
 

 

 رًبسٍٚ انزٕرش انكٓشثبئٙ 
 

 
 9 1رًشٍٚ 

 
 َعزجش انذاسح انًًثهخ جبَّٛ . -1

 
 عٍٛ يُذٗ انزٛبس فٙ جًٛع فشٔع انذاسح . -1.1
أسعى سيض انفٕنطًزش عهٗ انذاسح نقٛبط  -1.1

 ح .سثطّ فٙ انذاس، يٕضذب كٛفٛخ  UBCانزٕرش 
جٓبص فٕنطًزش يشكت  ًٚثم انشكم جبَجّ يُٛبء -1

 ثٍٛ يشثطٙ يصجبح .
 

 
 

 . C=10Vٚشزغم انفٕنطًزش عهٗ انعٛبس 
 انز٘ ٚشٛش انّٛ انفٕنطًزش . Uأدغت انزٕرش  -1.1
 . UBC ٔاعظ رأطٛش انزٕرش   ، دذد اإلسرٛبة انًطهق  1عهًب أٌ انجٓبص فئزّ  -1.1

   دذد دقخ انقٛبط . -1.2
 

 19شٍٚ رً
 

 . 1انًًثهخ فٙ انشكم َعزجش انذاسح انكٓشثبئٛخ 
َغزعًم ساعى انززثزة ،   عُذ  UBCنقٛبط انزٕرش 

رُزقم انجقعخ انضٕئٛخ  2V/cmاعزعًبل انذغبعٛخ 
 . 5cmَذٕ األعفم ة

 ثٍٛ عهٗ انزجٛبَخ كٛفٛخ سثظ كبشف انززثزة . -1
 ٔيثهّ سيضٚب عهٗ انشكم . UBCأٔجذ قًٛخ انزٕرش  -1
يبْٙ  UAB=UCD=-55Vإرا عهًذ أٌ انزٕرش  -2

 ؟ UPNقًٛخ انزٕرش 
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 29رًشٍٚ 
 
 َعزجش انذاسح انكٓشثبئٛخ انزبنٛخ 9 -1

 
كٛف َشكت جٓبص انفٕنطًزش فٙ ْزِ انذاح  -1.1

 ؟ UABنقٛبط انزٕرش 
َقطخ َشكت انًشثظ انًٕجت ثأ٘  -1.1

 نهفٕنطًزش؟
َقٛظ ثٕاعطخ فٕنطًزش ٚذزٕ٘ يُٛبؤِ عهٗ  -1

 .  Uرٕرشا سٚجخ ، رذ 111
 . 30Vعُذ اعزعًبل انعٛبس  31رغزقش اإلثشح عهىبنزذسٚجخ 

 . Uأدغت قًٛخ  -1.1
 .1أدغت اإلسرٛبة انًطهق ثى أعظ رأطٛشا نقًٛخ انزٕرش عهًب أٌ فئخ انجٓبص ْٙ  -1.1
 أدغت اإلسرٛبة انُغجٙ . -1.2

 
زٕ٘ يُٛبء ْزا انجٓبص عهٗ ثبعزعًبل عٛبساد يخزهفخ . ٚذ Uَقٛظ ثٕاعطخ فٕنطًزش رٕرشا   -2

 . 1,5رذسٚجخ ٔفئزّ  111
 أرًى يأل انجذٔل انزبنٙ 9 -2.1

 

 انعٛبس
 

      U(V) انزذسٚجخ

 
 

5 90    

10 45    

30 15    

 يبرا رغزُزج ؟ -2.1
 

 9 3رًشٍٚ 
 

 َعزجش انذاسح انزبنٛخ 9
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.  10Vرذسٚجخ ، عهٗ انعٛبس  111ثٕاعطخ فٕنطًزش ٚذزٕ٘ يُٛبؤِ عهٗ  A  ٔB َقٛظ انزٕرش ثٍٛ -1

 يثم ْزا انزٕرش عهٗ انشكم . ؟ UAB. يبقًٛخ انزٕرش  27,5رشٛش اإلثشحانٗ انزذسٚجخ 
. أدغت  1V/divرى قٛبط َفظ انزٕرش ثٕاعطخ ساعى انززثزة عهٗ انذغبعٛخ انشأعٛخ  -1

 انخظ انضٕئٙ .قًٛخ اَذشاف 
 . يبْٕ االَذشاف انجذٚذ نهخظ انضٕئٙ 500mV/divخ اعزعًبل انذغبعٛخ األعٛخ فٙ دبن

اَذشاف انخظ  5V/divعهٗ انذغبعٛخ  UACَغزعًم َفظ ساعى انززثزة نقٛبط انزٕرش  -2
 . UAC  ٔUBCرذسٚجخ . أدغت قًٛخ كم يٍ  1,75انضٕئٙ ْٕ 

  
 

 9 4رًشٍٚ 
 

رٕرشا يزُبٔثب جٛجٛب ثٍٛ يشثطٙ ساعى انززثزة ،  GBFانزشدداد انًُخفضخ َطجق ثٕاعطخ يٕنذ 

 فُذصم عهٗ انشعى انززثزثٙ انزبنٙ 9
 

 
 2ms/cmانذغبعٛخ األفقٛخ 9 

 2V/cmانذغبعٛخ انشأعٛخ 9 
 نهزٕرش انًزُبٔة انجٛجٙ . Ueٔانقًٛخ انفعبنخ  Umدذد انقًٛخ انقصٕٖ  -1
 . fثى اعزُزج انزشدد  Tأدغت انذٔس  -1
 

 9 5رًشٍٚ 
 
م أعفهّ ًم فٙ انذاسح انًًثهخ فٙ انشكغزعَ

 UFEانزٕرش  يًبثهخ َعطٙ D1  ٔD2  ٔD3ثُبئٛبد انقطت 
=10V . 
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 . UPN  ٔUACقًٛخ كم يٍ انزٕرشٍٚ اعزُزج يعهال جٕاثك  -1
ٔ  F  ٔE  ٔC.اعزُزج انجٓذ انكٓشثبئٙ فٙ انُقظ انزبنٛخ يشثطخ ثٓٛكم جٓذْب يُعذو  Aانُقطخ  -1
B َعطٙ انزٕرش. UAB=6V . 
 . UBFثغهك انشثظ . دذد قًٛخ انزٕرش  ABَعٕض ثُبئٙ انقطت  -2
 . UBFثٍٛ كٛفٛخ سثظ انفٕنطًزش نقٛبط انزٕرش  -3
 111انزٙ ٚشٛش إنٛٓب انفٕنطزش ثبنُغجخ نًُٛبء ٚذزٕ٘ عهٗ ، يب انزذسٚجخ  20Vثبعزعًبل انعٛبس  -4

 رذسٚجخ .
 

 9 6رًشٍٚ 
 

 َعزجش انزشكٛت انًجٍٛ أعفهّ 9
 

  . UBG=10V   ٔUCD=4Vعهًب أٌ 9 
 UCF  ٔUFDانزبنٛخ 9  انزٕرشادعهٗ انذاسح يثم  -1
 ٔUDE . 
 
 أدغت قٛى ْزِ انزٕرشاد . -1
 

 9 7 رًشٍٚ 
 

َعزجش انذاسح انكٓشثبئٛخ انًًثهخ فٙ انشكم انزبنٙ ٔانًكَٕخ يٍ يٕنذ ٔثالثخ أجٓضح كٓشثبئٛخ 
 يغقجهخ .

 
 رذسٚجخ . 141ش ٚذزٕ٘ يُٛبؤِ عهٗ َغزعًم فٕنطًز UDEنقٛبط انزٕرش  -1

 . 120رغزقش إثشح انفٕنطًزش عهٗ انزذسٚجخ  15Vعُذ اعزعًبل انعٛبس 
 ثٍٛ عهٗ انشكم كٛفٛخ سثظ انفٕنطًزش . -1.1
 . UDEأٔجذ قًٛخ انزٕرش  -1.1

 . UBCَغزعًم ساعى انززثزة نقٛبط انزٕرش  -1
 . 2cmَذٕ األعهٗ ثغبفخ ، رُزقم انجقعخ انضٕئٛخ  2V/cmعُذ اعزعًبل انذغبعٛخ 

 ثٍٛ كٛفٛخ سثظ ساعى انززثزة عهٗ انشكم . -1.1
 . UBCأٔجذ قًٛخ انزٕرش  -1.1

 ٔيثم انزٕرشاد انثالثخ ثأعٓى . UABاعزُزج قًٛخ انزٕرش  -2
 . UDE، أٔجذ دقخ انقٛبط نهزٕرش  1,5فئخ انفٕنطًزش ْٙ  -3
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 89رًشٍٚ 
 

 D1ٔثُبئٛٙ قطت عفهّ َغزعًم ثالثخ يصبثٛخ يًبثهخ ٓشثبئٛخ انًًثهخ فٙ انشكم أكفٙ انذاسح ان
 ٔD2  ٘ٔ3,5يًبثهخ كزنك .قًٛخ انزٕرش ثٍٛ كم يصجبح رغبV . 

 
 
 

 ثٍٛ يشثطٙ انًٕنذ .  UPNأدغت انزٕرش  -1
 يثم ْزا انزٕرش ثٕعٓى عهٗ انشكم . -1
 D1أدغت انزٕرش ثٍٛ يشثطٙ ثُبئٙ انقطت  -2

 ٔيثم ْزا انزٕرش عهٗ انشكم .
 
 
 
 
 

 119رًشٍٚ 
 

 .  f=4000Hzًٚثم انشعى انززثزثٙ جبَجّ رٕرشا جٛجٛب رشددِ 
 
 

 
 س انزشدد .أدغت دٔ -1
 . خخ انكغخ انًغزعًهعدذد عش -1
عٍٛ انقًٛخ انقصٕٖ نهزٕرش عهًب أٌ انذغبعٛخ  -2

. اعزُزج انزٕرش  0,5V/divانًغزعًهخ ْٙ 9 انشأعٛخ 
 انفعبل .
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