
:1تمرین 

قارورة في كل دورة ملء. 24ي مصنع لماء جافیل یتم ملء القارورات بواسطة نظام ألي بعدد ف

مثل ھذا العدد في النظام الثنائي ؟ –1

GRAYفي نظام 61) لكتابة الرقم 0,1:یضغط عامل على زرین  كتب علیھا ( تكون بدایة تشغیل النظام األلي كاالتالي -2

ماھو العدد الذي سیكتبھ العامل ؟

باستعمال أزرار  GRAY) المرمز في النظام 111000110001توقیف النظام عند نھایة العمل یكون بكتابة العدد (-3

Aكتب علیھا األحرف التالیة ( B C D E F(ما ھي األحرف التي یكتبھا العامل لتوقیف  ھذا العدد؟ . في أي نظام سیكتب

النظام ؟

)1101101(2) یوم في األسبوع و أن عدد القارورات التي تملء في الیوم الواحد ھي 101(2إذا كان النظام یشتغل  -4

ما ھو عدد القارورات التي تملء في االسبوع؟

) یوم فما ھو عدد القارورات 11(2) قارورة خالل 110101101(2إذا كان ما یملیھ دفتر الشروط ھو أنھ یجب ملء  -5

القارورات التي یجب أن تملء خالل یوم واحد؟

جھاز  الذي یقوم بغلق القارورات بعد ملئھا.التالي لمراقبة درجة حرارة الیستعمل التركیب -6

:عند إرتفاع درجة الحرارة 6-1

  ماذا یحدث للمكثفة؟؟ في ھذه الحالة 2و1كیف یتصرف العنصرین ؟  2و1ماذا یمثل العنصرین

 سعتھا  أحسب الثابت الزمني للمكثفة إذا علمت أنFμ 600  ؟أوم   500الة ھي في ھذه الح 2قیمة العنصرو

 أحسب قیمة التیار العابر للمكثفة بعد زمنτ5)5طو)؟

؟المكثفة التوتر بین طرفي  أعط

تقني ریاضي2:القسم                                                          ثانویة محمد قویقح بودواو
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الفصل األول في مادة التكنولوجیا إختبار
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ما ھي حالة المرحل و الجرس؟

:عند إنخفاظ درجة الحرارة6-1

 ما ھي حالة المرحل و الجرس؟ استنتج ؟  2و1كیف یتصرف العنصرین

:2تمرین

بطریقة مبسطة جدا . سنسمي CDنرید دراسة كیفیة قراءة قرص مرن  

L قارئ الCD

C  كاشف عن وجودCD  داخل القارئ  بحیث عند  وجودCD  تحدث قراءة و  عند عدم وجودCD ال یحدث شیئ.

F كاشف عن غلق درج القارئ

A  زر لفتح وغلق درج القارئ . اللضغط علىA . في أي لحظة یتسبب في إلغاء القراءة

؟ Lإستنتج العبارة المنطقیة للدالة  ؟Lللدالة  جدول الحقیقة أعطـ  1

؟بمدخلین  ثم مثلھا ببوابات NORباستعمال باستعمال بوابات  Lـ أكتب معادلة  2

؟ بمدخلین ثم مثلھا ببوابات NANDباستعمال باستعمال بوابات  Lـ أكتب معادلة  3

:3تمرین 

نأخذ  : من أجل الشكل المقابل

Vcc = 24 v ،VZ= 10v= 50 ,VBE =0.5V,R =1.25K ,RC = 800,RE =1.2K

مع كتابة معادلتھ؟ارسم  مستقیم الحمولة /1

حتى تكون نقطة التشغیل في  RBماھي القیمة التي تأخذھا /2

منتصف مستقیم الحمولة. 

.IZثم استنتج  Rاحسب شدة التیار الذي یجتاز المقاومة /3

االستطاعة المستھلكة من طرف المقحل وثنائي زینر.                            احسب /4

.في كل التمرین  ICأمام IB:  نھمل مالحظة 


