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ریاضيتقنيالثانیة:المستوى...............................:ثانویة

في مادة التكنولوجیااألولاختبار الفصل
2015/2016ساعتین02المدة : ھك2قسم : 

I.:المنطق التوافقي

 مع 1شكلنعتبر جدول الحقیقةs0,s1,s2المداخل وH, H1, H2المخارج

H1انطالق من جدول الحقیقة  اكتب معادلة )1

H1ارسم لوجغرام المعادلة )2

المعادلة الذي یمثل2شكلیعطي جدول كارنوH2

H2اوجد معادلة )3

H2جدول الحقیقة للعمود الخاص بـ أكمل)4

باستعمال التماسات H2المعادلة مثل)5

 نعتبر المعادلةH=H1+H2 اعتمادا علي معادلة ،H1 وH2 المحصل
وعلي العالقات 3و 1في السؤال علیھما سابقا 

abbabaabbaba  .....................

,S0بداللة Hاوجد معادلة )6 S1 ,S2

Hبسط المعادلة )7
باستعمال ( أو استبعادي )Hارسم لوجغرام المعادلة المبسطة لــ )8
Hأكمل جدول الحقیقة للعمود الخاص بـ )9

II.:تحلیل الدارات

RAB=60k     ،E=18vمع : 3شكل یعطي التركیب  , R1=R2 =100K

I، ثم استنتج شدة التیار  RABاحسب التوتر بین طرفي المقاومة ترباستعمال قاسم التو)10

+R5)علي التفرع مع R3تتكون من مقاومة RABأن المقاومة المكافئة علمتأذا)11 R) كما یوضحھ
.Rالمقاومة وI1 ،I2شدة التیار احسب ، 4الشكل 

بالتوفیق إن شاء هللا 

 )1شكل (

 )2شكل (

 )4شكل ( )3شكل (



2015/2016السنة الدراسیة ...................:ثانویة

في مادة التكنولوجیا األولاختبار الفصلتصحیح  ھك                    2قسم : 

I.التوافقيالمنطق:

:من جدول الحقیقةH1معادلة إیجاد )1

)()( 102101022102101 SSSSSSSSSSSSSSH 

:H1رسم لوجغرام المعادلة )2

:جدول كارنومن H2معادلةإیجاد )3

)()( 102101022102102 SSSSSSSSSSSSSSH 

:باستعمال التماساتH2المعادلة تمثیل )4

:)جدول الحقیقةانظر (H2جدول الحقیقة للعمود الخاص بـ لاأكم)5

,S0بداللة Hمعادلة إیجاد )6 S1 ,S2:)()( 10210221 SSSSSSHSH 

Hالمعادلة تبسیط)7

21010210221 )()( SSSSSSSSSHHH 

:باستعمال ( أو استبعادي )Hلوجغرام المعادلة المبسطة لــ رسم)8

:(انظر جدول الحقیقة)Hجدول الحقیقة للعمود الخاص بـ أكمل)9

II.تحلیل الدارات:
10(

بین طرفي المقاومة حساب التوترRAB التوترباستعمال قاسم:
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شدة التیار حسابI2:mAIIIIII 03.004.007.01221 

المقاومة حسابR:
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