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    در يك مقاومت جريان شده و شدت بار جاري بين   رابطة

   ی داره و ...ا جريان چه رابطه شده با مقدار بار جاریوجود مياد.  كنيم كه اصالً جريان چی هست و چرا بهرو با اين موضوع شروع خوايم بحث  می ،تو شروع اين شاخه 

يک از  دهد، كدام ها را در داخل رسانا نشان می شده كه حركت الكترون با توجه به دو شكل داده  -1736
  (برگرفته از كتاب درسي)  است؟  نادرستهای زير  عبارت

      ) در هر دو شكل شارش خالص بار الكتريكی وجود داشته و جريان الكتريكی برقرار شده است. ١
طـوری كـه پتانسـيل   ايم بـه دو سر رسانا اختالف پتانسـيل الكتريكـی اعمـال كـرده ) به٢( ) در شكل٢

  الكتريكی سمت چپ رسانا بيشتر از پتانسيل سمت راست آن است.
  ) به سمت راست است.٢( ) جهت ميدان الكتريكی در داخل رسانای شكل٣
  باشد. اخل آن میجهت با ميدان الكتريكی در د ) به سمت راست و هم٢( ) جريان الكتريكی به وجود آمده در رسانای شكل٤
  خالی را پر كنيد. جاهایدهد. با توجه به اين تصوير،  مسير زيگزاگ يک الكترون در يک رسانای فلزی را نشان می زير،شكل   - 1737

از مرتبـۀ و كننـد و ايـن سـرعت ...............  میها با سرعت ............... موسوم به سرعت ............... حركـت  با برقرار شدن ميدان الكتريكی، الكترون
  (برگرفته از كتاب درسي)  شود، اجزاء مدار ............... كار كنند. بوده و از سوی ديگر وقتی كليد برق در يک مدار زده می ...............

mmای ـ كم ـ ای ـ مستقيم لحظه لحظه) ۱ s1   به تندیـ  /
mای ـ زياد ـ ای ـ مستقيم لحظه ظه) لح۲ s1   به كندیـ  /
mm) متوسطی ـ سوق ـ كم ـ۳ s1   به تندیـ  /
sm1) متوسطی ـ سوق ـ زياد ـ۴   به كندی ـ  /
qۀاز رابط SIبار عبوری از يک مقاومت برحسب زمان در ۀمعادل  -1738 t t  2 2  ۀآيد. شدت جريان متوسط در طی ثاني دست می به 1

  )برگرفته از امتحانات كشوري(  است؟ اول ۀثاني چهاردر متوسط دوم، چند برابر شدت جريان 
١(1

2  ٣  ١) ٢(2
3  ٤(1

3  

  كتاب درسي)(  های زير است؟ يک از كميت آمپر ساعت واحد كدام  -1739
  ) انرژی٤  ) كار٣  ) بار الكتريكی٢  ) توان١

شاخة 
1 

 ۱۰۰از قسمت يک قدم تـا  ۲۱۳۸و  ۲۱۳۷، ۲۱۳۶های  ستهای اين شاخه، برای تسلط بيشتر، در اولويت اول حل كردن ت پس از بررسی تست
 كنيم. را به شما عزيزان پيشنهاد می
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را  A5طـور متوسـط جريـان باشد. اگر اين باتری به آمپرـ ساعت می ٥٠مشخصات باتری خودرويی   -1740
  (كتاب درسي)  تخليه شود؟كشد تا اين باتری  فراهم كند، چند ثانيه طول می

٢    ١٠) ١(/  43 6 10   
٣( 33 6 10/     ٤(36     
حساب روشن  كه اين ماشين ولت بوده و هنگامی ٣حساب شكل مقابل، ولتاژ باتری برابر  در ماشين  -1741

0است، جريان گر اين ماشين آمپر در آن جاری می ميلی /15 حساب يک ساعت روشن باشد، در  شود. ا
اين مدت زمان به ترتيب از راست به چپ، به اندازۀ ............ كولن بار از مدار گذشته و باتری به مقـدار 

 (كتاب درسي)  دهد. حساب می ............ ژول انرژی به ماشين

١(0 54/،0 45/  ٢(5 4/،16 2/  ٣(0 15/،1 62/  ٤(0 54/،1 62/  
يک از نمودارهـای زيـر،  قابل است. كـدامصورت م شده در يک جسم رسانا برحسب زمان به نمودار بار شارش -1742

  با تغيير) ،80قبل از  سراسري (منتخب  دهد؟ درستی نشان می شدت جريان گذرنده از اين جسم را به

   
  

  
  

٤  ) ٣  ) ٢    )١ (  

0انيجر شدت  یمياز س  -1743  يكـیتركبـار ال ۀانـداز(نـد؟ ك یم عبـور مـيترون از مقطع سكه چند اليثان ٢٠گذرد، در مدت  یآمپر م /8
ترون كال 191 6   )M.K.A(  )ولن است.ك /10

١(2010  ٢(1910  ٣(1810  ٤(1710 

/برابـر عايقی قرار گرفته است، ۀيرسانا كه بر روی پا ۀمطابق شكل مقابل، بار الكتريكی كر  -1744 C0 باشـد. بـا  می 5
s0، در مدتKوصل كردن كليد  ABمتوسط عبوری از سيم رسـانای الكتريكی شود. جريان بار كره تخليه می /02

  كتاب درسي)(  هت است؟چند آمپر و در كدام ج
2)٣   Bبه A، از ٢٥) ٢   Aبه B، از ٢٥) ١ 2)٤   Aبه B، از/5        Bبه A، از/5

  قانون اهم

   فصل مداره ... رابطۀ ساده، پركاربردترين رابطۀسؤاالی مستقيم از قانون اهم رو مياريم. اين  ،تو ادامه 

 )كتاب درسي(    در دمای ثابت، با افزايش جريان: نسبت اختالف پتانسيل دو سر يک رسانا به جريان عبوری از آن  -1745

  يابد. ) ابتدا افزايش و سپس كاهش می٤  ماند. ) ثابت می٣  يابد. ) كاهش می٢  يابد. ) افزايش می١

 )٢) و (١های ( برحسب ولتاژ دو سر وسيله ، جريان عبوریرو روبههای  جدول  -1746
يک از اظهارنظرهای زير در مـورد  دهد. كدام را در يک دمای ثابت نشان می

 (تأليفي)   ها صحيح است؟ آن

  كنند.  ) هر دو وسيله از قانون اهم پيروی می١
  كند.  ) از قانون اهم پيروی می١) فقط وسيلۀ (٢
  كند.  ) از قانون اهم پيروی می٢) فقط وسيلۀ (٣
  شوند.  ی غيراهمی محسوب میها) هر دو وسيله، رسانا٤

٢  ٤  ٥   V(V) ) ۱: وسيلۀ(  
١  0 8/ 0 2/  I (A) 

٢  ٤  ١٢   V(V) 
  )۲: وسيلۀ (

١  ٣  0 5/  I (A) 
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1در شكل مقابل، در دمای ثابت المپ چراغ قوه از باتری  -1747 كه رشتۀ  كشد. با فرض آن می mA300ولتی آن، جريانی برابر /5
V1و ولتاژ آن شدهاگر باتری ضعيف  المپ يک رسانای اُهمی باشد، مقاومت آن چند اهم است؟ افت كند، اين مقاومت چند   /2

  (كتاب درسي)  شود؟ برابر می
0 ـ 5)١  ماند. ابت میـ ث ٥) ٢    برابر /8

٣(0 0 ـ /45 0)٤    برابر /8   ماند. ـ ثابت می /45
 Aیهـا ل دو سـر مقاومتيبرحسب اختالف پتانس Bو Aاز دو مقاومت یان عبورينمودار شدت جر  -1748
  )85داخل  ياضي(ر  است؟ Aچند برابر مقاومت Bل است. مقاومتكمطابق ش Bو
٥) ٢    ٢) ١  
٣(1

2    ٤(1
5  

و اخـتالف پتانسـيل دو سـر آن  Bو  Aهـای  ، رابطۀ بين جريـان عبـوری از مقاومتشكل مقابل  -1749
  )98(رياضي داخل   است؟ Aچند برابر مقاومت  Bدهد. مقاومت  ها را نشان می مقاومت

١(4
9     ٢(2

3    

٣(3
2      ٤(9

4    
 Aهای برحسب اختالف پتانسيل دو سر مقاومت Bو Aنمودار شدت جريان عبوری از دو مقاومت  -1750
Aمطابق شكل است. حاصل Bو BR R 98(مكمل محاسباتي رياضي   م است؟رحسب اهم كداب(   
٥) ٢    ١٠) ١  
٣(/2 5    ٤(1 25/   
هـر  يكـیتركبار ال ۀانداز ند؟ (ك یعبور ممقاومت ترون از مقطع كه چند اليدر هر ثاندر مدار مقابل،   -1751
ترونكال 191 6   )با تغيير 80قبل از سراسري منتخب (  .)ولن استك /10
١( 165 10    ٢( 185 10    
٣( 175 10    ٤( 195 10  
  (برگرفته از كتاب درسي)  ..... مربوط به يک ديود نورگسيل است. در نمودارهای زير، نمودار ............ مربوط به اغلب فلزات در دمای ............ و نمودار ....... - 1752
  
  

  ت)   پ)   ب)   الف) 
   )ت(، متغير، )ب() ۴   )ت(، ثابت، )ب() ۳   )پ(، ثابت، )ب() ۲   )ب(، متغير، )الف() ۱

  

  مقاومت يك رسانا با جنس و ابعاد آنبين  ةرابطها و بررسي  آشنايي با انواع مقاومت 

  ... بياريم براتونازش  رو متنوعی سؤاالی و چيه (A) مقطع سطح و (L) طول پارامترهای با ،سيم يه مقاومت ارتباط كه بفهميم خوايم می ،بحث ۀادام تو 

  (تأليفي)  است؟  نادرستهای زير، در رابطه با مقاومت الكتريكی يک سيم رسانا  يک از عبارت كدام  -1753
  يابد. ) با كاهش سطح مقطع يک سيم، مقاومت الكتريكی آن افزايش می٢  يابد. آن افزايش می) با افزايش طول يک سيم، مقاومت الكتريكی ١
      ) مقاومت الكتريكی يک سيم از جنس آن مستقل است.٤  باشد. می m.، معادل باSIماده در ۀ) واحد مقاومت ويژ٣
  )M.K.A(  ای دارد؟ با قطر مقطع آن چه رابطهمقاومت الكتريكی يک سيم   -1754
    ) متناسب با عكس آن است.٢    ) متناسب با مجذور آن است.١
  ) متناسب با عكس مجذور آن است.٤    ) متناسب با جذر آن است.٣
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يم مسی صورت مقابل است. قطر اين س به C20نمودار مقاومت يک سيم مسی برحسب طول آن در دمای  - 1755
برابر C20سيم در دمای ۀمتر است؟ (مقاومت ويژ برابر چند ميلی 81 68   (تأليفي)     اهم متر است.) /10

١(/0 1     ٢(0 2/   
٢) ٤    ١) ٣     
1است و طول آن نيز Bبرابر قطر مقطع سيم مسی ٢، Aقطر مقطع سيم مسی  -1756

گـر مقاومـت سـيم Bطول سـيم 4  Aاسـت. ا
 )91داخل ، تجربي 90خارج رياضي (  چند اهم است؟ Bباشد، مقاومت سيم 5برابر

٨٠ )٤  ٤٠ )٣  ١٠ )٢  ٥ )١  
گر طول و مقاومت الكتريكی اين دو سيم با هم برابر باشند، قطر مقطـع  Bسيم ۀبرابر مقاومت ويژ A ،۳سيم ۀمقاومت ويژ  -1757 است. ا

  )93خارج  (رياضي  است؟  Bچند برابر قطر مقطع سيم Aسيم
١(3    ٣  ٣) ٢(3

3   ٩) ٤  

و  mm2و لولۀ مسی به طول يک متر به قطر داخلی R1، دارای مقاومت الكتريكیmm4سيم مسی به طول يک متر و قطر مقطع  -1758
Rاست. نسبت R2، دارای مقاومت الكتريكیmm4قطر خارجی

R
2
1

  (برگرفته از كتاب درسي)  كدام است؟ 

١(1
4  ٢(4  ٣(3

4  ٤(4
3  

m.برابر مس ويژۀ مقاومت كه اتاق دمای در است. گرفته انجام mm2سيمی مسی با قطر با ای خانه كشی سيم   - 1759 81 7   مقاومـت اسـت، /10
) است؟ اهم چند سيم، اين از ترم ١٨٠ ) 3  
١(0 51/  ٢(1 02/   ٣(1 7/   ٤(1   (كتاب درسي)   /44

  دارن ... خاصی بهش ۀا عالقكه طراح معروف و پرتكرار از اين زيرشاخه هستش، يه تيپ سؤاالی بعدی 

گر مقاومـت الكتريكـ Bبرابر قطر مقطع سيم A،2با هم برابر است ولی قطر مقطع سيم Bو Aجرم دو سيم مسی  -1760 ی است. ا
  )90داخل رياضي (  چند اهم است؟ Aباشد، مقاومت الكتريكی سيم 10برابر  Bسيم

١(2 5/  ٤  ٢٠) ٣  ٥) ٢(12 5/  
گر ج D2و D1ها و قطر مقطع آن R2و R1بيترت به Bو Aجنس م هميدو س يكیتركمقاومت ال  -1761  م برابر ـم با هيرم دو سـاست. ا

Rنسبت باشد و
R
1
2

)صورت  را به  )nD

D
2
1

  )90مكمل محاسباتي رياضي (  كدام است؟ nبنويسيم، 

١(4  ٣  ٤ )٢(2  ٢ )٤   
 ترتيـب  اند. اگـر چگـالی مـس و آلـومينيم بـه ريكـی مسـاویطول مسی و آلومينيمی، در يک دمای معين، دارای مقاومت الكت دو سيم هم  - 1762

gr / cm39 وgr / cm32 1و مقاومت ويژۀ مس /7
   برابر مقاومت ويژۀ آلومينيم باشد، جرم سيم آلومينيمی چند برابر جرم سيم مسی است؟ 2

١(3
5   ٢(4

5  ٣(5
4   ٤(5

 )96(رياضي داخل    3

گر جرم سيم دارای طول و مقاومت الكتريكی مساوی Bو Aدو سيم فلزی  - 1763 B،2اند. ا
1بوده و چگـالی آن Aجرم سيم 3

چگـالی  3
  )95داخل (تجربي     است؟ Aچند برابر مقاومت ويژۀ سيم Bباشد، مقاومت ويژۀ سيم Aسيم

۱(1
3  ۲(1

2  ۳ (۳  ۴ (۲  
L)هـا ترتيب از راسـت بـه چـپ مقاومـت ويـژه و طـول آن  قطر يكسان دارند و به Aو C،Bهای فلزی سيم  -1764 , )،(L , )0 5/ 
)و L , )2 1 گر اين سه سيم را به اختالف پتاسيل يكسان می /5 های عبـوری از  متصل كنيم، كدام رابطه بين تعداد الكترون Vباشد. ا
  تغيير)با  ،94خارج (تجربي   ها در يک ثانيه درست است؟ آن
۱(C A B Cn n , n n 3 2  ۲(A B C An n , n n 6 3  ۳(C A C Bn n , n n 3 2  ۴(B A A Cn n , n n 6 3  

1ولت در دو سر آن برقرار است، جريان ٣متر كه اختالف پتانسيل  ٢٥از سيمی به طول   -1765 گـر مقا .كند آمپر عبور می /2 ومـت ويـژۀ ا
mسيم 81 8 gو چگالی آن /10 / cm38  96(رياضي خارج   باشد، جرم سيم چند گرم است؟(  

۱( ۱۸  ۲ (۳۶  ۳ (۵۴  ۴ (۷۲  
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3برابر Bو Aدر شكل مقابل، اختالف پتانسيل بين دو نقطۀ  -1766 گـر قطـر سـيم  /36 ولـت اسـت. ا
0برابر   متر اسـت؟  در درون سـيم برابـر چنـد سـانتی Bو Aمتر باشـد، فاصـلۀ دو نقطـۀ ميلی /2

(مقاومت ويژۀ سيم برابر 81 68 تر است وهم ما /10 3(   مكمل محاسباتي رياضي)96(  
۱ (۲۰  ۲ (۳۰  ۳ (۶۰  ۴ (۱۲۰  
گر سيم را از ابزاری عبور دهيم تا بـدون تغييـر جـرم، مقاومـت  mm2متر و قطر مقطع آن سانتی ۱۰طول يک سيم فلزی   -1767 است. ا

  )93داخل  يتجرب(  شود؟ متر می سانتی برابر شود، طول آن چند ۱۶الكتريكی آن 
١(2 5/  ١٦٠ )٤  ٨٠ )٣  ٤٠ )٢   

2قطرش ،حجمر ييم تا بدون تغيگذران یم یآن را از ابزار ،است Rیميمقاومت س  -1768
Rبرابر شود، نسبت 3

R
 ر است با: براب  

١(81
16  ٢(81

4  ٣(9
4  ٤(4

  )93مكمل محاسباتي تجربي (  81

3است.  6مقاومت الكتريكی سيمی  -1769
1گذاريم و نار میسيم را بريده و ك 4

دهـيم تـا آن را مانده را از دستگاهی عبور مـیباقی 4
  )99(رياضي داخل   شود؟يكنواخت نازک كرده و طولش را به طول سيم اوليه برساند. با ثابت ماندن دما، مقاومت سيم جديد چند اهم می

۱ (۹  ۲ (۱۲  ۳ (۱۸  ۴ (۲۴    

 جنس، يكی توپر  جرم و هم ودار تغييرات جريان برحسب ولتاژ برای دو سيم همرو، نم در شكل روبه  -1770

Vتـنسباست.  شده ان دادهـنش R2و شعاع خارجی Rو ديگری توخالی با شعاع داخلی R2با شعاع
V
2
1

 

  )99رياضي (مكمل خالقانة   ام است؟كد 

١(16
9     ٢(4

3   

٣(5
3     ٤(25

9   

متر  سـانتی ١٠ای بـه شـعاع  دور اسـتوانهصورت يک اليه  تشكيل شده كه به mm2دور سيم مسی به قطر مقطع ١٠٠ای از  پيچه  -1771
m).پيچيده شده است. مقاومت الكتريكی سيم پيچيده شده تقريباً چند اهم است؟  81 7   )89خارج (رياضي   )مس/10

۱(0 17/  ۲(0 34/  ۳ (۱۷  ۴ (۳۴  
توان از هر يک از دو وجه مقابـل آن در مـدار  متر است. اين مكعب مستطيل را می سانتی ٤و  ٢، ١يک مكعب مستطيل فلزی ابعاد   -1772

  )80قبل از سراسري منتخب (  ترين مقاومت آن چند است؟ ترين مقاومت آن به كوچک قرار داد. نسبت بزرگ
٢٤) ٤  ١٦) ٣  ٨) ٢  ٤) ١  
1773-  »LDR «99(رياضي داخل   مت الكتريكی است كه: مقاو(  

 كند. می يلتبد الكتريكی یرا به انرژ نورانی یانرژ  )۱
 يابد. میآن كاهش  ريكیبه آن، مقاومت الكت تابيدهشدت نور  افزايشبا  )۲
 يابد. می زايشآن اف ريكیالكتبه آن، مقاومت  تابيدهشدت نور  افزايشبا  )۳
 .دهد  نمیعبور  ديگر یو از سو دهد میعبور  وس يکرا از  الكتريكی جريان ) ۴
  )98(رياضي داخل   ترميستور چيست؟  -1774

  نوعی ديود است كه حساس به نور و گرما است.) ١
  شود. ) نوعی ديود است كه به عنوان دماسنج استفاده می٢
  ) نوعی از مقاومت است كه بستگی مقاومت الكتريكی آن به دما، تقريباً صفر است.٣
  های الكتريكی معمولی متفاوت است. مقاومتبا مقاومت الكتريكی آن به دما،  وابستگیمقاومت است كه  ) نوعی از٤
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 يک اجاق برقی و طرحی از المنت آن

  )98و   99(مكمل مفهومي رياضي   است؟ نادرستهای زير با توجه به مدار مقابل  يک از گزاره كدام  -1775

Iنمودار ،(LED)) در ديود نورگسيل ١ V طی است.به فرم غيرخ  
  شود. ) از ترميستورها، به عنوان حسگر دمايی در مدارهای حساس استفاده می٢
  شود. بيشتر می LED) با بيشتر شدن شدت المپ، نور المپ ٣
  يابد. ، با افزايش شدت نور، مقاومت افزايش می(LDR)های نوری  ) در مقاومت٤

رو، چند اهم است؟ ( اندازۀ مقاومت الكتريكی شكل روبه  -1776 آبی  ،  6   (برگرفته از امتحانات كشوري)  سياه)  0

٤  ٦٠) ٣  ٦٠٠) ٢  ٦) ١(/0 6     
ای گيـرد؟ (خطـ ای قـرار می در سؤال قبل، با در نظر گرفتن رنگ طاليی، مقاومت الكتريكی شكل نشان داده شده در چه محـدوده  -1777

  (تأليفي)    درصد است.)  ١٠ای  و خطای مرتبط با رنگ نقره درصد ٥مرتبط با رنگ طاليی 

١( )٢     R57واقعی63 )٣  R55واقعی65 )٤  R5واقعی65   R95واقعی105

  اثر دما بر مقاومت يك رسانا و آشنايي با اجزاء يك المپ 

  )كتاب درسي(  يابد؟ يک از عناصر زير، در اثر گرما افزايش می مقاومت الكتريكی كدام  -1778
  ) كربن٤  سيليسيم) ٣  ) ژرمانيم٢  ) روی ١
  )94داخل (تجربي     ت الكتريكی المپ معمولی با رشتۀ تنگستن:مقاوم  -1779
  رسد. ) پس از روشن شدن المپ به صفر می۲  يابد. ) پس از روشن شدن المپ، كاهش می۱
  ) هنگام روشن بودن بيشتر از هنگام خاموش بودن است.۴  كه المپ خاموش است، صفر است. ) هنگامی۳
كنـد و در اثـر افـزايش دمـا، مقاومـت  است. از سيم جريان الكتريكی عبـور می 40برابر C20مقاومت يک سيم مسی در دمای  -1780

46الكتريكی آن به سلسيوس شده است؟ دمای سيم در اين حالت، چند درجۀرسد.  می /8
K

 10 0068/   )93داخل (رياضي   )مس(

١( 22 5/  ۲ (۲۵  ۳(37 5/  ۴ (۴۵  
اهم است. وقتی اين دماسنج در محلول خاصی قرار گيرد، مقاومت  ١٥٠، مقاومت پالتين برابر C20در يک دماسنج مقاومت پالتينی، در دمای   - 1781

Kشود. دمای اين محلول چند كلوين است؟ (ضريب دمايی مقاومت ويژۀ پالتين برابر اهم می ١٨٠رابر آن ب  3 14   (كتاب درسي)  است.) 10

٣٢٣) ٤   ٣٤٣) ٣   ٧٠) ٢   ٥٠) ١  
/طول اوليۀ سيم المنت اجاق برقی مقابل برابر  - 1782 m1 گر مقاومت  mm23و سطح مقطع آن 5 است. ا

Cويژۀ مادۀ سازندۀ اين سيم در دمای 0 320 برابـر بـا.m   50 6 8 بـوده و ضـريب  /10
Kدمايی مقاومت ويژۀ آن    3 12   ت؟ چند اهم اس C420باشد، مقاومت اين سيم در دمای 10

١(/4   (برگرفته از كتاب درسي)    08
٢(40 8/   
٣( 540 8 10/   
٤(6 8/   

در اختيار داريم. دمای هر دو سيم  150به مقاومت Bآلومينيمی ای از سيم و قطعه 100به مقاومت Aای ای از سيم نقره قطعه  -1783
ضـريب دمـايی نقـره تقريبـاً اسـت؟ ( Aچند برابر تغييـرات مقاومـت سـيم Bدهيم. تغييرات مقاومت سيم افزايش می C100را

/برابر
K
10 /و ضريب دمايی آلومينيم تقريباً برابر 006

K
10  )93مكمل محاسباتي رياضي (  است.) 004

١(2
3  ٢(3

2   ٤   ١) ٣(1
6   
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اومت ويژۀ يک مادۀ رسانا برحسب تغييرات دمای آن، مطابق شكل مقابل است. ضريب دمايی نمودار مق  -1784
  (برگرفته از كتاب درسي)  است؟  SIواحد اين ماده، حدوداً چند

١( 68 10   
٢( 34 10     
٣( 38 10   
٤( 42 10      
يابد. ضريب دمايی ايـن  درصد كاهش می ١٦درجۀ سلسيوس،  ٨٠رسانا در اثر افزايش دما به ميزان  مقاومت الكتريكی يک سيم نيم  -1785

 )برگرفته از امتحانات كشوري(    كدام است؟ SIماده در

١(  44 10  ٢(  32 10  ٣(  34 10  ٤(  42 10  

  

  مقاومت معادل در يك مدار ةمحاسب 

  و اين موضوع زياد باشه ...ون تكه تو فصل مدار خيلی به كارتون مياد. سعی كنيد سرعتت ههايي ترين مهارت پيدا كردن مقاومت معادل، يكی از مهم 

  )M.K.A(    چند اهم است؟ Bو Aۀمقاومت معادل بين دو نقط ،شده در شكل داده  -1786
٢٠) ٢    ٣٠) ١  
٤٠) ٤    ١٠) ٣  
  چند اهم است؟ Rباشد، 3برابر BوAالكتريكی بين دو نقطۀ مقاومت اگر ،مقابل در شكل - 1787
  )88داخل (رياضي   ٥) ٢    ٢) ١
٧) ٤    ٦) ٣  
  )80قبل از سراسري منتخب ( ؟از مدار چند اهم است Bو Aۀشده، مقاومت معادل بين دو نقط در شكل داده - 1788
١٦) ٢    ٢٤) ١    
٢٢) ٤    ١٨) ٣  

  )89داخل (رياضي   شود؟ R1برابر Bو Aقدر باشد تا مقاومت معادل بين چه R3،مقابلدر شكل  - 1789

١(R
R R

2
1

1 2
    ٢(R R1 2  

٣(R R2 2
1 2
2    ٤(R R

R R
1 2

1 2
  

  شود؟ اهم می چند K، پس از بسته شدن كليدBو Aرو، مقاومت معادل بين دو نقطۀ در شكل روبه  - 1790
  (تأليفي)  ٢) ٢    ٨) ١

٣(3
2    ٤(4

3  

شاخة 
2 

را  ۱۰۰از قسمت يک قدم تا  ۲۱۴۲و  ۲۱۴۱، ۲۱۴۰های  های اين شاخه، برای تسلط بيشتر، در اولويت اول حل كردن تست پس از بررسی تست
 كنيم. به شما عزيزان پيشنهاد می

`0]﹞ ﹉Ã `\ 1\ل︺﹞ E﹞²1﹆﹞ »>i1V﹞ 
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  مفهوم اتصال كوتاه رو خوب جا ميندازه ... ،اين تست قشنگ 

        شود؟  چند برابر می Kدن كليد، با بسته شBو Aدر مدار مقابل، مقاومت معادل بين نقاط  -1791

١(1
  (برگرفته از امتحانات كشوري)    2

٢) ٢    
١٠) ٣  
١) ٤     
  )M.K.A(  چند اهم است؟ Bو Aمقاومت بين، در شكل مقابل  -1792
٢ )٢    ٨ )١  

٣(3
2    ٤(3

4   

  )80قبل از سراسري منتخب (  چند اهم است؟ Bو Aۀن دو نقطيرو، مقاومت معادل ب ل روبهكدر ش  -1793
٩) ٢    ٦) ١  
٢٤) ٤    ١٨) ٣  

مقاومت معادل، شايدم الزم باشـه  ۀباال بره و برای محاسب چيدمان مقاومتا یجا به بعد، بايد تمركزتون رو از اين 

  گذاری استفاده كنيد ... ک نقطهاز تكني

  )87داخل (رياضي   چند اهم است؟ Bو Aۀدر شكل مقابل، مقاومت معادل بين دو نقط  -1794
٤) ٢    ٣) ١  
٨) ٤    ٦) ٣  
  )96خارج (رياضي   است؟  Rچند Bو Aۀرو، مقاومت معادل بين دو نقط در شكل روبه  -1795

۱(3
2     ۲(15

8     

۳ (۲    ۴ (۸   
  )86داخل (رياضي   چند اهم است؟ bو aمقاومت معادل بين  -1796
١٠  )٢    ٥) ١  
٢٠) ٤    ١٥) ٣  
  )86(مكمل خالقانة رياضي   برابر چند اهم است؟ Bو Aۀدر مدار مقابل، مقاومت معادل بين دو نقط  - 1797

٤٨) ١  
٣) ٢    
٤) ٣  
١٢) ٤    
گر كليد بسته شود، مقاومت معادل بين در مدار روبه  -1798 چند اهم  Bو Aرو، ابتدا كليد باز است. ا

  )93خارج ، تجربي 92خارج (رياضي   كند؟ تغيير می
١(0 4/   
٢) ٢  
٣(2 6/  
٤) ٤  
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گر هم ،در شكل مقابل  -1799 اهم باشد، مقاومت معادل بـين دو  ٥ها با هم برابر و هر كدام  مقاومت ۀا
  (كتاب درسي)    چند اهم است؟ Bو Aۀنقط
٥) ٢      ١٠ )١    

٣(25
8    ٤(5

2  

  )93(مكمل خالقانة تجربي   چند اهم است؟ Bو Aدر شكل مقابل، مقاومت معادل بين  -1800
٢) ٢    ١) ١    
٤) ٤    ٣) ٣  
  )89(مكمل خالقانة تجربي   اهم است؟  چند Bو Aدر شكل مقابل، مقاومت معادل بين نقاط  -1801
٢) ١  
٣) ٢    
٤) ٣  
٤(/1 5     
اهـم  ٩برابـر  Kدر حالت بسته بودن كليـد Bو Aۀمقاومت معادل بين دو نقط ،رو روبهدر شكل   -1802

  )98رياضي مكمل محاسباتي (  ؟شود چند اهم می Bو A، مقاومت معادل بينKباز كردن كليدبا باشد.  می
٢٥) ٤  ١٥ )٣  ٥/١٢) ٢  ١٠) ١  

Rبرابر  Nو Mدر مدار مقابل، مقاومت معادل بين دو نقطۀ  -1803
    چند اهم است؟ Rاست.  2

  )98(رياضي داخل   ١٢) ٢    ١٨) ١
٣) ٤    ٦) ٣  
م. يده یدر مـدار قـرار مـمطابق شـكل قطر از آن  يک یل حلقه درآورده، سپس آن را از دو نقطه روكاهم را به ش ٤٠به مقاومت  یميس  - 1804

  )80قبل از سراسري منتخب (  طه چند اهم است؟ن دو نقين ايمقاومت ب
٨٠) ٤  ٢٠) ٣  ١٠) ٢  ٥) ١  
رو  اهم است، مداری مطـابق شـكل روبـه ٢٠با يک سيم فلزی يكنواخت كه مقاومت هر متر آن برابر   -1805

)چند اهم است؟ Bو Aبنديم. مقاومت معادل بين دو نقطۀ می ) 3  )(تأليفي  

٢    ٣٦) ١(100
3   

١٥٠) ٤    ٩٠) ٣    
 Bو Aۀن دو نقطـيمقاومت معادل بـ .شود یخارج م Bوارد و از Aان برق ازيرو جر ل روبهكدر ش  -1806

    )امتحانات كشوريبرگرفته از (  چند اهم است؟
١(4

3    ٢(1
6  

٣(3
4    ٦) ٤   

  )كتاب درسي برگرفته از(    ) است؟٢)، چند برابر شكل (١های زير، مقاومت معادل دو مقاومت كربنی در شكل ( در شكل  -1807
  
  
  
  

١(4
9   ٣   ١) ٢(2

9     ٤(9
2   

  آبی  قرمز ای قهوه  سياه  رنگ
  ٦  ٢  ١  ٠ عدد
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شاخة 
1 

از قسمت يک قدم  ۲۱۵۲و  ۲۱۴۶، ۲۱۴۴، ۲۱۴۳های  ط بيشتر، در اولويت اول حل كردن تستهای اين شاخه، برای تسل پس از بررسی تست
 كنيم. را به شما عزيزان پيشنهاد می ۱۰۰تا 

D`1¼﹞ 1? ¿Ã1°m2 ·[1m `\ ®1ÃaO ︹Ãb³G ¾1½﹏Âh±1FC ف﹑F[0 ² `0]﹞ ﹉Ã ¾1½¿hÃ³± ︿¨FZ﹞ v1﹆± ¯Â? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدار هاي يك جريان در بين مقاومت تكنيك پخشبا   آشنايي

  پردازيم ...  می ، به اونشروع اين قسمت توكه  مهمهها، مهارت ساده و در عين حال بسيار  پخش جريان بين مقاومت 

گر آمپرسنج  ،رو ل روبهكدر ش  -1808 د چنـ يک اهمـی ان در مقاومتيآمپر را نشان دهد، شدت جر ٢ا
  )برگرفته از امتحانات كشوري(  آمپر است؟

١(1 3/    ٢(1 5/  
٣(0 5/    ٤(0 66/  
گر جر ،رو ل روبهكدر ش  -1809 0به شدت یانيا  یاهمـ ٨مقاومـت بگذرد از  یاهم ٤آمپر از مقاومت  /4

  )80قبل از  سراسري منتخب(  گذرد؟ یچند آمپر م
١(0 2/    ٢(0 8/  
٣(0 24/    ٤(0 66/  
  )91مل محاسباتي رياضي مك(  ) است؟٢آمپرسنج (عدد ) چند آمپر بيشتر از ١عدد آمپرسنج ( ،در مدار مقابل  - 1810
٣ )١  
٢(3 5/  
٤ )٣  
٤(4 5/  
A4ها جريان آن ۀاند و از مجموع طور موازی به هم وصل شده با قطر مقطع و طول مساوی به Bو Aدو سيم رسانای  - 1811 كند. شدت  عبور می /5

Bچند آمپر است؟ Aجريان در سيم A( m , m)        8 85 6 10 1 6 10/   )88، مشابه تجربي خارج 91(رياضي داخل   /
١(2 25/  ٢(3 5/   ٣(4 5/  ١) ٤  
گر  های مساوی، به يک مولد متصل به طول Bو Aمقابل، دو سيم فلزی توپر مطابق شكل  -1812 اند. ا

چند برابـر سـطح  Aباشد، سطح مقطع سيم Bبرابر مقاومت ويژۀ سيم ٣، Aمقاومت ويژۀ سيم
  )95خارج (تجربي   است؟ Bمقطع سيم

١(3
2   ٢(4

3   ٣(2    ٤(6    
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  )82خارج (رياضي   در مدار مقابل، عدد آمپرسنج برابر چند آمپر است؟  -1813
٤ )١  
٨ )٢  
٣ )٣  
٦ )٤  
گر جريانی كه از مقاومت  ،رو به در مدار رو  -1814 شد، جريانی كـه از آمپر با ٢گذرد برابر  اهمی می ٤ا

  )90داخل تجربي (    د آمپر است؟گذرد چن مولد می
٣) ٢    ١) ١      
٦) ٤    ٤) ٣  
شـدت جريـانی كـه از  اهـم و ٨برابـر  Aو  B ۀمقاومت معادل بـين دو نقطـ، زيردر مدار   -1815

Rمقاومت  1  ، چنـدگذرد میاهمی  ٥آمپر است. شدت جريانی كه از مقاومت  ٣ گذرد می 4
  )88مكمل محاسباتي تجربي (  باشد؟ می R2مقاومت شدت جريان عبوری از برابر

٣) ٤  ٥) ٣  ٤) ٢  ٢) ١  
A2به ترتيب عددهای A2و A1های آمپرسنج ،زيردر مدار   -1816 مقاومـت معـادل مـدار چنـد اهـم اسـت؟  دهند. را نشان می A3و/5

  )88داخل (تجربي    آل فرض شوند.) ها ايده (آمپرسنج
٨) ٢    ٣٠) ١  

٣(20
3    ٤(40

3  

  كنه ... خيلی كمک میمعموالً ساده شده،  آخر سؤال پخش جريانه. تو اين سؤاال، كشيدن يه شكل ،تا سؤال بعدی چند 

0اهمی شدت جريان ۲۰رو كه قسمتی از يک مدار الكتريكی است، از مقاومت  در شكل روبه   - 1817 ر آمپ /5
  )93خارج (رياضي   كند؟ اهمی شدت جريان چند آمپر عبور می ۲كند. از مقاومت  عبور می

١(1 5/     ٢) ٢  
٣(3 5/     ٥) ٤ 

    در مدار مقابل، شدت جريان عبوری از آمپرسنج چند آمپر و در كدام جهت است؟  - 1818
    )90مكمل محاسباتي رياضي (      Bبه Aآمپر از ١ )١
  Aبه Bآمپر از ١ )٢
  Bبه Aآمپر از ٢ )٣
  Aبه Bآمپر از ٢ )٤
چنـد آمپـر اسـت؟ (مقاومـت  Bو Aجريان عبوری از سيم اتصال بـين ،رو به در مدار رو  -1819

  )90داخل رياضي (  های اتصال ناچيز است.) الكتريكی سيم
  ١) ٢    ) صفر١
٣) ٤    ٤) ٣  
 Nو Mۀن دو نقطـيه بـك Aآمپر است. آمپرسنج ٥ یصلان ايشدت جر ،رو ل روبهكدر ش  -1820

  )80قبل از سراسري منتخب (  دهد؟ یچند آمپر را نشان م ،بسته شده است
5)٢    ) صفر١

6  

٣(2 5/    ٥) ٤  
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  بريم يه تست خيلی باحال و جديد كه به طور مستقيم روی بحث قانون جريان كار ميكنه رو با هم بررسی كنيم ...هم تو آخر كار  

را نشـان  A9و A20،A12هـای بـه ترتيـب جريان A3و A1،A2های ، آمپرسنجمقابلدر مدار   -1821
    )97(رياضي داخل   كند؟ پر عبور میجريان چند آم R7دهند. از مقاومت می
٤) ٢    ٣) ١  
١١) ٤    ٨) ٣  

 دارنقاط مختلف يك م بين نويسي آشنايي با تكنيك پتانسيل 

   ..  جوری با كمک قانون اهم، در مورد اختالف پتانسيل بين نقاط يه مدار اظهارنظر كنيم. اين مهارتم تو طول اين فصل، خيلی به درد ميخوره . خوايم ياد بگيريم كه چه حاال می 

Rدر شكل مقابل،  - 1822 R1 د. كدام آمپرسـنج و باشن آل می ها ايده ها و آمپرسنج سنج است و ولت 2
  )كتاب درسي(  دهند؟ ترتيب بيشترين جريان و بيشترين اختالف پتانسيل را نشان می  سنج به كدام ولت

   V2ـ A1)٢   V2ـدهند  ها عدد يكسانی را نشان می ) آمپرسنج١
٣ (A1 ٤  دهند. ها عدد يكسانی را نشان می سنج ولت ـ(A2 ـV2  
  )92تجربي داخل (  برابر با چند آمپر است؟ Iانيولت باشد، شدت جر ٤برابر  MNV،رو روبهل كاگر در ش  - 1823
٢    ٥) ١(5 5/  
٤    ٦) ٣(6 5/  
گر ولت ،مقابلدر مدار شكل   - 1824   دهد؟ ولت را نشان دهد، آمپرسنج چند آمپر را نشان می ١٢سنج  ا
١(0 2/     ٢(0   )87داخل (رياضي   /4
٣(0 6/    ٤(0 8/  
  )83مكمل محاسباتي تجربي (  چند ولت است؟ Bو Aۀن دو نقطيل بياختالف پتانس مقابل،ل كدر ش  - 1825
٢٤) ٢    ١٦) ١  
٣٦) ٤    ١٨) ٣  
  )83داخل تجربي (  چند ولت است؟ Bو Aۀن دو نقطيل بيرو اختالف پتانس ل روبهكدر ش  -1826
٨) ٢    ٦) ١  
١٢) ٤    ١٠) ٣  
كند. اختالف پتانسـيل الكتريكـی  آمپر عبور می ٢اهمی جريان  ٦رو، از مقاومت  در مدار روبه  -1827

  )83تجربي  ةمكمل خالقان(  چند ولت است؟ Bو Aۀبين دو نقط

١٢) ٢    ٨) ١  
٣٦) ٤    ٢٤) ٣  
گر اختالف پتانس ،رو ل روبهكدر ش  -1828 ل يباشد، اخـتالف پتانسـ Vبرابر Dو Cۀن دو نقطيل بيا
  )M.K.A(  است؟ Vبرابر چند Bو Aۀن دو نقطيب
٣) ٢    ٢) ١  
٦) ٤    ٤) ٣  
گر از مقاومت ،رو ل روبهكدر ش  -1829 1انيشدت جر 3ا چنـد عـدد سنج  ند، ولتكآمپر عبور  /5

  )M.K.A(  ؟دده را نشان میولت 
١٢) ٢    ٢٧) ١  
٣(16 5/    ٤(18 5/  
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آمپر اسـت.  ٥گذرد  یه از آن مك یانيولت و شدت جر ٨٠ل دو سر المپ ياختالف پتانس ،رو ل روبهكدر ش  - 1830
گر Aا BV V V    )با تغيير 80قبل از  سراسري منتخب(  است؟ چند اهم Rمقاومت ،باشد 120
٥) ٤  ٨) ٣  ١٣) ٢  ٢٢) ١  
ولت باشد، در هر ثانيه چند الكترون از  ٥برابر با  R، اختالف پتانسيل دو سر مقاومترو روبهاگر در شكل   - 1831

/كی الكترون برابری بار الكتري (اندازه كند؟ عبور می R مقاومت  191 6   )تأليفي(    .)كولن است 10
١( 185 10    ٢( 188 10  
٣( 178 10    ٤( 175 10  
گر ولت ل روبهكدر ش  -1832 و ز) ي(بـا مقاومـت نـاچ Aآمپرسـنج ،را نشان دهدولت  ١٥ ، عددVسنج رو ا

  )M.K.A(  د؟نده یرا نشان مو چند ولت چند آمپر ترتيب  ، بهV1سنج ولت
١(0 5/ ،٢    ٥(1

3،
10
3  

٣(2
3،

20
3    ١٠، ١) ٤  

گر ولت رو ل روبهكدر مدار ش  -1833 ب از راست يبه ترت A2و A1یها ولت را نشان دهد، آمپرسنج ١٢سنج  ا
  )80قبل از سراسري منتخب (  دهند؟ یبه چپ چند آمپر را نشان م

  ٣و  ٤) ٤  ٤و  ٣) ٣  ١و  ٢) ٢  ٢و  ١) ١
  )98(رياضي خارج   دهد. ولتاژ دو سر مولد چند ولت است؟ ولت را نشان می ٦سنج آرمانی  در مدار زير، ولت  -1834
1 (3  
2(4 5/   
3 (5  
4(7 5/     
چند اهم اسـت؟  Rدهد. مقاومت ان میـرا نش V30سنج تـو ول A15رسنجـآمپ ،دار مقابلـدر م  -1835

  )89خارج (تجربي     آل فرض شوند.) سنج ايده (آمپرسنج و ولت
٤) ٢    ٢) ١  
٨) ٤    ٦) ٣  
چنـد ولـت  (V)سر مداردهد. ولتاژ دو  یآمپر را نشان م يک جريان رو آمپرسنج عبور ل روبهكدر ش  -1836

  )80قبل از منتخب سراسري (  است؟
٢١) ٤  ١٨) ٣  ١٦) ٢  ١٤) ١  

   بره ... باال میخيلی رو   بعدی، تستای خيلی قشنگ و جالبيه كه تسلطتون سؤاالی 

سنج چند ولت  باشند. عدد نشان داده شده توسط ولت اهم می ٣ها برابر  مقاومت در مدار مقابل، كليۀ  -1837
  )83خارج (رياضي   است؟

٦) ٢    ١٢) ١  
  ) صفر٤    ٣) ٣
دهد، اختالف پتانسيل بـين دو  كه قسمتی از يک مدار الكتريكی را نشان می ،در شكل مقابل  -1838

  )83رياضي  ةمكمل خالقان(  چند ولت است؟از مدار  Nو Mۀنقط
٢٥ )٤  ١٨ )٣  ١٥ )٢  ١٢ )١  
  چند اهم است؟Rولت است. ١٢، برابرRرو، اختالف پتانسيل دو سر مقاومتدر شكل روبه  -1839
    )89و رياضي داخل  99(تجربي داخل   ۶) ۲    ۴) ۱
۳ (۸    ۴ (۱۲    
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 ٤اهمی در طـی  ٨های عبوری از مقاومت  تعداد الكتروندهد.  را نشان می A15و آمپرسنج عدد V10سنج عدد ولت ،زيردر مدار   -1840
e)ثانيه كدام است؟ C) / 191 6   )99(مكمل خالقانة تجربي    10

١( 196 25 10/      
٢( 186 25 10/   
٣( 192 25 10/  
٤( 182 25 10/    
  باشد؟ ) می٢سنج ( چند برابر ولت ،)١سنج ( شده توسط ولت ه در مدار مقابل، عدد نشان داد  -1841
۱ (۱    ۲(7

  (تأليفي)   6

۳(4
3     ۴(3

2   

  

  جريان خروجي از باتري در مدار تك حلقه با يك باتري ةمحاسب 

  جا خيلی به كار مياد ... و اينگيری ت خوايم جريان عبوری از يه باتری رو محاسبه كنيم. مقاومت معادل تو شروع اين شاخه، می 

تـرون كبار هـر ال ۀند؟ (اندازك یم عبور ميسترون از مقطع كه چند اليبه طور متوسط در هر ثان ،رو در مدار روبه  -1842
برابر با 191 6   )برگرفته از امتحانات كشوري(  ولن است.)ك /10

١( 191 25 10/   ٢( 193 75 10/  ٣( 186 25 10/  ٤( 187 5 10/  
ديگر  ها بـا يـک دهد؟ (مقاومت الكتريكی تمامی المپ تری را نشان می دارهای الكتريكی زير، آمپرسنج شدت جريان كميک از م كدام در  -1843

  با تغيير) ، 80قبل از سراسري منتخب (  برابر است.)

٤  )٣  )٢  ) ١(  

1ان مداريم. جريبند یمولد م يکبه دو سر  یسه مقاومت مشابه را به طور متوال  -1844 گر آن مقاومت یآمپر م /5 ها را با هم به طـور  شود. ا
  ها است.) از مقاومت يكیمولد برابر با  یشود؟ (مقاومت درون یاز مولد چند آمپر م یان عبوريم جريو به دو سر همان مولد ببند یمواز

١(4 5/  ٤  ٩) ٣  ٦) ٢(13   )80قبل از  اسريسرمنتخب (  /5
 يكیتركان اليم. شدت جريبند یم یباتر يکبه دو سر  یگر به طور متواليو بار د یبار به طور مواز يکرا  یاهم Rدو مقاومت مشابه  -1845
  )82داخل   ياضير(  ست؟قدر ا چه ین باتريا یمقاومت درون ،سان استيكگذرد در هر دو حالت  یها م ن مقاومتيدام از اكه از هر ك
R)٤  R2)٣  R)٢  ) صفر١

2  
  آمپر بگيريم؟ ۱۵ولتی، شدت جريان الكتريكی  ۱۲۰اهمی را بايد به هم وصل كنيم، تا از يک منبع برق  ۴۰حداقل چند مقاومت   -1846
  )94داخل ي (رياض  ۶) ۴  ۵) ۳  ۴) ۲  ۳) ۱
Vدر مدار زير، يک باتری آرمانی با   -1847  Rو  20 k 1 Rو100 M 2 قرار دارنـد. جريـانی كـه از   2

  )98(رياضي خارج   آمپر است؟ گذرد، چند ميلی باتری می

1(0 21/     2(/2 1   
3 (21    4 (210    

شاخة 
2 

از قسمت يک قدم  ۲۱۴۹و  ۲۱۴۸، ۲۱۴۶، ۲۱۴۵های  های اين شاخه، برای تسلط بيشتر، در اولويت اول حل كردن تست پس از بررسی تست
 كنيم. شما عزيزان پيشنهاد می را به ۱۰۰تا 

`0]﹞ `\ ®2 kZC ² ¾aG1? ﹉Ã b0 ¿O²a[ ®1ÃaO »>i1V﹞ 
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  )98رياضي مكمل محاسباتي (  دهد؟ یآمپرسنج چند آمپر را نشان م رو ل روبهكدر مدار ش  -1848
١(2

3    ٢(3
5  

٣(3
4    ٤(4

5  

  آمپر را نشان دهد؟ A ،۲آل چند اهم باشد تا آمپرسنج ايده R1مترو، مقاو در مدار روبه  -1849
  )91خارج (تجربي    ٣) ١
٤) ٢    
٩) ٣  
١٠) ٤   

  های باحالی دارن ... دو تا سؤال بعدی، سؤاالی جالب و قشنگی هستن كه ايده 

گر  در مدار روبه  -1850 nبه nرو، ا 16تبديل شود، شـدت جريـان عبـوری از بـاتری 1
برابـر  15

  )96داخل (تجربي   كدام است؟ nشود.  می
٤) ٢    ٥) ١  
٢) ٤    ٣) ٣  
گر لغزنـده را  قرار دارد. Aنقطۀ در مدار شكل مقابل، عدد آمپرسنج برابر يک آمپر است و لغزنده در  -1851 ا

  (تأليفي)  شود؟ برابر چند آمپر میجا كنيم، عدد آمپرسنج  متر به سمت چپ جابه سانتی ٢٠

١(2     ٢(10
7   

٣(10
9     ٤(5

3   

  حلقه با يك باتري ها در مدار تك مقاومت توزيع جريان خروجي از يك باتري بين
  بين نقاط هم اظهارنظر كنيم ...ها پخش كنيم و حتی در مورد اختالف پتانسيل  خوايم جريان خروجی از باتری رو بين مقاومت بعد، می ۀتو مرحل 

    )87مكمل محاسباتي تجربي (  دهد؟ یچند آمپر را نشان م Aرو، آمپرسنج ل روبهكمطابق ش یدر مدار  -1852
١(0 25/    ٢(0 5/  
٣(0 75/    ١) ٤   
  )M.K.A(  برابر چند ولت است؟ Bو Aۀن دو نقطيل بياختالف پتانس ،رو ل روبهكدر ش  -1853
٢    ٦) ١(4 5/  
٣) ٤    ٩) ٣  
  )87خارج (تجربي   ، چند آمپر است؟گذرد میاهمی  ٤در مدار مقابل جريانی كه از مقاومت   - 1854
١(0 3/    ٢(0 6/    
٣(0 9/    ٤(1 2/  
 1و مقاومـت درونـی طور موازی به يک باتری با نيروی محركۀ طور متوالی و بار ديگر به را يک بار به 6و2،3سه مقاومت  - 1855

  با تغيير) ،80قبل از سراسري منتخب (  باشد؟ اهمی در حالت موازی چند برابر حالت متوالی می ٢ريان عبوری از مقاومت كنيم. شدت ج وصل می

١(1
3  ١) ٤  ٩) ٣  ٣) ٢  

    تأليفي)(  باشد؟ سنج چند برابر نيروی محركۀ باتری می در مدار مقابل، عدد نشان داده شده توسط ولت - 1856

١(1
4    ٢(1

2    

٣(1
8    ٤(1

6  
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  )85داخل  ياضير(  چند آمپر است؟ ،گذرد یم 6ه از مقاومتك یانيشدت جر زيردر مدار   -1857
١(0 5/      
١) ٢  
٣(1 5/  
٣) ٤  
  )87داخل جربي ، ت90خارج تجربي (  چند آمپر است؟ I1رو، شدت جريان به در مدار رو  -1858
١(0 4/  
٢(1 6/  
٢) ٣  
٤(12 5/   
  )80قبل از سراسري منتخب (  ند؟ك یچند آمپر عبور م ، جريانیاهم ٦اومت از مق ،مقابلدر مدار   -1859
١(6

13    ٢) ٢  
٤    ٣) ٣(4 5/  

  )92داخل رياضي (  چند آمپر است؟ Iرو، در مدار روبه  -1860
0)٢    ) صفر١ 5/  
٣(2 5/    ٤(1 5/  
  آل فرض شود.) دهد؟ (آمپرسنج ايده ، آمپرسنج چند آمپر را نشان میزيردر مدار شكل   -1861
١(4

  )93داخل (تجربي     15

٢(4
3    

٢) ٣    
٤(2 5/  
  )98(تجربي داخل     گذرد، چند آمپر است؟ می MNكه از سيم رابط ر مدار مقابل، جريان الكتريكید  -1862
١(0 25/ 

٢(0 5/  
٣(0 75/  
٤(1 5/  
  
  
  )98تجربي (مكمل خالقانة   مپرسنج برابر چند آمپر است؟در مدار مقابل، عدد آ  -1863
١) ١  
٢(0 75/   
٣(0 5/   
٤(0 25/   
  )98(تجربي خارج   رو، جريان چند آمپر است؟ در مدار روبه  -1864
1 (1    2(1 5/   
3(2 5/     4 (3    



 253
 

  )99(رياضي خارج   دهند؟ترتيب چند آمپر را نشان میبه A2و A1های آرمانیدر مدار زير، آمپرسنج  -1865
  ۱و  ۳) ۱
1و  ۳) ۲ 5/   
  ۱و  ۴) ۳
1و  ۴) ۴ 5/     

ای درآورده و مطابق شكل به يک باتری متصـل  صورت حلقه اهم را به ٢٤و مقاومت  Lسيمی به طول  -1866
  )تأليفي(  ؟چند آمپر است I2كنيم. جريان می
١(1

2    ٢(9
8  

٣(3
8    ٤(3

2  

  

  باتري يك پتانسيل در آشنايي با مفهوم افت 
خـوايم  می ،يشه. تو اين زيرشاخهبرابر نم ولتاژ دو سر باتری با خاطر مقاومت درونی باتری رخ ميده و  ه كه بهافت پتانسيل تو يه باتری، يه اتفاق جالب 

  خيلی تو اين بحث مطرح شدن ... بياريم. بد نيست بدونيد كه تستای نموداری،موضوع رو  تستای مفهومی مرتبط با اينبراتون 

 ؟باشد می نادرستهای زير در رابطه با ولتاژ دو سر مولد و افت پتانسيل در داخل آن  يک از گزينه كدام  ،زيربا توجه به مدار شكل   -1867

  )كتاب درسي برگرفته از(  باشد. تواند برابر ) بيشترين ولتاژ دو سر مولد می١
شود، با شدت جريان و مقاومت درونی پيل نسبت  ) افت پتانسيل در داخل مولد در حالتی كه از آن جريان گرفته می٢

  مستقيم دارد.
  يابد. لد، اختالف پتانسيل دو سر مولد افزايش می) با افزايش جريان گذرنده از مو٣
  يابد. ) با كاهش مقاومت درونی مولد، اختالف پتانسيل دو سر مولد افزايش می٤
  شود؟ ر مولد و افت پتانسيل در داخل آن چقدر میباز شود، ولتاژ دو س Kاست. اگر كليد Iدر سؤال قبل، جريان مدار قبل از باز شدن كليد برابر  - 1868

١(rI ،rI  ٢(،rI  ٣(rI ٤  ، صفر((تأليفي)  ، صفر  
  )85مكمل مفهومي رياضي (  ؟باشد نمیباتری برابر  ۀسنج با نيرو محرك عدد نشان داده شده توسط ولت مدارهای زير،يک از  در كدام  -1869

٢   )١( 

  

سنج بـا  در هر سه مدار، عدد ولت )٤   )٣
  باتری برابر است. ۀنيرو محرك

دهد حاصل  سنج نشان می چه كه ولت قابل مالحظه در آن تغيير Kبا باز و بسته كردن كليد مقابلاگر در شكل   -1870
  )85خارج (رياضي     نشود، بدان معنی است كه:

١(R .مقاومت درونی باتری در مقايسه با٢      ناچيز است (R .ناچيز است  
  كند.   سنج تغييری نمی ) در هر حالتی عدد ولت٤  برابر است. R) مقاومت درونی باتری با٣

شاخة 
3 

را بـه شـما عزيـزان  ۱۰۰از قسمت يک قـدم تـا  ۲۱۵۰  ر، در اولويت اول حل كردن تستهای اين شاخه، برای تسلط بيشت پس از بررسی تست
 كنيم. پيشنهاد می
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، نمودار افت پتانسيل در باتری برحسب جريان عبوری از مولـد در كـدام Rدر مدار مقابل با تغييرات  -1871
  (تأليفي)  صحيح نشان داده شده است؟ گزينه

٤     )٣   )٢   )١(   

سنج برحسب مقاومت خارجی و نمودار  دهندۀ تغييرات عدد ولت ودار ............، نشانرو، نم در مدار روبه  -1872
  تأليفي)(  باشد. دهندۀ افت پتانسيل در باتری برحسب مقاومت خارجی می ............، نشان

  
  

  

  ) الف ـ ب٤  ) ب ـ د٣  ) د ـ ج٢  ) الف ـ ج١
 ۀكمحر یرويل است. نكگذرد مطابق ش یاز آن مه ك یانيرات ولتاژ دو سر مولد بر حسب جريينمودار تغ  -1873

  )84داخل  ياضير(  ب برابر است با:يآن به ترت یمولد و مقاومت درون
١(V7 و0 57/    ٢(V12 و1

3  

٣(V12 و0 3/    ٤(V12 و1 25/  
، مطابق شكل گذرد میها  برحسب شدت جريانی كه از آن Bو  Aنمودار تغييرات ولتاژ دو سر مولدهای   -1874

  )87خارج (رياضي   است؟ Aچند برابر مقاومت درونی مولد  Bاست. مقاومت درونی مولد 
٢) ٢    ١) ١    
٣(1

2    ١٠) ٤  

كدام  دهد. در رابطه با اين مدار نشان می R2و R1های و مقاومت Bای با باتری حلقه را در يک مدار تک Iشكل زير، جهت جريان  -1875
  )برگرفته از امتحانات كشوري(  است؟ نادرستگزينه 

١(a b cI I I   

٢(b c aV V V   
)) جهت پيكان نيروی محركه در اين باتری در جهت٣ ) .است  
bصورت به cوa،bهای بار مثبت در نقاط انرژی پتانسيل الكتريكی حامل ) مقايسۀ٤ c aE E E  .است  

  باتري و ولتاژ دو سر پتانسيل افت ةمحاسب
  ح ميشه ...، زياد تو كنكور مطرهای متنوع، مقدار افت پتانسيل رو محاسبه كنيم. از اين تيپ سؤاال حاال بريم تو سؤال 

0رو ل روبهيپ یل در مقاومت داخليافت پتانس  -1876 2ل دو سـر مقاومـتيولت و اختالف پتانسـ /25  یاهمـ /5
1برابر چـپ  مولد (بر حسب اهم) از راست به یه (بر حسب ولت) و مقاومت داخلكمحر یرويولت است. ن /25

  )80منتخب سراسري قبل از (    برابر است با:
١(1 5/،0 5/  ٢(2 5/،0 5/   ٣(0 5/،1 5/  ٤(1 5/،2 5/  
  )98(رياضي داخل   دهد؟ سنج چند ولت را نشان می در مدار مقابل، ولت   -1877
   ٢) ٢    ) صفر ١
١٢) ٤     ٦) ٣  
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كه كليد بسته شود، اختالف پتانسيل دو سر مولد چند ولـت  كليد باز است. در صورتی ابتدارو،  در مدار روبه  -1878
  )94خارج (رياضي   يابد؟ كاهش می

0)۲    ) صفر۱ 5/  
۳(0 75/    ۴(1 5/  
اهمی را  ٨دهد. حال اگر يک مقاومت  ولت نشان می ١٢سنجی آرمانی، اختالف پتانسيل دو سر يک باتری را كه به مداری وصل نيست،  ولت   - 1879

9و سر باتری راسنج اختالف پتانسيل د به دو سر آن ببنديم، ولت   )98(تجربي خارج   دهد. مقاومت درونی باتری چند اهم است؟ ولت نشان می /6

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4   
Vو نسبت 2مقاومت درونی باتری ،در مدار مقابل  - 1880


0برابر  0است و آمپرسنج جريان /8 آمپـر را نشـان  /8

  )86خارج (رياضي   دهد؟ سنج چند ولت را نشان می دهد. اگر كليد را قطع كنيم، ولت می
٦) ٢    ٤) ١  
١٢) ٤     ٨  )٣  
گر در ش  -1881   )83داخل تجربي (    شود؟ یچند برابر م یل در باتريم، افت پتانسياهش دهك rتا r2ر را ازيمتغ R،زيرل كا

٢    ٢) ١(1
2    

٣(2
3    ٤(3

2  

گرRو مقاومت خارجی rومت درونیو مقا ۀمداری شامل يک باتری با نيروی محرك  -1882 r، بسته شده است. ا R
n

 باشد، اختالف  1
  )81داخل (رياضي   است؟ پتانسيل دو سر باتری چه كسری از

١(
n
1  ٢(n

n


1
1  ٣(n

n  1  ٤(n
n 
2

2 1  

A0بنديم. جريانی به شدت می Rاست به مقاومت rولت را كه مقاومت درونی آن ٦ ۀيک باتری به نيروی محرك  - 1883 كند.  آن عبور می از /2

Irافت پتانسيل در مقاومت خارجی است 19،افت پتانسيل در مقاومت درونی IR 1
9(   )87(رياضي داخل   چند اهم است؟ R. مقاومت(

٣٠) ٤  ٢٧) ٣  ٢٠) ٢  ١٥) ١    

/ۀدو قطعه سيم مشابه با مقاومت ويژ  - 1884 m 41 68 صورت موازی   را به cm25و طول mm1، شعاع مقطع10
اهـم متصـل  ٣و مقاومـت درونـی  ۀكنيم و دو سر مجموعه را به يک مولد با نيروی محرك ديگر وصل می به يک
)باشد؟ مولد میۀ يل در باتری چند درصد نيروی محرككنيم. افت پتانس می ) 3   87و  81(مكمل خالقانة رياضي(    

٤٠ )٤  ٣٠) ٣  ٢٥ )٢  ٢٠) ١  
برابـر قطـر  A،2قطر مقطع سـيم وبا هم برابر  Bو A، جرم دو سيم مسینشان داده شدهدر شكل   -1885

گر مقاومت الكتريكی سيم Bمقطع سيم ل درون بـاتری برابـر چنـد باشد، افت پتانسي 10برابر Bاست. ا
  )87و  81 رياضي (مكمل خالقانة  ولت است؟

١(/2 5   ١٥) ٤  ١٠) ٣  ٥) ٢  

گر افت  ٣ولت و مقاومت داخلی آن  ١٥برابر  باتری ۀ، نيروی محركمقابلدر مدار   -1886 اهم است. ا
مقاومت رئوستا بـر روی چنـد اهـم ولت باشد،  ٣برابر  اتریبپتانسيل بر روی مقاومت داخلی 

  )87و  81ضي ريا ةمكمل خالقان(   ؟تنظيم شده است

٨) ٢    ٤) ١  
١٢) ٤    ١٠) ٣   
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گر افت پتانسيل بر روی مقاومت داخلی  ٣ولت و مقاومت داخلی آن  ١٥برابر  باتری ۀدر مدار زير، نيروی محرك  -1887  ٣برابـر  باتریاهم است. ا
  )87و  81رياضي  ةمكمل خالقان(   كدام خواهد بود؟ تركيبیولت باشد، رنگ اول مقاومت 

        ) قرمز١

  ای ) قهوه٢

      ) سياه٣

  ) نارنجی٤
گـر انـداز .بنـديم موازی به دو سر يک بـاتری می صورتدو مقاومت مشابه را بار اول به صورت متوالی و بار دوم به   -1888 هـر يـک از  ۀا

  اول چند برابر ولتاژ دو سر باتری در حالت دوم است؟ها با مقاومت درونی باتری برابر باشد، ولتاژ دو سر باتری در حالت  مقاومت

٢  ١ )١(2
  )80قبل از  سراسريمنتخب (  ٣ )٤  ٢ )٣  3

ــه  -1889 ــدار روب ــدد ولت ،رو در م ــنج و ع ــين س ــيل ب ــتالف پتانس ــاط اخ ــه Bو Aنق ــپ ب ــه چ ــت ب ــب از راس ــد چ ترتي   ن
  )99مكمل محاسباتي تجربي (  ؟استولت 

٦، ١٨ )١  
٤، ١٢) ٢  
٦، ١٢) ٣  
٤، ١٨) ٤  

  دهند؟سنج آرمانی و آمپرسنج آرمانی چه اعدادی را نشان میرو، ولتدر مدار روبه  -1890

۱(A , V1 5   )99(تجربي داخل    /54
۲(A , V1 5 55/   
۳(A , V3 54   
۴(A , V3 55    
ه كـ یريمقـاد .ميده یل مـكيتشـ زيرل كبه ش يیمدارها ،است V20برابر آن ۀو  نيرو محرك زيآن ناچ یه مقاومت درونك یبا مولد  -1891

  )كتاب درسي(   دهند: یها نشان م سنج ولت
  ن مقدار است.يبيشتر) ١ل (ك) در ش١
  ن مقدار است.يبيشتر) ٢( لك) در ش٢
  ) بيشترين مقدار است.٣در شكل () ٣
  در هر سه شكل يكسان است.) ٤

  و بـار دوم بـين  AوBاند. يک باتری آرمانی يـک بـار بـين دو نقطـۀ اهمی ٦ها، ، هر يک از مقاومتمقابلدر شكل   - 1892
    دهد، در حالت دوم چند برابر حالت اول است؟شود. جريانی كه آمپرسنج آرمانی نشان میبسته می Aو Cدو نقطۀ

۱(1
3

     ۲(5
2

  )99(تجربي خارج    

۳(5
3

     ۴ (۳     

گـر مقاومـت آمپر را نشان می ٤ولت و آمپرسنج با مقاومت ناچيز  ٤٠سنج  شده ولت ر شكل دادهد  - 1893 را  Rدهد. ا
دهد. مقاومت درونی بـاتری  آمپر را نشان می ٦ولت را نشان دهد، آمپرسنج  ٣٦سنج  كه ولت  طوری تغيير دهيم به
  )M.K.A(  چند اهم است؟

٢) ٤  ٨) ٣  ٤) ٢  ٦) ١  

 نارنجی  قرمز  یا قهوه  سياه رنگ
  ٣  ٢  ١  ٠  عدد
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  است ها مجهول از مقاومت يكي ۀانداز باتري و يا براي rو  كه مقاديرمدارهايي حل 

  ...خيلی راحت حل ميشه   داديم،توضيح  یهای تشريح كه تو پاسخساده اين مدل سؤاال، با يه خالقيت  

4عدد سنج ولت ،رو در مدار روبه  -1894     چند اهم است؟ Rمقاومت .دهد یولت را نشان م /5
  )با تغيير ،82داخل تجربي (  ٢) ٢  ١) ١

٤) ٤    ٣) ٣  

گر شدت جر ،رو ل روبهكدر ش  -1895 0برابر 8ان در مقاومتيا مولد چند ولـت  ۀكمحر یروين ،آمپر باشد /25
  )82مكمل محاسباتي تجربي (  است؟

٩) ٢    ١٨) ١  
٢٤) ٤    ١٢) ٣  
  )87داخل (تجربي   چند اهم است؟ Rدهد. مقاومت ولت را نشان می ١٩سنج  در مدار مقابل، ولت  -1896
٤) ١  
٥) ٢  
١٠) ٣  
٢٠) ٤  
  )84داخل ، مشابه تجربي 93خارج (تجربي   رو، مقاومت درونی مولد چند اهم است؟ كل روبهش در  - 1897
١(1 8/    ٢(0 8/  
٣(0 5/    ٤(0 2/  
A0رسـنجدر مدار شكل مقابل، مقاومت درونی مولد ناچيز است و آمپ  -1898 دهـد. نيـروی  را نشـان می /3

  )84خارج (تجربي   مولد چند ولت است؟ ۀمحرك
٦) ٢    ٤) ١  
١٢) ٤    ٨) ٣  
  )، با تغيير80قبل از  سراسري منتخب(  چند اهم است؟ Rرو، مقاومت ل روبهكدر ش  -1899
٦) ١      
٩) ٢  
١١) ٣      
١٢) ٤  
گر در مد  -1900  ۀكمحر یرويولت باشد، ن ٤برابر با  Bو Aۀن دو نقطيل بياختالف پتانس لكمطابق ش یارا

  )84مكمل محاسباتي تجربي (  چند ولت است؟
١٢) ٢    ٦) ١  
٢٤) ٤    ١٨) ٣  

شاخة 
4 

از  ۲۱۶۲و  ۲۱۶۱، ۲۱۵۹، ۲۱۵۶، ۲۱۵۵، ۲۱۵۴های  های اين شاخه، برای تسلط بيشتر، در اولويت اول حل كـردن تسـت پس از بررسی تست
 كنيم. را به شما عزيزان پيشنهاد می ۱۰۰قسمت يک قدم تا 
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  )M.K.A(  ل چند ولت است؟ياخل پل در ديافت پتانس ،رو ل روبهكدر ش  -1901
١(1 5/    ٣) ٢  
٣(2 5/    ٢) ٤  
 ۀكـمحر یرويدهد. ن یآمپر را نشان م ١ز يولت و آمپرسنج با مقاومت ناچ ٤سنج  ولت ،رو ل روبهكدر ش  -1902
  )M.K.A(  ل چند ولت است؟يپ
٣  ١٢) ٢  ٩) ١(10 5/  ٢١) ٤  
گر در مدار شكل روبه  -1903     آمپر را نشان دهد، مقاومت درونی باتری چند اهم است؟ ٢رو آمپرسنج  ا
    )برگرفته از امتحانات كشوري(  ١) ١
٣) ٢    
٢) ٣      
٤) ٤  

  مقاومت خارجي با باز و بسته شدن كليد يا رئوستا هاي عددي تأثير تغيير مثال 

  ه، تركيب كنيم ...شن ياد گرفتيم رو با مسائلی كه توش كليد باز و بسته ميهايی كه تا اال حاال بريم مهارت 

گر كليـد را  در حالتی كه كليد باز است، آمپرسنج يک آمپر را نشان می در مدار شكل مقابل  -1904 دهد. ا
  )89خارج (تجربي   دهد؟ ببنديم، آمپرسنج چند آمپر را نشان می

١(5
7    ٢(7

12  ٣(10
7  ٤(7

15  

K،Iديلكرو قبل از بستن  در مدار روبه  -1905 I A 1 2 گر  4 بـه  I2و I1ميرا ببنـد Kديلكاست. ا
  )80قبل از سراسري منتخب (  خواهد شد؟ چندبرحسب آمپر ب از راست به چپ يترت
٤ ،١) ٢    ٢٠ ،١) ١  
  ٢٠ ،) صفر٤    ٤ ،) صفر٣

نـد. ك یر نمـييان آمپرسنج تغيرد، جريقرار گ ٢و  ١ یها دام از حالتكهر  ید رويلك اگر رو ل روبهكدر ش  -1906
  )80داخل  يتجرب(  چند اهم است؟ Rمقاومت

٤) ٢    ٣) ١  
١٢) ٤    ٨) ٣  
 را نشان  BIودـوصل ش Bهـو اگر ب AIوصل شود آمپرسنج Aدر مدار شكل مقابل، اگر كليد به  -1907

Aنسبت .دهد می

B

I
I

 )88خارج (رياضي   كدام است؟  

٢) ٢    ١) ١  

٣(1
2    ٤(2

3  

گر كليد را ببنديم، اعدادی كه ولت Kابتدا كليد در مدار شكل مقابل در  -1908  سنج و آمپرسـنج باز است. ا
  )86داخل (رياضي   شوند؟ دهند به ترتيب از راست به چپ چند برابر می مینشان 

4)٢    ٢) صفر، ١
3،

3
2  

٣(2
3،

3
4    ٤(3

4،
3
2  
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  كند؟اهمی چگونه تغيير می ٥در مدار زير، با بستن كليد، اختالف پتانسيل دو سر مقاومت   -1909
  )99(رياضي داخل   يابد.ولت كاهش می ۸) ۱
  يابد.ولت افزايش می ۸) ۲
  يابد.) يک ولت كاهش می۳
    يابد.) يک ولت افزايش می۴

گذرد و وقتی كليد بسـته  می Iجريان R1رو، در صورتی كه كليد باز باشد، از مقاومت در مدار روبه  -1910
Iكند. نسبت عبور می Iاست، از همان مقاومت جريان

I
 91داخل رياضي (  كدام است؟(  

٢    ١) ١(3
2  

٤    ٢) ٣(1
2  

    شود؟ چند برابر می L2بسته شود، جريان عبوری از المپ Kدر شكل مقابل، وقتی كليد  -1911

١(2
3    ٢(9

  )91رياضي  ةمكمل خالقان(    5

٣(3
4    ٤(5

9  

 آل ا هر دو كليد بسـته هسـتند، آمپرسـنج ايـدهيرو، وقتی هر دو كليد باز هستند  در شكل روبه  -1912
A0   )94داخل (رياضي   چند اهم است؟ Rدهد. مقاومت را نشان می /2
۱ (۶۰  
۲ (۴۰    
۳ (۱۵  
۴ (۱۰  
دهد.  میولت را نشان  ٣سنج  در شكل مقابل، هنگامی كه يكی از كليدها باز و ديگری بسته است، ولت  - 1913

گر    )86 و 88داخل (رياضي   سنج چند ولت را نشان خواهد داد؟ هر دو كليد بسته شود، ولتا
١(2 4/    ٢(2 8/  
٣(3 6/    ٤(4 2/  
گـده را نشان می V1سنج ولت ،در حالتی كه كليد باز است ،رو به در مدار رو  -1914   ،ر كليد را ببنديمـد و ا

V2 گر را نشان می Vدهد. ا

V
2
1

8برابر با 
  )90تجربي داخل (  باشد، مقاومت درونی باتری چند اهم است؟ 9

١(0 5/      ١) ٢    
٣(1 5/    ٢) ٤   
. باشـد میولـت  ٥شـدن كليـد الكترونيكـی برابـر  در مدار مقابل، ولتاژ مورد نيـاز بـرای فعال  -1915

، كليد الكترونيكی فعـال k200به رئوستا چند اهم باشد تا در صورت رسيدن مقاومت R1مقاومت
  برگرفته از كتاب درسي)(    شود؟

١( 52 8 10/    ٢٨٠) ٢  
٣( 54 8 10/    ٤٨٠) ٤   
است. مقاومت رئوستا را به چند اهم  20قرار دارده در مدار كاز رئوستا  یرو مقاومت در مدار روبه  -1916
1متر م تا ولتياهش دهك

  )80قبل از  سراسري منتخب(  ه را نشان دهد؟يمقدار اول 2
١(1 6/    ١٦) ٢  
٣(0 6/    ٦) ٤  
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R

R

R

K

K

K

V A

�,r�

گر  -1917 دهد چگونه  سنج نشان می كه ولت عددینهايت تغيير دهيم،  را از صفر تا بی Rدر مدار مقابل ا
  )با تغيير 80قبل از  سراسري منتخب(  كند؟ تغيير می

  از صفر تا )٢    تا صفر از )١
  .دهد نشان میرا پيوسته افت پتانسيل در باتری  )٤    .دهد را نشان می پيوسته )٣
ولتاژ دو سر آن چگونـه  ۀم. اندازيده یر مييت تغينها یرا از صفر تا ب R1رو مقاومت ل روبهكدر ش  -1918
  )برگرفته از امتحانات كشوري(    ند؟ك یر مييتغ
) از صفر تا٣  تا صفر ) از٢  ) از صفر تا١

) از٤  2
  تا صفر 2

  مقاومت خارجي با تغيير و نور المپ سنج ولت بررسي تأثير تغييرات عدد آمپرسنج،

پارامترهـا  ۀطور كيفی در مورد تغييرات بقي و به نها رو تو مدار تغيير ميد سراغ سؤااليی كه يه مقاومت يا تركيب مقاومت خوايم بريم جا به بعد، می از اين 

  ... پرسن سؤال می

گر مقاومت مدار مقابلدر   -1919  ، عـدددر مولـد افت پتانسـيلر يب مقاديبه ترت ،ميش دهيرا افزا Rا
  )تأليفي(  نسبت به حالت اول چگونه خواهد شد؟ سنج، لتعدد و آمپرسنج و

  تر مك، بيشتربيشتر، ) ٢    تر مكتر،  مكتر،  كم) ١
  بيشتر، بيشتربيشتر، ) ٤    بيشترتر،  مكتر،  كم) ٣
دهنـد. اگـر  یان را در مدار نشـان ميل دو سر مولد و شدت جريب اختالف پتانسيبه ترت Aو آمپرسنج Vسنج ولت ،زيرل كدر مدار ش  - 1920

 )برگرفته از امتحانات كشوري(  م:يده كاهشرا  Rیمقاومت خارجدمای 

    دهند. یرا نشان م یتر مكان يب ولتاژ و جريترت  سنج و آمپرسنج به ) ولت١
  دهد. یرا نشان م یربيشتان يآمپرسنج جر یسنج ولتاژ ثابت ول ) ولت٢
  دهد. یرا نشان م یبيشتران يتر و آمپرسنج جر مكسنج ولتاژ  ) ولت٣
  دهد. یرا نشان م یتر مكان يو آمپرسنج جر بيشترسنج ولتاژ  ) ولت٤

گـر كليـد را نشان می Vسنج و ولت Iدر شكل مقابل، آمپرسنج  -1921 های بيشـتری را وصـل دهد. ا
  )كتاب درسي(  يابد. ............ می V............ و Iكنيم،

  افزايش ـ كاهش )٢    افزايش ـ افزايش )١
  كاهش ـ كاهش )٤    كاهش ـ افزايش )٣

را  Vو Iسنج اعـداد است، آمپرسنج و ولت Aرئوستا در موقعيت تی لغزندۀرو، وق در مدار روبه  -1922
يک  د. كدامدهن را نشان می Vو Iاست، اعداد Bكه لغزنده در موقعيت  دهند و هنگامی نشان می

  )94خارج (رياضي   از موارد زير درست است؟

۱(V V , I I      ۲(V V , I I    

۳(V V , I I      ۴(V V , I I    
در  افـت پتانسـيل ريمقـاد .ميده یاهش مـكـج يتـدر را به R1ريرو مقاومت متغ ل روبهكدر ش  -1923

  )82داخل ، تجربي 93داخل رياضي (  د؟ننك یر مييب از راست به چپ چگونه تغيترت به V2و V1،باتری
  اهشك -شيافزا -افزايش) ٢    شيافزا -اهشك -افزايش) ١
  اهشك -اهشك -كاهش) ٤    شيافزا -اهشك -كاهش) ٣




