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 2    إعداد المعلم : منار نواف أبو اسحك
 

   (االتصاالت الالسلكية) ( 1)  ورقة عمل

 -: ضع عالمة صح امام العبارة الصحٌحة وخطا أمام العبارة الخاطئةالسؤال األول : 

 العالم هٌرتز هو أول من صاغ مفهوم الكهرومغناطٌسٌة .(   ×)    .1

 تعرف الكهرومغناطٌسٌة علً انها حمول مغناطٌسٌة تدور حول التٌار الكهربائً . (  √)    .2

 من خصائص الكهرومغناطٌسٌة االنكسار واالستمطاب فمط . (  ×)    .3

 ٌطلك علً وحدة التردد الدولٌة اسم هٌرتز . (  √)    .4

 العاللة بٌن التردد والطول الموجً عاللة عكسٌة . (  ×)    .5

 العالم هٌرتز هو مكتشف طٌف الموجات الرادٌوٌة . (  √)    .6

 -: أكتب المصطلح العلمً : ثانًالسؤال ال

 ٘ي اذصاالخ ذؼرّذ ػٍي ٚعظ ِادي غيش ِؽغٛط ِصً :اِٛاض اٌىٙشِٚغٕاطيغيح ٚذٕرشش في ظّيغ اٌعٙاخ .(  االذصاالخ اٌالعٍىيح)  -1     

 . َ أْ اٌّٛظاخ اٌىٙشِٚغٕاطيغيح ٌٙا ِصً خصائص اٌضٛء 1888اعرٕرط ػاَ (        جٌمس ماكسوٌل ) -2     

 . َ  أْ ؼٛي اٌغٍه اٌزي يّش تٗ ذياس وٙشتائي ؼمٛي ِغٕاطيغيح ذشثٗ اٌضٛء 1865اعرٕرط ػاَ (         هاٌنرش هٌرتز ) -3     

 :  الثالث : اختار االجابة الصحٌحةالسؤال  

 : رتزتح ٌىً شأيح 1اعُ أطٍك ػٍي ٚؼذج اٌرشدد اٌذٌٚيح =  -1

  هيشذض -د  أديغْٛ   -ض     فٌٛد -ب     ِاوغٛيً  -أ      

 :اٌؼاللح تيٓ ذشدد اٌّٛظاخ ٚذأشيش٘ا ػٍي ظغُ اإلٔغاْ  -2

 ال ذٛظذ ػاللح  -د     شاترح -ض    ػىغيح -ب     طشديح  -أ      

 : أول من صاغ مفهوم الكهرومغناطٌسٌة هو العالم -3

  جيّظ ِاوغىيً -د    ظيّظ فٛسد -ض               ٘يشذض ػ٘ايٕش -ب                 ًأٌىغٕذس تي -أ      

 يخرٍف ِمذاس اٌطالح اٌزي ذؽٍّٗ اٌّٛظاخ اٌىٙشِٚغٕاطيغيح ؼغة اخرالف   : -4

 ظّيغ ِا عثك   -د     اٌغشػح -ض    اٌرشدد  -ب      اٌطٛي اٌّٛظي  -أ  

 :  الرابع أكمل مما ٌلًالسؤال 

 اٌرشدداألِىاض اٌىهشوِغٕاطيغيح ذخرٍف ِمذاس اٌطالح اٌري ذذٍّها دغة اخرالف   -1

 اٌهيشذضوً إشاسج العٍىيح ذشد ِؼيٓ يماط تىدذج   -2

 :  الخامس : علل لما ٌلًالسؤال 

 ما الذي أدي لظهور االتصاالت الالسلكٌة ؟ -1
 

 .امتالء الكرة األرضٌة باألسالن النحاسٌة  -1 
 مشاكل الحفر والتركٌب والصٌانة .تغلب علً ال -2 
 نمل المعلومات حول العالم دون الحاجة ألسالن النحاسٌة . -3 
 

 ٌنصح األطباء بعدم تعرض ألشعة الشمس طوٌال ؟ -2
 

 ألنها تحتوي علً األشعة الفوق بنفسجٌة الضارة التً تضر جسم االنسان .
 

 علً جسم االنسان ؟ما العاللة بٌن تردد الموجات الكهرومغناطٌسٌة وتأثٌرها  -3
 

 العاللة طردٌة , فكلما زاد تردد الموجة زادت طالة الموجة وبالتالً تزٌد لدرتها علً اختراق جسم االنسان
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 3    إعداد المعلم : منار نواف أبو اسحك
 

   (االتصاالت الالسلكيةوسائط  ) ( 2)  ورقة عمل

 -: ضع عالمة صح امام العبارة الصحٌحة وخطا أمام العبارة الخاطئةالسؤال األول : 

 ( أشعة الرادٌو هً ألمواج تخترق جسم االنسان والجدران .  ×)    .1
 ( ألل تردد هً ألمواج الرادٌو ولها أطول موجة .  √)    .2
 ( أعلً تردد ألشعة جاما .  √)    .3
 بت / دلٌمة . 9600ٌنمل الصوت بسرعة   GSMنظام االتصاالت  (  ×)    .4

 -: أكتب المصطلح العلمً : ثانًالسؤال ال

 يرىْٛ ِٓ ػذج اِٛاض ِخرٍفح ٚوً ِٛظٗ ٌٙا ذشدد ِخرٍف .(    الطٌف الكهرومغناطٌسً  )  -1

 أِٛاض وٙشِٚغٕاطيغيح يخرٍف ِمذاس اٌطالح اٌزي ذؽٍّٗ ؼغة اخرالف ذشدد٘ا . ٘ي  ( وعائظ االذصاالخ اٌالعٍىيح)  -2

 ٚيّىٓ ٌٙزٖ االِشاض اخرشاق األتٕيح .ٌّغافاخ تؼيذج في ظّيغ االذعا٘اخ ذٕرمً   أِٛاض(         أمواج الرادٌو )  -3

 أِٛاض ذٕرمً في خطٛط ِغرميّح ػٍي ِغرٛي إٌظش ِّا يرطٍة ٚظٛد ِشعً ِٚغرمثً ٚال ذخرشق األتٕيح  (  أمواج المٌكرووٌف )  -4

 يّىٓ ٔمٍٙا ِٓ ظٙاص آلخش. ٓ ِؼٍِٛاخ ٌرؼشيف اٌشثىح تاٌٙاذف اٌّرٕمًيخضؼًّ ػٍي ذششيؽح رويح ذ٘ي  (          SIMششيذح   )  -5

 خذِح يغرطيغ ِٓ خالٌٙا أوصش ِٓ شخص اٌرؽذز ِغ تؼضُٙ ػٍي ِغّغ اٌعّيغ . (   المكالمات الجماعٌة )  -6

 خذِح يغرطيغ اٌشخص اعرمثاي ِىاٌّريٓ في ٔفظ اٌٛلد ٚاٌرٕمً تيّٕٙا تغٌٙٛح . (   المكالمات المنتظرة )  -7

 .أٔؽاء اٌؼاٌُ  ِؼظُٔفغٗ في ٔفغٗ ِٓ خالي اٌشلُ اعرؼّاي اٌٙاذف خذِح ذّىٕٕا ِٓ (          خدمة التجوال)  -8

 :  الثالث : اختار االجابة الصحٌحةالسؤال 

 أؼذ أٔٛاع األِٛاض اٌراٌيح ذؼرثش األوصش ضشسا ػٍي ظغُ االٔغاْ : -1

 ذؽد اٌؽّشاء -د     اٌّيىشٚٚيف -ض    اٌشاديٛ -ب      جاِا  -أ         

 ذشدد ٘ٛ ألشؼح :ألً  -2

 ذؽد اٌؽّشاء -د     اٌّيىشٚٚيف -ض    اٌشاديى -ب      ظاِا  -أ         

 ِٓ إٌرائط اٌّرشذثح ػٍي إيعاد ذمٕياخ العٍىيح  : -3

 جّيغ ِا عثك -د   اٌرؽشس ِٓ اٌىٛاتً -ض   صغش ؼعُ األظٙضج -ب    ؼشيح اٌؽشوح  -أ         

 تؼضٙا اٌثؼض تغّاع اٌعّيغ :خذِح يغرطيغ أوصش ِٓ شخص اٌرؽذز ِغ  -4

 وشف سلُ اٌّرصً -د    اٌرعٛاي -ض              اٌّىاٌّاخ اٌجّاػيح -ب   اٌّىاٌّاخ إٌّرظشج -أ         

 :ٌتم نمل الصوت بشكل رلمً بسرعة ................ GSMفً نظام العالمً لالتصاالت الخلوٌة  -5

 بت / ث 9600 -د    بت / ث 6900 -ض  بت / ث 6500 -ب     بت / ث 1500 -أ          

 : GSMِٓ خذِاخ ٔظاَ  -6

 جّيغ ِا عثك -د  اٌّىاٌّاخ إٌّرظشج -ض   اٌّىاٌّاخ اٌعّاػيح -ب    اٌشعائً اٌمصيشج  -أ         

 :  الرابع أكمل مما ٌلًالسؤال 

  اشؼح عيٕيحٚ أِىاض فىق تٕفغجيحو اٌذّشاءاالشؼح ذذد ٚ  أِىاض اٌّيىشوويفٚ  أِىاض اٌشاديى يِٓ أِٛاض اٌطيف اٌىٙشِٚغٕاطيغ -1

 اشؼح جاِاٚ اشؼح عيٕيحٚ  أِىاض فىق تٕفغجيحِٓ اٌٛعائظ اٌغيش ِغرخذِح في االذصاالخ اٌالعٍىيح ألٔٙا ضاسج ٌإلٔغاْ ِٕٙا  -2

 االشؼح ذذد اٌذّشاءٚ  أِىاض اٌّيىشوويفٚ  أِىاض اٌشاديىِٓ اٌٛعائظ اٌّغرخذِح في االذصاالخ اٌالعٍىيح  -3

 خذِح اٌرجىاي و اٌّىاٌّاخ اٌجّاػيح و اٌّىاٌّاخ إٌّرظشجو  خدمة الرسائل المصٌرة  GSMٌخذِاخ اٌري يىفشها ٔظاَ ِٓ ا -4

 امكانٌة تبدٌل الجهاز ٚ  استمبال وارسال المكالمات علً الرلم نفسه ِٓ خصائص اٌششيؽح اٌزويح  -5

 ؼشف وؽذ ألصي  161خذِح اٌشعائً اٌمصيشج تٍغ ػذد اٌؽشٚف فيٙا  -6

 MAX-WIذمٕيح و FI-WIذمٕيح وذمٕيح اٌثٍىذىز اٌرمٕياخ اٌالعٍىيح اٌّغرخذِح في شثىاخ اٌؽاعٛب    -7
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 4    إعداد المعلم : منار نواف أبو اسحك
 

 

 :  الخامس أجب عما ٌلًالسؤال 

 ؟ الطٌف الكهرومغناطٌسًاألمواج التً ٌتكون منها عدد  -1

 أمواج الرادٌو 

 أمواج المٌكرووٌف 

  األشعة تحت الحمراء 

  األشعة فوق البنفسجٌة 

  األشعة السٌنٌة 

  أشعة جاما 

 ؟  GSMالتً ٌمدمها نظام من الخدمات  .2
 

 SMSخدمة الرسائل المصٌرة  -1

 خدمة تحوٌل المكالمات إلً رلم أخر . -2
 خدمة كاشف رلم المتصل -3
 المكالمات المنتظرة -4
 المكالمات الجماعٌة -5

 السؤال السادس : علل لما ٌلً : 

 السٌنٌة وجاما فً حٌاتنا الٌومٌة ؟ال ٌفضل استخدام االشعة  .1
 

 الن ترددها عالً جدا وٌنتج عنها طالة تضر بصحة االنسان وحٌث تخترق جسده      
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 5    إعداد المعلم : منار نواف أبو اسحك
 

   (الالسلكية  شخصيةسائط الشبكة الو) ( 3)  ورقة عمل

 -: أكتب المصطلح العلمً : ولالسؤال األ

 ذغّػ ترثادي اٌّؼٍِٛاخ تيٓ ظٙاصيٓ أٚ أوصش ال ذفصٍٙا ِغافاخ وثيشج . ذمٕيح العٍىيا(  Bluetoothذمٕيح اٌثٍىذىز )  -1

 ِرش ِصً : ذمٕيح اٌثٍٛذٛز . 111شثىح ذغطي ِغافاخ لصيشج في ٔطاق أِراس ِؼيٕح ذصً ٌـ  (      WPAN الشبكة  )  -2

  ِرش ( 311 – 11ذغرخذَ ٌشتظ االظٙضج في ِٕطمح ظغشافيح ِؽذٚدج العٍىيا ضّٓ ِغافح ذصً ِا تيٓ ) (       ANLW الشبكة  )  -3

 شثىح ذثس ٌّغافاخ وثيشج ذصً إٌي ػذج ويٍٛ ِرشاخ ِصً : اٌّذيٕح . (     ANWW الشبكة  )  -4

  اٌثؼيذج تثؼضٙا اٌثؼض العٍىيا ضّٓ ِغافاخ طٛيٍح ذصً ٌؼذج ويٍٛ ِرشاخ Lanذغرخذَ ٌشتظ شثىاخ اٌـ  (     ANWW الشبكة  )  -5

 :  الثانً : اختار االجابة الصحٌحةالسؤال   

 :   WPANSالالسلكٌة  الشخصٌةتمنٌة تستخدم مع الشبكات  -1

 WIMAX -د     LIFI -ض    WIFI  -ب       اٌثٍىذىز -أ        

 :   WLANSتمنٌة تستخدم مع الشبكات المحلٌة الالسلكٌة   -2

 WIMAX -د     LIFI -ض    WIFI  -ب      اٌثٍٛذٛز  -أ  

 :   WWANSتمنٌة تستخدم مع الشبكات المحلٌة الالسلكٌة   -3

 WIMAX -د     LIFI -ض    WIFI  -ب      اٌثٍٛذٛز  -أ     

 :   WWANSِٓ اٌرمٕياخ اٌؽذيصح اٌّغرخذِح في شثىاخ اٌؽاعٛب اٌٛاعؼح اٌالعٍىيح    -4

 جّيغ ِا عثك -د االلّاس اٌصٕاػيح    -ض      3G -ب      WIMAX -أ            

 األلّاس اٌصٕاػيح ٘ي ِصاي ػٍي اٌشثىاخ :  -5

 WIMAX -د      WWAN -ض    WLAN -ب       WPAN -أ      

 ذؼًّ ذمٕيح تٍٛذٛز ػٍي ذشدد :  -6

 ظيعا ٘يشذض .552  -د جيجا هيشذض 2.45  -ض  ظيعا ٘يشذض .62  -ب     ظيعا ٘يشذض 2.2 -أ       

 تعتمد تمنٌة البلوتوث علً استخدام امواج :  -7

 اٌغيٕيح -د  اٌّيىشٚٚيف   -ض    اٌعاِا -ب      اٌشاديى  -أ              

 تبادل المعلومات فً تمنٌة البلوتوث حوالً : ٌتم تغٌٌر التردد أثناء  -8

 ِشج/ز 1000 -د ِشج/ز    1400 -ض    ِشج/ز 1600 -ب      ِشج/ز 600 -أ             

 :   باستخدام تمنٌة البلوتوث نستطٌع ربط عدد من األجهزة ٌصل إلً   -9

 أجهضج   8 -د      أظٙضج   7 -ض     أظٙضج   6  -ب      أظٙضج   5 -أ             

 متر هو الصنف : 1صنف من أصناف البلوتوث ٌنمل المعلومات لمسافة  -11

 اٌشاتغ -د      اٌصاٌس -ض    اٌصأي -ب    األٚي   -أ            

 تمنٌة البلوتوث تستخدم مع شبكات الحاسوب : -11

 WIMAX -د      WWAN -ض    WLAN -ب      WPAN -أ       

 : ٍِي ٚاط في ذمٕيح اٌثٍٛذٛز فإٔٗ يغّػ ترثادي اٌّؼٍِٛاخ ٌّغافح  2.5ػٕذِا يثٍغ ِغرٛي اٌطالح  -12

 ِرش 1 -د     ِرش 10 -ض    ِرش 25 -ب       ِرش100 -أ    

 

 :  الثالث أكمل مما ٌلًالسؤال 

   سهل االستخدام  و  رخٌص الثمن و  تمنٌة السلكٌة ِٓ ِّيضاخ ذمٕيح اٌثٍٛذٛز -1

 أظٙضج وؽذ أػٍي ِؼا في اٌٛلد ٔفغٗ  شّأيحفي ذمٕيح اٌثٍٛذٛز يّىٓ ستظ  -2

 غيغا ٘يشذض  2.45 ِيغا تد/ز ػٍي ذشدد       3    ذغرطيغ ذمٕيح اٌثٍٛذٛز ٔمً اٌّؼٍِٛاخ تغشػح ذصً إٌي   -3

 أنظمة  تشفٌر البٌانات المختلفةو  تغٌٌر الترددات ٚ الرلم السريِٓ أٔظّح اٌرشفيش في اٌثٍٛذٛز   -4
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 6    إعداد المعلم : منار نواف أبو اسحك
 

 :  ٌلً الرابع: أجب عماالسؤال 

 عدد أهم نظم االتصاالت الالسلكٌة ؟ -1

  WIMAX خدمة -WIFI       5خدمة  -4البلوتوث      -3ألمار صناعٌة     -2   الهاتف المتنمل -1

 

 اذكر ثالث من طرق الحماٌة المستخدمة فً تمنٌة البلوتوث ؟ -2

 باستخدام أنظمة  تشفٌر البٌانات المختلفة . -1                 

 باستخدام الرلم السري . -2                 
 المدي المنتشر . ًبأسلوب تغٌٌر الترددات ف -3                 
 

 عدد أصناف البلوتوت علً مستوي الطالة المستخدمة  ؟ -3

 متر . 100ملً واط( : ٌسمح بتبادل المعلومات لمسافة  100الصنف األول ) -أ

 متر . 10: ٌسمح بتبادل المعلومات لمسافة ملً واط (  2.5الصنف الثانً )  -ب

 متر . 1ملً واط ( : ٌسمح بتبادل المعلومات لمسافة  1الصنف الثالث )  -ج

 

 : علل لما ٌلً :  خامسالسؤال ال

 م من خالل تمنٌة البلوتوث ؟ علل أجابتن ؟ 500هل ٌمكن ربط جهازٌن المسافة بٌنهما  -1

 متر 111ٌسمح بتبادل المعلومات لمسافة  بحٌثملً واط(  111الصنف األول ) فمط عبرال ٌمكن الربط الن المدي المسموح به 

 كٌف ٌتم تأمٌن وحماٌة المعلومات المنمولة عبر البلوتوث ؟ -2

 بأسلوب تغٌٌر الترددات ف المدي المنتشر -3باستخدام الرلم السري      -2 باستخدام أنظمة  تشفٌر البٌانات المختلفة   -1      

 )تستخدم تمنٌة البلوتوث أسلوب  تغٌٌر الترددات( ؟ مرة ؟  1600ٌتم تغٌٌر الترددات فً الثانٌة كل  -3

 مواج بٌن االجهزة المختلفةوٌمنع تداخل األ -2ال ٌموم شخص بالتنصت علً االتصال    -1حتً 

 عدم الحاجة الً توافك األجهزة علً خط نظر واحد فً تمنٌة البلوتوث ؟   -4

 ألنه ٌستخدم االمواج الرادٌو حٌث االشعة تسٌر فً جمٌع االتجاهات 

 ال تحتاج تمنٌة بلوتوث الً توافك األجهزة علً خط نظر واحد ؟  -5

 ألنها تعتمد علً أمواج الرادٌو وهً امواج تنتمل عبر االبنٌة والجدران وتنتمل فً جمٌع االتجاهات
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   (الالسلكيةوالموسعة  ة  محليسائط الشبكة الو) (4)  ورقة عمل

 -: ضع عالمة صح امام العبارة الصحٌحة وخطا أمام العبارة الخاطئةالسؤال األول : 

 كلما ابتعد الجهاز عن الجهاز المرجعً تمل سرعة نمل المعلومات . (   √)    .1

 متر . 30تصل اإلشارات بصورة لوٌة حتً  WI-FIفً تمنٌة  (   ×)    .2

 -المصطلح العلمً :السؤال الثانً : أكتب 

 . IEEE802.11ذمٕيح ٌشتظ ػذد ِٓ اظٙضج اٌشثىح العٍىيا ذؼًّ ؼغة اٌّؼياس اٌؼاٌّي (       Fi -Wiتمنٌة    ) -1

 ذمٕيح ذغرخذَ أِٛاض اٌشاديٛ العٍىيا ٌرثادي اٌّؼٍِٛاخ تيٓ ظٙاصيٓ أٚ أوصش ال ذفصٍّٙا ِغافاخ وثيشج (      Fi -Wiتمنٌة    )  -2

 . IEEE802.16ذمٕيح اذصاي تشثىح االٔرشٔد تطشيمح العٍىيا ذؼًّ ؼغة اٌّؼياس اٌؼاٌّي (   MAX -WI تمنٌة  )  -3

 ذمٕيح ٌالذصاي تشثىح االٔرشٔد تطشيمح العٍىيح تاعرخذاَ أِٛاض اٌّيىشٚٚيف .(   MAX -WIتمنٌة   )  -4

5-  ( Access Point      ) ظٙاص ِشظؼي يؼشف ٚيشتظ أظٙضج اٌشثىح تؼضٙا اٌثؼض. 

 ٘ي اٌٙيىٍيح اٌّغرخذِح في اٌشثىح اٌّؽٍيح اٌالعٍىيح .(  مبدأ نمطة لعدة نماط )  -6

 :  الثالث : اختار االجابة الصحٌحةالسؤال   

 ؼغة اٌّؼياس    : WI-FIذؼًّ ذمٕيح   -1

 IEEE 800.11 -د  IEEE 602.10 -ض    IEEE 802.16 -ب     IEEE 802.11 -أ        

 يغرخذَ اٌّؼياس .................. ِغ ذمٕيح اٌشتظ اٌثيٕي تشثىح اإلٔرشٔد   :  -2

 IEEE 806.10 -د  IEEE 602.10 -ض     IEEE 802.16 -ب     IEEE 888.12 -أ        

 : يؼًّ ػٍي عشػح   Gاٌصٕف  WI-FIأؼذ أصٕاف ذمٕيح   -3

 ِيا تد/ز 1300 -د    ِيا تد/ز 600 -ض    ِيا تد/ز 54 -ب    ِيا تد/ز  11 -أ  

 : ِيغا تد / شأيح  1300يؼًّ ػٍي عشػح  WI-FIأؼذ أصٕاف ذمٕيح   -4

  AD -د     AC -ض     N -ب       G -أ  

 : ِيغا تد / شأيح  7000يؼًّ ػٍي عشػح  WI-FIاٌصٕف ...................في  -5

  AD -د     AC -ض     N -ب       G -أ  

 ٘ي  ذمٕيح اذصاي تطشيمح العٍىيح تاعرخذاَ (WI-MAX )ذمٕيح :( تاعرخذاَ  WI-MAXذؼًّ اٌشثىح اٌالعٍىيح )   -6

 أِىاض اٌّيىشوويف -د   أشؼح ظاِا   -ض    اٌياف تصشيح -ب      أِٛاض اٌشاديٛ  -أ 

 

 :  الرابع أكمل مما ٌلًالسؤال 

       اٌثٍىذىز  ٚػٍي اٌشثىح اٌشخصيح اٌالعٍىيح FI-WI  ِٓ األِصٍح ػٍي شثىح إٌّطمح اٌٛاعؼح اٌالعٍىيح -1

    التً تنتشر فً جمٌع االتجاهاتو   حرٌة الحركة لألجهزة مع بمائها متصلة و  سهولة التركٌب  WI-FIِٓ ِّيضاخ ذمٕيح  -2

 إضافة كرت شبكةيّىٓ ٚصً ظٙاص اٌؽاعٛب تاٌشثىح اٌالعٍىيح ػٓ طشيك    -3

 عشػح االذصاي ذمً      وٍّا اترؼذ اٌعٙاص اٌّرصً ػٓ اٌعٙاص اٌّشظؼي وٍّا   -4

 لٕاج ِخرٍفح        14   ِرشا , ٚذٛظذ            50لٛيح إٌي خذىْٛ اإلشاسا FI-WIفي ذمٕيح   -5

 EE802.11IEؼغة اٌّؼياس اٌشاديى    ذمٕيح ٌشتظ ػذد ِٓ االظٙضج تطشيمح العٍىيح تاعرخذاَ أِٛاض  FI -WIذمٕيح   -6

    فً الظروف الطبٌعٌة  كم    15ولمسافة مٌغا بت / ث 3 خدمة الربط البٌنً بشبكة االنترنت تصل سرعتها إلً -7

 مٌغا بت / ث 3اٌشتظ تاٌشثىح تغشػح ذصً إٌي  MAX-WIذٛفش خذِح   -8

   فً الظروف الطبٌعٌة  كم    15اٌي ِؽيظ  MAX-WIذصً ذمٕيح   -9
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 ٌلً :علل لما الخامس: السؤال 

 ؟  FI -WIوضع كلمة سر لالتصال بشبكة الالسلكً  -1

 حتً تحمى أمن الشبكة من االختراق والتجسس والمستخدمٌن الغٌر شرعٌٌن

 حسب سرعة نمل المعلومات  ؟  WI-FIعدد أصناف  -2

 غٌغا هٌرتز  2.4مٌغا بت/ثانٌة وٌعمل علً تردد  11: الذي ٌعمل علً سرعة bالصنف  -1             

 غٌغا هٌرتز  2.4مٌغا بت/ثانٌة وٌعمل علً تردد  54: الذي استخدام أمواج الرادٌو ٌعمل علً سرعة gالصنف  -2             

 غٌغا هٌرتز 5,   2.4مٌغا بت/ثانٌة وٌعمل علً تردد  600: الذي ٌعمل علً سرعة nالصنف  -3             

 غٌغا هٌرتز  5مٌغا بت/ثانٌة وٌعمل علً تردد  1300: الذي ٌعمل علً سرعة acالصنف  -4             

 غٌغا هٌرتز  60,  5,   2.4مٌغا بت/ثانٌة وٌعمل علً تردد  7000: الذي ٌعمل علً سرعة adالصنف  -5             

 تحتاج إلً توافك األجهزة علً خط نظر واحد ؟ Wimaxتمنٌة  -3

الن تستخدم اشعة المٌكرووٌف حٌث تنتمل فً خطوط مستمٌمة بٌن طرفٌن المرسل والمستمبل حٌث تتأثر بالعوامل البٌئٌة من مطر 

 و الجدران .وأشجار وال تتنمل عبر االبنٌة 

 جٌجا هٌرتز بدون الحاجة لترخٌص خاص ؟  4.2استخدام التردد  -4

 هو تردد مجانً ال ٌحتاج ترخٌص

 لناة موجودة بالشبكة ؟ 14علً لناة من تعمل  FI-WIشبكة  -5

 حتً ال تتدخل األمواج مع الشبكات الموجودة 

 : أجب عما ٌلًالسؤال السادس : 

 ؟ِٓ ؼيس اٌعذاٚي اٌراٌي  MAX-WIوتمنٌة  FI-WIتمنٌة لاسْ تيٓ  -1

 WI-MAXذمٕيح  WI-FIذمٕيح  وجه اٌّماسٔح

 االٔرشٔد العٍىيااذصاي تشثىح  ستظ اجهضج اٌشثىح العٍىيا االعرخذاَ

 IEEE802.11 IEEE802.16 اٌّؼياس

 وُ 15يصً ٌـ  ِرشا  50ال يضيذ ػٓ  اٌّذي

 اِىاض اٌّيىشوويف اِىاض اٌشاديى االِىاض

 ِيغا تد / ز 3 ِيغا تد / ز  450 – 54 – 11تيٓ  اٌغشػح

 ِثذأ ٔمطح ٌؼذج ٔماط ِثذأ ٔمطح ٌؼذج ٔماط اٌهيىٍيح

 

 أكمل المخطط التالً : -2

 

 

 

 

 

 فً شبكات الحاسوب :التمنٌات الالسلكٌة 

الشبكة الشخصٌة الالسلكٌة 

(WPAN) 

الالسلكٌة  المحلٌةالشبكة 

(ANLW)  الشبكة الموسعة الالسلكٌة

(WWAN) 

 تمنٌة البلوتوث  مثل :
 تمنٌة لوصل الحواسٌب السلكٌا    مثل :

  
   Wi maxمثل : شبكة 
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   )الروبوت( ( 1)  ورقة عمل - الوحدة الثالثة

 -: ضع عالمة صح امام العبارة الصحٌحة وخطا أمام العبارة الخاطئةالسؤال األول : 

 الرجل اآللً ٌنفذ المهام المبرمجة حسب الزمان والمكان المعروفٌن مسبما  . (    ×)    .1

 من األمثلة علً اآلالت المسٌرة ذاتٌا غاسل الٌدٌن اآللً البن سٌنا . (    ×)    .2

 كاتب الجامع بٌن العلم والعمل فً صناعة الحٌل من مؤلفات العالم العربً بدٌع الزمان الجزري . (   √ )    .3

 من ممٌزات الروبوت انجاز العمل فً ظروف سهلة . (    ×)    .4

 -مً :السؤال الثانً : أكتب المصطلح العل

 فً ظروف متغٌرة .لة الكترو مٌكانٌكٌة محوسبة تمتلن الذكاء االصطناعً ولادر على اتخاذ المرار آ (              الروبوت  )  -1

 وٍّح ذشيىيح ذشيش إٌي اٌؼًّ تاإلظثاس تذْٚ ِماتً ) اٌغخشج ( . ( روبوتا                 )  -2

 ِٓ أشٙش األِصٍح ػٍي اآلالخ اٌّغيشج راذيا ٌثذيغ اٌضِاْ اٌعضسي . (    ساعة الفٌل الشهٌرة ) -3

 ِٓ أػظُ اٌّخرشػيٓ صاؼة وراب اٌعاِغ تيٓ اٌؼٍُ ٚاٌؼًّ إٌافغ في صٕاػح اٌؽيً . (  بدٌع الزمان الجزري ) -4

 ذٕفز ِٙاَ ِثشِعح ؼغة اٌضِاْ ٚاٌّىاْ اٌّؼشٚفيٓ ِغثما . (     آلة عادٌة           ) -5

 ِعاي ٌٍشٚتٛخ يغرخذَ في ذعّيغ اٌغياساخ ٚاالظٙضج اإلٌىرشٚٔيح . (           الصناعة  ) -6

 ِعاي ٌٍشٚتٛخ يغرخذَ العرىشاف اٌىٛاوة ٚصيأح األلّاس اٌصٕاػيح . (           الفضاء ) -7

 السؤال الثالث : اختار االجابة الصحٌحة : 

 ِٓ أشٙش األِصٍح ػٍي اآلالخ اٌّغيشج راذيا : -1

  سٚتٛخ اٌّرا٘ح -د             سٚتٛخ ِررثغ اٌخظ -ض             غاعً اٌيذيٓ اآلٌي -ب      اٌغٍؼح االٌىرشٚٔيح -أ         

 ِٓ أػظُ إٌّٙذعيٓ ٚاٌّيىأيىييٓ ٚاٌّخرشػيٓ ػثش اٌراسيخ : -2

  اتٓ إٌفيظ -د      اتٓ عيٕا -ض    تذيغ اٌضِاْ اٌجضسي -ب       اٌخٛاسصِي  -أ         

 اٌمذسج ػٍي اذخار اٌمشاس ؼغة ظشٚف ِرغيشج  : يّرٍه -3

  اٌّعغاخ -د      اٌرشأضعرٛس -ض     اآلٌح اٌؼاديح  -ب        اٌشوتىخ -أ         

 ذٕفز اٌّٙاَ اٌّثشِعح ؼغة صِاْ ِٚىاْ ِؼشٚفيٓ ِغثما  : -4

  اٌّعغاخ -د      اٌرشأضعرٛس -ض      اآلٌح اٌؼاديح -ب      اٌشٚتٛخ  -أ         

 ِٓ عٍثياخ اٌشظً اآلٌي )اٌشٚتٛخ( : -5

 اٌمياَ تّهاَ خطشج -د                ذٛفيش اٌعٙذ -ض     ذٛفيش اٌٛلد -ب     لًٍ االػرّاد ػٍي االٔغاْ  -أ   

 يرُ اعرخذاَ اٌشٚتٛخ في ذعّيغ اٌغياساخ ٚاألظٙضج اإلٌىرشٚٔيح في اٌّعاي : -6

  اٌطة -د       اٌخذِاذيح -ض      اٌضساػح -ب     اٌصٕاػح   -أ         

 يرُ اعرخذاَ اٌشٚتٛخ ٌرفىيه األظغاَ اٌّشثٛ٘ح ٚاٌرؼاًِ ِغ اٌّٛاد اٌخطشج في اٌّعاي : -7

  اٌفضاء -د      االِٓ واٌغالِح -ض      اٌخذِاذيح-ب      اٌصٕاػح  -أ         

 ذشيش وٍّح سٚتٛخ إٌي  : -8

  ػًّ ِرثادي إٌّفؼح -د     اٌؼًّ تّماتً  -ض      ٌؼًّ إجثاساا -ب      اٌؼًّ طٛػا  -أ         
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 :  الرابع أكمل مما ٌلًالسؤال 

 اٌرذىُ في دياج اٌثشش  ٚ  يصثخ ػذو ٌإلٔغاْ ٚ يغثة اٌثطاٌحِٓ ػيٛب اٌشٚتٛخ  -1

  أجاص وعشػح  في اٌؼًّ واٌذلح في االٔراض وذؼذد اٌّهآَِ ِّيضاخ اٌشٚتٛخ  -2

 صادة وراب اٌجاِغ تيٓ اٌؼٍُ واٌؼًّ إٌافغ في صٕاػح اٌذيًاٌؼاٌُ اٌؼشتي تذيغ اٌضِاْ اٌعضسي  -3

 تذيغ اٌضِاْ اٌجضسي٘ٛ اٌؼاٌُ اٌؼشتي    صاؼة وراب اٌعاِغ تيٓ اٌؼٍُ ٚاٌؼًّ إٌافغ في صٕاػح اٌؽيً -4

 ٌثذيغ اٌضِاْ اٌعضسي   غاعً اٌيذيٓ اآلٌيٚ عاػح اٌفيًِٓ االِصٍح ػٍي اآلالخ اٌشٚتٛذاخ اٌمذيّح  -5

 اٌرشيىيح تّؼٕي اٌغخشج .   سوتىذا اشرمد وٍّح سٚتٛخ ِٓ وٍّح  -6

 ٚلادسج ػٍي أعاص ِٙاَ يصؼة ػٍي االٔغاْ ذٕفيز٘ا  االصطٕاػي  اٌشٚتٛخ آٌح اٌىرشِٚيىأيىيح ذّرٍه اٌزواء -7

  اٌطة   ٚ   اٌضساػح ٚ  اٌصٕاػح  اٌشٚتٛخ     فيٙا غرخذَاٌري يالخ اّعآٌِ  -8

  اٌطةِعاي يغرخذِٗ اٌشٚتٛخ إلظشاء اٌؼٍّياخ اٌعشاؼيح يرُ ذٛظيٙٙا ِٓ لثً اٌطثية ػٓ تؼذ  -9

   الصناعةيؼرثش ذعّيغ اٌغياساخ ِٓ اعرخذاِاخ اٌشٚتٛخ في ِعاي  -11

  االمن والسالمة يؼرثش ذفىيه االظغاَ اٌّشثٛ٘ح ِٓ اعرخذاِاخ في ِعاي -11

 علل لما ٌلً :الخامس: السؤال 

 من اآللة العادٌة ؟ ءفً األدا الرجل اآللً أفضل -1

 ٌمتلن المدرة علً اتخاذ المرار حسب ظروف متغٌرة 

 ٌعتبر الروبوت من اآلالت المهمة فً العصر الحالً ؟ -2

 انتاجٌة عالٌة  –العمل فً ظروف خطرة  –الدلة فً االنتاج 

 السؤال السادس : أجب عما ٌلً :

 ما الممصود بالروبوت ؟ -1

 هو آلة إلكترومٌكانٌكٌة محوسبة  تمتلن الذكاء االصطناعً ولادرة علً اتخاذ المرار وانجاز مهام ٌصعب علً االنسان تنفٌذها      
  

 عدد بعض األمثلة علً روبوتات لدٌمة ؟ -2

 ساعة الفٌل الشهٌرة وغاسل الٌدٌن اآللً لبدٌع الزمان الجزري
 

 اذكر ثالثة من ممٌزات وعٌوب الروبوت ؟ -3

 العمل فً ظروف خطرة  -3  الدلة فً االنتاج  -2 سرعة فً العمل      -1 ات :الممٌز

 ثبات مستوي الجودة  -6             انتاجٌة عالٌة  -5       تعدد المهام  -4              

  ٌسبب البطالة فً كثٌر من الصناعات . -1  العٌوب :

 ٌمكنه التحكم فً حٌاة االنسان مستمبال . -2            

 ٌمكن أن ٌصبح عدوا لإلنسان إذا أسًء فً استخدامه . -3            
 

 لارن بٌن اآللة العادٌة والرجل اآللً ؟ -4

  تنفذ المهام المبرمجة حسب الزمان والمكان المعروفٌن مسبما .   اآللة العادٌة : -

 ٌتملن المدرة علً اتخاذ المرار حسب ظروف متغٌرة .      الروبوت : -
 

 اذكر ثالثة من مجاالت استخدام الروبوت ؟ -5

 ٌتم فً خطوط تجمٌع السٌارات واالجهزة اإللكترونٌة .          الصناعة : -1

  ٌتم بالتحكم فً ري المزروعات وجنً الثمار .          الزراعة : -2

 ات الجراحٌة ٌتم توجٌهها من لبل الطبٌب عن بعد .إلجراء العملٌ            الطب : -3

 ٌتم فً المطاعم والمنازل والمؤسسات لتمدٌم الخدمات المختلفة لألفراد .         الخدماتٌة : -4

  ٌتم باستكشاف الكواكب وصٌانة األلمار الصناعٌة .           الفضاء : -5

 ٌتم بتفكٌن األجسام المشبوهة والتعامل مع المواد الخطرة .    االمن والسالمة : -6
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 11    إعداد المعلم : منار نواف أبو اسحك
 

   (مكونات نظام الروبوت) ( 2)  ورقة عمل
 -: ضع عالمة صح امام العبارة الصحٌحة وخطا أمام العبارة الخاطئةالسؤال األول : 

 المخرجات. ًالمحركات والسماعات مثال علً المعالجة والتحكم فً الروبوت بٌنما المجسات الضوئٌة مثاال عل (    ×)    .1

 اإلشارات الكهربائٌة ٌتم الحصول علٌها من المجسات فمط .  (    ×)    .2

 ٌتكون الروبوت متتبع الخط االسود من أربع وحدات رئٌسة . (    ×)    .3

 -لح العلمً :السؤال الثانً : أكتب المصط

 إشاساخ وٙشتائيح يرُ اٌؽصٛي ػٍيٙا ِٓ اٌّعغاخ ٚذؽٛي اٌىّياخ اٌفيضيائيح إلشاساخ وٙشتائيح.  (   اٌّذخالخ            ) .1

 ِؼاٌعح اإلشاساخ اٌىٙشتائيح اٌٛاسدج ِٓ اٌّذخالخ الذخار اٌمشاس إٌّاعة .  (          العملٌات  )  .2

 ٚػشضٙا ِٓ خالي لطغ اٌىرشٚٔيح االشارات الكهربائٌة الواردة من المتحكم إلً كمٌات فٌزٌائٌةناتج تحوٌل   (     مخرجاتال  ) .3

 يرُ اٌؽصٛي ػٍيٙا ِٓ اٌّعغاخ أٚ أٚاِش تشِعيح أٚ ِٓ األٔغاْ .  (   االشارات الكهربائٌة) .4

 السؤال الثالث : اختار االجابة الصحٌحة : 

  ظّيغ ِا يٍي ِٓ ِىٛٔاخ اٌشٚتٛخ ِاػذا : -1

 اٌخظ االعىد  -د      اٌّخشظاخ -ض    اٌّؼاٌعح ٚاٌرؽىُ-ب     اٌّذخالخ    -أ         

 ذؽٛي اٌىّياخ اٌفيضيائيح إلشاساخ وٙشتائيح ٚذشعٍٙا ٌٍّرؽىُ الذخار اٌمشاساخ اٌالصِح  : -2

  اٌصٕائي -د      اٌّماِٚح -ض     اٌرشأضعرٛس -ب      اٌّجظ   -أ         

 تررثغ خظ أعٛد ِشعَٛ ػٍي أسضيح تيضاء ِٓ خالي :يمَٛ اٌشٚتٛخ  -3

 المجسات  -د       المماومة -ج      LED -ب       الترانزستور -أ          

 إشاساخ وٙشتائيح يرُ اٌؽصٛي ػٍيٙا ِٓ اٌّعغاخ اٌري ذؽٛي اٌىّياخ اٌفيضيائيح إلشاساخ وٙشتائيح  : -4

 ٌيظ ِّا عثك  -د      اٌّخشظاخ -ض    اٌؼٍّياخ  -ب        اٌّذخالخ -أ         

 ذؼرثش اٌّعغاخ اٌضٛئيح اٌّغرخذِح في اٌشٚتٛخ اٌّررثغ ٌٍخظ ِصاال ػٍي  : -5

  ٌيظ ِّا عثك -د      اٌّخشظاخ -ض    اٌؼٍّياخ  -ب     اٌّذخالخ   -أ         

 ػٍي شىً اشاساخ وٙشتائيح :ِؼاٌعح االشاساخ اٌىٙشتائيح اٌٛاسدج ِٓ اٌّذخالخ الذخار اٌمشاس إٌّاعة ٚاسعاٌٗ  -6

  ٌيظ ِّا عثك -د      اٌّخشظاخ -ض     اٌؼٍّياخ -ب      اٌّذخالخ  -أ         

 اذخار اٌشٚتٛخ اٌمشاس ترغييش االذعاٖ ػٕذ خشٚظٗ ػٓ اٌخظ االعٛد ِصاال ػٍي  : -7

  ٌيظ ِّا عثك -د      اٌّخشظاخ -ض     اٌؼٍّياخ -ب      اٌّذخالخ  -أ         

 االشياء تٛاعطح رساع اٌشٚتٛخ ِٓ ِىاْ آلخش ِصاال ػٍي  :ٔمً  -8

 ٌيظ ِّا عثك -د      اٌّخشجاخ -ض    اٌؼٍّياخ  -ب     اٌّذخالخ   -أ         

 

 :  الرابع : أكمل مما ٌلًالسؤال 

 ِخشجاخ ٚ   ػٍّياخٚ  ِذخالخيرىْٛ اٌشٚتٛخ ِٓ شالز ٚؼذاخ سئيغيح ٘ي  -1

 اٌّذخالخذؼرثش اٌّعغاخ اٌضٛئيح اٌّغرخذِح في اٌشٚتٛخ اٌّررثغ ٌٍخظ ِصاال ػٍي   -2

 اٌؼٍّياخيؼرثش اذخار اٌشٚتٛخ اٌمشاس ترغييش االذعاٖ ػٕذ خشٚظٗ ػٓ اٌخظ االعٛد ِصاال ػٍي  -3

 اٌّخشجاخٔمً االشياء تٛاعطح رساع اٌشٚتٛخ ِٓ ِىاْ آلخش ِصاال ػٍي  -4

  إٔغاْ أٚ أواِش تشِجيح أٚ اٌّجغاخػٍيٙا ِٓ  االشاساخ اٌىٙشتائيح يرُ اٌؽصٛي -5
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 : أجب عما ٌلً : خامسالسؤال ال

مكونات المخطط الصندولً للروبوت ؟مع التوضٌح بالرسم ؟ أذكر-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكون منها ؟عدد مكونات الروبوت االساسٌة مع ذكر مثال علً كل -2

 المجسات الضوئٌة المستخدمة فً الروبوت المتتبع للخط . مثال :                           

                                                 

 اتخاذ المرار بتغٌٌر االتجاه عند خروجه عن الخط األسود .  مثال :                                                    

         

 نمل االشٌاء بواسطة ذراع الروبوت من مكان آلخر .  مثال :                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المخرجات  المدخالت  المعالجة والتحكم العملٌات ) 

)

المخرجات  

 (المعالجة والتحكمالعملٌات ) 

)

المدخالت 

لتحميل المزيد من الملفات زورونا على موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة

https://sh-pal.blogspot.com
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   (أنواع المتحكمات والمجسات   ) ( 3)  ورقة عمل
 -: أكتب المصطلح العلمً : ولالسؤال األ

 ٘ي ِعّٛػح ِٓ اٌّرؽىّاخ اٌذليمح اٌري ذشرشن في خصائص ٚإِىأياخ ِشرشوح ِصً عؼح اٌزاوشج  (         المتحكمات ) -1

 داسج ِرىاٍِح ذؽرٛي ػٍي ٚؼذاخ أعاعيح ٚٚؼذاخ فشػيح   (      المتحكم الدلٌك ) -2

 ٍي اٌّؼاٌط اٌذليك, ٚٚؼذاخ اٌزاوشج ٚٚؼذاخ اإلدخاي ٚ االخشاضداسج ِرىاٍِح ذؽرٛي ػ  (      المتحكم الدلٌك ) -3

 إلشاساخ وٙشتائيح . حذؽٛي اٌىّياخ اٌفيضيائي  (         المجسات )  -4

 ذغرشؼش اٌىّياخ اٌفيضيائيح ٚذؽٌٛٙا إٌي إشاساخ وٙشتائيح لاتٍح ٌالعرخذاَ في اٌشٚتٛخ .  (         المجسات ) -5

 : اختار االجابة الصحٌحة :  نًالسؤال الثا

 ............... ٚظيفرٙا ذؽٛيً اٌىّياخ اٌفيضيائيح إٌي إشاساخ وٙشتائيح  : -1

  اٌّىصفاخ -د      اٌّجغاخ -ض     اٌّرؽىّاخ -ب       اٌصٕائياخ -أ         

 

 : علل لما ٌلً :ثالثالسؤال ال

 تعتبر المجسات من العناصر المهمة فً تركٌب الروبوت ؟ -1

 ألنها تحول الكمٌات الفٌزٌائٌة الً كهربائٌة 

 

 : أجب عما ٌلً : رابعالسؤال ال

 عرف  المتحكم , ثم عدد ثالث من أنواعه ؟ -1

 ذؼشيف : ِجّىػح ِٓ اٌّرذىّاخ اٌذليمح اٌري ذشرشن في خصائص وإِىأياخ ِشرشوح ِصً عؼح اٌزاوشج

 متحكم حاسوب مصغر -  AVRمتحكم  -  ومتحكم أرد وٌن -  PICمتحكم  أنواعه :

 

 عدد استخدامات المتحكم الدلٌك ؟     -2

 تستخدم فً تطبٌمات لمعالجة اإلشارات -    

 مصانع مؤتمتة ( –منازل ذكٌة  –روبوتات  –اتخاذ المرارات ) العاب صغٌرة  -    

 

 عرف المجس , ثم عدد ثالثة من أنواعه ؟ -3

 ٌة إلشارات كهربائٌة .حول الكمٌات الفٌزٌائتعرٌف :    هو  ٌ         

 مستشعر الحرارة  ,مستشعر الصوت,مستشعر االشعة تحت الحمراء  ,مستشعر الضوء,مستشعر الضغط أنواعه:              
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 أكمل الممارنة التالٌة ::  الخامسالسؤال 

 -أ

 الحاسوب المصغر األردٌنو أنو PICعائلة  وجه الممارنة

 عالً  متوسط  رخٌص  السعر

  1000MHZ- 700عالٌة تبدأ من 20MHZ – 16متوسطة تبدأ من  MHZ 20متوسطة  السرعة

 مرتفعة مرتفعة منخفضة استهالن الطالة

 للٌلة التوافر فً السوق متوفرة ولكن بشكل ألل  متوفرة بكثرة وسهل الوصول الٌها التوافر الكمً فً السوق

-أجهزة االنذار –لٌاس المسافة  إدارة المرور ألربعة مسارات التطبٌمات
 انترنت االشٌاء

طٌارة بدون  –كامٌرا مرالبة 
 معالجة الصور والفٌدٌو -طٌار

  -ب

 

 

 

 السلبٌات االٌجابٌات الوظٌفة اسم المستشعر/ وجه الممارنة 

 رخٌص الثمن   - لٌمٌس مستوي اإلضاءة مستشعر الضوء

 سهل االستعمال -

 ال ٌحدد بدلة   -

 حساس جدا للضوء -

لحساب فارق الولت بٌن ارسال  مستشعر الموجات الفوق صوتٌة

 واستمبال اشارة صوتٌة

 )لٌاس المسافة(

 سرٌع االستجابة -

 لحساب مسافات متوسطة -

لد ٌتشوش بفعل العوامل  -

 والجغرافٌة  ةالبٌئٌ

 رخٌصة الثمن - لتحدٌد المسافات ولٌاسها مستشعر األشعة تحت حمراء

 ودلٌكمتعدد االستخدام  -

 لٌاس مسافات لصٌرة -

 سهل االستعمال - لمٌاس درجة الحرارة مستشعر الحرارة

 غٌر معمد ودلٌك -

 ال ٌحدد مصدر الحرارة -

 رخٌص الثمن   - الستشعار الصوت مستشعر الصوت

 متعدد االستخدام -

 ٌتأثر باألصوات المجاورة -

 ال ٌحدد مصدر الصوت -

الضغط فً نمطة ٌذود بممدار  مستشعر الضغط

 تماس

معرفة ممدار الضغط عند  -

 نمطة التماس

 صعب االستعمال -

  3113محدودة بزاوٌة    - رخٌص الثمن   - لحساب  زاوٌة الدوران ممٌاس الجهد الدائري
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 ( )الروبوت متتبع للخط االسود( 3)  ورقة عمل

 -: أمام العبارة الخاطئةضع عالمة صح امام العبارة الصحٌحة وخطا السؤال األول : 

 روبوت المتاهة جهاز إلكترومٌكانٌكً ٌموم بوظٌفة تتبع خط أسود مرسوم علً أرضٌة بٌضاء من خالل مجسات   (   √ )    .1

 استخدام الترانزستور من طرق بناء الروبوت متتبع الخط األسود باستخدام المطع االلكترونٌة . (   √ )    .2

 عندما ٌكون الخط االسود بٌن المجسمٌن األٌمن واالٌسر فإنه ال ٌصل جهد كاف إلً لاعدة الترانزستور . (    ×)    .3

 ( من مدخالت النظام وتوصل بانحٌاز أمامً .IRتعتبر المجسات الباعثة لألشعة تحت الحمراء ) (   √ )    .4

 : اختار االجابة الصحٌحة :  نًالسؤال الثا

 اٌخظ االعٛد تيٓ اٌّعغيٓ األيّٓ ٚااليغش فإْ  : يىْٛ ػٕذِا -1

  ِؼا ) أ+ض (  -د    0.7يصً ظٙذ أوثش ِٓ  -ض     االشؼح ال ذٕؼىظ -ب              االشؼح ذٕؼىظ  -أ         

 فٌٛد ٌماػذج اٌرشأضعرٛس     

 ٚظيفح اٌرشأضعرٛس األٚي في داسج اٌشٚتٛخ : -2

  ِفراغ وٙشتائي -د     ِفراح اٌىرشؤي -ض    ِضخُ ٌٍعٙذ  -ب     ِضخُ ٌٍرياس   -أ         

 ِٓ ِخشظاخ إٌظاَ في اٌشٚتٛخ ِررثغ اٌخظ األعٛد : -3

 اٌّماِٚح  -د      اٌرشأضعرٛس -ض     اٌّذشن -ب     اٌّعغاخ   -أ         

 -السؤال الثالث : أكتب المصطلح العلمً :  

 ظٙاص إٌىرشِٚيىأيىي يمَٛ تٛظيفح ذرثغ خظ أعٛد ِشعَٛ ػٍي أسضيح تيضاء . (  روبوت متتبع الخط االسود ) -1

 أكمل مما ٌلً :  لرابع :السؤال ا

 يمَٛ تٛظيفح ذرثغ خظ اعٛد ِشعَٛ ػٍي اسضيح تيضاء إٌىرشو ِيىأيىي اٌشٚتٛخ ِررثغ اٌخظ االعٛد ظٙاص -1

 يٕى أسدو ٚ ِماسْٚ ذشأضعرىسٚٔيح ِٓ طشق تٕاء اٌشٚتٛخ ِررثغ اٌخظ االعٛد تاعرخذاَ اٌمطغ االٌىرش -2

 اٌٛاصً ٌٍّخشظاخ  ٌرضخيُ اٌرياسفي داسج اٌشٚتٛخ تاعرخذاَ اٌرشأضعرٛس يغرخذَ اٌرشأضعرٛس اٌصأي  -3

 LEDشٕائي ضىئي  ٚ  ِذشناٌّخشظاخ في داسج اٌشٚتٛخ ػثاسج ػٓ   -4
 

 : أجب عما ٌلً : الخامسالسؤال 

 باستخدام المطع االلكترونٌة ؟ عدد طرق بناء الروبوت المتتبع للخط االسود -1

 روبوت بسٌط متتبع الخط باستخدام الترانزستور .  -1

 روبوت بسٌط متتبع الخط باستخدام الممارن التماثلً .  -2

 روبوت بسٌط متتبع الخط باستخدام االردو ٌنو .  -3
 

 وضح مكونات الروبوت المتتبع للخط باستخدام الترانزستور ؟ -2
 ( : IRوتعمل باألشعة تحت الحمراء ) ( مستمبلو مرسل  ) : هً عبارة عن المجسات المدخالتأوال : 

 تضخٌم التٌار  الثانً :  ٌعمل علً , األول : ٌعمل كمفتاح فً الدارة  : : هً عبارة عن ترانزستورٌن العملٌات والتحكم ثانٌا : 

 : للداللة علً أن الدارة تعمل LEDئً : هً عبارة عن محرن لتحرٌن الروبوت + ثنائً ضو المخرجاتثالثا : 
 

 ؟ ارسم المخطط االلكترونً لدارة الروبوت المتتبع للخط األسود باستخدام الترانزستور -3
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 ( )الروبوت متتبع للخط االسود باستخدام الترانزستور( 4)  ورقة عمل
 -: الخاطئةضع عالمة صح امام العبارة الصحٌحة وخطا أمام العبارة السؤال األول : 

 عندما ٌنحرف الروبوت جهة الٌمٌن فإن المجس االٌمن ٌصبح أسفله لون أسود فال تنعكس األشعة تحت الحمراء . (    ×   ) .1

 فٌتولف عمل المحرن األٌمن . offعندما ٌنحرف الروبوت جهة الٌمٌن فإن المجس األٌسر ٌكون فً حالة  (   √ )    .2

 عندما ٌكون كال المجسٌن أسفلهما لون أبٌض ٌتولف الروبوت عن الحركة . (    ×)    .3

 الترانزستور الثانً فً دارة الروبوت من االمثلة علً العملٌات والتحكم الذي ٌعمل كمفتاح . (    ×)    .4

 ٌستخدم الثنائً الضوئً للداللة علً أن الدارة تعمل وٌوصل فً حالة انحٌاز أمامً . (   √ )    .5

 ٌوصل مع المحرن ثنائً عادي لحماٌة المحرن من التٌار العكسً وٌوصل فً حالة انحٌاز عكسً . (   ×  )   .6

 ( لحماٌة الثنائً المستمبل من التلف .22Ωٌوصل مع الثنائً المستمبل مماومة متغٌرة ) (   × )    .7

 .  GNDٌوصل باعث الترانزستور مع المحرن بٌنما ٌوصل المجمع مع االرضً   (   ×  )   .8

 من ممٌزات الروبوت متتبع الخط االسود باستخدام الترنزستور ال ٌخرج عن المسار . (   × )    .9

 -السؤال الثانً : أكتب المصطلح العلمً :

 ػثاسج ػٓ ػٕصش اٌىرشٚٔي يؼًّ ػٍي ذضخيُ اٌرياس اٌٛاصً ٌٍّخشظاخ . (  ترانزستور           )  -1

 ػٕصش اٌىرشٚٔي يرىْٛ ِٓ شالز ششائػ أٚعطٙا ذخرٍف ػٓ أطشافٙا ٌٚٗ شالز أسظً . (  ترانزستور            )  -2

 شٕائي يشعً األشؼح ذؽد اٌؽّشاء ٚيٛصً في ؼاٌح أؽياص أِاِي . (       IRثنائً ضوئً  )  -3

 ػٕصش اٌىرشٚٔي يٛصً ِغ اٌصٕائي اٌّغرمثً ٌضثظ ؼغاعيح اٌّعغاخ . (         مماومة متغٌرة )  -4

 ؼاٌح يىْٛ فيٙا وال ِٓ اٌّعغيٓ ٌٍشٚتٛخ أعفٍٙا اٌٍْٛ األعٛد .  (       لروبوتتولف ا )  -5

 السؤال الثالث : اختار االجابة الصحٌحة : 

 ػٕذِا يٕؽشف اٌشٚتٛخ ظٙح اٌيّيٓ فإْ : -1

  يرٛلف اٌّؽشن االيّٓ -د       يصً ظٙذ وافي ٌٍماػذج  -ض    االشؼح ال ذٕؼىظ -ب      االشؼح ذٕؼىظ  -أ         

 ػٕذِا يىْٛ اٌخظ األعٛد تيٓ اٌّعغيٓ األيّٓ ٚااليغش فإْ : -2

 أ + ض  -د    يصً ظٙذ وافي ٌٍماػذج  -ض   االشؼح ال ذٕؼىظ  -ب      االشؼح ذٕؼىظ  -أ         

 في اٌذاسج االٌىرشٚٔيح ٌٍشٚتٛخ ِررثغ اٌخظ االعذ يٛصً ِغ اٌّؽشن  : -3

   ِماِٚح ِرغيشج -د       ِماِٚح شاترح -ض    شٕائي ضٛئي  -ب     شٕائي ػادي   -أ         

 :IRيٛصً اٌصٕائي اٌثاػس ٌٍضٛء   -4

 ِّا عثك ٌيظ  -د      OFF -ض    أؽياص ػىغي  -ب        أذياص أِاِي -أ         

 ػٕصش اٌىرشٚٔي يرؽىُ تذسظح ؼغاعيح اٌّعغاخ: -5

 ساٌرشأضعرٛ -د            اٌّماوِح اٌّرغيشج -ض   اٌّماِٚح اٌصاترح  -ب      اٌصٕائي اٌثاػس  -أ         

 اٌصٕائي ِغرمثً االشؼح ذؽد اٌؽّشاء يٛصً في ؼاٌح : -6

 ذٛاصي -د              ذٛاٌي -ض    أذياص ػىغي -ب        أؽياص أِاِي  -أ         

 ٔٛصً ِغ ........... في ؼاٌح أؽياص ػىغي :ٌؽّايح اٌّؽشن ِٓ اٌرياس اٌؼىغي  -7

 ذشأضعرٛس -د             ِماِٚح شاترح -ض    اٌصٕائي اٌثاػس -ب        اٌصٕائي اٌؼادي  -أ         

 اٌشِض اٌراٌي               ٘ٛ ػٕصش :  -8

 اٌّؽشن  -د    اٌصٕائي اٌضٛئي -ض     اٌرشأضعرىس -ب       اٌصٕائي اٌثاػس  -أ         
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 السؤال الرابع أكمل مما ٌلً : 

 ال يرذًّ ذياس ػاٌيا ٚ  ال يؼًّ تشىً جيذ  ٚ  عشػح وخشوض ػٓ اٌّغاس ِٓ ػيٛب اٌشٚتٛخ ِررثغ اٌخظ تاعرخذاَ اٌرشأضعرٛس -1

 فيرٛلف اٌشٚتٛخ      أعىدػٕذِا يصً اٌشٚتٛخ إٌي ٔمطح إٌٙايح يىْٛ وال اٌّعغيٓ أعفٍّٙا ٌْٛ      -2

  أِاِي  يٛصً تأؽياص IRاٌصٕائي اٌثاػس  -3

  ػىغييغرمثً األشؼح اٌصادسج ػٓ اٌّشعً يٛصً تأؽياص  IRاٌصٕائي اٌّغرمثً  -4

  ػىغي تيّٕا يٛصً اٌصٕائي اٌّغرمثً في أؽياص  أِاِييٛصً اٌصٕائي اٌثاػس في ؼاٌح أؽياص  -5

 ٌؽّايح اٌصٕائي اٌثاػس ِٓ اٌرٍف 220Ωشاترح يٛصً ِغ اٌصٕائي اٌثاػس ِماِٚح  -6

 ٌضثظ ؼغاعيح اٌّعغاخ Ω 22ِرغيشج  يصً ِغ اٌصٕائي اٌّغرمثً ِماِٚح -7

  أِاِي ٌؽّايح اٌصٕائي اٌضٛئي ٚيٛصً في ؼاٌح أؽياص 1KΩِماوِح  LEDيٛصً ِغ اٌصٕائي  -8

  ػىغيياص ٌؽّايح اٌرشأضعرٛس ِٓ اٌرياس اٌؼىغي ٚيٛصً في ؼاٌح أؽ  شٕائي ػادييٛصً ِغ اٌّؽشن  -9

  اٌرشأضعرىس ِٓ اٌرٍفٌؽّايح  1KΩِماِٚح شاترح   سٛصً ِغ لاػذج اٌرشأضعرٛي -11

  االسضي تيّٕا يٛصً اٌثاػس ِغ  اٌذًّ ) اٌّذشن (يٛصً ِعّغ اٌرشأضعرٛس ِغ   -11

  ػىغيتيّٕا اٌّعّغ ذٛصيً   أِاِي  يٛصً اٌثاػس ٚاٌماػذج ذٛصيً  -12

 

 السؤال الخامس: علل لما ٌلً :

 ٌندفع إلً االمام ؟ أرضٌة بٌضاءعند وضع الروبوت علً  -1

  : ٌتمٌز بمدرته علً عكس االشعة السالطة علٌه . White االبٌض

 فٌعمل المحركان فٌندفع الروبوت إلً األمام   ONالً لاعدة الترانزستور فٌصبح فً حالة  0.7Vفٌصل جهد أعلً من 

 ن االٌسر عن الدوران ؟عندما ٌنحرف الروبوت جهة الٌمٌن ٌتولف المحر -2

فال تنعكس االشعة تحت الحمراء من المرسل الً المستمبل , وال ٌصل جهد كاف إلً  ,فإن المجس األٌسر ٌصبح أسفله لون أسود 

  . فٌتولف المحرن االٌسر عن الدوران OFFلاعدة الترانزستور , فٌصبح فً حالة 

 النهاٌة ؟ٌتولف الروبوت عن الحركة عندما ٌصل الً نمطة  -3

 ٌكون كال المجسٌن أسفلها لون أسود

 استخدام ترانزستورٌن موصلٌن علً التوالً فً دارة الروبوت متتبع الخط ؟ -4

 خٌم التٌار الواصل للمخرجاتض:  ٌعمل علً ت الثانً , :  ٌعمل كمفتاح فً الدارة األولألن 

 وبوت متتبع الخط االسود ؟ٌوصل فً حالة انحٌاز أمامً فً دارة الر LEDاستخدام ثنائً ضوئً  -5

  للداللة علً أن الدارة تعمل

 ٌوصل مع المحرن ثنائً عادي فً دارة الروبوت متتبع الخط االسود ؟  -6

 لحماٌة الترانزستور من التٌار العكسً وٌوصل فً حالة انحٌاز عكسً

 ( ؟1KΩٌوصل مع لاعدة الترانزستور مماومة )  -7

 لحماٌة الترانزستور من التلف

 (LED) ٌوصل مماومة ثابتة مع الثنائً الباعث للضوء  ( ؟220Ωمماومة ثابتة )للضوء الثنائً الباعث  ٌوصل مع  -8

 لحماٌة الثنائً الباعث من التلف

 ( ؟22KΩٌوصل مع الثنائً المستمبل مماومة متغٌرة)  -9

 لضبط حساسٌة المجسات
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 من عٌوب الروبوت خروجه عن المسار ؟  -11

   6Vللمحرن  ألنه ٌصلو   الروبوت سرٌع   -1

 والمحرن ٌسحب التٌار كله المحركات ذات أحمال صغٌرة )مماومتها صغٌرة( -2

 ؟  D880باستخدام ترانزستور ٌتحمل تٌار عالً مثل   -11

 D880لذا استخدم ترانزستور  ال ٌتحمل تٌارا عالٌا فٌمكن أن ٌؤدي إلً تلفهالمستخدم الترانزستور ألن 

 السائك فً الروبوت ؟ ٌنصح بفصل دارة المجسات عن دارة  -12

ٌنصح باستخدام  لذا ٌسحب المحرن كل التٌار وٌؤثر علً دارة المجسات, ألن المحركات ذات أحمال صغٌرة )مماومتها صغٌرة( 

 ؟ 3Vبطارٌة منفصلة لٌمتها 

   6Vألنه ٌصل للمحرن وألن الروبوت سرٌع وٌخرج عن المسار 

 السؤال السادس : أجب عما ٌلً :

 الروبوت المتتبع للخط االسود باستخدام الترانزستور  ؟وضح آلٌة عمل  -1

 

 عند وضع الروبوت علً اللوح االبٌض ,بحٌث ٌكون الخط االسود بٌن المجسٌن االٌمن واالٌسر ,  -1

 فإن كال المجسٌن ٌكون أسفلهما اللون االبٌض إذا فتنعكس االشعة تحت الحمراء من المرسل إلً المستمبل و فٌصل جهد أعلً من  

0.7V الً لاعدة الترانزستور فٌصبح فً حالةON  . فٌعمل المحركان فٌندفع الروبوت إلً األمام 

 

ٌصبح أسفله لون أسود , فال تنعكس االشعة تحت الحمراء من المرسل عندما ٌنحرف الروبوت جهة الٌسار ,فإن المجس األٌمن  -2

فٌتولف المحرن األٌمن عن الدوران , بٌنما  OFFالً المستمبل , وال ٌصل جهد كاف إلً لاعدة الترانزستور , فٌصبح فً حالة 

 المحرن األٌسر ٌكون فً حالة عمل فٌعدل الروبوت مساره وٌتجه الً جهة الٌمٌن .

 

ا ٌنحرف الروبوت جهة الٌمٌن ,فإن المجس األٌسر ٌصبح أسفله لون أسود  , فال تنعكس االشعة تحت الحمراء من المرسل عندم -3

فٌتولف المحرن االٌسر عن الدوران , بٌنما  OFFالً المستمبل , وال ٌصل جهد كاف إلً لاعدة الترانزستور , فٌصبح فً حالة 

 .الروبوت مساره وٌتجه الً جهة الٌسار المحرن االٌمن ٌكون فً حالة عمل فٌعدل

 

 عندما ٌصل الروبوت الً نمطة النهاٌة ٌكون كال المجسٌن أسفلها لون أسود فٌولف كال المحركان عن العمل   -4

 وبالتالً ٌتولف الروبوت  عن الحركة     

 

 عدد عٌوب الروبوت المتتبع للخط االسود باستخدام الترانزستور ؟  -2

 .   6V. اٌشوتىخ عشيغ ويخشض ػٓ اٌّغاس ألٔه يصً ٌٍّذشن 1

 . ال يؼًّ تشىً جيذ ورٌه ألْ اٌّذشواخ راخ أدّاي صغيشج )ِماوِرها صغيشج(2

 . ال يرذًّ اٌرشأضعرىس ذياسا ػاٌيا 3
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 (المقـارن  ( )الروبوت متتبع للخط االسود باستخدام 5)  ورقة عمل
 -: امام العبارة الصحٌحة وخطا أمام العبارة الخاطئة ضع عالمة صحالسؤال األول : 

 الممارنات دارة إلكترونٌة تستخدم لتحوٌل اإلشارة الرلمٌة إلً إشارة تماثلٌة . (  ×)    .1
 الممارن التماثلً دارة إلكترونٌة متكاملة لها مدخالن أحداهما موجب واآلخر سالب ولها مخرجان . (  ×)    .2
 VOUT = 1ٌصبح لٌمة المخرج  VAأعلً من أو تساوي لٌمة إشارة المدخل السالب  Vbعندما تكون لٌمة إشارة المدخل الموجب  (  √)    .3

 VOUT = 0المخرج  وبالتالً ٌكون لٌمة VA>VBإذا كان السطح الممابل أسود فإنه ٌمتص األشعة فتمل مماومة المستمبل مما ٌجعل  (  ×)    .4

 التماثلً الموجود فً الدارة المتكاملة مثاال علً العملٌات فمط باستخدام الممارن . ٌعتبر الممارن (  √   ) .5

 -السؤال الثانً : أكتب المصطلح العلمً :

 داسج إٌىرشٚٔيح ذغرخذَ ٌرؽٛيً اإلشاسج اٌرّاشٍيح إٌي إشاسج سلّيح . (         الممارن ) -1

 داسج إٌىرشٚٔيح ِرىاٍِح ٌٙا ِذخالْ أؼذاّ٘ا ِٛظة ٚاآلخش عاٌة ٌٚٙا ِخشض ٚاؼذ . (      تماثلً الممارن ) -2

 ِٓ االظضاء اٌّّٙح في ػاٌُ اٌذاساخ اٌّرىاٍِح ؼيس ذغرخذَ ٌرؽٛيً االشاسج اٌرّاشٍيح اٌي سلّيح . (          اٌّماسْ ) -3

 السؤال الثالث : اختار االجابة الصحٌحة : 

 اٌرّاشٍيح ِٓ اٌّذخٍيٓ اٌي اشاسج سلّيح في اٌّخشض :يمَٛ ترؽٛيً االشاسج  -1

   اٌّؽشن -د      ٛيٕ ٚاألسد -ض     اٌّماسْ -ب      اٌرشأضعرٛس  -أ         

 اٌشِض اٌراٌي                   ٘ٛ ػٕصش:  -2

  يٕٛٚ األسد -د      اٌّماسْ -ض      IC -ب        اٌرشأضعرٛس -أ         
 

 أكمل مما ٌلً : : السؤال الرابع 

 ....Vout  =.....1ٌصبح لٌمة المخرج  Vbأعلً من لٌمة إشارة المخل السالب  Vbعندما تكون إشارة المدخل الموجب  -1

 ....Vout  =.....0ٌصبح لٌمة المخرج  Vbمن لٌمة إشارة المخل السالب  ألل  Vbعندما تكون إشارة المدخل الموجب  -2

 السؤال الخامس: علل لما ٌلً :

 تعتبر الممارنات من االجزاء المهمة فً عالم الدارات االلكترونٌة ؟   -1

 Digitalإلً إشارة رلمٌة  Analogألنه دارة كهربائٌة متكاملة تستخدم لتحوٌل االشارة التماثلٌة 

 لماذا سمً الممارن بهذا االسم ؟   -2

 ألنه ٌمارن بٌن اشارتٌن .

 فً الروبوت المتتبع للخط االسود( LM324) ٌتم استخدام الدارة المتكاملة ؟  LM 324لماذا تم استخدام ممارن تماثلً  -3

 ألنه ٌحتوي علً أربع ممارنات , حٌث كل عجلة تحتاج إلً كممارن  -

 . Digitalإلً إشارة رلمٌة  Analogألنه تستخدم لتحوٌل االشارة التماثلٌة  -

 السؤال السادس : أجب عما ٌلً :

 , ثم وضح آلٌة عمله ؟ )اشرح آلٌة عمل الروبوت المتتبع للخط االسود باستخدام الممارن ؟( LM324عرف الممارن التماثلً  -1

 . Vout( ومخرج واحد  VAوسالب  VBمتكاملة لها مدخالن ) موجب كهربائٌة هو دارة  : LM324الممارن التماثلً  

 لٌة عمله :آ

 Vout = 1تصبح لٌمة الخرج  VAأعلً من لٌمة إشارة المدخل السالب  VBعندما تكون لٌمة إشارة المدخل الموجب  -

  Vout = 0تصبح لٌمة الخرج  VAألل من لٌمة إشارة المدخل السالب   VBعندما تكون لٌمة إشارة المدخل الموجب  -
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 (المقـارن  ( )الروبوت متتبع للخط االسود باستخدام 6)  ورقة عمل

 صحٌحة : : اختار االجابة ال ولالسؤال األ

 ٚاؼذج ِّا يٍي ِصاي ػٍي اٌؼٍّياخ في اٌشٚتٛخ ِررثغ اٌخظ االعٛد تاعرخذاَ اٌّماسْ : -1

 )ب + ض ( ِؼا  -د      اٌّماسْ -ض    اٌرشأضعرٛس  -ب      اٌّؽشن   -أ         

 فإْ : VB  VA <إرا واْ    -2

 يّش ذياس ال  -د      Vout=0 -ض   ذضيذ ِماِٚح اٌّغرمثً -ب  ِماوِح اٌّغرمثً ذمً -أ         

 ػٕذِا  : Vout = 1في اٌّماسْ اٌرّاشٍي ذىْٛ ليّح اٌّخشض  -3

  VA+VB=0 -د      VA=VB -ض    VA<VB -ب       VA>VB -أ         

 اٌشِض إٌّاعة ٌؼٕصش اٌّماسْ  : -4

  -د       -ض      -ب         -أ         

 أكمل مما ٌلً :  ثانً :السؤال ال 

 ترانزستور ٚ  LM324ممارن ذؼرثش ِصاي ػٍي اٌؼٍّياخ في اٌشٚتٛخ ِررثغ اٌخظ االعٛد تاعرخذاَ اٌّماسْ  -1

 ثنائً ضوئً ٚ  محرنفي اٌشٚتٛخ ِررثغ اٌخظ االعٛد تاعرخذاَ اٌّماسْ  اٌّخشظاخذؼرثش ِصاي ػٍي  -2

 ويضود  عشويد ٚ  أوسواد ٚ تشوذظ  تاعرخذاَ تشاِط ٕ٘ذعيح ِرخصصح ِصً حيرُ ذصّيُ اٌذاساخ اٌىٙشتائيح ٚاإلٌىرشٚٔي -3

 خشوجه ػٓ اٌّغاس ٚاهرضاص اٌشوتىخ  ِٓ ػيٛب اٌشٚتٛخ تاعرخذاَ اٌّعغيٓ  -4

 ِرذىُ أسدو ٔيى –أوصش ِٓ ِجغيٓ ٌرفادي ػيٛب اٌشٚتٛخ  تاعرخذاَ اٌّعغيٓ ٔغرخذَ  -5

 : أجب عما ٌلً : ثالثالسؤال ال

 الروبوت المتتبع للخط باستخدام الممارن ؟وضح مكونات  -1

 ( : IRهً عبارة عن المجسات وتعمل باألشعة تحت الحمراء ) أوال : المدخالت :

 هً عبارة عن ممارن تماثلً التً تحتوي علً أربع ممارنات و ترانزستور موصلٌن علً التوازي: ثانٌا : العملٌات والتحكم :

 : LEDحرن + ثنائً ضوئً هً عبارة عن مثالثا : المخرجات : 

 

  اشرح آلٌة عمل الروبوت المتتبع للخط االسود باستخدام الممارن ؟ -2

 ٌموم المرسل بإرسال أشعة تحت الحمراء باستمرار: 

  فإذا كان السطح الممابل اسود ٌمتص هذه األشعة  ال تصل إلً المستمبل , وبالتالً تكون مماومة  المستمبل كبٌرة ,  -1

 ( فٌتولف المحرن .0) وبالتالً ٌكون المخرج  VA>VBمما ٌجعل      

 فإذا كان السطح الممابل أبٌض فٌعكس االشعة فتصل إلً المستمبل , وبالتالً تكون مماومة المستمبل صغٌرة , مما  -2

 فٌعمل المحرن .( 1) وبالتالً ٌكون المخرج  VA<VBٌجعل      
 

 تخدام الممارن ؟ذي المجسٌن باس اذكر عٌوب الروبوت المتتبع للخط  -3

 اهتزاز الروبوت بشكل ملحوظ أثناء السٌر  -1

 خروج الروبوت عن المسار أثناء سٌره بسرعة عالٌة -2

 خروج الروبوت عن المسار فً حالة كان المسار أكثر تعمٌدا -3
 

 اذكر برامج هندسٌة متخصصة لتصمٌم الدارات الكهربائٌة وااللكترونٌة ؟ -4

 PROTEUSبرنامج بروتس  -1

  ORCAD دكابرنامج األور  -2

  Circuit Wizardبرنامج سركت وٌزرد  -3
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 اشرح آلٌة عمل الروبوت متتبع الخط األسود باستخدام الممارن عندما ٌكون علً ارضٌة بٌضاء ؟ -5

 فإذا كان السطح الممابل أبٌض فٌعكس االشعة فتصل إلً المستمبل , وبالتالً تكون مماومة المستمبل صغٌرة , مما 

 فٌعمل المحرن .( 1) وبالتالً ٌكون المخرج  VA<VBٌجعل      

 

 ارسم المخطط االلكترونً لدارة الروبوت المتتبع للخط األسود باستخدام الممارن ؟ -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : أجب عما ٌلً :رابع السؤال ال

 أكمل األجزاء النالصة علً الرسم  -1

 

 

 

 ما وظٌفة المماومة المتغٌرة فً الدارة ؟ -2

 لضبط حساسٌة المجسات         

 ما هً وظٌفة الترانزستور فً الدارة ؟ -3

 ٌعمل مضخم للتٌار        

 لماذا توصل مماومة مع الثنائً الباعث للضوء ؟ -4

 لحماٌة الثنائً الباعث من التلف        

 ماذا ٌحدث عندما ٌكون المجسٌن تحتهما الخط االسود ؟ -5

 ٌتولف الروبوت عن الحركة           
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 (مجسين أو ثالث مجسات ( )الروبوت متتبع للخط االسود باستخدام 7)  ورقة عمل
 السؤال الخامس: علل لما ٌلً :

 ما الفائدة من وجود محركٌن فً الروبوت متتبع الخط األسود ؟ -1

  تتكون هذه الدارة من محركٌن, محرن لجهة الٌمٌن ومحرن لجهة الٌسار    

 ؟عن المسار المجسٌنخروج الروبوت البسٌط ذو  .2

 فولت ,  6فولت بدال من  3على  المحركٌنلذلن ٌجب وصل  هٌخرج الروبوت عن المسار بسبب سرعت -1

 مجسات. 3من االفضل استخدام  معمد لذلن هٌخرج عن المسار فً حال كون هكما ان -2

 ؟الروبوت البسٌط بشكل مستمر أثناء السٌر اهتزاز   .3

 .الترانزستورٌنبسبب تأخر استجابة       

 

 ما ٌلً :ع أجب: سادسالسؤال ال

 أورة أعّاء اٌشِٛص اٌراٌيح : -1

 

 اسم الرمز شكل الرمز

 الترانستور 

 مقـاومة متغيرة 

 محرك 

 ثنائي مستقبل الضوء 

 بطارية 

 مقـاومة عادية 

  ICدارة متكاملة 

 ثنائي باعث للضوء 

 
 ثنائي عادي
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 (آفـاق مستقبلية( ) 8)  ورقة عمل
 -: ضع عالمة صح امام العبارة الصحٌحة وخطا أمام العبارة الخاطئةالسؤال األول : 

 ٌحتاج الروبوت إلً توصٌل مباشر بمصدر تغذٌة خارجً كالبطارٌة أو خالٌا كهروضوئٌة . (    ×)    .1
 محركات الروبوت ال تعمل اال باستخدام الكهرباء فمط . (   × )    .2
 ٌستخدم روبوت دافنشً الستكشاف المنابل وتفجٌرها . (    ×)    .3
 من التطبٌمات الواعدة فً الحاضر علً الروبوتات انتشار الروبوتات البشرٌة . (    √)    .4

 -السؤال الثانً : أكتب المصطلح العلمً :

 ٘ٛ أؼذ ذطثيماخ ػٍُ اٌؽاعٛب اٌؽذيصح يخرص في أراض تشِعياخ ِؽٛعثح ذؽاوي اٌمذسج اٌزٕ٘يح اٌثششيح  (  الذكاء االصطناعً  ) -1

 ذؽٛيً اإلشاساخ اٌىٙشتائيح اٌٛاسدج ِٓ اٌّرؽىُ إٌي وّياخ فيضيائيح ٚػشضٙا . (  الذكاء االصطناعً  ) -2

 سٚتٛخ اعرخذَ في ِعاي اٌفضاء العرىشاف وٛوة اٌّشيخ . (      روبوت سبرٌت ) -3

 . إلظشاء اٌؼٍّياخ اٌعشاؼيح ذؽد اششاف اٌعشاؼيٓ اٌطةسٚتٛخ اعرخذَ في ِعاي  (      روبوت دافنشً ) -4

 ٘ٛ دساعح أٚظٗ اٌرشاتٗ تيٓ ٔظُ االذصاي ٚاٌرؽىُ في االٔغاْ اٌثششي ٚ ٔظيش٘ا في اآلٌح . (         ػٍُ اٌغثشأيح ) -5

 السؤال الثالث : اختار االجابة الصحٌحة : 

 سٚتٛخ اعرخذَ في ِعاي اٌفضاء العرىشاف وٛوة اٌّشيخ :  -1

  ٘يِٛأٛيذ -د      تاوثٛذظ -ض     عثيشيد -ب        دافٕشي -أ         

 سٚتٛخ يمَٛ تاورشاف اٌمٕاتً ٚذفعيش٘ا : -2

  ٘يِٛأٛيذ -د      تاوثىذظ -ض     عثيشيد -ب        دافٕشي -أ         

 ذؼرثش ػضالخ اٌشٚتٛخ ؼيس يمَٛ ترؽٛيً اٌطالح اٌّخضٔح إٌي طالح ؼشويح:  -3

   اٌّذشواخ -د      اٌّعغاخ -ض                 اٌّماِٚاخ-ب       اٌرشأضعرٛساخ   -أ         

 ظّيغ ِا يٍي ِٓ طشق أرماي اٌشٚتٛخ ِٓ ِىاْ آلخش ِا ػذا :  -4

  اٌغٍغٍح -د      اٌزساع -ض    اٌغيماْ  -ب       اٌؼعالخ   -أ         

 يرُ ذصّيُ اٌذاساخ اٌىٙشتائيح تاعرخذاَ تشاِط ٕ٘ذعيح ِرخصصح ِصً :  -5

  عثك جّيغ ِا -د      عشود ٚيضسد -ض    األٚس واد  -ب       تشٔاِط تشٚذظ   -أ         
 

 أكمل مما ٌلً :  :السؤال الرابع

  خاليا وهشوضىئيحٚ تثطاسيحِٓ أٔٛاع طالح اٌشٚتٛخ  -1

 عيماْ ٚػجالخ  ِٓ طشق أرماي اٌشٚتٛخ ِٓ ِىاْ آلخش -2

 اعرخذَ في اٌّعاي اٌؼغىشي العرىشاف اٌمٕاتً  تاوثىذظتيّٕا اٌشٚتٛخ   دافٕشي اٌشٚتٛخ اٌزي اعرخذَ في ِعاي اٌطة ٘ٛ  -3

 السؤال الخامس: علل لما ٌلً :

 شهدت السنوات االخٌرة تمدما فً تمنٌات الروبوت ؟  -1
 لدرته علً تنفٌذ عدة عملٌات من خالل اآلالت المبرمجة . -1    

 لدرته علً التكٌف الذاتً بناءا علً الظروف المحٌطة . -2    

 التمدم فً جمٌع المٌادٌن سواء المدنٌة أو العسكرٌة . -3    

 لدرته علً التعامل مع الموالف المتغٌرة من خالل استشعار تلن الموالف وإعادة برمجة معطٌاتها -4    
 

 تحظى تكنولوجٌا الروبوتات باهتمام كبٌر من الدول ؟ -2

 حممت تمدما سرٌعا فً شتً مجاالت الحٌاة  -1

 أصبحت صناعة تستثمر فٌها ملٌارات الدوالرات -2

 ة الدولة الصناعٌة أصبحت معٌارا لمٌاس لو -3
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(؟الروبوتفًالمستخدمةالطالةأنواعاذكر) ال ٌحتاج الروبوت إلً توصٌل مباشر بمصدر تغذٌة خارجً ؟ -3

 ٌمكن أن ٌعمل ببطارٌة لابلة للشحن , عند ضعفها ٌطلب شحنها أو ٌتجه إلً ألرب ممبس للكهرباء . -1  

 ٌمكن أن ٌعمل بخالٌا كهروضوئٌة , تتغذي بالطالة الكهربائٌة المستمدة من الشمس -2    

تعد صناعة الروبوتات من التطبٌمات الواعدة فً الحاضر والمستمبل ؟-4

 استخدامه فً أغلب المجاالت ومنها مجال الطب والفضاء والخدمات العامة . -1: بسبب  فً الحاضر

 شعار البٌئة الخارجٌة لدرته علً است -2       

 لدرته علً رسم خرٌطة لألماكن وتحسس طرٌمه عند التجوال -3       

 لدرته علً تأدٌة مهمات كتمٌٌز الضوء من الظالل أو ولوع أحداث من عدمه  -4       

 : ٌتولع العلماء أن تنتشر الروبوتات البشرٌة )هٌومانوٌد( وهً روبوتات ذكٌة صممت  فً المستمبل

 لمحاكاة الجسم البشري                         

 السؤال السادس : أجب عما ٌلً :

عرف الذكاء االصطناعً , ثم عدد أهداف الذكاء االصطناعً ؟ -1

 هو أحد تطبٌمات علم الحاسوب الحدٌثة ٌختص فً انتاج برمجٌات محوسبة لادرة علً محاكاة تفكٌر االنسان.

 أهداف الذكاء االصطناعً 

 المدرة علً االستنتاج ورد الفعل علً أوضاع لم تبرمج فً اآللة . -1    

 المدرة علً استخدام اللغة . -2    

 المدرة علً تكوٌن األفكار األصلٌة -3    

المجال العسكري ؟ –مجال الفضاء  –الروبوت فً المجاالت اآلتٌة : مجال الطب  تاذكر مثاال واحدا لتطبٌما -2

 بوت دافنشً إلجراء العملٌات الجراحٌة تحت اشراف الجراحٌنمجال الطب: رو -1

 مجال الفضاء : مثل روبوت سبٌرٌت فً اكتشاف كوكب المرٌخ -2

 مجال العسكري : مثل روبوت باكبوتس ٌموم باكتشاف المنابل وتفجٌرها -3

 

 آخر؟الىمكانمنالروبوتٌنتملكٌف-3

 .العجالتباستخدام -1

 .بهاتمشًوأرجلسٌمانلهابعضها   -2

 "جنزٌر"سلسلةخاللمن -3

.مكانهافًثابتمنهاالبعض - 4

وضح الممصود بالعبارة " الروبوت ٌحاكً اإلنسان " -4

هو عبارة عن روبوت متكامل ٌحاكً  بنٌة الدماغ البشري وٌستخدم شبكة االعصاب فً عملٌة التحكم وآلٌة عمله بتزٌده المدرة علً 

أمثلة سابمة والتأللم مع الظروف والمستجدات المحٌطة به .ومنها :الروبوت الذي ٌمود فرلة موسٌمٌة لعزف سٌمفونٌة , التعلم  من 

 وروبوت ٌصعد علً درج ٌتجاوز العمبات والتالً ٌمكن ان تعترض طرٌمه.
 

 .الروبوتمجالفًالعربٌةالجهودبعضاذكر-5

 .العربٌةباللغةٌتحدثتفاعلًعربًروبوتأولسٌناابنالروبوت -1  

 .المغربفًالحرائكإلخمادروبوتتصمٌم -2  

 .العراقفًالمنابللتفكٌنروبوتتصمٌم - 3  

 .السودانفًالمعادنلكشفروبوتتصمٌم  - 4                

 .السعودٌةمستشفٌاتفًدافنشًالروبوتاستخدام - 5   

.العربٌةالدولمناهجمعظمفًالروبوتتصمٌممادةادخال   -6  
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