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 ؟ npnتكون ترانزستور من نوع ٌمكن ان التالٌة  (diode) اي من الثنائٌات (1

 
فكان التٌار المار ( واالخر غٌر معروف نوعه على التوالً بمقاومة كما فً الشكل المجاور Siوصل ثنائٌان احداهما من السلٌكون ) (2

لى البٌانات المثبتة على الشكل اذا كان الجهد الناتج ، اعتمادا ع(0.22mAفً الدارة  )

(VO( هو )1.1V فما نوع الثنائً االخر )( ومقدار المقاومةR على الترتٌب )؟ 

 (ΩGe , 5ب()                               (ΩGe , 5kأ()

 (Si , 5Ω(                                د()Si , 5kΩج()

 : فان (n-pاالمامً لثنائً قطبً )االنحٌاز توصٌل فً حالة  (3

           البلورة السالبة توصل مع المطب الموجب للبطاريةأ(

 توصل مع المطب الموجب للبطارية  الموجبةالبلورة  ب(

 ج(اتجاه التيار في الثنائي يكون من البلورة السالبة الى البلورة الموجبة       

  للبطارية  البلورة الموجبة توصل مع المطب السالب د(

 :  الثنائً القطبً فً حالة استخدامه للتقوٌم فانه (4

 بمرور التيار باتجاه واحد                    ب(يعكس اتجاه التيار يسمحأ(

 يوصل في حالة انحياز عكسيج(يسمح بمرور التيار باتجاهين                       د(

 ان ٌضاف الٌها مادة : عند تكوٌن بلورة سالبة من مادة سٌلٌكون فانه ٌمكن (5

 د(الجرمانيوم                    الزرنيخأ(الغاليوم             ب(بورون                   ج(

 وٌسمح للتٌار ان ٌتحرك باتجاه واحد هو : DCالى  ACالعنصر الذي ٌحول  (6

 الدايودد(               أ(المماومة                 ب(المحث                          ج(المواسع        

 عنصر الكترونً ٌسري فٌه التٌار باتجاه واحد فقط : (7

 المطبي الثنائيأ(المماومة الكهربائية          ب(المواسع              ج(المحث                د(

 : ما عداكل ما ٌلً  وظٌفة الثنائً القطبً (8

 المدرة الكهربائية تضخيمب(                                             أ(تحويل التيار المتردد الى تيار مستمر

 بمرور التيار في اتجاه ويمنعه من المرور باالتجاه المعاكس          د(يمكن ان يكون مموم للجهد الكهربائي يسمح ج(

 : ما عدا الثنائًكل ما ٌلً من خصائص  (9

 يزداد التيار فيه بعد حاجز الجهد             د(يتكون من بلورتين مختلفتينج(              (الاوميةاومية            ب مماومتهأ(

 : ٌتكون الثنائً من (11

 ( يسمى مصعدp) واخرى( يسمى مهبط n) بلورةطبمتين ب(     ( يسمى مهبط    p) واخرى( يسمى مصعد n)بلورة طبمتين أ( 

 npnبلورات (د             باعث وجامع ولاعدة                                     (ج

 واحدة مما ٌلً لٌست من استخدامات الترانزستور : (11

 للتيار الكهربائي ممومد(    أ(مضخم للتيار الكهربائي         ب(مفتاح سريع الفتح واالغالق        ج(مضخم للمدرة الكهربائية

 ناقالت التٌار فً البلورة الموجبة والسالبة : (11

 والشحنة الكلية صفر االلكترونات والنالالت االللية هي الفجوات في البلورة الموجبةأ(النالالت االغلبية هي 

 والشحنة الكلية صفر السالبةاالغلبية هي االلكترونات والنالالت االللية هي الفجوات في البلورة  النالالت(ب

 والشحنة الكلية سالبة الموجبة (النالالت االغلبية هي االلكترونات والنالالت االللية هي الفجوات في البلورةج

 السالبة والشحنة الكلية موجبةاالغلبية هي االلكترونات والنالالت االللية هي الفجوات في البلورة  النالالت(د

 : ما عدافً اشباه الموصالت النقٌة جمٌع العبارات التالٌة صحٌحة  (13

 دة موصليتها الكهربائية بعملية االشابةيمكن زياب(           أ(ال توصل التيار الكهربائي جيدا        

 درجة حرارة الصفر المطلك يوجد الكترونات حرة عندج(لها اربعة الكترونات تكافؤ                       د(
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 : هو mAفً الدارة المجاورة فان تٌار الدارة بوحدة  (14

 (4.76د()(             15ج()           (                 0.3(                  ب()0.7أ()

 الشكل المجاور ٌمثل رمز البوابة المنطقٌة : (15

 د(غير ذلن                ANDج(              NOTب(                 ORأ( 

 

الترتٌب ( على 5.6kΩ , 3.3kΩفً الدارة المجاورة فان فرق جهد المقاومة ) (16

 ( هً :mVبوحدة )

 (15 , 10(      د()0.7 , 19(        ج()19 , 20(              ب().0 , 319أ()

 فً حالة االنحٌاز  االمامً واالنحٌاز العكسً للثنائً فان : (17

مماومة الثنائي في االنحياز صغيرة جدا ، أ(مماومة الثنائي في االنحياز االمامي 

 صغيرة جدا ايضا العكسي

مماومة الثنائي في االنحياز  كبيرة جدا ،مماومة الثنائي في االنحياز االمامي ب(

 كبيرة جدا ايضا العكسي

 صغيرة جدا مماومة الثنائي في االنحياز العكسي كبيرة جدا ، االمامي ج(مماومة الثنائي في االنحياز

 كبيرة جدا االنحياز العكسيمماومة الثنائي في  صغيرة جدا ،الثنائي في االنحياز االمامي  مماومةد(

مصنوع من السلٌكون  D2مصنوع من السلٌكون والثنائً  D1فً الدارة المجاورة الثنائً  (18

 بوحدة ملً امبٌر هو : ( على الترتٌب1kΩ , 20Ωالمقاومة ).ان التٌار المار فً 

 (20 , 93(              ب()2 , 9.3)أ(

 (20 , 10د()           (20 , 9.3ج()

 اي االشكال التالٌة ٌمثل تقوٌم نصف موجة :  (19

 

 

  

 فً دارة تقوٌم نصف الموجة المجاورة فان االشارة الخارجة هً :  (11

 

 ( ؟PNPالٌة ٌمثل ترانزستور من نوع )اي االشكال الت (11

 
( بوحدة الفولت ، فان تردد الموجة الناتجة vin=100sin60πtاذا كانت الموجة الداخلة الى مقوم نصف موجة تعطى بالعالقة ) (11

 ( هً :max(vout ، )foutبالهٌرتز والقٌمة العظمى لفرق الجهد للموجة الناتجة بالفولت ) 

 0V5Hz ,  π60(                 د()Hz , 100V  π60ج()                   (100VHz ,  π30 (            ب()Hz , 50V  π30أ()

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 21 22 

                      

 

 
 

 

 

 )ب( )أ(                               
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