
 :ايحًذ طبخٍٛ ثُٙ ٔعٍٛمتىسطة

 انظٕاْش انكٓشثبئٛخ انمجال:
 انتىتس وانتياز انكهسبائيان انمتىاوبان

 دعمـــــــــــــــــــــــــــال دزوس

4102/4102  األستـــاذ: نطسش وبيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14سهسـهـــــة زقم: . شء ٚغؼٗ ثدذِانغٛف ٚقطغ ثحذِ ٔانً : إلى السلسلة رمز الدخول

 أتركس األهم:

إٌ اَتقبل يغُبطٛظ أيبو ٔشٛؼخ ُٚتح تٕتشا كٓشثبئٛب  -

 خالل يذح ْزا اإلَتقبل.
انًُتظى نًغُبطٛظ أيبو ٔشٛؼخ ، تٕتشا  ٕٚنذ انذٔساٌ -

 كٓشثبئٛب يتُبٔثب ثٍٛ طشفٛٓب.

ئٙ انًغتًش فٙ انذاسح انكٓشثبئٛخ فٙ ًٚش انتٛبس انكٓشثب -

 ٔاحذح ٔ تكٌٕ شذتّ ثبثتخ خالل تغٛش انضيٍ.خٓخ 

ايب انتٛبس انكٓشثبئٙ انًتُبٔة فبٌ خٓتّ تتغٛش ثبنتُبٔة  -

خٓتٍٛ يتؼبكغتٍٛ ٔشذتّ تتغٛش ثٍٛ انصفش ٔقًٛتٍٛ  فٙ

 حذٚتٍٛ ٔيتؼبكغتٍٛ.

ثقٛبط انقًٛخ ْتضاص انًٓجطٙ ٚغًح نُب ساعى اإل -

 ػظًٛخ نهتٕتش انكٓشثبئٙ.األ

بل انًغح    انًٓجطٙ ػُذ اعتؼً ْتضاصٚغًح نُب ساعى اإل -

انضيُٙ ثبنكشف ػٍ طجٛؼخ انتٕتش انكٓشثبئٙ 

 )يغتًش.يتُبٔة(.

ٓشثبئٙ انًتُبٔة  ثبنثبَٛخ ٔتٕاتشِ كدٔس انتٛبس انٚقبط  -

 .(hertz)ثبنٓشتض

 Umax ػظًٛخ نهتٕتش انكٓشثبئٙ انُغجخ ثٍٛ انقًٛخ األ -

ْتضاص انًٓجطٙ ٔانتٕتش انكٓشثبئٙ بعخ ثشاعى اإلانًق

  انًقبط ثبنفٕنظ يتش ثبثتخ. Ueff ًُتح  ان

    أ٘ 

 
 معلومة ثقافية:

 
 دورا   لعب 8 الرقم ألن( املثمن) باسم العباسي املعتصم اشتهر

 خالفتو ودامت العباسيني، اخللفاء ثامن فهو حياتو، يف ىاما  
 عسكرية، فتوحات مثاين عهده وشهد شهور، سنوات،ومثانية مثاين
 ىـ 808 عام والدتو وكانت بنات، 8 د،أوال 8 األوالد من وترك

 88 العمر من ولو وتويف) شعبان) السنة من الثامن الشهر يف
 .سنة
 
 

 :تمسيه زقم ☜

 أختش اإلخبثخ انصحٛحخ:

ػُذيب َذٚش يغُبطٛغب أيبو ٔشٛؼخ يٕصٕنخ ثغهفبَٕيتش، ٚظٓش  -

 ثٍٛ طشفٛٓب ) تٕاتش / تٕتش( كٓشثبئٙ.

 انكٓشثبئٙ انًتُبٔة خالل انضيٍ ، تكٌٕ قًٛخ انتٕتش  -

 )ثبثتخ / يتغٛشح(

  Ueffانقًٛخ انؼظًٗ نهتٕتش انكٓشثبئٙ                  -

  Umaxانقًٛخ انًُتدخ نهتٕتش انكٓشثبئٙ                 

  Tَشيض نهتٛبس انكٓشثبئٙ انًتُبٔة                   

   fَشيض نهذٔس                                           

 ض نهتٕاتش                                         َشي

 :تمسيه زقم ☜

 أختش اإلخبثخ انصحٛحخ:

 َقٛظ ثشاعى اإلْتضاص انًٓجطٙ: -

)انقًٛخ انؼظًٗ نهتٛبس انكٓشثبئٙ انًغتًش(، ) انقًٛخ انًُتدخ نهتٕتش 

 ظًٗ نهتٕتش انًتُبٔة(انكٓشثبئٙ انًتُبٔة(، )انقًٛخ انؼ

 قًٛتّ تتغٛش:انتٕتش انًتُبٔة ْٕ تٕتش  -

)ثٍٛ صفش ٔقًٛخ يٕخجخ ( ، ) ثٍٛ صفش ٔقًٛخ عبنجخ ( ، ) ثٍٛ 

 قًٛتٍٛ حذٚتٍٛ يتؼبكغتٍٛ (

 َقٛظ ثًقٛبط انفٕنظ انز٘ ضجظ ػهٗ       : -

) انتٕتش انكٓشثبئٙ انًُتح ( ، ) انشذح انؼظًٗ نهتٛبس انكٓشثبئٙ 

 انًتُبٔة ( ،   ) قًٛخ انتٕتش انكٓشثبئٙ األػظًٙ (. 

 تمسيه زقم: ☜

صُف انًٕنذاد انتبنٛخ ، إنٗ يٕنذاد نتٛبس كٓشثبئٙ يتُبٔة 

 ٔأخشٖ نهتٛبس انكٓشثبئٙ انًغتًش.

ثطبسٚخ ، دُٚبيٕ دساخخ ، ػًٕد كٓشثبئٙ ، يأخز نهتٛبس انكٓشثبئٙ 

 ثبنًُضل ، يُٕة.

 تمسيه زقم: ☜

 كٛف َُتح تٕتشا كٓشثبئٛب ثٍٛ طشفٙ ٔشٛؼخ؟ -

 يب طجٛؼخ ْزا انتٕتش.  -

 زقم: تمسيه ☜

  01يٍ أخم اَتبج تٛبس كٓشثبئٙ َحقق انتشكٛت انًٕضح فٙ انشكم 

  A  ٔBعى انؼُبصش  -1

 (؟ ْم ًٚكٍ اعتجذانّ ثٓبص آخش.Gيب انغشض يٍ اعتؼًبل )  -2

 فٙ أٚخ حبنخ ُٚتح انتٛبس انكٓشثبئٙ؟ ٔيب طجٛؼتّ؟ -3
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( ثشاعى اإلْتضاص انًٓجطٙ ، فتظٓش ػهٗ G)َغتجذل انؼُصش 

 شبشتّ يجبششح انًُحُٗ انًٕضح فٙ انشكم انًقبثم.

 

 يب طجٛؼخ انتٕتش؟ ْٔم اعتؼًم انًغح انضيُٙ؟ -1

نهتٕتش ػهًب أٌ  Umaxأحغت يٍ انًُحُٗ انقًٛخ األػظًٛخ  -2

   2V/divصس انحغبعٛخ انشبقٕنٛخ يضجٕط ػهٗ انقًٛخ 

ٌ صس انحغبعٛخ األفقٛخ ( ػهًب أ Tأٔخذ قًٛخ انذٔس ) -3

 .   5ms/divيضجٕط ػهٗ انقًٛخ 

 تمسيه زقم: ☜

 الحظ انشكم انًقبثم ، ثى أخت ػهٗ األعئهخ انتبنٛخ:

 
 عى اندٓبص انز٘ أعتؼٍٛ ثّ ألخز ْزا انًخطظ. -1

 يب َٕع انتٛبس ؟ ثشس إخبثتك؟ أػظ سيضِ. -2

   10ms/div   ،2V/divيب انًقصٕد يٍ ْزِ انجٛبَبد ؟  -3

 نتٕتش ْزا انتٛبس؟  Umaxػظًٛخ حذد انقًٛخ األ -4

 كى تكشس انًُحُٗ فٙ ْزِ انٕثٛقخ. -5

 أحغت ػذد تكشاسِ فٙ انثبَٛخ؟ -6

 كٛف َغًٙ ْزا انتكشاس؟ ٔيب ْٙ ٔحذح قٛبعّ. -7

 إعتُتح انتٕتش انًُتح ) انفؼبل(. -8

 تمسيه زقم:  ☜

 

 انحغبعٛــــــــــخ األفقٛــــــخ:

      10s/ div        

 ـــــخ:انحغبعٛــــــخ انؼًٕدٚـ

        1V/div    

 

 

 

 
 الحظ األشكبل انتبنٛخ: ٔأخت يغ كتبثخ طشٚقخ انحصٕل ػهٗ انُتبئح.

وىع  انشكم

 انتياز

انتىتس 

 األعظمي

انتىتس 

 انمىتج

هم استعمم 

 انمسح

 انتىاتس اندوز

01       

02       

 

 تمسيه زقم: ☜

 

ػهٗ انشكم  قبو األعتبر ثشفقخ تاليٛزِ ثتدشثخ فٙ انًخجش فتحصهٕا

 انًقبثم ػهٗ خٓبص ساعى اإلْتضاص انًٓجطٙ

 
 

 حذد طجٛؼخ انتٛبس انكٓشثبئٙ انُبتح؟ ثشس إخبثتك. -1

 نهتٕتش ْزا انتٛبس انكٓشثبئٙ. Umaxحذد انقًٛخ األػظًٛخ  -2

 حذد انتٕاتش ) انتشدد(. -3

 اعتجذل األعتبر ساعى اإلْتضاص انًٓجطٙ ثدٓبص األيجٛش يتش  -4

 إنٛٓب اندٓبص.يب ْٙ انقًٛخ انتٙ ٚشٛش  -

6 

 

2V/div 

7 

8 


