
 وزارة الرتبيت و التعليم العايل

 

 اسم الطالب:

 دقيقت فقط 60السمه :     2016\4\11 -التاريخ : وابلس -مديريت الرتبيت و التعليم

 املادة : التكنولوجيا      التاسعالصف :  مدرست برهان كمال األساسيت للبنني

 6102-6102-الثاني  يف مادة التكنولوجيا للعامالفصل الدراسي  نصف امتحان 
 

 

  فّمات ضط    ـك داُرة حول رمز اِجابٌ الصحجحٌ فجما يلً : -السؤال اِول :

 من فواُد التكنولوججا الرقمجٌ  .ط

 زيادة سرفٌ القمل المنفذ وكمجتى -ب  التحكم الدقجق فً فملجٌ اِنتاج  - أ

 جمجك ماذكر صحجح -د  بمستوى الدقٌ فً اِنتاجاِرتقاء  - ب

 يستخدم الترانزستور كأحد اهم القناصر اِلكترونجٌ فً تصمجم القديد من الدرارت .ظ

 )أ+ب( -د  الكورباُجٌ -ج الرقمجٌ -ب التماثلجٌ - أ

 الدارات التماثلجٌ لوا  .ع

 قجمتان فقط -د   قجم ثابتٌ -ج قجم متصلٌ -ب فجم منفصلٌ - أ

 من   IC (LM386)تتكون دارة تـخجم الصوت المتكاملٌ  .غ

 طرف ضظ -د  طرف  ؼط -ج اطراف  ؾ  -ب    اطراف غ - أ

 من التطبجقات الحجاتجٌ التً تستخدم فجوا دارة المماز .ػ

 جمجك ما ذكر  -د فلشر سجارة اِسقاف -ج لماز السجارة  -ب    لوحٌ اِفّنات - أ

 زمن الموجٌ فً اِشارة التالجٌ يساوي  .ؼ

 ثانجٌ ظ -ج    نصف ثانجٌ  - أ

 ثوانً ؼ  -د    ثانجٌ ط - ب

 :سوفالقربجالذيقامبتصنجفالمنطقإلىفكرةوبرهانوولالفج .ؽ

 ابن رشد -د   ابن سجنا -ج الفارابً -ب    ابن الوجثم - أ

 فلٍ  الـمطيـًء المصباح فً الشكل المجاور فند  .ؾ

 فقطBفلٍ المفتاح الـمط -ج فقط Aالـمط فلٍ المفتاح  - أ

 فدم الـمط فلٍ كّ المفتاحجن -د كّ المفتاحجنالـمط فلٍ  - ب

 :تكونالنتججٌصحجحٌإذاكانتإحدىالقبارتجنصحجحٌفمىاألقلفجأداةالربط .ؿ

 NOT -د   NOR -ج OR -ب    AND - أ

 هو ANDالشكل الذي يمثل البوابٌ المنطقجٌ  .ضط

 -د    -ج      -ب  - أ

 

 

2018-2017

2018-3-17



 

 

 فّمات ؽ  اكمل الفراغ فً الجمل التالجٌ : -السؤال الثانً :

 اسم الدارة المتكاملٌ لتـخجم الصوت .........................  (ط

 اسم الدارة المتكاملٌ للمؤقت و المماز ......................... (ظ

 : .........................  ANDاسم الدارة المتكاملٌ لبوابٌ  (ع

الرقمجٌ قجمٌ ........... فً حالٌ فدم وجود تجار كورباًُ َ و قجمٌ .............. فً حالٌ وجود  تاخذ الدارات (غ

 تجار كورباًُ.

 ما يقمل الحاسوب بنظام ......................اتف بنظام .................. بجنتقمل شبكٌ الو (ػ

  

 فّمات( غ)الدارتجن فً الشكل التالً:                                                               : تأملالثالثالسؤال 

 ما هو نوع النظام فً كلتا الدارتجن؟                                      - أ

 دارة أ:______________________________

 :_____________________________ب  دارة

 التحكم فً اـاءة الثناًُ فً كلتا الدارتجن؟كجف يتم  - ب

دارة 

 أ:_______________________________

 _________دارة ب:__________________

 فّمات ع الدارتجن فً الشكل التالً  تأمل -السؤال الرابك :

 

 الدارة )ب( (أالدارة ) وجى المقارنٌ

   توصجل الثناًُ بافث الـوء مك الترانزستور

حالٌ الثناًُ بافث الـوء فندما يكون المفتاح 

 (OFFمفتوح )
  

حالٌ الثناًُ بافث الـوء فندما يكون المفتاح 

 (ON) مملق
  

 



 

 

 

 ارسم اِجزاء الناقصٌ ) داخل المربك ( فً دارة المماز بشكل صحجح و اكتب اسم كل فنصر -السؤال الخامس :

 فّمتان

 

 

  فّمات غ التالجٌ ثم اجب فن اِسُلٌ التً تلجوا ؟السؤال السادس : تأمل الدارة 

 

 

 اكمل جدول الصواب فً الجدول  .ط

 البوابٌ المنطقجٌ المستخدمٌ فً الدارة هً ........................ و يرمز لوا بالرمز ................... .ظ

 المقادلٌ المنطقٌ للبوابٌ هً  : ...................................... .ع

 ء الثناًُ فً الدارة السابقٌ فند .......................................يـً .غ

 

 انتوت اِسُلٌ


