح 
 على الوضع المناسب حسب نوع الترانزستور:
 
 

 (3-40الشكل )                                                    

  (VBE) اقرأ قيمة  .19

 الترانزستورالمادة المصنوع منها حدد   .21
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 استخدم دليل تقييم األداء هذا كدليل إرشادي عندتنفيذك العمل.  .1
هغغغغغغذا التمغغغغغغرين  بنجغغغغغغاح ، يجغغغغغغب  تأشغغغغغغير جميغغغغغغع الخطغغغغغغوات الغغغغغغواردة والتغغغغغغي تغغغغغغم  الجتيغغغغغغاز  .2

 تطبيقها بكلمة " نعم " .
 × ".إذا كانت هناك خطوة ال يمكن تطبيقها فضع إشارة "  .3

 ال نعم خطواتال م
غير قابلة 

 للتطبيق

1.  
تأكد من أن جميع التجهيزات صحيحة وبحالة عمل ال

 حسب أدلة التشغيل
   

    ضبط صفر المقياس  .2
    الترانزستور  تحديد اطراف  .3
    (hEF)قياس  .4
    (VBE)قياس  .5
    الترانزستور  تحديد مادة  .6

تطبيق إجراءات السالمة المهنية حسب تعليمات مكان   .7
 العمل

   

    المحافظة على التجهيزات من حيث النظافة والتخزين  .8
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 /4بطاقة التمرين العملي رقم /

 ساعة 4 الزمن منحني خواص دخل الترانزستور اسم التمرين

 

 األهداف األدائية للتمرين )مضمون األداء (:
 أن يصبح المتدرب قادرًا على :

 اخذ قراءات اجهزة القياس -1
 ( CEUبثبات التوترالدخل العالقة بين تيار وتوتر للترانزستور )رسم منحنيات الدخل  -2

 المواد واألدوات والتجهيزات )مستلزمات األداء (:
 لحام كاوي 2-فيبر مثقبة وحة ل 1-
 قصدير 3-
  اسالك توصيل 4-

   (15Vمستمر )توتر  نبعم5- 
     /3/( عددAVOجهاز قياس متعددة األغراض)-6
                          (33K)مقاومة كربونية 7-  
    (1K( و)10K)مقاومة متغيرة  8- 

 .NPN(BC 140)ليكون يترانزستور س9- 
 معايير األداء: 

 تجهيز مستلزمات التمرين -1

 المطلوبةالدارة  تنفيذ -2

 ضبط أجهزة القياس عند استخدامها لقياس القيم الكهربائية -3

 أخذ القياسات المطلوبة -4

 المنحنيات المطلوبة رسم -5

 تطبيق إجراءات السالمة المهنية حسب تعليمات مكان العمل -6
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 خطوات العمل

 الرسومات التوضيحية طالحاكمةاوالنق اتالخطو 
 حض رمستلزمات التمرين  -1

 د من أن جميع التجهيزات صحيحة وبحالة عمل حسب أدلة التشغيلتأك    -2

3-  

 :                                                                                                               (41-3)الشكل المبينة فيالدارة نفذ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 (41-3)الشكل

 1v(=CEU)حتى تحصل على توترثابت 1Kضبط المقاومة المتغيرة ا  -4

5-  

المبينة (BI)حتى تحصل على قيم تيار القاعدة  10Kضبط المقاومة المتغيرة ا
 :(5)بالجدول

 

 (5)الجدول
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 استخدم دليل تقييم األداء هذا كدليل إرشادي عندتنفيذك العمل. .1
هغغغغغغذا التمغغغغغغرين  بنجغغغغغغاح ، يجغغغغغغب  تأشغغغغغغير جميغغغغغغع الخطغغغغغغوات الغغغغغغواردة والتغغغغغغي تغغغغغغم  الجتيغغغغغغاز  .2

 تطبيقها بكلمة " نعم " .
 × ".إذا كانت هناك خطوة ال يمكن تطبيقها فضع إشارة "  .3

غير قابلة  ال نعم خطواتال م
 للتطبيق

تأكد من أن جميع التجهيزات صحيحة وبحالة عمل حسب ال 1
 أدلة التشغيل

   

    الدارة كما هو موضح بالشكل تنفيذ 2
    أخذ القياسات المطلوبة بالجدول باستخدام أجهزة القياسالمناسبة 3

لمبينة اCEUلتوتر الثابتةل قيمعندالرسم منحنيات خواز الدخل  4
 الخامسةالخطوة بالجدول في 

   

    تطبيق إجراءات السالمة المهنية حسب تعليمات مكان العمل 5
    المحافظة على التجهيزات من حيث النظافة والتخزين 6

 
  

6-  
وسجل النتائج  (5)المبينة بالجدول(BI) قاعدةالتيار لا قيمة عند كل( BEV)خذ قياسات

 بنفس الجدول

 (5)المبينة  بالجدول( CEV)توترال( لجميع قيم 4,5,6أعد الخطوات )  -7

 (5)بالجدولالمبينة ( CEV)رسم منحنيات خواز الدخل لجميع قيم التوترا  -8
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 /5بطاقة التمرين العملي رقم /

 ساعة 4 الزمن لترانزستوراخرج  منحني خواص اسم التمرين

 

 األهداف األدائية للتمرين )مضمون األداء (:
 يصبح المتدرب قادرًا على: أن
 تنفيذ الدارة المطلوبة*
 .اخذ قراءات اجهزة القياس*
 (.BI)بثبات تيار القاعدة الخرج توترو  تيار العالقة بين) رسم منحنيات الخرج للترانزستور*

 المواد واألدوات والتجهيزات )مستلزمات األداء (:
 فيبر مثقبةوحة ل1- 
  لحامكاوي  2-
  قصدير 3-
 اسالك توصيل 4-
  (15Vمستمر )توتر  نبعم 5-
   /3/( عددAVOجهاز قياس متعددة األغراض) -6

  (33K)مقاومة كربونية  7-
  (1K( و)10K)مقاومة متغيرة 8- 
 NPN(BC 140)ليكون يترانزستور س 9-

 معايير األداء: 
 مستلزمات التمرين. تحضير -1

 المطلوبةالدارة  تنفيذ -2

 .استخدامها لقياس القيم الكهربائيةضبط أجهزة القياس عند  -3

 أخذ القياسات المطلوبة. -4

 رسم المنحنيات المطلوبة. -5

 .تطبيق إجراءات السالمة المهنية حسب تعليمات مكان العمل -6
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العمل خطوات  

 الرسومات التوضيحية ط الحاكمةاوالنق اتالخطو 
 حض رمستلزمات التمرين 1
 وبحالة عمل حسب أدلة التشغيلد من أن جميع التجهيزات صحيحة تأك   2

3 

 : (42-3)الشكل في المبينة الدارةنفذ
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 (42-3)الشكل

4 
 ( 0.1mA BI =)حتى تحصل على تيار قاعدة( 10K)ضبط المقاومة المتغيرة ا
 

5 

 (6)المبينة بالجدول( CEV)توتر مالحتى تحصل على قي (1K)ضبط المقاومة المتغيرةا
 

 (6)الجدول
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 استخدم دليل تقييم األداء هذا كدليل إرشادي عندتنفيذك العمل  .1
 ة والتي تم تطبيقها بكلمة " نعم تأشير جميع الخطوات الواردذا التمرين بنجاح ، يجب هالجتياز  .2
 × ".إذا كانت هناك خطوة ال يمكن تطبيقها فضع إشارة "  .3

 ال نعم خطوات األداء المطلوب م
غير قابلة 

 للتطبيق

تأكد من أن جميع التجهيزات صحيحة وبحالة عمل حسب أدلة ال 1
 التشغيل

   

 المطلوب الدارة كما هو موضح بالشكل تنفيذ 2
 

   

 أخذ القياسات المطلوبة  3
 

   

لمبينة ( اBI)قاعدة التيار قيم رسم منحنيات خواز الخرج لجميع  4
 الخطوة الخامسةبالجدول في 

   

 المهنية حسب تعليمات مكان العملتطبيق إجراءات السالمة  5
 

   

 المحافظة على التجهيزات من حيث النظافة والتخزين 6
 

   

 

6 
 في نفس الجدول هاوسجل (6)المبينة بالجدول)CEV)توترلل قيمة عند كل )CI) خذ قياسات

7 
 (6)المبينة بالجدول  (BI) قاعدة اللجميع قيم تيار  (4,5,6)الخطوات  كرر

8 
 (6)المبينة بالجدول)BI)قاعدة الرسم منحنيات خواز الخرج لجميع قيم تيار ا
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 /6بطاقة التمرين العملي رقم /

 ساعة 4 الزمن لكترونيإالترانزستور كمفتاح  اسم التمرين

 :)مضمون األداء(للتمرين ةف األدائياهداأل
 يجب أن يصبح المتدرب قادرًا على:

 .تنفيذ الدارة المطلوبة  .1

 اخذ القراءات المطلوبة .2

 مقارنة النتائج .3
 المواد واألدوات والتجهيزات )مستلزمات األداء(:

 فيبر مثقبة وحة ل -1
   لحام كاوي -2
     قصدير -3
  اسالك توصيل -4
  (9V)توتر مستمر منبع -5
  مقياس آفومتر -6
  S1مفتاح -7
  (BC107ر)ترانزستو  -8
 /(1/عددK 6.8 ،1//عدد,K 2.2، /1/عدد1K ،2عدد 330) مقاومات كربونية -9

10- LED  
 معايير األداء: 

 للدارة  التنفيذالصحيح -1

 ضبط أجهزة القياس عند استخدامها لقياس القيم الكهربائية -2

 دقة اخذ القراءات -3

 مقارنة النتائج -4

 تطبيق إجراءات السالمة المهنية حسب تعليمات مكان العمل -5
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 العملخطوات 
 الرسومات التوضيحية الخطوات والنقاط الحاكمة

0-  
 حض رمستلزمات التمرين

 

3-  
 تأك د من أن جميع التجهيزات صحيحة وبحالة عمل حسب أدلة التشغيل

 
 

2-  

 (43-3في الشكل ) المبينةالدارة  نفذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 (43-3الشكل )                                             

 (9V)على توتروحدة التغذية المستمرة  ضبطا  -2

5-  

 (3-44المبين في الشكل )S1أغلق المفتاح 
 
 
 

 (3-44الشكل )                                                 

 ؟ ماهو وضعه،(LEDانظر الى ثنائي االشعاع الضوئي )  -6
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7-  

وسجل  (45-3الشكل ) (AVOباستخدام اآلفو )CEVالباعث -قس التوتر بين المجمع
   :النتيجة

 
V=……….. CEU 

 
 
 
 

 (3-45الشكل )                                                     

8-  

 (3-46الشكل )S1افتح المفتاح 
 
 
 

 (3-46الشكل )                                                    

 ؟ ماهو وضعه،(LEDانظر الى ثنائي االشعاع الضوئي )  -9
 

01-  
 النتيجة.(. وسجل AVO( باستخدام اآلفو)CEVالباعث) -قس التوتر بين المجمع

=………..VCEU 
 

 .؟تستنتجماذا ، ( 6,8قارن بين الخطوتين )  -00
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 استخدم دليل تقييم األداء هذا كدليل إرشادي عندتنفيذك العمل.  .1
هغغغغذا التمغغغغرين  بنجغغغغاح ، يجغغغغب  تأشغغغغير جميغغغغع الخطغغغغوات الغغغغواردة والتغغغغي تغغغغم تطبيقهغغغغا  الجتيغغغغاز  .2

 بكلمة " نعم " .
 × ".تطبيقها فضع إشارة "  إذا كانت هناك خطوة ال يمكن .3

 ال نعم خطواتال م
غير قابلة 

 للتطبيق
    التشغيلة أدل عمل حسبتتأكد أن جميع التجهيزات ال 1

    دارة الترانزستور كمفتاح الكتروني تنفيذ 2

    أخذ القياسات المطلوبة  3

    مقارنة النتائج 4

    مكان العملتطبيق إجراءات السالمة المهنية حسب تعليمات  5

    المحافظة على التجهيزات من حيث النظافة والتخزين 6
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 /7بطاقة التمرين العملي رقم /

 ساعة 4 الزمن عامل تكبير التيار المستمر للترانزستور اسم التمرين

 :)مضمون األداء(للتمرين ةف األدائياهداأل
 يجب أن يصبح المتدرب قادرًا على:

 تنفيذ الدارة المطلوبة  .1

 اخذ القراءات المطلوبة .2

 ضبط قيم التوتر .3
 المواد واألدوات والتجهيزات )مستلزمات األداء(:

 فيبر مثقبة وحة ل1-
 لحام كاوي  2- 
    قصدير 3- 
  اسالك توصيل 4-
 (10V)توتر مستمر منبع 5-

 (200mA…0و ) (10mA…0)/ 2/امبير مستمر عدد مقياس 6- 
 Sضاغطة 7- 
  ( BC140/NPN   40V/1Aر)ترانزستو 8- 
 (1.5K 2Wكربونية) ةمقاوم9- 
 (100KΩ  2Wمقاومة متغيرة خطية ) 10-
                                                                                                         (LEDثنائي اشعاع ضوئي) 11-

 معايير األداء: 
 للدارة  التنفيذالصحيح -1

 ضبط أجهزة القياس عند استخدامها لقياس القيم الكهربائية -2

 دقة اخذ القراءات -3

 استنتاج عامل التكبير -4

 تطبيق إجراءات السالمة المهنية حسب تعليمات مكان العمل -5
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 العملخطوات 

 الرسومات التوضيحية الخطوات والنقاط الحاكمة

 حض رمستلزمات التمرين 1

 التجهيزات صحيحة وبحالة عمل حسب أدلة التشغيلتأك د من أن جميع  2

4 

 (47-3في الشكل ) المبينةالدارة  نفذ
 
 
 
 
 
 
 

 (47-3الشكل )                                        

 في دارة تغذية قاعدة الترانزستورادخل كامل المقاومة المتغيرة  5

 (10V)على توتروحدة التغذية المستمرة  ضبطا 6

 التغذية الى دخل الدارةتوترصل  7

 ( Sاضغط الضاغطة ) 8

9 
( 7( وفق الجدول رقم )IBاضبط المقاومة المتغيرة  لتحصل على قيم تيار القاعدة )

 وسجل قيم تيار المجمع المقابلة في نفس الجدول:
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 ( 7الجدول رقم )                                  

 B= IC/IBاحسب عامل تكبير التيار المستمر عند كل مرحلة بالعالقة : 
 

 والحظ قيمة عامل التكبير هل هي متساوية في كل المراحل ؟ (7)انظر الى الجدول  10

 .؟تستنتجماذا ، ( 6,8قارن بين الخطوتين ) 11
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 استخدم دليل تقييم األداء هذا كدليل إرشادي عندتنفيذك العمل. .1
هغغغغذا التمغغغغرين  بنجغغغغاح ، يجغغغغب  تأشغغغغير جميغغغغع الخطغغغغوات الغغغغواردة والتغغغغي تغغغغم تطبيقهغغغغا  الجتيغغغغاز  .2

 بكلمة " نعم " .
 × ".إذا كانت هناك خطوة ال يمكن تطبيقها فضع إشارة "  .3

 
 
 
 
 
 
 
 

 ال نعم الخطوات م
غير قابلة 

 للتطبيق

    التأكد أن جميع التجهيزات تعمل حسبأدلة التشغيل 1

    تنفيذالدارة المطلوبة 2

    أخذ القياسات المطلوبة  3

    مقارنة النتائج 4

    تطبيق إجراءات السالمة المهنية حسب تعليمات مكان العمل 5

    المحافظة على التجهيزات من حيث النظافة والتخزين 6
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 الختبار العملي للوحدةا

 باستخدام الترانزستورلكترونية إبناء دارة  اسم االختبار 

 المطلوب في االختبار:األداء 
 :( 48-3)ناء دارة الترانزستور كمفتاح الكتروني كما هو مبين في الشكل ب 1-

 (LEDثنائي االشعاع الضوئي) بإنارة  التحكم2- 

 .تطبيق إجراءات السالمة المهنية حسب تعليمات مكان العمل3- 

  
 
 
 
 
 
 

 (48-3)الشكل 
 األداء(المواد واألدوات والتجهيزات )مستلزمات 

 9V )بطارية(توتر مستمر منبع5-اسالك توصيل 4-  قصدير 3-كاوي  2-فيبر مثقبة وحة ل1- 
 (AVOجهاز قياس متعددة األغراض ) 6-
 NPNترانزستور سيليكوني9- ليد ضوئي8- ( 2,2K)مقاومة ،(1K)، مقاومة(6,8K)مقاومة  7-
(BC 107 )-10  أسالك توصيل11-لوحة توصيل 

 .ناء دارة الترانزستور كمفتاح الكترونيب -1

 .ضبط أجهزة القياس عند استخدامها لقياس القيم الكهربائية -2

 وصل وفصل المفتاح ومالحظة وضع المصباح. -3

 .تطبيق إجراءات السالمة المهنية حسب تعليمات مكان العمل -4
 

 

 سيتم تقييم األداء في ضوء المعايير اآلتية للطالبإرشادات 
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الغايغغغغة مغغغغن هغغغغذه الوحغغغغدة هغغغغي دراسغغغغة العناصغغغغر الضغغغغوئية بشغغغغكل مبسغغغغط ، بغيغغغغة التعغغغغرف علغغغغى 

علغغغغغغى تطبيقاتهغغغغغغا العمليغغغغغغة ومجغغغغغغاالت اسغغغغغغتخدامها، إضغغغغغغافة إلغغغغغغى  واالطغغغغغغالععملهغغغغغغا بنيتهغغغغغغا، ومبغغغغغغدأ 
 تنفيذ بعض التمرينات العملية المتعلقة بهذه العناصر.

 بعد إنجاز هذه الوحدة يتوقع من المتدرب أن يكون قادرًا على :
 معرفة أنواع العناصر الضوئية بشكل عام.  .1
 ية.شرح بنية ومبدأ عمل ومجال استخدام المقاومة الضوئ .2
 شرح بنية ومبدأ عمل ومجال استخدام الخلية الكهروضوئية. .3
 شرح بنية ومبدأ عمل ومجال استخدام الثنائي الضوئي. .4
 شرح بنية ومبدأ عمل ومجال استخدام ثنائي اإلشعاع الضوئي. .5
 شرح بنية ومبدأ عمل ومجال استخدام الترانزستور الضوئي. .6
 لضوئية.تنفيذ التمارين العملية المتعلقة بالعناصر ا .7
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  (LDR) المقاومة الضوئية -1

تصغغغغغغنع مغغغغغغن مغغغغغغادة نصغغغغغغف ناقلغغغغغغة )سغغغغغغلفيد الكغغغغغغاديوم( التغغغغغغي تغغغغغغنقز مقاومتهغغغغغغا عنغغغغغغد تعرضغغغغغغها 
للضغغغغغغوء، حيغغغغغغث تطلىهغغغغغغذه المغغغغغغادة علغغغغغغى قاعغغغغغغدة عازلغغغغغغة بشغغغغغغكل متعغغغغغغرج )لزيغغغغغغادة سغغغغغغطح المقاومغغغغغغة 

ويتصغغغغغل طرفغغغغغا المغغغغغادة نصغغغغغف الناقلغغغغغة بتالمسغغغغغين معغغغغغدنيين يشغغغغغكالن طرفغغغغغي  المعغغغغغرض للضغغغغغوء(،
 (.4-01الشكل ) الضوئيةالمقاومة 

 
 
 
 
 

 

 
 (:صورة المقاومة الضوئية ورمزها في الدارات االلكترونية4-01الشكل )

 10MΩ))مايمكن في المكان المظلم حيث تصل إلى حوالي كبر أقيمة المقاومة الضوئية  تكون
عند شدة إضاءة  (75Ω)تسمى القيمة المظلمة،وعند تعرضها للضوء تنخفض قيمتها لتصبح

(2000LUX)  ً4-02اإلضاءة الشكلن قيمتها تتناسب عكسًا مع شدة إأي تقريبا)). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :عالقة المقاومة الضوئية بشدة اإلضاءة((4-02الشكل
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حمر والبرتقغغغغغغغغالي، وهغغغغغغغغي األللضغغغغغغغغوأينكبغغغغغغغغر مغغغغغغغغا يمكغغغغغغغغن أتكغغغغغغغغون حساسغغغغغغغغية المقاومغغغغغغغغة الضغغغغغغغغوئية 
بحاجغغغغة إلغغغغى وقغغغغت معغغغغين لالنتقغغغغال إلغغغغى قيمتهغغغغا المظلمغغغغة، ويمكغغغغن أن نطبغغغغق عليهغغغغا تغغغغوترًا مسغغغغتمرًا 

 أو متناوبًا، وتستخدم المقاومات الضوئية في دارات اإلنذار واإلنارة األوتوماتيكية.......
 تسليطها(صل عند و )الترانزستور في حالة فصل قبل تسليط اإلضاءة و لمثال األول: ا

تشغغغغغغغكل المقاومغغغغغغغة الضغغغغغغغوئية إحغغغغغغغدى مقاومتيغغغغغغغه مجغغغغغغغزئ تغغغغغغغوتر فغغغغغغغي هغغغغغغغذا المثغغغغغغغال تسغغغغغغغتخدم الغغغغغغغدارة 
 .(4-03الشكل) (Uc)وتوصاللمقاومة الضوئية إلى منبع التغذية

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ضوئية                                                                       التوتر  مجزئل العلويةمقاومة ال دارة مشع مشترك :(4-03)الشكل        

، وبمغغغغغغا أن تكغغغغغغون قيمتهغغغغغغا كبيغغغغغغرة جغغغغغغداً  P(R(قبغغغغغغل تسغغغغغغليط اإلضغغغغغغاءة علغغغغغغى المقاومغغغغغغة الضغغغغغغوئية 
وبالتغغغغالي  ،كبيغغغغر التغغغغوتر يتناسغغغغب طغغغغردًا مغغغغع قيمغغغغة المقاومغغغغة يكغغغغون التغغغغوتر علغغغغى المقاومغغغغة الضغغغغوئية

ن الترانزسغغغغغتور فغغغغغي حالغغغغغة إصغغغغغغير وغيغغغغغر كغغغغغاف لتشغغغغغغيل الترانزسغغغغغتور أي  R)1(علغغغغغى U)BE(التغغغغغوتر
تغغغغغغنخفض قيمتهغغغغغغا، ويمغغغغغغر تيغغغغغغار  P(R(فصغغغغغغل، وعنغغغغغغد تسغغغغغغليط اإلضغغغغغغاءة علغغغغغغى المقاومغغغغغغة الضغغغغغغوئية 

(Ip)  وتنخفض قيمة التوتر(Up) فيزداد التوتر)BE(U على)1(R :حيث 
1R ×1= I BEU 

 وبذلك يصبح الترانزستور موصاًل.
فغغغغي  )الترانزسغغغغتور فغغغي حالغغغغة وصغغغغل قبغغغل تسغغغغليط اإلضغغغاءة وفاصغغغغاًل عنغغغد تسغغغغليطها(المثـــال الثــــاني:

حيغغغغغغث توصغغغغغغل المقاومغغغغغغة  ،وئية والمقاومغغغغغغة الماديغغغغغغة المواضغغغغغغعتتبغغغغغغادل المقاومغغغغغغة الضغغغغغغ ا المثغغغغغغالهغغغغغغذ
 .)04-4(الشكل )CU(لى منبع التغذية إالمادية 
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 ضوئيةالتوتر  مجزئل السفليةمقاومة ال دارة مشع مشترك: (4-04)لشكل ا          

 تكغغغغغغغون قيمتهغغغغغغغا كبيغغغغغغغرة جغغغغغغغدًا وكغغغغغغغذلك (RP)قبغغغغغغغل تسغغغغغغغليط اإلضغغغغغغغاءة علغغغغغغغى المقاومغغغغغغغة الضغغغغغغغوئية 
ن الترانزسغغغغغتور فغغغغغي حالغغغغغة وصغغغغغل،وعند تسغغغغغليط اإلضغغغغغاءة علغغغغغى إ، أي (UBE)التغغغغغوتر علغغغغغى طرفيهغغغغغا
 صغغغغغغيرة أيضغغغغغاً  (UBE)تغغغغغنخفض قيمتهغغغغغا وبالتغغغغغالي تصغغغغغبح قيمغغغغغة التغغغغغوتر  (RP) المقاومغغغغغة الضغغغغغوئية

 .ن الترانزستور فاصالً إلتشغيل الترانزستور أي  فيوغير كا

 الخلية الكهروضوئية -2

تطلغغغغغغغق إلكترونغغغغغغغات عنغغغغغغغدما التغغغغغغغي تعتمغغغغغغغد فغغغغغغغي مبغغغغغغغدأ عملهغغغغغغغا علغغغغغغغى خاصغغغغغغغية  بعغغغغغغغض المغغغغغغغواد  
 اإللكترونغغغغغغات المنطلقغغغغغغة طغغغغغغردًا مغغغغغغع شغغغغغغدة اإلضغغغغغغاءةهغغغغغغذه عغغغغغغدد ،حيث تتناسغغغغغغب تتعغغغغغغرض للضغغغغغغوء
شغغغغدة التيغغغغار أو  وبغغغغذلك يمكغغغغن تحويغغغغل التغ يغغغغر فغغغغي شغغغغدة اإلضغغغغاءة إلغغغغى تغي غغغغر فغغغغي المسغغغغلطة عليهغغغغا،
 .التوتر الكهربائي

المغغغغغواد التغغغغغي لهغغغغغا الخاصغغغغغية الكهروضغغغغغوئية: الليثيغغغغغوم  والبوتاسغغغغغيوم  والسغغغغغيزيوم، واألخيغغغغغر مغغغغغن  
                                                                                                  .هو األكثر استعماالً 

مغطغغغغغغغاة بمغغغغغغغادة لهغغغغغغغا  سغغغغغغغطوانةأتتكغغغغغغغون الخليغغغغغغغة الكهروضغغغغغغغوئية مغغغغغغغن مهغغغغغغغبط علغغغغغغغى شغغغغغغغكل نصغغغغغغغف 
حساسغغغغغغغغغية كهروضغغغغغغغغغوئية مثغغغغغغغغغل أكسغغغغغغغغغيد السغغغغغغغغغيزيوم، وللمهغغغغغغغغغبط مسغغغغغغغغغاحة كبيغغغغغغغغغرة نسغغغغغغغغغبيًا إلطغغغغغغغغغالق 

كبغغغغغغر كميغغغغغغة مغغغغغغن الضغغغغغغوء علغغغغغغى أقضغغغغغغيب رفيغغغغغغع )يسغغغغغغمح بسغغغغغغقوط مغغغغغغا المصغغغغغغعد فهو أاإللكترونغغغغغغات، 
همغغغغغا غغغغغغالف زجغغغغغاجي مفغغغغغرت ب، ويحغغغغغيط  انعليهغغغغغامغغغغغن المهغغغغغبط والمصغغغغغعدقاعدة يثبت المهغغغغغبط(، ولكغغغغغل

 ( .4-05الشكل )من الهواء
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 ( : تركيب الخلية الكهروضوئية4-05الشكل )

عنغغغغغدما يسغغغغغقط الشغغغغغعاع الضغغغغغوئي علغغغغغى المهغغغغغبط تنطلغغغغغق اإللكترونغغغغغات مغغغغغن سغغغغغطحه إلغغغغغى المصغغغغغعد 
عادتهغغغغغغغا إلغغغغغغغى الموصغغغغغغغول إلغغغغغغغى  القطغغغغغغغب الموجغغغغغغغب حيغغغغغغغث يقغغغغغغغوم المصغغغغغغغعد بجمغغغغغغغع اإللكترونغغغغغغغات وا 

 .(4-06الشكل) .المهبط ثانية عبر الدارة الخارجية
 

 

 
 
 
 
 

 توصيل الخلية الكهروضوئية وتركيبها: (4-06الشكل)
مغغغغغغغن مسغغغغغغغاوئها أن تيارهغغغغغغغا و وتسغغغغغغغتخدم الخليغغغغغغغة الكهروضغغغغغغغوئية فغغغغغغغي دارات الغغغغغغغتحكم الضغغغغغغغوئي، 

 عملية التشغيلة لكافي(R) لى المقاومة ضعيف لكن قيمة التوتر ع
 (LDD)الثنائيات الضوئية -3

التوصغغغغيل  فعنغغغغدن تركيغغغب الثنغغغغائي الضغغغغوئي ال يختلغغغغف عغغغغن تركيغغغغب الثنغغغغائي العغغغغادي إال قلغغغغياًل، إ
تيغار بسغبب قغدرة خارجيغة هغذا التيغار عكسغي، ويمكغن أيضغًا أن يمغر  هالعكسي للثنائي العادي يمر في

ناقلغغة عنغغد الللمغغواد نصغغف  (الحساسغغية الضغغوئية)خاصغغية هغغذه الُيسغغتفاد مغغن ،و مثغغل الحغغرارة أو الضوء
ن منطقغغة وبالتغغالي فغغإ)العبور( للحصغغول علغغى تيغغار يمكغغن الغغتحكم بغغه بوسغغاطة الضغغوء، الفصغغل منطقغغة

كبغر كميغة مغن الضغوء مغن خغالل عدسغة أذ إليهغا الفصل في الثنائي الضغوئي تكغون ظغاهرة بحيغث ينفُغ
 .(4-07) كل )نافذة زجاجية(الشضوئية 
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 هالثنائي الضوئي وتركيب وصورة رمز(4-07) : الشكل                       

قبغغغغغل تسغغغغغليط اإلضغغغغغاءة علغغغغغى الثنغغغغغائي الضغغغغغوئي الموصغغغغغول باالتجغغغغغاه العكسغغغغغي)االنحياز العكسغغغغغي( 
 .08)-4(الشكل( dI)الظلمةتيار ر صغير في هذا االتجاه يسمى ال يمر سوى تيا

 
 
 
 

 

                                 
 
 

 : دارة ثنائي ضوئي(4-08)الشكل 

( الغغغغذي Ip)وعنغغغغد تسغغغغليط اإلضغغغغاءة علغغغغى الثنغغغغائي يغغغغزداد التيغغغغار العكسغغغغي ويسغغغغمى تياراإلضغغغغاءة 
تغغغغغغأثر بقيمغغغغغغة التغغغغغغوتر المطبغغغغغغق ييتناسغغغغغغب طغغغغغغرداً مغغغغغغع شغغغغغغدة اإلضغغغغغغاءة، إن قيمغغغغغغة تيغغغغغغار اإلضغغغغغغاءة ال 

 .(4-09)الشكل على الثنائي في االتجاه العكسي
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 يبين منحنيات خواز الثنائي الضوئي: (4-09)الشكل 

ألنغغغغغغغغه يغغغغغغغغادي إلغغغغغغغغغى للثنغغغغغغغغغائي نهيار االتصغغغغغغغغل قيمغغغغغغغغة التغغغغغغغغغوتر العكسغغغغغغغغي إلغغغغغغغغى تغغغغغغغغوتر ال  يجغغغغغغغغب أو 
،علمغغغغغغًا كثنغغغغغغائي عاديالثنغغغغغغائي الضغغغغغغوئي  يعمغغغغغغلاألمغغغغغغامي( نحياز االاألمامي)ه،وعنغغغغغغد التوصغغغغغغيل فتالإ
ن قغغغغغدرة إفغغغغغ خغغغغغارجي، علغغغغغى ثنغغغغغائي ضغغغغغوئي غيغغغغغر موصغغغغغول بمصغغغغغدرتوتر عنغغغغغد تسغغغغغليط ضغغغغغوءنغغغغغه أ

وفغغغغغي هغغغغغذه الحالغغغغغة يعمغغغغغل الثنغغغغغائي  الضغغغغغوء تسغغغغغبب إنتغغغغغاج شغغغغغحنات كهربائيغغغغغة فغغغغغي منطقغغغغغة العبغغغغغور،
ُيسغغغغغتفاد مغغغغغن هغغغغغذه الخاصغغغغغية فغغغغغي إنتغغغغغاج أنغغغغغواع خاصغغغغغة مغغغغغن الخاليغغغغغا و تغغغغغوتر، للالضغغغغغوئي كمصغغغغغدر 

 ...ت الحماية والمفاتيح الضوئيةكل عام في داراُتستخدم الثنائيات الضوئية بش، و الشمسية

   )الترانزستور في حالة وصل قبل تسليط اإلضاءة وفاصاًل عند تسليطها(المثال الثالث:
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 .: دارة مشع مشترك تحوي ثنائيًا ضوئيًافي مجزئ التوتر(4-10)لالشك            
في هغغغغغغغذه في مجغغغغغغغزئ التغغغغغغغوتر اً ضغغغغغغغوئي اً : دارة مشغغغغغغغع مشغغغغغغغترك تحغغغغغغغوي ثنائيغغغغغغغ(4-10)لالشغغغغغغغكيبغغغغغغغين 
قبغغغغغل تسغغغغغليط اإلضغغغغغاءة علغغغغغى الثنغغغغغائي  فغغغغغي دارة مجغغغغغزئ التغغغغغوتر،الثنغغغغغائي الضغغغغغوئي  ُيوصغغغغغلالحالغغغغغة 

فغغغغي قاعغغغغدة  (IB)التيغغغغار، لغغغغذلك يمغغغغر الصغغغغفر تقريبغغغغًا  مقاومتغغغغه العكسغغغغية كبيغغغغرة وتيغغغغاره يسغغغغاويكغغغغون ت
بغغغغغغغغغغه ر تسغغغغغغغغغغليط اإلضغغغغغغغغغغاءة علغغغغغغغغغغى الثنغغغغغغغغغغائي يمغغغغغغغغغغ، وعنغغغغغغغغغغد الترانزسغغغغغغغغغغتور ممغغغغغغغغغغا يجعلغغغغغغغغغغه موصغغغغغغغغغغاًل 

 . (4-10)الشكلفاصالً يجعله (مما IBمسببًا انخفاض قيمة )(Ip)التيار
في صغغغغغل عنغغغغغد تسغغغغغليطها(و : )الترانزسغغغغغتور فغغغغغي حالغغغغغة فصغغغغغل قبغغغغغل تسغغغغغليط اإلضغغغغغاءة و الرابغغغغغعالمثغغغغغال 

قبغغغغغل تسغغغغغليط  ،هغغغغغذه الحالغغغغغة يغغغغغتم وصغغغغغل الثنغغغغغائي الضغغغغغوئي علغغغغغى التسلسغغغغغل مغغغغغع قاعغغغغغدة الترانزسغغغغغتور
اإلضغغغغغاءة علغغغغغى الثنغغغغغائي الضغغغغغوئي يكغغغغغون التيغغغغغار المغغغغغار فيغغغغغه مسغغغغغاويًا الصغغغغغفر تقريبغغغغغًا ممغغغغغا يجعغغغغغل 

فغغغغي قاعغغغغدة الترانزسغغغغتور  (Ip)الترانزسغغغغتور فاصغغغغاًلوعند تسغغغغليط اإلضغغغغاءة علغغغغى الثنغغغغائي يمغغغغر التيغغغغار
موصغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاًل  ممغغغغغغغغغغغا يجعلغغغغغغغغغغغه 

-11)الشغغغغغغغغغغغغغغغغكل .(4

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 .على التسلسل مع القاعدةاً تحوي ثنائي دارة مشع مشترك:(4-11)الشكل               

 (LED) ثنائيات اإلشعاع الضوئي  -4

( او غيغغغغغر LEDالثنغغغغغائي المشغغغغغع هوثنغغغغغائي تنبعغغغغغث منغغغغغه االشغغغغغعة علغغغغغى شغغغغغكل اشغغغغغعة مرئيغغغغغة نغغغغغوع )
:                          الثنائيغغغغغغغغات المشغغغغغغغغعة للضغغغغغغغغوء بعغغغغغغغغدد محغغغغغغغغدد مغغغغغغغغن األلغغغغغغغغوان هغغغغغغغغيتتغغغغغغغغوافر  (IREDمرئيغغغغغغغغة نغغغغغغغغوع )

( يبغغغغغغغين رمغغغغغغغز الثنغغغغغغغائي 4-12( ،الشغغغغغغغكل )األزرق  -األخضغغغغغغغر -األصغغغغغغغفر -البرتقغغغغغغغالي -)األحمغغغغغغغر
 المشع : 
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 :بعض اشكال الثنائي المشع ورمزه. (4-12الشكل )                     
ن الضغغغغوء الغغغغذي يشغغغغعه الثنغغغغائي ال يعتمغغغغد علغغغغى الغغغغغالف الخغغغغارجي بغغغغل يعتمغغغغد علغغغغى أمغغغغع العلغغغغم 

الثنغغغغائي المشغغغغع ، مغغغغثاًل الثنغغغغائي المشغغغغع للغغغغون األخضغغغغر يصغغغغنع  المغغغغادة التغغغغي تصغغغغنع منهغغغغا وصغغغغلة
ثنائيغغغغات مشغغغغعة لألشغغغغعة تحغغغغت الحمغغغغراء غيغغغغر المرئيغغغغة والتغغغغي  فر أيضغغغغاً امغغغغن )فوسغغغغفيدالغاليوم( ويتغغغغو 

 تستخدم في وحدات التحكم عن بعد.
ويوجغغغغغغد ثنغغغغغغائي ثالثغغغغغغي األلغغغغغغوان حيغغغغغغث يصغغغغغغدر األلغغغغغغوان ) األحمغغغغغغر واألخضغغغغغغر واألصغغغغغغفر( ويتكغغغغغغون 

 (K)المهغغغغغغبط المشغغغغغغترك  والقطغغغغغغب األوسغغغغغغط هغغغغغغ، للضغغغغغغوء )أحمغغغغغغر وأخضغغغغغغر( مشغغغغغغعين مغغغغغغن ثنغغغغغغائيين
(1A  ) والقطغغغغغغغغغغغغغغغغغغب 

األحمغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغر  للغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغون 

 عنغغغغغد تشغغغغغغيل االثنغغغغغين معغغغغغًا يعطغغغغغي لونغغغغغًا ثالثغغغغغًا وهغغغغغو األصفرالشغغغغغكل ،للغغغغغون األخضغغغغغر (2A)والقطغغغغغب
(13-4.) 
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 ودارته المكافئة ثنائي ثالثي األلوان( :الشكل الحقيقي ل4-13) الشكل           
 
 

ن الضغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغوء أ مغغغغغغغغع العلغغغغغغغغم 
الثنغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغائي ال  الغغغغغغغغغغذي يشغغغغغغغغغغعه 
الغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغالف  يعتمغغغغغغغغغغد علغغغغغغغغغغى 
يعتمغغغغغغغغغغد علغغغغغغغغغغى  الخغغغغغغغارجي بغغغغغغغل 
تصغغغغغغغغغنع منهغغغغغغغغغا  المغغغغغغغغغغادة التغغغغغغغغغغي 
المشغغغغغع ، مغغغغغثاًل  وصغغغغلة الثنغغغغائي 
للغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغون  الثنغغغغائي المشغغغغع 
يصغغغغغغغغغغغغنع مغغغغغغغغغغغغن  األخضغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغر 

ثنائيغغغغغغات مشغغغغغغعة لألشغغغغغغعة تحغغغغغغت الحمغغغغغغراء غيغغغغغغر المرئيغغغغغغة والتغغغغغغي  فر أيضغغغغغغاً ا)فوسغغغغغغفيدالغاليوم( ويتغغغغغغو 
 تستخدم في وحدات التحكم عن بعد.

يتصرف ثنائي اإلشعاع الضوئي كثنائي عادي في التوصيل العكسي ،أما فغي التوصغيل األمغامي  
إلغغغى (PN)عبغغغر منطقغغغة العبغغغور  (N)فانغغغه يشغغغع ضغغغوءًا، حيغغغث تتغغغدفق اإللكترونغغغات الحغغغرة مغغغن الطبقغغغة 

، وتتحغغرر نتيجغغة هغغذا االتحغغاد بعغغغض والفراغغغات)الثقوب(ويغغتم االتحغغاد بغغين اإللكترونغغات  (P)الطبقغغة 
 المنبعثغة مغن الثنغائي، وتتناسغب شغدة اإلضغاءة (P)القدرة التي تتحول إلى ضوء يتسغرب مغن المنطقغة 

 .)14-4(الشكل،)fI(طردًا مع شدة التيار األمامي
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 ثنائي اإلشعاع الضوئي الخواز ل منحني : (4-14) الشكل
العالقغغغغغغغغة بغغغغغغغغين التيغغغغغغغغار االمغغغغغغغغامي وشغغغغغغغغدة االضغغغغغغغغاءة لثنغغغغغغغغائي االشغغغغغغغغعاع  (4-14)الشغغغغغغغغكليبغغغغغغغغين 
لصغغغغغغغغر  اً مصغغغغغغغباح بيغغغغغغغان نظغغغغغغغر كُيسغغغغغغغتخدم ثنغغغغغغغائي اإلشغغغغغغغعاع الضغغغغغغغوئي بصغغغغغغغورة أساسغغغغغغغية  الضغغغغغغغوئي

ويغغغغغه مصغغغغغباح تحجمغغغغغه وقلغغغغغة اسغغغغغتهالكه وطغغغغغول عمغغغغغره كونغغغغغه ال يحغغغغغوي السغغغغغلك المتغغغغغوهج الغغغغغذي يح
   .البيان العادي
، حيغغغغث يغغغغتم ربغغغغط ثنغغغغائيين إلظهغغغغار قطبيغغغغة إشغغغغارة مغغغغا ثنغغغغائي اإلشغغغغعاع الضغغغغوئي أيضغغغغاً  ويسغغغغتخدم

وبهغغغغغذا  بلغغغغونين مختلفغغغغغين علغغغغى التفغغغغغرع ، ُيوصغغغغل مهغغغغغبط االول مغغغغغع مصغغغغعد الثغغغغغاني وكغغغغذلك العكغغغغغس
سيضغغغغغغيئ احغغغغغغد اللغغغغغغونين عنغغغغغغد قطبيغغغغغغة معينغغغغغغة ويضغغغغغغيء االخغغغغغغر عنغغغغغغد القطبيغغغغغغة االخغغغغغغرى  ونشغغغغغغاهد 

 (.4-15متناوبة ، الشكل )اللونين معًا عند االشارة ال
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 دارة اظهار القطبية (:4-15الشكل )
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ثنائيات مشعة لألشعة تحت الحمراء غير المرئية والتي تستخدم في وحدات التحكم  فر أيضاً اويتو 
 عن بعد.

 الترانزستور الضوئي -5

 الترانزستور الضوئي ثنائي األطراف: 5-1

مغغن خغغالل نافغغذة صغغغيرة تطغغل علغغى ( PNP)أو( NPN)العاديعنغغد تسغغليط الضغغوء علغغى الترانزسغغتور 
 (.4-16ل)القاعدة نحصل على الترانزستور الضوئي ثنائي األطراف الشائع، الشك

 فثنائي األطرا الترانزستور الضوئي :(4-16) الشكل

والفجوات تغغغغغغغادي إلغغغغغغغى مغغغغغغغرور تيغغغغغغغار فغغغغغغغي ،تسغغغغغغغبب اإلضغغغغغغغاءة تمريغغغغغغغر أزواج مغغغغغغغن اإللكترونغغغغغغغات
مجمغغغغع الترانزسغغغغتور، كمغغغغا هغغغغو الحغغغغال فغغغغي الترانزسغغغغتور العغغغغادي ، ويكغغغغون تيغغغغار الخغغغغرج للترانزسغغغغتور 

 كبر من تيار الثنائيات الضوئية .أالضوئي 

 

 الترانزستور الضوئي ثالثي األطراف: 5-2
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ويسغغغغغغتطيع  نحصغغغغغغل علغغغغغغى الترانزسغغغغغغتور الضغغغغغغوئي ثالثغغغغغغي األطغغغغغغراف بإضغغغغغغافة طغغغغغغرف للقاعغغغغغغدة،
هغغغغغذا الترانزسغغغغغغتور الغغغغغتحكم بتيغغغغغغار الخغغغغغغرج، ويمكغغغغغن اسغغغغغغتخدامه عوضغغغغغغًا عغغغغغن الترانزسغغغغغغتور الضغغغغغغوئي 

 .(4-17)ثنائي األطراف دون وصل طرف القاعدة، الشكل
 هورمز  الترانزستور الضوئي ثالثي األطرافشكل : (4-17)الشكل

 الترانزستور الضوئي: منحنيات خواص 5-3
والتي تعطي العالقة بين التيار  الترانزستور الضوئيمنحنيات خواز  (4-18الشكل ) نييب

 تغير التوتر بين المجمع والمشع  المضيء وشدة االضاءة عند
 ....(ستخدم الترانزستور الضوئي في عدة مجاالت مثل : ) فاتح أبواب آلي _ كاشف حرائقويُ 

 
 

 

 

 

 
 
 

منحنيات خواز :  (4-18الشكل )
 الترانزستور الضوئي
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 ي وصحح الخطأ:أتو خطأ على ما يأجب بكلمة صح أ :السؤال األول
 

 .تنخفض قيمة المقاومة الضوئية عند تعرضها للضوء -1

 .تحتاج المقاومة الضوئية إلى وقت معين لالنتقال إلى قيمتها المظلمة -2

 .تتناسب اإللكترونات المنطلقة في الخلية الكهروضوئية طردًا مع شدة اإلضاءة -3

 .حجم المصعد كبيرًا لتعمل الخلية الكهروضوئية بشكل صحيح يجب أن يكون -4
 .لثنائي الضوئي قبل تسليط اإلضاءةال يمر تيار في ا -5
 ق عليه في االتجاه العكسيتتعلق قيمة تيار اإلضاءة في الثنائي الضوئي بقيمة التوتر المطب -6

 .يثنائي اإلشعاع الضوئي على لون الغالف الخارجي للثنائ ال يعتمد لون ضوء -7

 .كبر من تيار خرج الثنائيات الضوئيةأتيار خرج الترانزستور الضوئي  -8

 يمكن التحكم بتيار خرج الترانزستور الضوئي ثنائي األطراف -9

 يمكن استخدام الترانزستور الضوئي ثالثي األطراف بداًل من الترانزستور الضوئي -10

 :امأل الفراغات اآلتية بما يناسبها من كلماتالسؤال الثاني:
فغغغغغغي التوصغغغغغغيل يتصغغغغغغرف ثنغغغغغغائي اإلشغغغغغغعاع الضغغغغغغوئي كثنغغغغغغائي عغغغغغغادي فغغغغغغي التوصغغغغغغيل ).....(،أمغغغغغغا 

 (PN)عبغغغغغر منطقغغغغغة العبغغغغغور  (N)، حيغغغغغث تتغغغغغدفق ).....( مغغغغغن الطبقغغغغغة اً يشغغغغغع ضغغغغغوءإنغغغغغه ).....( ف
)الثقغغغغغغوب( ، وتتحغغغغغغرر نتيجغغغغغغة هغغغغغغذا  ويغغغغغغتم االتحغغغغغغاد بغغغغغغين اإللكترونغغغغغغات والفراغغغغغغغات (P)إلغغغغغغى الطبقغغغغغغة 

، وتتناسغغغغغغب شغغغغغغدة (P)ي تتحغغغغغغول إلغغغغغغى )....( يتسغغغغغغرب مغغغغغغن المنطقغغغغغغة االتحغغغغغغاد بعغغغغغغض ).....( التغغغغغغ
 .اإلضاءة )استطاعة اإلشعاع(  طردًا مع شدة).....(
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 أتي:اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يالسؤال الثالث:
 كبر ما يمكن للون:أحساسية المقاومة الضوئية -1

 طلى المادة نصف الناقلة  التي تصنع منها المقاومة الضوئية بشكل:تُ –2

 لى القطب:إوصل المصعد في الخلية الكهروضوئية يُ – 3

 الكهروضوئية:الغالف الزجاجي في الخلية  –4

 يمر التيار الضوئي في الثنائي الضوئي بحالة االنحياز : –5

 ُتركب العدسة الضوئية للثنائي الضوئي فوق:–6

 ال يحتوي ثنائي االشعاع الضوئي على :-7

 يشع ثنائي اإلشعاع الضوئي الضوء بحالة االنحياز :–8

 ُتركب العدسة الضوئية للترانزستور الضوئي فوق :- 9

 تتركب طبقات الترانزستور الضوئي من مواد نصف ناقلة: -10

 السؤال الرابع :
 تيين:اجب على السؤالين اآل

 ؟.تتكون المقاومة الضوئية مم   -أ

 األخضر)د(   األزرق )ج ( األحمر)ب(  األسود)أ( 

 )د( كلما سبق صحيح )ج( متقاطع )ب( متوازي )أ( متعرج

 كلما سبق صحيح (د) والسالبأ الموجب)ج( الموجب (ب) السالب (أ)

 مملوء بالهالوجين (د) الصوديومب مملوء )ج( مفرت من الهواء (ب) مملوء بالهواء( أ)

 ل ماسبق صحيح(كد) أوالعكسي األمامي)ج(  العكسي(ب) األمامي( أ)

 حيحص كلماسبق (د) منطقة الفصل )ج( Nالمنطقة  (ب) P المنطقة  (أ)

 غالف زجاجي(د) سلك متوهج )ج( مهبط (ب) مصعد (أ)

كل ما سبق  (د) أوالعكسي األمامي)ج(  العكسي (ب) األمامي (أ)
 صحيح

الترانزستور  (أ)
 لبالكام

 القاعدة (د) المجمع )ج( المشع (ب)

 حيحصكل ما سبق (د) PNPوأNPN)ج(  فقطPNP  (ب) فقط NPN(أ)
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 اشرح مبدأ عمل الخلية الكهروضوئية.   -ب
 /1بطاقة التمرين العملي رقم /

لكترونية لدراسة خواص المقاومة إبناء دارة  اسم التمرين
 الضوئية

 ساعة 4 الزمن

 األهداف األدائية للتمرين )مضمون األداء (:
 أن يصبح المتدرب قادرًا على : 

 لكترونية.ات اإلدار البناء لضوئية المقاومة الاستخدام 1- 

 .ضوئيةالمقاومة دراسة خواز ال2- 

 استنتاج نوع التناسب بين قيمة المقاومة الضوئية وشدة اإلضاءة المسلطة عليها.3-
 المواد واألدوات والتجهيزات )مستلزمات األداء(:

فيبر مثقبة .                                                                                     لوحة 1-
كاوي                                                                                                     2-
 قصدير 3-
 مستمر تياروحدة تغذية 4- 

(0…10)V -5وئيةمقاومة ض(LDR) 
                                                                        (P=1KΩ,0.5W)مقاومة متغيرة خطية6-  

                                                                             (15V,0.1A)مصباح صغير مع قاعدة  7-
 آفومتر 8-
 (sقاطعة ) 9-

 معايير األداء: 
 مستلزمات التمرين.                                                              تحضير 1-
 .المطلوبة الدارة تنفيذ 2-

 استخدامها لقياس القيم الكهربائية. و ضبط أجهزة القياس  3-

 المقاومة الضوئية.   تسليط الضوء على 4-
 قبل وبعد تسليط اإلضاءة. خذ القياسات المطلوبةأ 5-

 .جراءات السالمة المهنية حسب تعليمات مكان العملإطبيق ت 6-
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 العمل: خطوات 
 الرسوم التوضيحية ط الحاكمةاوالنق اتالخطو 

 حض رمستلزمات التمرين 1

 د من أن جميع التجهيزات صحيحة وبحالة عمل حسب أدلة التشغيلتأك   2

3 

 (4-19)ذ الدارة المبينة في الشكل نف  
 
 
 
 
 
 

 (4-19)الشكل                                            
 ضع االفو على مقياس االوم 4

 اضبط مقياس االوم 5

6 

 (1الجدول )                   خذ قراءة قيمة المقاومة الضوئية قبل تسليط

 اءةضشدة اإل قيمة المقاومة
 ظالم 
 متوسطة 
 متوهجة 

 (1الضوء عليها وسجلها في الجدول )
 

 دخل كامل المقاومة المتغيرة في الدارةأ 7

 V(10)اضبط خرج وحدة تغذية التوتر المستمر على  8

 ضع المصباح مقابل المقاومة الضوئية 9
 الى دارة االضاءةصل التغذية  10
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 استخدم دليل تقييم األداء هذا كدليل إرشادي عندتنفيذك العمل.1-
هذا التمرين  بنجاح ، يجب  تأشير جميع الخطوات الواردة والتي تم تطبيقها بكلمة "  الجتياز 2-

 نعم " .
 × ".إذا كانت هناك خطوة ال يمكن تطبيقها فضع إشارة " 3-

 ال نعم خطواتال م
غير قابلة 

 للتطبيق

1 
التأكد من جميع التجهيزات صحيحة وبحالة عمل حسب 

 أدلة التشغيل
   

2 
ضبط أجهزة القياس عند استخدامها لقياس القيم 

 الكهربائية
   

    وضع المصباح مقابل المقاومة الضوئية 3
    تسجيل قراءة مقياس االوم عند كل شدة إضاءة 4

5 
بين قيمة المقاومة الضوئية وشدة استنتاج نوع التناسب 

 اإلضاءة
   

تطبيق اجراءات السالمة المهنية وحماية البيئة حسب  6
 تعليمات مكان العمل

   

 

 (Sاغلق القاطعة ) 11

12 
ل قيمة وسج   ،المتغيرة حتى تصبح شدة اإلضاءة متوسطة قلل من قيمة المقاومة

 (1المقاومةالضوئية في الجدول )

 

13 
خرج كامل المقاومة المتغيرة من الدارة فتصبح اإلضاءة متوهجة اقرأ قيمة المقاومة أ

 ( 1الضوئية وسجلها في الجدول )

14 
 (1من الجدول )استنتج نوع التناسب بين قيمة المقاومة الضوئية وشدة اإلضاءة 
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 /2بطاقة التمرين العملي رقم /
استخدام المقاومة الضوئية كمجزئ ببناء دارة الكترونية  اسم التمرين

 توتر
 سا4 الزمن

 )مضمون األداء (:األهداف األدائية للتمرين 
 أن يصبح المتدرب قادرًا على : 

الستخدام خرج المقاومة الضوئية  اً كهربائي اً بناء دارة الكترونية تحتوي مقاومة ضوئية ومصباح1-
 مجزئ توتر.

 قراءة قيم التوترات على المقاومة الضوئية المقابلة لشدة اإلضاءة المسلطة.2-

 )مستلزمات األداء(:المواد واألدوات والتجهيزات 
 أسالك .1
 قصدير .2
 كاوي لحام .3
 cm×(10(15لوحة فيبر  .4
  (LDR)مقاومة ضوئية  .5
  (P=1KΩ , 0.5W)مقاومة متغيرة خطية .6
 (R=22 KΩ, 2W)مقاومة كربونية  .7
 (V  , 0.1 A 15)مصباح صغير مع قاعدة  .8
 آفومتر .9

 V(15.…0)وحدة تغذية توتر مستمر متغير   .10
 (sقاطعة )  .11

 معايير األداء: 
 التمرين.  ز مستلزماتتجهي .1

 .ضبط أجهزة القياس عند استخدامها لقياس القيم الكهربائية .2

 التمرين.دارة  تنفيذ .3

 خذ القياسات المطلوبة. أ .4

 وضع المصباح مقابل المقاومة الضوئية.  .5

 جراءات السالمة المهنية حسب تعليمات مكان العمل.إ تطبيق .6
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 لعمل:خطوات ا
 التوضيحيةالرسوم  ط الحاكمةاوالنق اتالخطو 

 حض رمستلزمات التمرين  .1

 د من أن جميع التجهيزات صحيحة وبحالة عمل حسب أدلة التشغيلتأك    .2

3.  

 :(4 -20)ذ الدارة المبينة في الشكل نف  
 
 
 
 
 
 
 

 (4-20)الشكل                                                 

 في الدارة / P/ دخل كامل المقاومة المتغيرةأ  .4

 V(15)اضبط خرج وحدة تغذية التوتر المستمر على   .5

 إلى الدارة   التغذية صل   .6

 (sاغلق القاطعة )  .7
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 استخدم دليل تقييم األداء هذا كدليل إرشادي عندتنفيذك العمل1-
هغغغغذا التمغغغغرين  بنجغغغغاح ، يجغغغغب  تأشغغغغير جميغغغغع الخطغغغغوات الغغغغواردة والتغغغغي تغغغغم تطبيقهغغغغا  الجتيغغغغاز 2-

 بكلمة " نعم " 
 × "إذا كانت هناك خطوة ال يمكن تطبيقها فضع إشارة " 3-

 ال نعم خطواتال م
غير قابلة 

 للتطبيق

1 
التأكد من أن جميع التجهيزات صحيحة وبحالة عمل 

 حسب أدلة التشغيل
   

    لكهربائيةاضبط أجهزة القياس عند استخدامها لقياس القيم  2
    وضع المصباح مقابل المقاومة الضوئية 3

8.  

UR  اإلضاءةشدة 
 ضعيفة 
 متوسطة 
 متوهجة 

صل الدارة إلى وحدة التوتر المستمر الحظ ضعف اإلضاءة وسجل قراءة مقياس الفولت 
 (2الجدول )                                             (  2الجدول ) في
 
 

9.  

قراءة زد شدة إضاءة المصباح بوساطة المقاومة المتغيرة إلى قيمة متوسطة وسجل 
 (2مقياس الفولت في الجدول )

11.  
زد شدة إضاءة المصباح ثانيةً بوساطة المقاومة المتغيرة إلى التوهج الكامل)إخراج كامل 

 (2ل قراءة مقياس الفولت في الجدول )وسج   ،المقاومة المتغيرة(

11.  
استنتج نوع التناسب بين شدة اإلضاءة والتوتر على المقاومة الضوئية، ماذا ُيستفاد 

 .منها؟
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    تسجيل قراءة مقياس الفولت عند كل شدة إضاءة 4

5 
الضوئية وشدة استنتاج نوع التناسب بين توتر المقاومة 

 اإلضاءة
   

تطبيق اجراءات السالمة المهنية وحماية البيئة حسب  6
 تعليمات مكان العمل

   

 
 

 /3بطاقة التمرين العملي رقم /
بناء دارة الكترونية لرسم منحني خواص الثنائي                         اسم التمرين

 الضوئي
 سا4 الزمن

 )مضمون األداء (:األهداف األدائية للتمرين 
 أن يصبح المتدرب قادرًا على : 

 ا .كهربائي ا  ومصباح ا  ضوئي ا  بناء دارة الكترونية تحوي ثنائي1- 

 .(14…0)تتراوح بينعلى المصباح  ا  تطبيق جهود2- 
 قراءة قيم التيار. -3

 .منحني الخواز للثنائي الضوئي رسم4-

 األداء(:المواد واألدوات والتجهيزات )مستلزمات 
 كاوي لحام1- 
 cm×(1(15لوحة فيبر 2- 
 رقصدي 3-
 أسالك 4-
 مقياس فولت الكتروني 5-
 لكترونيإ مبيرأمقياس ميلي  6-
 (P=10KΩ , 0.5W)مقاومة متغيرة خطية 7-
 (OAP12)ثنائي ضوئي  8-

 (v , 1w 15)مصباح كهربائي صغير مع قاعدة 10- 
 (sقاطعة ) V0-12(15..0)وحدة تغذية توتر مستمر متغير 11-
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 معايير األداء: 

 تجهيز مستلزمات التمرين1-

 ضبط أجهزة القياس عند استخدامها لقياس القيم الكهربائية2-

 وضع المصباح مقابل الثنائي الضوئي3-

 المطلوبةالدارة  تنفيذ4-

 خذ القياسات المطلوبةأ5-

 المصباح مقابل المقاومة الضوئية وضع6-

 عمل:خطوات ال
 الرسوم التوضيحية ط الحاكمةاوالنق اتالخطو 

 حض رمستلزمات التمرين  .1
 د من أن جميع التجهيزات صحيحة وبحالة عمل حسب أدلة التشغيلتأك    .2
 (4-21)ذ الدارة المبينة في الشكل نف    .3

 
 
 
 
 
 

 (4-21)الشكل                                                

 V(15)اضبط خرج وحدة تغذية التوتر المستمر على   .4
 ادخل كامل المقاومة المتغيرة في الدارة   .5
 إلى مدخل الدارة V(15)ل وحدة التغذية صِ   .6
7.  

 (sاغلق القاطعة )

 ل مقياس الفولت على طرفي المصباحصِ   .8
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 استخدم دليل تقييم األداء هذا كدليل إرشادي عندتنفيذك العمل1-
 الواردة والتي تم تطبيقها بكلمة " نعم " هذا التمرين بنجاح ، يجب تأشير جميع الخطواتالجتياز 2-
 × "إذا كانت هناك خطوة ال يمكن تطبيقها فضع إشارة "  -3

 ال نعم خطواتال م
غير قابلة 

 للتطبيق

التأكد من أن جميع التجهيزات صحيحة وبحالة عمل  1
 حسب أدلة التشغيل

   

2 
ضبط أجهزة القياس عند استخدامها لقياس القيم 

 الكهربائية
   

    وضع المصباح مقابل الثنائي الضوئي 3
    تطبيق التوترات على المصباح الكهربائي 4
    قراءة قيم التيار المار في الثنائي الضوئي 5
    (UL)والتوتر(ID ) رسم العالقة بين التيار 6

7 
تطبيق اجراءات السالمة المهنية وحماية البيئة حسب 

 تعليمات مكان العمل
   

  (3اضبط المقاومة المتغيرة حتى يأخذ التوتر على المصباح القيم المبينة في الجدول )  .9
في نفس  ل قيمة التيار المار في الثنائي الضوئي المقابلة للتوتر المطبق على المصباحوسج  

 (3الجدول )الجدول                                     

14 12 10 8 6 4 2 0 UL 

        ID 

 

 (.LU)والتوتر( DI)ارسم العالقة بين التيار  .11
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 /4بطاقة التمرين العملي رقم /
لكترونية لدراسة خواص ثنائي اإلشعاع                        إبناء دارة  اسم التمرين

 الضوئي
 سا4 الزمن

 األهداف األدائية للتمرين )مضمون األداء (:
 أن يصبح المتدرب قادرًا على : 

 .(LED)بناء دارة إلكترونية ُيستخدم فيها ثنائي إشعاع ضوئي .1

 قياس قيم التوتر والتيار. .2

 .منحني الخواز لثنائي اإلشعاع الضوئي رسم .3

 مستلزمات األداء(:المواد واألدوات والتجهيزات )
 كاوي لحام .1
 cm×(10(15لوحة فيبر  .2
 رقصدي .3
 توصيل أسالك .4
 V(15..0)مستمرتيار وحدة تغذية  .5
 2الكتروني عدد  مترافو  مقياس .6
 (sقاطعة ) .7
 (R=150Ω)مقاومة كربونية  .8
 (LED)إشعاع ضوئي  ثنائي .9
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 معايير األداء: 

 مستلزمات التمرين.                 تحضير .1

 ضبط أجهزة القياس عند استخدامها لقياس القيم الكهربائية.  .2

 منبع التغذية. ضبط جهود .3

 .المطلوبةالدارة  تنفيذ .4

 خذ القياسات المطلوبة. أ .5

 رسم منحني الخواز لثنائي اإلشعاع الضوئي.  .6

 تطبيق اجراءات السالمة المهنية حسب تعليمات مكان العمل.         .7
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 العمل: خطوات 

 

 الرسوم التوضيحية ط الحاكمةاوالنق اتالخطو 
 حض رمستلزمات التمرين 1

 د من أن جميع التجهيزات صحيحة وبحالة عمل حسب أدلة التشغيلتأك   2

3 

 (4-22)ذ الدارة المبينة في الشكلنف  
 
 
 
 
 
 
 

 (4-22)لشكلا
 شغ ل وحدة التغذية المستمرة  4 

 Sأغلق الدارة بوساطة القاطعة  5

6 

 :(4اضبط توتر وحدة التغذية حسب القيم المبينة في الجدول )

v 8 7 6 5 4 3 2.5 2 1.5 1 0 UO 

v            V 

m

A 
           I 

 (4الجدول )                                   

7 
 الدارة يارتة توتر منبع التغذية وكذلك قيمة اقرأ قيمة التوتر على طرفي الثنائي المقابلة لقيم

 ( 4وسجلهما في الجدول )
 للثنائي.  (V)والتوترI ) (العالقة بين التيارمنحني ارسم  8
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 استخدم دليل تقييم األداء هذا كدليل إرشادي عندتنفيذك العمل.1-
هغغغغغغذا التمغغغغغغرين  بنجغغغغغغاح ، يجغغغغغغب  تأشغغغغغغغير جميغغغغغغع الخطغغغغغغوات الغغغغغغواردة والتغغغغغغي تغغغغغغغم  الجتيغغغغغغاز 2-

 تطبيقها بكلمة " نعم " .
 × ".إذا كانت هناك خطوة ال يمكن تطبيقها فضع إشارة " 3-

 ال نعم خطواتال م
غير قابلة 

 للتطبيق

1 
من أن جميع التجهيزات صحيحة وبحالة عمل التأكد 

 حسب أدلة التشغيل
   

2 
ضبط أجهزة القياس عند استخدامها لقياس القيم 

 الكهربائية
   

3 

    تطبيق التوترات على مدخل الدارة 

    قراءة قيم التوترات على الثنائي وقيم  التيار المار 4
    (V)والتوتر( I ) رسم العالقة بين التيار 5

6 
تطبيق اجراءات السالمة المهنية وحماية البيئة حسب 

 تعليمات مكان العمل
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 /5بطاقة التمرين العملي رقم /
 سا4 الزمن لكترونية لدراسة خواص الترانزستور الضوئيإبناء دارة  اسم التمرين

 األهداف األدائية للتمرين )مضمون األداء (:
 : أن يصبح المتدرب قادرًا على

 بناء دارة إلكترونية ُيستخدم فيها ترانزستور ضوئي. .1

 .V(14…0)على المصباح من   المطلوبة جهودالتطبيق  .2

 .المختلفة قراءة قيم التيار المار في الترانزستور الضوئي عند كل قيمالتوتر .3

 منحني الخواز للترانزستور الضوئي. رسم .4
 المواد واألدوات والتجهيزات )مستلزمات األداء(:

 كاوي لحام .1
 cm×(10(15لوحة فيبر  .2
 رقصدي .3
 أسالك .4
 لكترونير إمبيأمقياس ميلي  .5
 لكترونيإمقياس فولت  .6
 (RL=1.50KΩ)مقاومةكربونية  .7
 (10KΩ)مقاومة متغيرة  .8
 (BPY62)ترانزستور ضوئي  .9

 (15V,0.1A)مصباح كهربائي صغير مع قاعدة  .10
 V(15)مستمر  تياروحدة تغذية  .11
 V(30)مستمر تيارتغذية  وحدة .12

 معايير األداء:
 مستلزمات التمرين. تحضير .1

 بالشكل الصحيح  الدارة تنفيذ .2

 خذ القياسات المطلوبة.أ .3

 رسم منحني خواز الترانزستور الضوئي .4
 جراءات السالمة المهنية حسب تعليمات مكان العملإبيق تط .5
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 عمل:خطوات ال

 الرسوم التوضيحية ط الحاكمةاوالنق اتالخطو 
 حض رمستلزمات التمرين 1

 د من أن جميع التجهيزات صحيحة وبحالة عمل حسب أدلة التشغيلتأك   2

4 

 (4-23)الدارة المبينة في الشكل  نفذ
 
 
 
 
 

 (4-23)الشكل 

 
 في دارة المصباح( Pالمقاومة المتغيرة)ادخل كامل قيمة  5

 ( 30Vاضبط وحدة التغذية االولى على) 6

 الترانزستور الضوئيولى الى دارة صل وحدة التغذية اال 7

 ( V 15اضبط وحدة التغذية الثانية على) 8

 مصباحصل وحدة التغذية الثانية الى دارة ال 9

ل مقياس  10  فولت على طرفي المصباحالص 

11 

القغغغغغغيم المبينغغغغغغة فغغغغغغي الجغغغغغغدول علغغغغغغى طرفيغغغغغغه اضغغغغغغبط المقاومغغغغغغة المتغيغغغغغغرة حتىيأخغغغغغغذ التغغغغغغوتر 
 القيم في نفس الجدول قابلة لهذهوسجل تيار الترانزستور الم (5)

12 10 8 6 4 2 0 U 
       CI 

 (5الجدول )                                    

 
 .لمطبق على طرفي المصباح الكهربائيا(U)والتوتر(CIر)بين تيارالترانزستو  ارسم العالقة 12
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 استخدم دليل تقييم األداء هذا كدليل إرشادي عندتنفيذك العمل. 1-
 تأشير جميع الخطوات الواردة والتي تم تطبيقها بكلمة " نعم " ب هذا التمرين بنجاح ، يجالجتياز 2-
 × ".إذا كانت هناك خطوة ال يمكن تطبيقها فضع إشارة " 3-

 ال نعم خطواتال م
غير قابلة 

 للتطبيق

1 
التأكد من أن جميع التجهيزات صحيحة وبحالة عمل 

 حسب أدلة التشغيل
   

    أجهزة القياس عند استخدامها لقياس القيم الكهربائيةضبط  2
    تطبيق التوترات على المصباح الكهربائي 3
    CIقراءة قيم التيار المار في الترانزستور الضوئي 4
    على المصباح (U)والتوتر C( I(رسم العالقة بين التيار 5

6 
 تطبيق اجراءات السالمة المهنية وحماية البيئة حسب

 تعليمات مكان العمل
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 االختبار العملي للوحدة
 ساعات 4الزمن دارة تحكم ضوئية اسم االختبار

 األداء المطلوب في االختبار:
 مخطط لدارة إلكترونية والمطلوب: (24-4)يبين الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (24-4)الشكل 
 تحضير عناصر الدارة1- 

 التأكد من صالحية العناصر2- 

 دارة الناء ب 3-

 كهربائيالمصباح البإنارة  التحكم 4-

 .تطبيق إجراءات السالمة المهنية حسب تعليمات مكان العمل5- 
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 المواد واألدوات والتجهيزات )مستلزمات األداء(
 كاوي لحام .1
  cm×(10(15لوحة فيبر  .2
 رقصدي .3
  أسالك .4
 (9VDC)توتر مستمر منبع .5
  /1/عدد     1Kمقاومة كربونية  .6
  10Kمقاومة متغيرة  .7
 ترانزستور ضوئي .8
 منبع شدة إضاءة .9

 /1/عدد    NPN (BC108 )ترانزستور سيليكوني .10
    S1مفتاح  .11
 مع قاعدة. 9V/0.5Wمصباح إشارة  .12

 
 

 
 سيتم تقييم األداء في ضوء المعايير اآلتية إرشادات للطالب

 سيتم تقييم األداء على ضوء المعايير اآلتية :
 الضوئي.بناء دارة الكترونية يستخدم فيها الترانزستور  .1
 ضبط شدة اإلضاءة أقل ما يمكن ومالحظة وضع المصباح. .2

 .تطبيق إجراءات السالمة المهنية حسب تعليمات مكان العمل .3
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 181 ......................................................................... مقدمة الوحدة
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 187 ..................................................................... البوابات المنطقية

 193 ........................................................ تقييم المعلومات النظرية للوحدة
 194 ........................................................./1بطاقة التمرين العملي رقم /
 198 ........................................................./2بطاقة التمرين العملي رقم /
 202 ........................................................./3بطاقة التمرين العملي رقم /

 205 ............................................................... االختبار العملي للوحدة

 الصفحة المحتوى
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الغغغغغغغدارات االرقغغغغغغغام العشغغغغغغغرية واالرقغغغغغغغام الثنائيغغغغغغغة و بشغغغغغغغكل مبسغغغغغغغط  سغغغغغغغندرس هغغغغغغغذه الوحغغغغغغغدة  فغغغغغغغي

 .هائبنا امتالك مهارةحيث نستطيع فهم مبدأ عملها و عرف عليها بونتالمنطقية األساسية  

 يتوقع من المتدرب بعد إنجاز هذه الوحدة أن يكون قادرًا على :

 ( بناء دارةAND.وكتابة جدول الحقيقة لها ) 

 ( بناء دارةOR.وكتابة جدول الحقيقة لها ) 

 ( بناء دارةNOT.وكتابة جدول الحقيقة لها )  
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 االرقام العشرية واالرقام الثنائية -1
 تحليل العدد العشري   1-1

 هي :ومجموعة أرقامه األساسية (10)وهو نظام عد أساسه العدد
  (0-1-2-3-4-5-6-7-8 - 9 ) 

حيغغغغغغث يمكغغغغغغن  ( :1083يمكغغغغغغن تحليغغغغغغل أي عغغغغغغدد عشغغغغغغري الغغغغغغى مكوناتغغغغغغه ، لنأخغغغغغغذ مغغغغغغثاًل العغغغغغغدد ) 
 مكوناته من االالف والمئات والعشرات واالحاد كما يلي :تحليله الى 

1083= 1000 + 000 + 80 + 3 

)010 ×) + ( 31 10 ×) + ( 82 10 ×) + ( 03 10 ×= ( 1 

العغغغغغغغغدد العشغغغغغغغغري الغغغغغغغى مجمغغغغغغغغوع اعغغغغغغغغداد اساسغغغغغغغغها العشغغغغغغغرة مرفوعغغغغغغغغة الغغغغغغغغى قغغغغغغغغوة  تحليغغغغغغغغل اذًا يمكغغغغغغغن
 بة بأحد االرقام االساسية للعشرة.ومضرو 

وبغغغغغغغغنفس الطريقغغغغغغغغة يمكغغغغغغغغن تحليغغغغغغغغل االعغغغغغغغغداد العشغغغغغغغغرية الكسغغغغغغغغرية او ذات االجغغغغغغغغزاء العشغغغغغغغغرية مغغغغغغغغثاًل 
 0.02 + 0.7 + 9 +30 =39.72يمكن تحليله الى :    (39.72العدد)

)2-) + ( 2× 101 -×10) + ( 70 10 ×) + ( 91 10 ×= (3 
 

 تحليل العدد الثنائي  1-2
، وكغغغغغغذلك يمكغغغغغغن  (1( و )0)( ومجموعغغغغغغة أرقامغغغغغغه األساسغغغغغغية 2)أساسغغغغغغه العغغغغغغدد  وهغغغغغغو نظغغغغغغام عغغغغغغد  

 ( :10111الثنائي وليكن مثاًل العدد ) تحليل العدد
10111 = 10000 + 0000 + 100 + 10 + 1 

ويمكن  ( 1 ×1 ) + ( 10 ×1 ) + ( 100 ×1 ) + ( 1000 ×0 ) + (10000 ×1 ) =10111
 (حيث ان :2متابعة التحليل بداللة اساس نظام العد هو العدد )

 (16( أي العدد العشري )42( يناظره )10000العدد الثنائي )
 (8( أي العدد العشري )32( يناظره )1000العدد الثنائي )
 (4( أي العدد العشري )22( يناظره )100العدد الثنائي )

 (2( أي العدد العشري )12( يناظره )10عدد الثنائي )ال
 (1( أي العدد العشري )02( يناظره )1العدد الثنائي )
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 1 ) =10111×042 ) + (×32  1 ) + (×22  1 ) + (×12  1 ) + (× 02                     (اذًا :
( مرفوعة الى قوة 2ليل العدد الثنائي الى مجموع اعداد اساسها )حمما سبق نستنتج انه يمكن ت

 ( 1( او )0ومضروبة بأحد الرقمين االساسيين )
( 110.101وبنفس الطريقة يمكن تحليل االعداد الثنائية الكسرية او ذات االجزاءالثنائية مثاًل العدد)

 يمكن تحليله الى :
)      3 -2 ×) + (1 2-2 ×) + ( 0  1-2×) + ( 1  02×) + ( 0  12×) + ( 122×110.101= ( 1 

 في االجهزة االلكترونية الرقمية .يمتاز نظام العد الثنائي باستخدامه 
 التحويل من الثنائي الى العشري 1-3

 راينا في مثال سابق ان :
)                      02 ×) + ( 1  12×) + ( 1  22×) + ( 1  32×) + ( 042×10111= ( 1 

 23=1 + 2 + 4 + 0 + 16 = 10111أي :
 (23( يقابله العدد العشري )10111العدد الثنائي )اذًا 

 مثال 
 ( الى مكوناته الثنائية واوجد نظيره العشري :100100010حلل العدد )

 الحل :
 ( :8بما ان العدد مكون من تسعة ارقام فان اعلى قوة هي )

) 22×) + (032×(0 +)42 ×) + ( 052×) + ( 162×) + (072×) + (082×(1 100100010=

)                                                                    02×) + ( 012×+ (1 
100100010=256 + 0 +0 +32 +0 + 0 +0 + 2 +0= 290  

 مثال 
 ( الى مكوناته الثنائية واوجد نظيره العشري :110.101حلل العدد )

 الحل :
)      3 -2 ×) + (1 2-2 ×) + ( 0  1-2×) + ( 1  02×) + ( 0  12×) + ( 122×110.101= ( 1

   
= 4 + 2 + 0 + 1/2 + 0 + 1/8 

                           = 6.25 
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 التحويل من العشري الى الثنائي 1-4
 الطريقة االولى : -أ

 تتم بتحليل العدد العشري الى مجموعة اعداد ثنائية اساسية هي :
 

1 – 2 – 4 – 8 – 16 – 32 – 64 – 128 – 256 – 512 – 1024 – 2048 – 4096… 

 أي :
….122 –     112 –    102 –    92 –    82 –   72    – 62 –  52 –  42 – 32 – 22– 12– 02 

ونحدد اقرب عدد ثنائي اساسي من العدد العشري المطلوب تحويله ونطرحه من العدد العشري ثم 
ناتج طرح يساوي عددًا ثنائيًا اساسيًا نكرر العملية نفسها مع الناتج حتى نحصل في النهاية على 

 0)الصفر( او) الواحد(
 مثال 

 ( الى عدد ثنائي 25حول العدد العشري )
 الحل :

 (16( أي العدد )42(  هو )25ان اقرب عدد ثنائي للعدد العشري )
25 - 16 = 9                                                             

 (8( أي العدد )32(  هو )9للناتج ) ان اقرب عدد ثنائي

9 - 8 = 1 

( عدد ثنائي اساسي لذلك يمكن القول ان المكونات الثنائية االساسية 1والناتج الجديد عدد )
 ( هي :25للعدد)

0+ 2 3+ 2 42 25 = 16 + 8 + 1 = 

 

 مكوناته كما يلي : ويكتب العدد الثنائي المناظر مع جميع

)                           0× 2(1 ) +1× 2(0 ) +22 ×(0 ) + 3× 2(1 ) +4× 225 = (1 

 ( وهو :25العدد الثنائي نظير العدد العشري ) وبالتالي نستنتج
11001 )) 
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 الطريقة الثانية :   -ب
نضغغغغع  إن تمغغغغت القسغغغغمة دون بغغغغاق   (2)تم بتقسغغغغيم العغغغغدد العشغغغغري علغغغغى أسغغغغاس النظغغغغام الثنغغغغائي تغغغغو 
ن تمغغغغغت القسغغغغغمة مغغغغغع بغغغغغاق   ،علغغغغغى يمغغغغغين القسغغغغغمة (0) نكتغغغغغب ، و علغغغغغى يمغغغغغين القسغغغغغمة  (1)نضغغغغغع وا 

االرقغغغغام التغغغغي حصغغغغلنا عليهغغغغا )بغغغغاقي القسغغغغمة( مغغغغن اليسغغغغار الغغغغى اليمغغغغين بحيغغغغث يكغغغغون الغغغغرقم االسغغغغفل 
 الى اليسار والرقم الذي فوقه الى يمينه وهكذا.....

 مثال 
 مناظر( الى عدد ثنائي 25حول العدد العشري )

 الحل :

 ك(1رقم )نطبق خطوات الطريقة الثانية فنحصل على النتائج المبينة في الجدول 
 (1الجدول )                                       

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

( نكتب ارقام باقي القسمة من االسفل 25وللحصول على العدد الثنائي المناظر للعدد العشري )
 (11001)  :     ين من اليسار الى اليمالى االعلى و 

 

  لتحويغغغغل االعغغغغداد العشغغغغرية الكسغغغغرية الغغغغى مايناظرهغغغغا مغغغغن اعغغغغداد ثنائيغغغغة ، بغغغغداًل مغغغغن التقسغغغغيم علغغغغى
( فغغغغغاذا كغغغغغان النغغغغغاتج 2كمغغغغغا فغغغغغي االعغغغغغداد الصغغغغغحيحة ، نضغغغغغرب العغغغغغدد العشغغغغغري الكسغغغغغري ب ) (2)

( ،فغغغغغاذا كغغغغغان اكبغغغغغر مغغغغغن الواحغغغغغد 0اقغغغغغل مغغغغغن الواحغغغغغد نضغغغغغع بجانغغغغغب الغغغغغرقم العشغغغغغري الكسغغغغغري رقغغغغغم )
صغغغغل علغغغغى الغغغغغرقم ع النغغغغاتج الكسغغغغري تحغغغغت الغغغغغرقم العشغغغغري الكسغغغغري ونكغغغغرر العمليغغغغغة حتغغغغى نحنضغغغغ

 العشري الكسري نفسه.
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 مثال
 مناظر( الى عدد ثنائي 0.6) الكسري حول العدد العشري

 الحل :

فنحصل على النتائج المبينة في الكسري العدد العشريبنطبق خطوات الطريقة الثانية المتعلقة      
 : (2) رقمالجدول 

 (2الجدول )                                 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

( نكتب ارقام باقي القسمة من 0.6)الكسريوللحصول على العدد الثنائي المناظر للعدد العشري 
 (1001):ين من اليسار الى اليماالسفل الى االعلى و 
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 (Logic Gates)البوابات المنطقية  -2
البوابغغغغة المنطقيغغغغة دارة كهربائيغغغغة لهغغغغا اكثغغغغر مغغغغن دخغغغغل وخغغغغرج واحغغغغد والغغغغدخل والخغغغغرج يمكغغغغن اعتبغغغغار 

 (.1( او )0لهما قيمتين فقط هما )
( يعطغغغغغى لهغغغغغا الرمغغغغغز المنطقغغغغغي ONعنغغغغغدما تكغغغغغون عناصغغغغغر الغغغغغدارة المنطقيغغغغغة بحالغغغغغة تشغغغغغغيل )

( يعطغغغغغغى لهغغغغغغا OFF( وتسغغغغغغمى هغغغغغغذه الحالغغغغغغة بالحالغغغغغغة الحقيقيغغغغغغة ، وفغغغغغغي حالغغغغغغة عغغغغغغدم التشغغغغغغغيل )1)
 ( وتسمى هذه الحالة بالحالة غير الحقيقية.0ز المنطقي )الرم

في   وسندرس )ثانوية( وبوابات منطقية مشتقة ، تقسم البوابات المنطقية إلى بوابات منطقية أساسية
 .هذه الوحدة التدريبية البوابات المنطقية األساسية

 البوابات الرئيسية: 2-1 
 (AND) بوابة -أ

 البوابات االساسية التي تدخل في بناء معظم الدارات المنطقية( واحدة من AND)بوابة تعتبر 
 : اآلتيلها مخرج وحيد وتعمل وفق المبدأ  أو أكثر و مدخالن( لهاAND)بوابة ال

جميغغغغغغغغغغع المغغغغغغغغغغداخل فغغغغغغغغغغي إذا  كانغغغغغغغغغغت  منطقغغغغغغغغغغي(1)فغغغغغغغغغغي حالغغغغغغغغغغة(AND)مخغغغغغغغغغغرج البوابغغغغغغغغغغة يكغغغغغغغغغغون 
إذا أخغغغغغغغذ أحغغغغغغغد المغغغغغغغداخل  منطقيغغغغغغغاً (0)فغغغغغغغي حالغغغغغغغة (AND)ويكون مخغغغغغغغرج بوابغغغغغغغة منطقيغغغغغغغاً (1)حالغغغغغغغة
 :بمدخلين (AND)بوابةال( رمز 5-01ويبي ن الشكل )، المنطقي(0)الحالة
 
 
 
 

 
 

 
 بمدخلين(AND)بوابةالرمز  : (5-01)الشكل                       
وتقرأ هذه  F =A .  B أو    F =A  and  Bبالعالقة:     (AND)البوابة ترتبط مداخل ومخرج
 (Bو Aتساوي   (Fالعالقة كاآلتي:  

 (5-02بالشكل) بدارة كهربائية كما هو مبينذات المدخلين AND))يمكن تمثيل بوابة  
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 (AND)لبوابة  الدارة الكهربائية:(5-02شكل )ال                 
فغإذا  ،مخرجهغا (Fالمصغباح) مفتاحين كهربائيين همغا مغدخال البوابغة، ويمثغل (B)و( A)حيث يمثل

، فلغغن يمغغر تيغغار كهربغغائي فغغي الغغدارة، ولغغن OFFكغغان أي مغغن المفتغغاحين أو كالهمغغا فغغي حالغغة فصغغل 
والحالغغة الوحيغغدة التغغي يمغغر فيهغغا التيغغار الكهربغغائي هغغي عنغغدما يكغغون  ( ،F)يضغغئ المصغغباح الكهربغغائي

 .(ON)بحالة وصل  مغلقين أي( B)و( A)المفتاحين  كال
 : (3)الجدولالمبي ن في (AND)بجدول الحقيقة لبوابة(AND)تمثيل عمل بوابة يمكنو 

 (3)الجدول                            
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 :(OR)بوابة   -ب

( واحغغغغغغغدة مغغغغغغغن البوابغغغغغغغات االساسغغغغغغغية التغغغغغغغي تغغغغغغغدخل فغغغغغغغي بنغغغغغغغاء معظغغغغغغغم الغغغغغغغدارات OR)بوابغغغغغغغة تعتبغغغغغغغر 
لكغغغغغن لهغغغغغا مخغغغغغرج وحيغغغغغد مغغغغغدخالن أوأكثغغغغغر ( OR)يمكغغغغغن أن يكغغغغغون لبوابغغغغغة( OR)بوابغغغغغة ال المنطقيغغغغغة

 :اآلتيوتعمل وفقًا للمبدأ 
إذا كغغغغغغغغغغغان مغغغغغغغغغغغدخل أو أكثغغغغغغغغغغغر فغغغغغغغغغغغي  منطقغغغغغغغغغغغي(1فغغغغغغغغغغغي الحالغغغغغغغغغغغة )( OR)البوابغغغغغغغغغغغةيكغغغغغغغغغغغون مخغغغغغغغغغغغرج 

إذا كانغغغغغغت جميغغغغغغع المغغغغغغداخل  منطقغغغغغغي(0)فغغغغغغي الحالغغغغغغة ( OR)يكغغغغغغون مخغغغغغغرج البوابغغغغغغةو نطقيم(1حالغغغغغغة)
 :بمدخلين( OR)بوابة( رمز  5-03ويبي ن الشكل )،منطقي(0)في الحالة

 
 
 
 
 
 

 بمدخلين( OR)بوابةرمز : (5-03الشكل )                    

 بالعالقة:  (OR)البوابة ترتبط مداخل ومخرج  
(F =A  Or  B)  أو ( F =A +  B) 
 .(Bو أAتساوي   (Fوتقرأ هذه العالقة كاآلتي:    

بي نغغغغغغغة فغغغغغغغي الشغغغغغغغكل بالغغغغغغغدارة الكهربائيغغغغغغغة البسغغغغغغغيطة الم( ذات المغغغغغغغدخلين OR)مثيغغغغغغغل بوابغغغغغغغة يمكغغغغغغغن ت
فغغغغغغغي حالغغغغغغغة وصغغغغغغغل أي التفغغغغغغغرع، موصغغغغغغغولين علغغغغغغغى ( B)و  (A)وي مفتغغغغغغغاحين، والتغغغغغغغي تحغغغغغغغ(04-5)

، فغغغغغغإن تيغغغغغغارًا سيسغغغغغغري فغغغغغغي الغغغغغغدارة المغلقغغغغغغة، ممغغغغغغا يغغغغغغادي إلغغغغغغى إضغغغغغغاءة كليهمغغغغغغا مغغغغغغن المفتغغغغغغاحين أو
 كغغغغغغغغالوالحالغغغغغغغغة الوحيغغغغغغغغدة التغغغغغغغغي ال يضغغغغغغغغئ فيهغغغغغغغغا المصغغغغغغغغباح هغغغغغغغغي عنغغغغغغغغدما يكغغغغغغغغون  (F)المصغغغغغغغغباح 

 (.OF)ل المفتاحين في حالة فص
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 .(OR)لبوابة الدارة الكهربائية : (5-04الشكل )                    

 :(4)بجدول الحقيقة المبي ن بالجدول  (OR)بوابة التمثيل عمل  يمكنو 
 (4)الجدول                                   
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 (NOT) النفي بوابة  -ج

، وتقوم بعكس اشارة الدخل أي انه اذا مخرجًا وحيدًا  ولها مدخاًل وحيدًا  بأن( NOT) تتميز بوابة 
 (:NOT)بوابة الرمز  (5-05)يبين الشكل و  ( والعكس صحيح ،0يكون الخرج ) (1كان الدخل )

 
 
 
 
 
 

 
 

 (NOT)بوابة الرمز : (5-05)الشكل                               
 

 يرتبط مخرج البوابة بمدخلها بالعالقة اآلتية: 
F= NOT A) )أو ( F = 𝐴) 

 .(Aتساوي متمم (F وتقرأ هذه العالقة كاآلتي: 
 :(5-06لشكل )افي بالدارة الكهربائية البسيطة المبي نة  (NOT)بوابةالمثيل يمكن ت

 : ضاغطة عكسية(A)حيث 
  (F) مصباح :(24V ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 (NOT)لبوابة لمخطط مسار التيار الخطي : (5-06لشكل )ا
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 :(5)بجدول الحقيقة الجدول (NOT)بوابةاليمكننا تمثيل عمل 

 (5)الجدول 

 
 
 
 

  
 :مختلفة للبوابات السابقة اً يبين رموز (6) الجدول

 6))الجدول 
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 :د الثنائيل األعداد العشرية اآلتية إلى نظام الع  حو   -1

1052)  ،)1087)  ،)10175) ) 
 :د العشري ل األعداد الثنائية اآلتية إلى نظام الع  حو   -2

2(10101111) ،2(11101101) 
 خطأ لكل مما يأتي:أجب بكلمة صح أو  -3
 .منطقي(0)منطقي عندما تكون جميع المداخل بحالة  (1)( بحالةANDمخرج بوابة ) 1-

 .منطقي(1)منطقي عندما جميع المداخل بحالة (1)( بحالة ANDمخرج بوابة )2- 
 .منطقي(1)منطقي عندما تكون احد المداخل بحالة  (1)( بحالة ORمخرج بوابة )3- 
 (  F = A  and  B):بالعالقة (OR) البوابة ترتبط مداخل ومخرج4- 
 (F =A  OR  B):بالعالقة (AND)البوابة ترتبط مداخل ومخرج5- 
 تكون حالة المخرج على خالف حالة الدخل. (NOTفي بوابة )6- 

 (    F= AB:)بالعالقة  (OR)البوابة ترتبط مداخل ومخرج7- 
 :ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة 4-
 :(ANDرمز بوابة )1-

 د حغ ب أ

 
 

   
 

 (:ORرمز بوابة ) -2

 (:NOTرمز بوابة ) -3
 د حغ ب أ

     

  

 د حغ ب أ
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 /1التمرين العملي رقم /بطاقة 

 اسم التمرين
بمدخلين باستخدام AND بناء و توصيل دارة 

 المفاتيح
 ساعة 4 الزمن

 األهداف األدائية للتمرين )مضمون األداء (:
 أن يصبح المتدرب قادرًا على :

 التعرف على عمل البوابة. 1-

 باستخدام المفاتيح. ANDبناء دارة  2-

 للبوابة.كتابة جدول الحقيقة  3-
 المواد واألدوات والتجهيزات )مستلزمات األداء(:

 24V DCر مستم تيارمنبع  1-
 آفومتر 2-
 (2)مفتاح مفرد عدد  3-
 مع قاعدة (24V DC)مصباح 4-
 فيبر مثقبةلوحة  5-
 توصيل  أسالك 6-
 كاوي 7-
 قصدير 8-

 معايير األداء: 
 مستلزمات التمرين. تحضير .1

 باستخدام مفتاحين ومصباح كهربائي.( AND )توصيل دارة  .2

 تنفيذ خطوات التمرين بالشكل المطلوب. .3

 AND كتابة معادلة بوابة .4

 كتابة جدول الحقيقة للدارة .5

 AND مقارنة جدول الحقيقة للدارة مع معادلة بوابة  .6

 حسب تعليمات مكان العمل.السالمة المهنية وحماية البيئة  اجراءات تطبيق .7
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 العمل: طوات خ

 الرسوم التوضيحية الخطوات والنقاط الحاكمة
 تأكد أن جميع التجهيزات صحيحة وبحالة عمل 1

  
 

 عناصر الدارة  حض ر 2
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

3 

 (5-07)نفذ الدارة المبينة في الشكل 
 
 
 
 
 
 

 (5-07)الشكل                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 /24vشغ ل وحدة التغية المستمرة / 4

5 

 (1)ذ خطوات التمرين حسب الجدول نف  
 (1الجدول)

 خطوات العمل (Aالمفتاح ) (Bالمفتاح ) (Fالمصباح )
 مغلق مفتوح مغلق مفتوح مظلم مضيء

 (1الحالة )  ×  ×  
 (2الحالة ) ×   ×  

 (3الحالة ) ×  ×   

  (4الحالة )  × ×   
 في الحقل المناسب (×)( في الحاالت السابقة، وضع إشارة F ) المصباح الحظ إضاءة 6

7 
( في حالة فصل)الدارة مفتوحة(، بعد اإلنتهاء من خطوات التمرين A,Bضع المفتاحين )

 وافصل وحدة التغذية
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8 

( فغغغغغغغي 1(، إعتمغغغغغغغادًا علغغغغغغغى نتغغغغغغغائج الجغغغغغغغدول )ANDاكتغغغغغغغب جغغغغغغغدول الحقيقغغغغغغغة للبوابغغغغغغغة )
 (2الجدول)
)المفتاح منطقي في حالة الفصل (0)إلمالء الجدول بالشكل الصحيح: ضعتنبيه: ))
 () المفتاح مغلق(منطقي في حالة الوصل  (1)ومفتوح( 

 (2الجدول)                                                            
 

 
 
 
 

 .(AND ) ومعادلة بوابة (2)الجدول قارن بين جدول الحقيقة 9
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 استخدم دليل تقييم األداء هذا كدليل إرشادي عندتنفيذك العمل. 1-
هغغغغذا التمغغغغرين  بنجغغغغاح ، يجغغغغب  تأشغغغغير جميغغغغع الخطغغغغوات الغغغغواردة والتغغغغي تغغغغم تطبيقهغغغغا  الجتيغغغغاز 2-

 بكلمة " نعم " .
 × ".إذا كانت هناك خطوة ال يمكن تطبيقها فضع إشارة " 3-

 ال نعم خطواتال م
غير قابلة 

 للتطبيق

1 
 الدارة واختبار التعرف على العناصر ومكونات

 للعمل صالحيتها
   

2 
باسغغغغغغغغتخدام  بمغغغغغغغغدخلين ANDدارة بوابغغغغغغغغة وتوصغغغغغغغغيلبنغغغغغغغغاء 

 مفتاحين ومصباح كهربائي
   

    التعرف على عمل البوابة وتطبيق دارة مشابهة لها 3
    لبوابةلإنشاء جدول الحقيقة  4

5 
وحماية البيئة  بحسب تطبيق اجراءات السالمة المهنية 

 تعليمات مكان العمل
   

    المحافظة على التجهيزات من حيث النظافة والتخزين 6
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 /2بطاقة التمرين العملي رقم /
 ساعة 4 الزمن بمدخلين باستخدام المفاتيح (OR)بناء و توصيل دارة اسم التمرين

 األهداف األدائية للتمرين )مضمون األداء (:
 يصبح المتدرب قادرًا على :أن 

 التعرف على عمل البوابة.1-

 باستخدام المفاتيح. (OR)بناء دارة 2-

 كتابة جدول الحقيقة للبوابة.3-

 المواد واألدوات والتجهيزات )مستلزمات األداء (:
 (  DC24V)مستمر تيارمنبع  1-
 آفومتر 2-
 (2)مفتاح مفرد عدد 3- 
 ( مع القاعدة V 24)مصباح  4-
 فيبر مثقبةلوحة  5-
 أسالك توصيل  6-

 لحام كاوي7- 
 قصدير8- 
 

 معايير األداء: 
 تحضير مستلزمات التمرين. 1-

 باستخدام مفتاحين ومصباح كهربائي.( OR)دارة  بناء 2-

 تنفيذ خطوات التمرين بالشكل المطلوب. 3-

 .(OR)كتابة معادلة بوابة  4-

 كتابة جدول الحقيقة للدارة. 5-

 .(OR)مقارنة جدول الحقيقة للدارة مع معادلة بوابة 6- 

 تطبيق اجراءات السالمة المهنية وحماية البيئة حسب تعليمات مكان العمل. 7-
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 العمل: خطوات 

 الرسومات التوضيحية الخطوات والنقاط الحاكمة
 تأكد أن جميع التجهيزات صحيحة وبحالة عمل 1

  
 

 حض ر عناصر الدارة  2
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

3 

 :(5-08)نفذ الدارة المبينة في الشكل 
 
 
 
 
 
 

 (5-08)شكل لا                                                   
 /24vشغ ل وحدة التغية المستمرة / 4

5 

 : (3الجدول )نف ذ خطوات التمرين حسب 
 (3الجدول)

 خطوات العمل (Aالمفتاح ) (Bالمفتاح ) (Fالمصباح )
 مغلق مفتوح مغلق مفتوح مظلم مضيء

 (1الحالة )  ×  ×  
 (2الحالة ) ×   ×  

 (3الحالة ) ×  ×   

 (4الحالة )  × ×   
 

 في الحقل المناسب(×)( في الحاالت السابقة، وضع إشارة Fالحظ إضاءة المصباح ) 6

7 
خطوات ( في حالة فصل)الدارة مفتوحة(، بعد اإلنتهاء من A,Bضع المفتاحين )

 التمرين وافصل وحدة التغذية
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8 

علغغغغى نتغغغغائج  عتمغغغغادإلاوذلغغغغك ب، (4فغغغغي الجغغغغدول) (ORاكتغغغغب جغغغغدول الحقيقغغغغة للبوابغغغغة )
 (  3الجدول )

منطقغغغغغغغغغي فغغغغغغغغغي حالغغغغغغغغغة  (0)تنبيغغغغغغغغغه: ))إلمغغغغغغغغغالء الجغغغغغغغغغدول بالشغغغغغغغغغكل الصغغغغغغغغغحيح: ضغغغغغغغغغع 
 () المفتاح مغلق(منطقي في حالة الوصل  (1)و )المفتاح مفتوح(الفصل

 (4الجدول)                                           
 
 
 
 
 
 
 

 (OR( ومعادلة بوابة )4)الجدول قارن بين جدول الحقيقة 9
 .طبق اجراءات السالمة المهنية وحماية البيئة بحسب تعليمات مكان العمل 10
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 استخدم دليل تقييم األداء هذا كدليل إرشادي عندتنفيذك العمل.1-
هغغغغغغذا التمغغغغغغرين  بنجغغغغغغاح ، يجغغغغغغب  تأشغغغغغغغير جميغغغغغغع الخطغغغغغغوات الغغغغغغواردة والتغغغغغغي تغغغغغغغم  الجتيغغغغغغاز 2-

 تطبيقها بكلمة " نعم " .
 × ".إذا كانت هناك خطوة ال يمكن تطبيقها فضع إشارة " 3- 

 ال نعم خطواتال م
غير قابلة 

 للتطبيق

 صالحيتها الدارة واختبار التعرف على العناصر ومكونات 1
 للعمل

   

باسغغغغغغغغغغغغتخدام  بمغغغغغغغغغغغغدخلين ORدارة بوابغغغغغغغغغغغغة وتوصغغغغغغغغغغغغيل بنغغغغغغغغغغغغاء  2
 مفتاحين ومصباح كهربائي

   

    التعرف على عمل البوابة وتطبيق دارة مشابهة لها 3
    لبوابةلإنشاء جدول الحقيقة  4

تطبيق اجراءات السالمة المهنية وحماية البيئة  بحسب  5
 تعليمات مكان العمل

   

    النظافة والتخزين المحافظة على التجهيزات من حيث 6
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 /3بطاقة التمرين العملي رقم /
 ساعة 4 الزمن NOTبناء و توصيل دارة  اسم التمرين

 األهداف األدائية للتمرين )مضمون األداء (:
 أن يصبح المتدرب قادرًا على :

 التعرف على عمل البوابة 1-

 .NOTبناء دارة  2-

 كتابة جدول الحقيقة للبوابة. 3-

 المواد واألدوات والتجهيزات )مستلزمات األداء(:
 (24V DC)مستمر  تيارمنبع 1- 
 آفومتر 2-
 ضاغطة عكسية 3- 
 (24V)مصباح 4- 
 فيبر مثقبلوحة 5- 
 أسالك توصيل 6- 
 لحام كاوي 7-

 قصدير8- 
 

 معايير األداء: 
 تحضير مستلزمات التمرين. 1-

 كهربائي.باستخدام مفتاحين ومصباح  NOTدارة  بناء 2-

 تنفيذ خطوات التمرين بالشكل المطلوب. 3-

 .NOTكتابة معادلة بوابة  4-

 كتابة جدول الحقيقة للدارة. 5-

 .NOTمقارنة جدول الحقيقة للدارة مع معادلة بوابة 6- 

 تطبيق اجراءات السالمة المهنية وحماية البيئة حسب تعليمات مكان العمل. 7-
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 العمل: خطوات
 الرسوم التوضيحية والنقاط الحاكمةالخطوات 

 تأكد أن جميع التجهيزات صحيحة وبحالة عمل 1
  
 

 حض ر عناصر الدارة  2

3 

 (5-09)نفذ الدارة المبينة في الشكل
 
 
 
 
 

 (1 9-5الشكل )                                          
 
 
 
 
 
 

 

4 
 في الوضع الطبيعي( A)اترك الضاغطة

5 
 /24vية المستمرة /ذالتغشغ ل وحدة 

6 

 : (5الجدول )نف ذ خطوات التمرين حسب 
 (5الجدول)

 خطوات العمل (A) الضاغطة (Fالمصباح )
 ةمغلق ةمفتوح مظلم مضيء

 (1الحالة ) ×   
 (2الحالة )  ×  

 

7 
فىىىىىي الحقىىىىىل  (×)، وضغغغغغع إشغغغغغارة تينالسغغغغغابق الحغغغغغالتين( فغغغغغي Fالحغغغغغظ إضغغغغغاءة المصغغغغغباح )

 المناسب

8 
 افصل وحدة التغذية بعد اإلنتهاء من خطوات التمرين 
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 استخدم دليل تقييم األداء هذا كدليل إرشادي عندتنفيذك العمل. 1-
هغغغغغغذا التمغغغغغغرين  بنجغغغغغغاح ، يجغغغغغغب  تأشغغغغغغغير جميغغغغغغع الخطغغغغغغوات الغغغغغغواردة والتغغغغغغي تغغغغغغغم  الجتيغغغغغغاز 2-

 تطبيقها بكلمة " نعم " .
 × ".إذا كانت هناك خطوة ال يمكن تطبيقها فضع إشارة " 3-

 ال نعم خطواتال م
غير قابلة 

 للتطبيق

1 
 صالحيتها الدارة واختبار التعرف على العناصر ومكونات

 للعمل
   

2 
باسغغغغغغغتخدام  بمغغغغغغغدخلين NOTدارة بوابغغغغغغغة وتوصغغغغغغغيل بنغغغغغغغاء 

 مفتاحين ومصباح كهربائي
   

    التعرف على عمل البوابة وتطبيق دارة مشابهة لها 3
    لبوابةلإنشاء جدول الحقيقة  4

5 
تطبيق اجراءات السالمة المهنية وحماية البيئة  بحسب 

 تعليمات مكان العمل
   

9 

( فغغغغغغغغي 5علغغغغغغغغى نتغغغغغغغغائج الجغغغغغغغغدول ) اعتمغغغغغغغغاداً (، NOTاكتغغغغغغغغب جغغغغغغغغدول الحقيقغغغغغغغغة للبوابغغغغغغغغة )
 (6الجدول)
 تنبيه:

منطقي في  (1)منطقي في حالة الفصل و (0))إلمالء الجدول بالشكل الصحيح: ضع  
 (6الجدول)                                                   حالة الوصل( 

 
 

 (.NOT )قارن بين جدول الحقيقة ومعادلة بوابة  10
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 االختبار العملي للوحدة
 ساعات 4الزمن بمدخلين(OR)دارة  اسم االختبار

 

 األداء المطلوب في االختبار:
  دارةتحضير عناصر ال .1
 التأكد من صالحية العناصر .2
 دارةالناء ب .3

 كتابة جدول الحقيقة .4

 .تطبيق إجراءات السالمة المهنية حسب تعليمات مكان العمل .5

 المواد واألدوات والتجهيزات )مستلزمات األداء(
 (  DC24V)مستمر تيارمنبع  .1
 آفومتر .2
 (2)مفتاح مفرد عدد  .3
  اعدة( مع القV 24)مصباح  .4
 فيبر مثقبةلوحة  .5
 أسالك توصيل  .6
 لحام كاوي .7
 قصدير .8

 
 سيتم تقييم األداء في ضوء المعايير اآلتية إرشادات للطالب

 

 سيتم تقييم األداء على ضوء المعايير اآلتية :
 تحضير مستلزمات التمرين .1
 (OR)دارة  دقة بناء .2

 التمرين بالشكل المطلوب تنفيذ خطوات .3

 بشكل صحيح كتابة جدول الحقيقة للدارة .4
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 انكليزي عربي

 Acceptor impurity شائبة

 Alternating current تيار متناوب

 Anode مصعد

 Applied مطبق

 Batteries بطاريات

 Bias انحياز

 Breakdown voltage جهد االنهيار

 Bridge rectifying circuit دارة تقويم جسرية

 Building بناء

 Capacitive diode ثنائي سعوي

 Cathode مهبط

 Center taped transformer محول ذو نقطة منتصف

 Circuit element عنصر دارة

 Continues متصل

 Covalent bond رابطة تشاركية

                       Crystal بلورة

 Crystalline structure البنية البلورية

 Depletion region منطقة العبور

 Diode ثنائي

 Direct current تيار مستمر

 Doing إشابة

 Donor impurity شائبة عاطية

 Dynamic resistance مقاومة حركية
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 English انكليزي

 Equivalent مكافئ

 Forward bias انحياز أمامي

 Forward current تيار أمامي

 Free electrons إلكترونات حرة

 Full wave موجة كاملة

 Half wave نصف موجة

 Hole فجوة

 Ideal مثالي

 Infrared أشعة تحت الحمراء

 Light emitting diode ثنائي اإلصدار الضوئي

 Light emitting process عملية اإلصدار الضوئي

 Limier   محدد

 Load line خط الحمل

 Majority charge carriers الشحنة األكثريةحامالت 

 Minority charge carriers حامالت الشحنة األقلية

 Open circuit دارة مفتوحة

 Operating point نقطة العمل

 Photo diode ثنائي ضوئي

 Point contact diode الثنائي النقطي

 Rectifier مقوم

 Rectifying circuit دارة تقويم

 Reverse bias انحياز عكسي

 Reverse resistance مقاومة عكسية

 Reverse saturation current تيار اإلشباع العكسي

 Semiconductor نصف ناقل
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 Simple بسيط

 Single crystal بلورة أحادية

 Smoothing circuit دارة تنعيم

 Space charge شحنة الفرات

 Special diodes ثنائيات خاصة

 Stability استقرار

 Static resistance مقاومة ساكنة

 Surge current تيار عابر)مفاجئ(

 Switching تقطيع

 Transition region منطقة العبور

 Tunnel diode ثنائي نفقي

 Type نوع

 Varactor ثنائي سعوي

 Zener diode ثنائي زينر

 Zener effect ظاهرة زينر
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