
 / محمود اننجبر   حم ومزاجعت أ –ث احمد انبشز انزومى  –االنكتزونيبث  –انثبنيت انوحدة  –نهصف انثبنى عشز   بنك اسئهت – 1

 

 انوحدة انثبنثت  اإلنكتزونيبث

 ( انوصهت انثنبئيت    1-1اندرس  )

 انسؤال األول  : 
 اكتب بين انقوسين االسم أو انمصطهح انعهمً انذي تدل عهيه كًم من انعببراث انتبنيت :

 

 اشباه الموصالت .مواد ذات مقاومة معتدلة موصمو لمكيرباء ولكن بدرجة أقل من الموصالت  العادية  -1

 طاقة الفجوه طاقو تساوى الفرق بين طاقة نطاق التوصيل وطاقة نطاق التكافؤ -2

 طاقة الفجوة مقدار الطاقة الالزمة لإللكترون لينتقل من نطاق التكافؤ إلى نطاق التوصيل -3

 المواد الموصمو مواد تتميز بعدم وجود نطاق محظور بين نطاقي التكافؤ والتوصيل -4

 المواد الموصمو فييا اتساع فجوة الطاقة المحظورة منعدم ) صفر (مواد يكون  -5

 اشباه الموصالت eV ( 4 )من  مواد يكون فييا اتساع فجوة الطاقة المحظورة اكبر من صفر واقل -6

 المواد العازلة   eV ( 12 )وeV ( 4 )مواد يكون فييا اتساع فجوة الطاقة المحظورة بين  -7

 الخامسو الوصالت ينتج من تطعيم بمورة شبو الموصل بذرات من المجموعةنوع أشباه  -8

  من الجدول الدورى 

شبو الموصل من 
 النوع السالب 

 نوع الشوائب التي تنتج عند إضافة ذراتيا إلي البمورة النقية من أشباه الموصالت -9
  ظيور  إلكترون حر.   يإل 

شبو الموصل من 
 النوع السالب

 أشباه الوصالت ينتج من تطعيم بمورة شبو الموصل بذرات من المجموعةنوع  11
 .                  من الجدول الدوري  ةالثالث 

شبو الموصل من 
 الموجبالنوع 

ويطمي السطحان  شبو موصل من النوع السالب ممتحم بشبو موصل من النوع الموجب 11
 .الخارجيان بمادة موصمة

 الوصمة الثانئية 
 الدايود () 

حالو تصل إلييا الوصمة الثنائية عندما يمنع  أي زيادة في عدد حامالت الشحنة من  12
 االستنزاف  االنتشار عبر منطقة

حالة التوازن 
 الكيربائي

 التوصيل االمامى حالة تعتبر فييا الوصمة الثنائية مفتاح كيربي مغمق 13

 تقويم التيار المتردد تيار مستمر موحدة االتجاهعممية يتم بيا تحويل التيار المتردد إلى  14

                                                                                      

 . أمام العبارة غير الصحيحة× ( و عالمة ) ( أمام العبارة الصحيحة السؤال الثاني :ضع بين القوسين عالمة )
1.    (  . تزداد درجة التوصيل الكهربائي ألشباه الموصالت النقية بارتفاع درجة حرارتها ) 

2.   ( . بزيادة عدد ذرات الشوائب في بمورة شبو الموصل يزيد عدد حامالت الشحنة ) 

3. (X   . تكون الفجوة بين نطاق التكافؤ ونطاق التوصيل صغيرة جدا في المواد العازلة )  

4.   (X كمما صغرت طاق ). ة الفجوة في المادة تقل قابميتها لتوصيل التيار الكهربائي 
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5.   ( .تقريبا عند درجة الحرارة العادية )( نطاق التوصيل في المواد العازلة يكون خاليا من االلكترونات )الحرة  

6.   ( . يؤدي الثقب في نطاق التكافؤ دور شحنة كهربية موجبة ) 

7. (  عند إضافة شائبة من مادة مانحة لإللكترونات إلى شبو موصل نقى يصبح شبو موصل من النوع ) N . 

8.  (X  لمحصول عمى بمورة شبة موصل من النوع السالب نقوم بإضافة ذرات ) المجموعة الثالثة إلى بمورة شبة  من
 الموصل النقي .

9.   (  تستخدم الوصمة الثنائية في تحويل التيار المتر ). دد إلى تيار مستمر موحدة االتجاه 

11. (X    في الوصمة الثنائية تكتسب البمورة الموجبة جهدًا موجبًا والبمورة السالبة جهدًا سالبًا ) 

11.  (   في حالة توصيل بطريقة االنحياز العكسي يكون المجال الكهربائي الخارجي باتجاه المجال الداخمي مما يؤدي )
 نع مرور التيار الكهربي  . إلي اتساع منطقة النضوب وم

 السؤال الثالث : أكمل العبارات العلمية التالية بما يناسبها :    

  . صفر كمفن كانت في درجة إذا ئيلكهرباتيار اأشباه الموصالت تكون عازلة تماما ل بمورات .1

 درجة حرارتيارفع ،  التطعيم   عن طريقدرجة توصيل المواد شبو الموصمة لمتيار الكهربي  ةاديز يمكن  .2

  نسبة الشؤاب  تزداد درجة توصيل بمورة شبو الموصل لمتيار الكهربائي عند درجة حرارة ثابتة بزيادة .3

 الموجب تصبح بمورة شبو الموصل من النوع من المجموعة الثالثةإذا احتوت بمورة جرمانيوم عمى شوائب من عنصر  .4

 .درجة حرارة ثابتة عند .شوائب بإضافة شبو الموصل النقية  بمورةتقل مقاومة  .5

. وفي النوع الموجب بواسطة االلكتروناتة ينتقل التيار الكيربي في أشباه الموصالت من النوع السالب بواسط .6

     ) الفجوات ( الثقوب

                                                     التيار المترددتقويم تستخدم الوصمة الثنائية في  .7

ات الشوائب من مادة من المجموعة الثالثة كاأللمنيوم أو الجاليوم إلى البمورة  النقية لشبو الموصل عند إضافة ذر  .8

                                                         الموجبنوع نحصل عمى بمورة شبو الموصل من 

 . الشحنة الكيربائية .       متعادلةتكون  (p)بمورة شبو الموصل من النوع الموجب  - .9

 الوصمة الثنائية الموضحة بالشكل المجاور تتصل بالدائرة الكهربائية  بطريقة االنحياز .11

 . االمامى
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 موجبو ( تصبح شحنتهاN( فان البمورة )P( مع بمورة شبة الموصل )Nعندما تمتصق بمورة شبو الموصل )-11

cm3 / ( 1.4x10عدد حامالت الشحنة في شبو موصل نقي يحتوي عمي   -12
14

 ) / cm3ثقبا إذا ما طعمت ب    ( 

) 
20

6.2x10   20الكترونات تساوي   (5 )( ذرة من مادة تحتوي عمي
6.2000028X10 سالب ونوع شبو الموصل 

  (تحتوي بمورة نقية من عنصر  سيمكون عمي -13
5

( 5x10  إلكترون حر فإن عدد الثقوب فيها تساوي )  
5

( 5x10  

cm3 / ( 1x10تحتوي بمورة لمجرمانيوم عمي  -14
14

 ) / cm3إلكترون حر عند درجة الحرارة العادية فإذا طعمت بػ ( 

(6x10
20

الكترونات فإن العدد الكمي لحامالت الشحنة   ( 3  بذرات مادة البورون والتي تحتوي عمي ) ( 

2 0تساوي 
6.000002X10..  الموجبونوع شبو الموصل 

 السؤال الراةع :

 ( في المرةع المقاةل لأنسث إجاةح لذكمل ةها كًل من العتاراخ الذاليح :  ضع علامح ) 

 :إذا طعمت بمورة السيمكون النقية بذرات البورون ) ثالثية التكافؤ ( فإننا نحصل عمي  .1

 شبو موصل من النوع الموجب                    .وصمة ثنائية  
  شبو موصل من النوع السالب             بمورة عازلة تماما لمتيار الكيربائي 
 
 ذرات الزرنيخ ) خماسية التكافؤ ( المضافة كشوائب لبمورة شبو الموصل النقي تسمى ذرة :      .2
 مثارة         متأينة                                              متقبمة مانحو 
 
 ( بواسطة :Nينتقل التيار الكيربائي في أشباه الموصالت السالبة ) .3

 الفجوات              األيونات الموجبة 
 اإللكترونات                          البروتونات 

                                                         
 ىي :   ( P )الفجوة في أشباه الموصالت من النوع  .4
 . مكان يمزمو إلكترون ليكتمل عدد اإللكترونات في مستوى الطاقة األخير لمذرة 
  . مكان ينقصو ذرة ليكتمل التنظيم البموري لشبو الموصل 
 . بروتون زائد غير مشترك في التنظيم البموري 
  . إلكترون زائد غير مشترك في التنظيم البموري 
 ( جيد:N( تكتسب البمورة )P( مع بمورة شبة الموصل )Nعندما تمتصق بمورة شبو الموصل ) .5
 (موجب  بينما تكتسب البمورةPجيد سالب)  
 (سالب بينما تكتسب البمورةP جيد موجب) 
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 (سالب  بينما تكتسب البمورةPجيد سالب)  
 (موجب  بينما تكتسب البمورةP جيد موجب) 
 
 مقاومة الوصمة الثنائية لمتيار الكيربائي في حالتي التوصيل األمامي والعكسي تكون : .6

 العكسي االنحياز األمامي االنحياز  
 صغيرة صغيرة 
  كبيرة  كبيرة 
  صغيرة كبيرة 
 كبيرة  صغيرة 

 

 لتكوين وصمة ثنائية ينتقل بعض :    (N)مع البمورة   (p)عند منطقة التحام البمورة  .7
  االلكترونات من البمورة(P)  إلى البمورة(N) . 
  الفجوات من البمورة(N)  إلى البمورة(P)                         . 
  االلكترونات من البمورة(N)  إلى البمورة(P) . 
 الشوائب من البمورة(N)  إلى البمورة(P) . 
 

 السؤال الخامس:

 :دعليلا علميا صحيحا  علل لما يلي 

 بمورة شبو الموصل من النوع السالب متعادلة كهربيا. .1
  الن عدد الشحنات السالبة بيا  تساوى عدد الشحنات الموجبو 

 تزداد مقاومة الوصمة الثنائية بشكل كبير عند توصيمها بالدائرة الكهربائية بطريقة االتجاه العكسي.-2
  بسبب كبر منطقة االفراغ وكبر الجيد الحاجز وتحرك االلكترونات عكس اتجاه المجال 

  .تيار مستمر فانو ينقطع مرور التيار الكهربائي فيهاتوصيال عكسيا في دائرة  الوصمة الثنائية عند توصيل -3
 فال يمر تياروكبر المقاومة  بسبب كبر منطقة االفراغ وكبر الجيد الحاجز وتحرك االلكترونات عكس اتجاه المجال 

 في شبو الموصل النقي الموجب بذرة متقبمة  ةتسمى الذرة المضاف -4
  النيا تستقبل االلكترونات حيث يكون بيا ثقوب خاليو من االلكترونات 

 
 
 تزداد التوصيمية الكهربية لبمورة السميكون عند تطعيمها بذرات األنتيمون  -5

لشبو الن االنتمون عنصر خماسي عند التطعيم بو ينتج الكترونات حره تساىم بشكل جيد فى عممية التوصيل 
 وتقمل النطاق المحظور الموصل 

 يسمح الوصمة الثنائية  بمرور التيار في حالة التوصيل األمامي وال يسمح بمروره في حالة التوصيل العكسي -6
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النو بحالة التوصيل االمامى تقل منطقة االفراغ ، ويقل الجيد الحاجز وتقل المقاومة وتتحرك االلكترونات باتجاه 
 المجال فيمر التيار 

وفى حالة التوصيل العكسي تزيد منطقة االفراغ ويزيد الجيد الحاجز وتزيد المقاومة وتتحرك االلكترونات عكس 
 اتجاه المجال 

 
 ية تعمل كمفتاح كهربائي الوصمة الثنائ -7

فى حالة التوصيل االمامى يكون الجيد المطبق عمى الوصمة صغير جدا" ويسمح بمرور التيار الكيربائي  فتعتبر 
 الوصمة فى ىذه الحالة مفتاح مغمق 

و فى حالة التوصيل العكسي يكون التيار ضعيفا" جدا" حتى لو تم تطبيق جيد كبير عمى الوصمو لذلك تعتبر الوصم
 مفتاحا" كيربائيا" مغمقا" .

 اتجاه المجال 
 قارن ةين كل مما يلي حسث وجه المقارنح المطلىب  -السؤال السادس : أ 

 التوصيل بطريقة االنحياز العكسي التوصيل بطريقة االنحياز األمامي وجو المقارنة

  طريقة التوصيل 
 
 

 

اتجاه المجال 
    الخارجى 

 نفس اتجاه المجال الخارجى الخارجىعكس المجال 

 تقل تزيد منطقة االستنزاف 

مقاومة الوصمة 
 مرور التيار ل

 تزيد تقل

 يذداد يقل الجيد الحاجز
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 قارن بين شبو الموصل من النوع الموجب وشبو الموصل من النوع السالب ؟
 

 الموجب شبو الموصل من النوع شبو الموصل من النوع السالب وجو المقارنة 
تطيعيم بمورة شبو موصل نقي بعنصر  الحصول عميو   

 خماسي التكافؤ
 

 تطيعيم بمورة شبو موصل نقي بعنصر
 ثالثى التكافؤ

 ذرة مانحة اسم الذرة المضافة 
 

 ذرة متقبمة

 عدد حامالت     
 الشحنة      

Nd+ni+pi 

 
Na+ni+pi 

 

 حامالت الشحنة 
 االكثرية   

 ) الفجوات (الثقوب  االلكترونات

    حامالت الشحنة 
 االقمية    

 االلكترونات الفجوات ) الثقوب (

 
 :و المطلىب الشكل المقاةل يىضح وصلح ثنائيح مذصلح في دائرج كهرةائيح  -ب 

 . kما نوع طريقة التوصيل عند غمق المفتاح  .1

  توصيل امامى
 ؟ kاشرح بالتفصيل ماذا يحدث عند غمق المفتاح   -2

 تتنافر االلكترونات مع القطب السالب لمبطارية والفجوات مع القطب الموجب لمبطارية
 االفراغ ، ويقل الجهد الحاجز وتقل المقاومة ويمر تيار كهربائي تقل منطقة 

  :  ج
 يوضح الشكل دائرة وصمة ثنائية و المطموب : (1
الموضحة بالشكل المجاور بعد مرور التيار الكيربائي في الدائرة عدم  اشرح بإيجاز سبب  - أ

 ؟( k) غمق المفتاح
بسبب تجاذب الفجوات نحو القطب السالب وااللكترونات نحو القطب الموجب وزيادة الجهد الحاجز 

ومنطقة االفراغ وصغر المقاومة وتحرك االلكترونات عكس اتجاه المجال 
........................................................................ 

 
ثم ارسم عمى المحاور الموضحة العالقة بين شدة التيار المار  في الوصمة  -ب 

                                           الثنائية وفرق الجيد بين طرفي الوصمة                                                                                          

K 

I(m.A) 

V(v) 

K 
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..........................................................  
ذا استبدل منبع التيار المستمر بمنبع تيار متردد فارسم شكل التيار المار في المقاومة  - ج عمى  Rوا 

                  المحاور الموضحة قبل وبعد استخدام التيار المتردد.                                                                             
 
 
 
 
 مطموب لوا،  الشكل يمثل وصمة ثنائية موصمة عمى التوالي مع مصباح كيربائي  (2
( لكي يضئ  a ,bوضح عمى الرسم طريقة توصيل البطارية بين النقطتين )  - أ

 المصباح مع تفسير اجابتك .

 بالقطب السالب لمبطارية  bبالقطب الموجب لمبطارية ،  aيوصل 
 لكى يكون الدايود بوضع التوصيل االمامى 

 ، ما نوع التيار المار في المصباح مع تفسير إجابتك . إذا استبدلت البطارية بمصدر تيار متردد - ب

حيث تسمح نحصل عمى تيار مستمر ) مقوم تقويم نصف موجى ( حيث نحصل عمى نصف الموجو الموجب فقط 
 الوصمة الثنائية ) بسريان التيار فى اتجاه واحد فقط ( 
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 صلة ثنائيةو كهربائيمصباح 
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