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 به نام خدا

ک ی ازدهم  م کتاب فیزی  با استعانت از خداوند کریم و با مهکاری و مهراهی اساتید گرانقدر کارگروه فیزیک، تصمیم بر ارائه سواالت مه

زیز و عتا مهکاران  راستا سعی شده هبرتین شکلها برای سواالت طراحی گردد،. در این گرفته شدبه مهکاران گرامی  PDFدر قالب فایل 

ن ب ه و ورت   آسی  و نکات ب دردر این جزوه سعی شده متام مطالب کتاتری برقرار کنند. دانش آموزان گرامی بتوانند با سواالت ارتباط عمیق

 دق خواهدر مورد ما نیز وادامر این  و قطعاًخطا و اشتباه خنواهد بود عاری از انسان کار شود، ولی ذکر این نکته ضروری است که سوال ذکر 

ت ی او      آویرایش های   ، به مهین سبب تقاضامندیم اشتباهات علمی و تایپی این جزوه را به آیدی اعضای کارگروه فیزیک ارس ال ت ا در  بود

ن وورت اس ت  ین جزوه بدیحنوه استفاده از ا ه ما خواهد بود.گردد. در ضمن نظرات  مهکاران گرامی جهت هببود کیفیت کار  چراغ راه آیند

ن پش ت  دانش آموزا وکه به وورت یک رو پرنیت گرفته شود و مهکاران بنا به بار علمی ک س خود چند مترین را در ک س درس حل کنند 

ت در ح د م دارس   س واال س ط  برخ ی   گذار کنند. آموز وادر هنایت چند مترین را به عنوان تکلیف به دانش ها را یاداشت کنند وبرگه پاسخ

 باشد که در مدارس عادی نیاز به حل آهنا خنواهد بود، زیرا وقت کافی در اختیار دبیران نیست.منونه دولتی و ... می

 ا تشکر: کارگروه فیزیک ب                                                                                                                                                                                                     

 اهداف آموزشی این جزوه

 طبقه بندی سواالت از ساده به دشوار منطبق بر کتاب درسی 

 پوشش مثاهلا و مترینات کتاب درسی و حتی فراتر از کتاب درسی 

 ران گرانقدر و دانش آموزان عزیزوقت مهکا ورفه جویی در 
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 فصل دوم: جریان الکرتیکی و مدار فیزیک: یازدهم 2منونه سواالت امتحاني فيزيك  رديف
 تانیاعضای کارگروه فیزیک دوازدهم: آقایان ظهیری ، انصاری تبار، کردس

 ها شهرام فروز، زارعی و ع ییعابدینی، امینی نسب و سرکار خامن

 *** جریان الکتریکی ***
 الف( شارش بار الكتريكي در هر مقطع رسانا را هنگام اعمال ميدان الكتريكي در دو سر رساانا و مقعاع عادم ر اقر     1

 (81-یاضی)رميدان مقايسه كنيد.   

 ب( تغيير دما در هر يك از اين وضعيت ها چه اثري بر آهنگ شارش بار دارد؟

 سرعت سقق چيست؟  2

 انتخاب كنيد.از داخل پرانتزعبارت درست را  3

 گقيند.مستقيم( مي –الف( به طقر كلي در يك مدار، بار الكتريكي شارش شده در وارد زمان را شدت جريان )متقسط 

 .   است( الكتريكي بار –ب( آمپر . ساعت يكاي ) انرژي الكتريكي 

(  جهات  خالف– جهت)در الكتريكي جريان يعني.است( پرتقن –ج( جريان الكتريكي در خالف جهت شارش )الكترون 

 .است الكتريكي ميدان

 باا  و دهناد ماي  تغيير كمي را خقد( منظم – ايكاتقره) رركت( هاالكترون –ها با اعمال ميدان الكترييك درون فلزات )پرتقن (د

 .كنندمي پيدا سقق ايآهسته بسيار طقر به الكتريكي ميدان( جهت خالف – جهت) در سقق سرعت

1شقد و مقدار آن  از مرتباه ) عدم برعراري( جريان الكتريكي در يك رسانا مي –ه( سرعت سقق باعث )برعراري 
cm

s
 - 

1
mm

s
 باشد.( مي

 استنباط شما از شكلهاي مقابل چيست، تقضيح دهيد. 4
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شكل زير مسير رركت زيگزاگ يك الكتارون آزاد در ياك    5

  دهد؟ باشد. چه زماني اين اتفاق رخ ميرساناي فلزي مي

 

 

 

 

تقاند به كنديِ سرعت رركت يك رلزون باشد، اگار سارعت   هاي آزاد در يك رسانا ميدانيم سرعت سقق الكترونمي 6

اب کتت  1-2)فعالیت    شاقند؟ ها به سرعت روشن ميزنيم؛ المپميها اين عدر كم است، چرا وعتي كليد برق را الكترون

 درسی(

 چيست؟ SI؛ رابطه آنرا بنقيسيد و وارد آن در سيستم متقسط را تعريف كنيد الكتريكي  جريان 7

qدو كره رساناي كامالً مشابه ، اولي داراي بار الكتريكي  8 c
1

qو دومي داراي بار  8 c 
2

بر روي پايه عاايقي   10

طاقل   s310كنايم.  باه يكاديگر و ال ماي     Rعرار دارند. اين دو كره را با بستن كليد تقسط سيم فلزي با مقاومت 

 (86-یاضی)رگذرد، چقدر است؟  متقسطي كه در اين مدت از سيم مي كشد تا دو كره هم پتانسيل شقند. جريانمي

c/0مطابق شكل، بار الكتريكي كره رسانا كه بر روي پايه عايقي عرار گرفته است،  9 باشاد.  مي 5

s/0، در مدت  Kبا و ل كردن كليد   (88-)شهریورشقد. بار كره خنثي مي 02

 در چه جهتي است؟ ABالف(جهت جريان الكتريكي در سيم 

 چند آمپر است؟   ABي جريان الكتريكي متقسط عبقري از سيم رساناي ب(اندازه

 زمان يك دعيقه از مقطع مداري مي گذرد. شدت جريان مدار چند آمپر است؟در مدت  µc360بار الكتريكي 10

كشد تا خالي شاقد؟  را فراهم سازد، چقدر طقل مي A5است. اگر اين باتري جريان متقسط  Ah50باتري خقدرويي  11

 کتاب درسی( 1-2)تمرین 

تخلياه شاقد،  جرياان     Ms36است. اگر اين باتري در مادت زماان    mAh1000آمپر ساعت نقعي از باتري علمي  12

 کتاب درسی( 1-2)تمرین  متقسط باتري چند ميكروآمپر است؟ 

تعداد  13 215 كند. زمان عبقر اين تعداد الكتارون  را تقليد مي A20شدت جريانگذرد و الكترون از مقطع مداري مي 10

 از مقطع مدار را بيابيد.

 (92-)دی اشته باشند؟  آل از نظر مقاومت بايد چه ويژگي دولت سنج و آمپرسنج ايده 14

 *** قانون اهم *** 

 شقد؟ تقضيح دهيد.ميمقاومت الكتريكي  در يك رسانا چگقنه ايجاد  15

 با طراري آزمايش و تقضيح كافي و رسم شكل عانقن اهم را تحقيق كنيد. 16
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 در جمله هاي زير جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. 17

 الف( با اعمال ................... در دو سر يك رسانا در درون آن ، يك ............... برعرار مي گردد.

ثابات ،   ذرد، در دمايگعانقن ............... نسبت اختالف پتانسيل دو سر رساناي فلزي به .............. كه از آن مي ب( بنا به 

 مقدار ثابتي است.

 الكتريكي است.هاست و در جهت ............... ، بر خالف جهت ........... الكترون Iج( جهت عراردادي جريان الكتريكي 

 الف( عانقن اهم را تعريف كنيد. 18

 ، آنرا تعريف كنيد.اي مقاومت الكتريكي را نام ببريديكب (

19 
با تقجه به رابطه

V
R

I
 سيل افزايش يا كاهش يابد، مقادار ، تقضيح دهيد با ثابت بدون دما، اگر اختالف پتانR   چاه

 تجربی(-87)شهریورماه        كند. چرا؟تغييري مي

 .نمقدار تغييرات اختالف پتانسيل دو سر مقلد را بر رسب شدت جرياني كه از آن مي گذرد، به طقر كيفي رسم كنيد 20

 

 

 

 ؟قاومت كدام رسانا بيشتر است. چرا. مداده شده استنشان  Bو  Aنمقدار دو رساناي ،در شكل مقابل 21

 

ه  قرت مقابل است. مقاومات رسااناي  بBو  Aنمقدار تغييرات جريان بر رسب اختالف پتانسيل در دو سر رساناي  22

Aچند برابر مقاومت رسانايB (یاضیر-83دیماه)؟   است    

 

را درست كنيد و مدار جديد را در پاسخنامه رسم  تهاتي وجقد دارد. با كمترين تغييرات، اشتبادر مدار مقابل ، اشتباها 23

 رياضي(       -85نمائيد.   )ديماه
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گياري كنايم. در   را در يك مدار الكتريكي انادازه  Rخقاهيم اختالف پتانسيل و شدت جريان الكتريكي مقاومت مي  24

كدام يك از شكلهاي زير آمپرسنج و ولن سنج به طقر  حيح بسته شده و مقاومت كدام دستگاه زياد و كدام دساتگاه  

  كم است؟  

 

    

 

 

)LEDنمقدار جريان بر رسب اختالف پتانسيل براي يك ديقد نقر گسيل  25 را رسم و آن را با نمقدار يك رساناي اهمي  (

 مقايسه كنيد.

دعيقه چند كاقلن باار الكتريكاي از    1مدت  مي باشد. در v200و اختالف پتانسيل الكتريكي آن  20مقاومت مداري 26

 گذرد؟مقطع اين مدار مي

205تعداد 27 10 الكترون در مدتs40  از مقطع مداري كه به اختالف پتانسيل الكتريكايv200     متصال اسات، عباقر

 كند. مقاومت الكتريكي اين رسانا را بدست آوريد؟مي

 *** عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی رساناها ****

 بستگي دارد؟ قامليمقاومت الكتريكي يك رسانا در دماي ثابت به چه ع 28

 (83 -ریاضی)  ؟ مقاومت رسانا به چه عاملهايي بستگي دارد؟ ) ذكر دو عامل(منظقر از مقاومت ويژه رسانا چيست 29

ه دما، مقاومات رساانا چگقنا   تقضيح دهيد، اگر اختالف پتانسيل  دو سر يك رسانا دو برابر شقد. در قرت ثابت بقدن  30

 كند. چرا؟تغيير مي

 با طراري آزمايش چگقنگي تغيير مقاومت الكتريكي يك رسانا را با سطح مقطع آن مقرد بررسي عرار دهيد. 31

 

 با وسايل زير آزمايشي طرح كنيد كه بتقان مقاومت ويژه مغز مداد را تعيين كرد. 32

 گيري طقل و مغز مداد ، ابزارهاي دعيق اندازهوسايل: اهم سنج

 چگقنه مي تقان دعت اندازه گيري را افزايش داد؟، ان مقاومت ويژه فلز را بدست آوردآزمايشي طرح كنيد كه بتق 33

 

 جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. 34

 .. است..............الف( مقاومت ويژه رسانا، برابر مقاومت عطعه اي از رسانا به طقل .............. و سطح مقطع 

 ي شقد.... برابر م....، طقل و سطح مقطع يك رسانا هر كدام دو برابر شقند، مقاومت رسانا ...ب( اگر در دماي ثابت

 جمالت  حيح و غلط را مشخص كنيد. 35

 الف(مقاومت ويژه يك ماده، به ساختار اتمي و دماي آن بستگي دارد.

 هاي خقب، مقاومت ويژه بسيار كمي دارند.ويژه بسيار زياد و عايقب(رساناهاي الكتريكي خقب، مقاومت 

شقد و در نتيجه مقاومت رساانا در برابار   ج(كقچكتر شدن سطح مقطع يك رسانا، سبب كاهش عبقر بار الكتريكي مي

 يابد.عبقر جريان افزايش مي
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 رو داده شده است. با طقل يكسان )در يك دماي معين( در جدول روبهBوAاطالعات مربقط به دو رساناي  36

 
    ریاضی(-91)خردادماه الف( مقاومت دو رسانا را با يكديگر مقايسه كنيد.  

عرار دهيم، با ذكر دليال  Nو Mيرا بين دو نقطهBو بار ديگر رساناي Aب( اگر در مدار شكل روبرو يك بار رساناي

 تر است؟ )دما را ثابت فرض كنيد.مشخص كنيد مقدار جرياني كه آمپرسنج نشان مي دهد در كدام رالت بيش

كاه مقاومات    در اقرتي  چند اهم استمقاومت آن را  است. mm8 و عطر سطح مقطع آن m2ي طقل يك ميله فلز 37

/m ويژه آن . 81 67  باشد. 10

 

به  قرت مقابل است. عطر اين سيم مسي برابر چند  C20نمقدار مقاومت يك سيم مسي بر رسب طقل آن در دماي  38

/mبرابر  C20متر است؟ )مقاومت ويژه سيم در دماي ميلي . 81 68   (91-)شهریوراست.(    10

 

چگقنه Lو Lاند. رابطه بينو داراي مقاومت يكسان D2و Dو به عطر مقطع هاي LوLدو سيم هم جنس به طقلهاي 39

 است؟

Aر رسانا ها هم جنس باشند، مقاومات است. اگ Bسطح مقطع رساناي دو برابر طقل وAطقل و سطح مقطع رساناي 40

 ؟است Bچند برابر مقاومت 

 

الكتريكي اين دو سيم با هام برابار باشاند،    است. اگر طقل و مقاومت  Bبرابر مقاومت سيم  A ،3مقاومت ويژه سيم  41

 ( 90-)دی است؟   Bچند برابر عطر مقطع سيم Aعطر مقطع سيم

 

42 
A ،2و عطر سيم  Bدو برابر طقل سيم Aطقل سيم 

2
Aر اين  قرت نسبت د است.Bبرابر عطر سيم 

B

R

R
چقادر   

 است؟

ر عطار سايم دوم باشاد، مقاومات     دو سيم هم طقل و هم دما داراي مقاومت يكسان هستند. اگر عطر سيم اول دو برابا  43

 ؟د برابر مقاومت ويژه سيم دوم استي سيم اول چنويژه

 

است. اگر سيم را از ابزاري عباقر دهايم تاا بادون تفييار جارم،        mm2و عطر مقطع آن  cm10طقل يك سيم فلزي  44

 ( 89-)دی شقد؟ متر ميبرابر شقد، طقل آن چند سانتي 16مقاومت الكتريكي آن 
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 مقاومت آن چند برابر مي شقد؟  م. در اثر هر يك از تغييرات زير در اختيار داري R و مقاومت Lسيمي به طقل  45

 ( طقل آن را نصف مي كنيم.                                                                                       1

 ( آن را دوال مي كنيم.  2

 برابر شقد.                    2 كشيم تا با ثابت ماندن رجم، طقلش( آن را مي3

 آن را مي كشيم تا با ثابت ماندن رجم، عطر آن نصف شقد. (4

ل چاه نسابتي باا    ، مقاومت را ا آن را از طقل كنار هم عرار دهيم را از وسط نصف و دو عسمت اگر يك مقاومت فلزي 46

 ؟  مقاومت اوليه دارد

به هم دارد. اگر دو عطعه از اين رساناي فلزي را  Rمقاومتي برابر Aو سطح مقطع Lيك عطعه رساناي فلزي به طقل 47

 ؟چند برابر مقاومت اوليه خقاهد شدباشد، مقاومت جديد  Lد همانبه طقري كه طقل رساناي جدي بپيچانيم،

 مي كند؟آوريم.تعيين كنيد مقاومت آن به چه نسبتي تغيير ال در مي 3اومت معين را به  قرت سيمي به مق 48

 Aياست. با تقجه به نمقدار مقابل، مقاومات وياژه   Bنصف عطر Aطقل هستند و عطرهم Bو  Aدو سيم رساناي 49

   (94چی و مشابه قلم 95 -2)گزینه  است؟ Bچند برابر

 
 

 

 

نماقدار مقابال،    است. با تقجه باه  B، دو برابر طقل A، داراي عطر يكساني هستند و طقل Bو  Aدو سيم رساناي 50

   (94چی و مشابه قلم 95 -2)گزینه  است؟ Bچند برابر Aيمقاومت ويژه

 

1است و طقل آن نيز Bبرابر عطر مقطع سيم مسي A،2عطر سيم مسي 51
4
 Aاست. اگر مقاومت سايم  Bطقل سيم 

، مشتابه  91تجربتی  ، مشتابه سراستری   09-)سراستری ریاضتی ختارز اش کشتور     چند اهم است؟ Bباشد، مقاومت سيم 5برابر

     (  90سراسری ریاضی 

1)5                                         2)10                                     3)40                                   4)80   
 

/مقاومت الكتريكي يك كابل مسي برابر با  52 0 g، چگاالي ماس    kg2است. اگر جرم اين كابل 08

cm و مقاومات   38

/ي آنويژه .m 80 8 تیپ جدید تستهای ایتن   –)خیلی مهم   (95 –چی )قلم است؟باشد، طقل اين كابل چند متر  10

 مبحث(

1)25                 2)75                                       3)100                         4)50  
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B،2اند. اگر جرم سيمداراي طقل و مقاومت الكتريكي مساوي Bو  Aدو سيم فلزي  53
3
بقده و چگالي  Aجرم سيم 

1آن  
3
 (95-)سراسری تجربی است؟ Aچند برابر مقاومت ويژه سيم Bباشد. مقاومت ويژه سيم  Aچگالي سيم   

1 )1
3
                                       2)1

2
                           3)3                              4)2 

اناد. اگار چگاالي ماس و     سااوي مدو سيم هم طقل مسي و آلقمينيقمي، در يك دماي معين، داراي مقاومت الكتريكي  54

 آلقمينيقم به ترتيب
g

cm3
و  9

g

cm
/

3
2 1مس مقاومت ويژه و  7

2
يقم باشاد، جارم سايم    نبرابر مقاومت ويژه آلقمي 

 (96-)سراسری ریاضی   يقمي چند برابر جرم سيم مسي است؟نآلقمي

1 )3
5

                                                               2)4
5

    3)5
4

    4)5
3

  

A/1در دو سر آن برعرار است، جريان  v3كه اختالف پتانسيل  m25از سيمي به طقل  55 كند، اگر مقاومات  عبقر مي 2

/mويژه سيم  . 81 8 و چگالي آن  10
g

cm3
  باشد، جرم سيم چند گرم است؟ 8

    (69-)سراسری خارز اش کشور ریاضی    72(4                       54(3                    36(2                          18(1

mmابعاد يك مكعب مستطيل فلزي ، 56 mm mm32 4    است. اين مكعب مستطيل را مي تقان از هر يك از دو وجاه

 مقازي آن در مدار عرار داد. نسبت بزرگترين مقاومت به كقچكترين مقاومت آن كدام است؟

1)4                                       2 )5                              3)16
9

                                    4 )3 

است. اگر سيم را از ابزاري عبقر دهيم تا بادون تغييار جارم، مقاومات      mm2و عطر مقطع آن cm10طقل سيم فلزي 57

 (39-)سراسری تجربیشقد؟ متر ميبرابر شقد، طقل آن چند سانتي 16الكتريكي آن

1)/2 5                                                 2)40                              3)80                                                 4)160   

است. اگر طقل و مقاومت الكتريكي اين دو سيم با هام برابار    Bي سيمبرابر مقاومت ويژه A  ،3ي سيممقاومت ويژه 58

 (  39-)سراسری ریاضی خارز اش کشوراست؟  Bچند برابر عطر مقطع سيم Aباشند، عطر مقطع سيم

1)3                             2)3                               3)
3
3

                                          4)9  

عباقر   Iو ل شاده اسات، جرياان    Vكه به اختالف پتانسيل الكتريكي  Rاز سيم رسانايي به مقاومت الكتريكي  59

گذرانيم تا بدون تغيير جرم، شعاع سطح مقطاع آن  كند. سيم را از ابزاري ميمي
2
2

برابار شاقد و ساپس اخاتالف      

    كند؟دهيم. جريان عبقري از آن چند در د و چگقنه تغيير ميكاهش مي 20%پتانسيل دو سر رسانا را 

      (94-چی )قلم يابد.           افزايش مي 80%(2يابد.                           كاهش مي %80(1

 يابد.        افزايش مي 60%(4يابد.                           كاهش مي %60(3
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 *** اثر دما بر مقاومت رساناها و نیمرساناها ***

 اثر دما بر مقاومت رساناهاي فلزي را با ذكر رابطه به طقر مختصر شرح دهيد. 60

 ؟، يكسان مي باشدمقاومت المپ هنگامي كه روشن است ، آيا مقاومت يك المپ خامقش بابه نظر شما 61

 يابد؟  چرا با تغيير دما، مقاومت يك رسانا افزايش مي 62

 )متن کتاب درسی(يابد؟ يي اين اجسام افزايش متقضيح دهيد، چرا با افزايش دماي رساناها، مقاومت ويژه 63

 دهد، استنباط شما از اين شكل چيست؟ ي بلقري فلزي را نمايش ميشكل مقابل، رركت الكترون درون يك شبكه 64

 )متن کتاب درسی(

 

 )متن کتاب درسی(يابد؟ يي اين اجسام كاهش متقضيح دهيد، چرا با افزايش دماي نيم رساناها، مقاومت ويژه 65

و ال   v220را هنگامي كه به اختالف پتانسايل   v220و w100دماي سيم تنگستن يك المپ  ،با طراري آزمايشي 66

 تعيين كنيد. ؛است

 «  با افزايش دما مقاومت يك سيم فلزي افزايش مي يابد.»  ؛آزمايشي طراري كنيد كه نشان دهد 67

 و فنادك  شاعله  ، عقه چراغ باتري يك ، عقه چراغ كقچك المپ يك نيكل، –وسايل: يك سيم نازك از جنس آلياژ كرم 

  رابط سيم

 ي سيم داخل المپ را اندازه گيري كرد.تقان با يك اهم متر مقاومت رشتهميچگقنه  68

 

آزمايشااي طاارح كنيااد كااه بااه كمااك آن بتااقان دماااي رشااته  ساايم المااپ تنگسااتن روشاان را بدساات آورد؟ ) 69

C/     3 14 5  کتاب درسی( 8-2)فعالی    تنگستن(10

رسد. پيش بيني كنيد وضعيت ولت سانج و  به دماي معيني ميشقد و اتق به تدريج گرم مي ، با بستن كليددر شكل زير 70

 (82-؟   ) رآمپر سنج چه تغييراتي خقاهند كرد
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Vشكل روبرو، نمقدار  71 I( )  نشان مي دهد. با ذكر دليل معلقم كنيد،كدام ياك   2و  1را براي يك رسانا در دو دماي

                   ریاضی( -90)شهریورماه از دماها بيشتر است؟

 

گيريم. سپس به كمك مشخصات نقشته شده متر، اندازه مياي خامقش را تقسط اهممقاومت الكتريكي يك المپ رشته 72

 – 89)شتهریورماه   از دو عدد بدست آمده، بزرگتر است. چارا؟  كنيم. كدام يكبر روي المپ، مقاومت آن را محاسبه مي

 ریاضی(

18برابار  C202است. مقاومت اين سيم در دمااي   10برابر C25 دماي در نيكل –مقاومت سيمي از آلياژ كرم  73

 است. ضريب دمايي مقاومت ويژه آلياژ را رساب كنيد.

48/در رالت خامقش w100و  v220مقاومت يك المپ 74 و ال   v220مي باشد. وعتي باه اخاتالف پتانسايل    4

 شقد، دماي سيم ملتهب آن چند درجه سلسيقس اضافه مي شقد؟مي
C

( ) 


4 1
4  (       83-)ت   10

؟مقاومات آن چناد اهام اسات     C2020مي باشد. در دماي  48برابر C20مقاومتي از جنس تنگستن در دماي  75

C
( / ) 



3 1
4 5  (                 82-)ت10

ف راوي مايعي عرار اده شده است. اگر دماي ماايع  ل مقابل، يك سيم رسانا در داخل ظردر شك 76

ت. رال اگار  اس 15باشد، مقاومت الكتريكي سيم رسانا برابر  C20و رساناي داخل آن برابر 

برسد، مقاومات الكتريكاي سايم     C50در اثر شعله عرار داده شده در زير ظرف، دماي آنها با 

در اين رالات  گيري شده باشد، اندازه 20شقد. اگر مقاومت الكتريكي سيم برابر مي18برابر

    دماي سيم رسانا چند درجه سلسيقس است؟ 

مقاومات اولياه گاردد؟     %25ي تغييار مقاومات آن   تا اندازه ،دماي يك رساناي فلزي چند درجه سلسيقس تغيير كند 77

C
( )



1 1
250

  

78 
ضريب دمايي يك رسانا برابر
k

 4 14 ند كلقين تغيير دما چ باشد. اگر با افزايش دما مقاومت رسانا دو برابر شقد.مي 10

 خقاهد بقد؟

Rبرابر C20مقاومت الكتريكي يك رشته سيم از جنس نيكروم در دماي  79
در چه دمايي مقاومات   ؛. معين كنيداست 1

/R اين رشته سيم 1
1 شد؟   خقاهد 5

k
( )  4 14 10 

/و سطح مقطع  m1سيمي به طقل  80 mm23 شقد. مقاومت ويژه ماده ساازنده سايم   با عبقر جريان الكتريكي داغ مي 2

m.برابر  C200در دماي  56 Cو ضريب دمايي مقاومت ويژه آن  10  3 14 است. مقاومات وياژه سايم در     10

     کتاب درسی( 3-2)مشابه مثال  چقدر است؟ C400دماي 
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Cباشد، اگر ضريب دمايي مقاومات وياژه آن   مي m2و طقل آن  mm24سطح مقطع سيمي  81  3 12 و مقاومات   10

 بدست آوريد؟ C300باشد. مقاومت ويژه سيم را در دماي 6برابر  C100سيم در دماي 

 

/و سطح مقطع m1سيم المنت يك اجاق برعي به طقل  82 m 6 24 08 شقد. مقاومت عبقر جريان الكتريكي داغ ميبا  10

/برابار باا    C300ويژه ماده ساازنده سايم در دمااي    .m 56 8 اسات و ضاريب دماايي مقاومات وياژه آن       10

C  3 12   چقدر است؟    C400است. مقاومت سيم در دماي  10

400وعتي دماي جسمي  83 C افزايش مي يابد. ضريب دمايي آن چند  %20زياد مي شقد، مقاومت آنk
1  مي باشد؟

 (93)مشابه سراسری ریاضی 

1) 25 10   2)
1
200

                          3)  45 10                             4) 
1

20000
 

افزايش دهيم، جريان عباقري   C50دو سر يك جسم رسانا به اختالف پتانسيل ثابتي متصل است. اگر دماي جسم را  84

kشقد؟ )ضريب دمايي مقاومت رسانا از آن چند برابر مي 11
250
 (95-چی )قلم  است.( 

1)5
6
                            2)1

5
                                   3)6

5
                               4)5  

 

كند و در اثر افازايش دماا،   است. از سيم جريان الكتريكي عبقر مي 40برابر  C20مقاومت يك سيم مسي در دماي 85

/مقاومت الكتريكي آن به  46 رساد. دمااي سايم در ايان رالات، چناد درجاه سلسايقس شاده اسات؟ )          مي 8

/
k

 
1

0  (93-)سراسری ریاضیمس(  0068

1)/22 5                                      2)25                              3)/37 5                                            4)45  

 

 ***کربنی  –*** مقاومتهای رنگی 
 هاي ا لي را نام ببريد.  الف(انقاع مقاومت 86

 تقان باال كاربرد دارند؟  وبسيار دعيق  هاي بسيار كم،ها براي بدست آوردن مقاومتب(كدام نقع از مقاومت

 شقد؟تريكي چه ناميده مياي چيست و در مدارهاي الكج( نام مشهقرترين مقاومت پيچه

 شقند.اندارد تقليد ميي خاص استد(كدام نقع مقاومتها در اندازه



 وه فیزیکرنده: کارگهتیه کن فصل دوم: جریان الکرتیکی و مدار 2سواالت طبقه بندی شده فیزیک 

 
 مدیر: جواد عابدینی                                                                                      phy12                                                                 12@کانال تلگرام: 

 
 

 از كلمات داخل پرانتز، كلمه  حيح را انتخاب كنيد. 87

لياژهاايي مانناد نيكاروم ياا     آاند كه معمقالً جانس آنهاا از   اي از يك سيم نازكپيچه شاملها، اين گقنه مقاومتالف( 

 پتانسيقمتر( –هاي تركيبي مقاومت –اي هاي پيچهمنگانين است. ) مقاومت

 –هااي تركيباي   ها، دعت باال، تقان بااال و مقاومات بسايار كماي دارناد. )مقاومات      ب(ويژگي ا لي اين گقنه مقاومت

 اي(هاي پيچهمقاومت  -پتانسيقمتر

 اي(هاي پيچهمقاومت–هاي تركيبي شقد. )مقاومتج( رئقستا جزء اين دسته از مقاومتها محسقب مي

 اي(هاي پيچهمقاومت–هاي تركيبي )مقاومتا بر روي آنها نقشته شده است. هي تقان اين گقنه مقاومتد( بيشينه

 اي(هاي پيچهمقاومت–هاي تركيبي )مقاومتها بر روي آنها نقشته شده است. اين گقنه مقاومت ه(مقاومت 

هاي تركيباي  اند. )مقاومتههاي نازك فلزي ساخته شدرساناها و يا اليهها از جنس كربن، برخي نيماين گقنه مقاومتو(

 اي(هاي پيچهمقاومت–

را  اي استفاده مي شقد؟ چگقنگي اساتفاده از آن در مدارهاي الكتريكي از چه وسيلهدر آزمايشگاه براي كنترل جريان  88

 ح دهيد.در مدار الكتريكي شر

 هيد.دهنگام استفاده ار رئقستا در مدار، ابتدا بايد آن را با بيش ترين مقاومت در مدار عرار داد، علت را تقضيح  89

چه   دهد،شان ميسنج نهيم، روشنايي المپ و عددي كه ولت، اگر مقاومت رئقستا را به تدريج افزايش دكل مقابلدر ش 90

 (  87 - )تجربیتغييري خقاهد كرد؟   

 (ياضير -82( )ديماه 6و آبي =  2عرمز=؟ ) رنگي مقدار مقاومت را بدست آوريدبا استفاده از كد  ،در شكل روبرو 91

 

 

 

  (  2و عرمز 5ه از كد رنگي تعيين كنيد. )سبزمقاومت مقابل را با استفاد 92
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 (2و عرمز6باشد. ) آبي  6200كه مقاومت كربني برابر  ،اي عرار دهيدرا به گقنه cو  a  ،bرنگ نقارهاي  93
 

 

 هاي زير را طراري كنيد.با تقجه به جدول كدهاي رنگي، مقاومت 94

 
K/2الف( مقاومت  /ج(مقاومت                        12ب( مقاومت                                     6  34 2 10 

M/0ه(                                            M10د( مقاومت 42 

، ولت سانج ، آمپرسانج، مقاومات كربناي و      v9دانش آمقزي با يك باتري 95

 بندد.هاي رابط مداري مطابق شكل ميسيم

 الف(با تقجه به جدول كدهاي رنگي، اعداد مقاومت چند اهم است؟   

A/0و آمپرسنج عادد  v8ب( اگر ولت سنج  را نشاان دهاد، مقاومات     5

 (93-)شهریوردروني باتري چند اهم است؟ 

شاقد و در مادارهاي   مقاومات وياژه .......... سااخته ماي    رئقستا نقعي مقاومت الكتريكي متغير است كه از سيمي باا   96

 (97-)قلمچی   كند.اي به نام ........ نقش آن را ايفا ميالكترونيكي وسيله

 ديقد -(زياد 4پتانسيقمتر             –(زياد 3ديقد                 –(كم 2پتانسيقمتر             –(كم 1

 كند؟  دهد چگقنه تغيير ميرركت كند، شدت جرياني كه آمپرسنج نشان ميBبه سمت اگر در مدار مقابل، نقار لغزنده 97

 (88-)سراسری تجربیشقد.          (كم مي2         ماند.(ثابت مي1

 ، ممكن است كم و زياد شقد.R ( بسته به مقدار4شقد.       (زياد مي3
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تاا   Aگذرد. اگر لغزنده رئقستا را از نقطه در شكل زير، دو سر يك رسانا را به باتري و ل كرده و جريان از رئقستا مي 98

B كند؟ به سمت راست رركت دهيم، شدت جريان گذرنده از رسانا چه تغييري مي  

 (97-)قلمچی        يابد.(كاهش مي2    يابد.     (افزايش مي1

 ماند.يابد و سپس ثابت مي(ابتدا افزايش مي4ماند.           (ثابت مي3
 
 

 دیود *** های نوری و، مقاومت*** ترمیستور
 ترميستقر چه نقع مقاومتي است؟ كاربرد آن را بنقيسيد و مشهقرترين آنها را نام ببريد. 99

 ترميستقرها را نام ببريد.انقاع  100

)LDRمقاومت نقري  101  گذارد؟چيست؟ كاهش شدت نقر چه تأثيري بر مقاومت نقري مي (

 ها را بنقيسيد.بر رسب شدت روشنايي را رسم كنيد و كاربرد اين گقنه مقاومتLDRنمقدار مقاومت  102

 كاربرد آنها را بنقيسيد.ديقد چيست؟  103

 الت  حيح و غلط را مشخص كنيد.مج 104

شاده   الف(مقاومت نقري از جنس سليسيم با كاهش شدت نقر تابيده شده، بر تعاداد راملهاي بار الكتريكي آنها افزوده

 شقد.ها كاسته ميو در نتيجه از مقاومت آن

 شقد.ري كاسته مياز مقاومت نقهاي نقري با افزايش شدت نقرتابيده شده، ب(در مقاومت

 شقد.ج(از ترميستقر ها اغلب به عنقان رسگر دما در مدارهاي رساس به دما استفاده مي

 هاي روشنايي خيابانهاست.د(كاربرد مقاومت نقري در دماپا و كاربرد ترميستقر در دزدگيرها و چراغ

 تقاند از رنگ فروسرخ تا فرابنفش تقليد كند.مي LEDه(ديقد

 شقد.  هاي خقدرو، روشنايي منازل و تابلقهاي تبليغاتي استفاده ميدر چراغ LEDو(كاربرد 

 .هاي معمقلي استن(بستگي مقاومت الكتريكي ترميستقرها به دما، متفاوت از مقاومت

 

 

 

 در مدارهاي الكتريكي است؟   هاي زير، نماد ترميستقراز گزينه كدام يك 105
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 كند؟  ( چه تغييري مي2در مدار ) LED(، نقر المپ1در مدار ) kبا بستن كليد  106
 

 

 (97-قلمچی است؟   )نادرست هاي زير كدام يك از عبارت 107

 ربابي همقاره مقدار ثابتي است. (مقاومت الكتريكي رشته تنگستن داخل المپ1

 (عانقن اهم، اغلب براي فلزات و بسيارري از رساناهاي غيرفلزي در دماي ثابت برعرار است.2

 رد.(براي يك رساناي اهمي در دماي ثابت، شدت جريان عبقري از رسانا با اختالف پتانسيل دو سر آن رابطه خطي دا3

)LED(ديقد نقر گسيل 4  كند.از عانقن اهم پيروي نمي (

 شقد؟  هاي الكترونيكي از كدام يك از وسايل زير استفاده ميبه ترتيب از راست به چپ، در زنگ خط آتش و چشم 108

 LED       4)LED- LDR -(ترميستقر 3ترميستقر               -LED              2)LDR -(ترميستقر  1

 ***توان مصرفی–ها *** انرژی الکتریکی مصرفی در مقاومت

فلزي رامل جرياان را انادازه گياري    ، آزمايشي طراري كنيد كه با آن انرژي مصرف شده در يك رساناي با رسم شكل 109

 كرد.

اناد،  كه هر دو وسيله باه بارق شاهر متصال     دانيد تقان يك اتقي برعي بيشتر از يك المپ معمقلي است. در راليمي 110

 رياضي(-87تقضيح رهيد.     )ديماه؟ مقاومت كدام يك بيشتر است

RIبرابر  tدر مدت زمان Rكند، گرماي تقليد شده در مقاومتعانقن ژول بيان مي 111 t2   است. با يك آزمايش اين بياان را

 کتاب درسی( 7-2)فعالی   اثبات كنيد.

جااي   شهر باشد، بهدر ساعاتي از شبانه روز كه انرژي الكتريكي مصرفي بيش از انرژي تقليد شده در نيروگاههاي برق  112

 ؟ولت ( انتخاب مي شقد، علت چيست 220عطع برق در عسمتي از شهر ولتاژ برق كمتر از رالت معمقلي )

مصرفي ايان گارمكن   است. انرژي  A4و جرياني كه از آن مي گذرد برابر 50 گرماده يك گرمكن برعي مقاومت سيم 113

 ؟دعيقه، چند ژول است 15در مدت 

Iشكل روبرو، نمقدار  114 V( )  را براي دو نقع رساناي فلزيA  وB دهد. با ذكار دليال بياان    در دماي ثابت نشان مي

 (90-تر است؟ )شهريقرمناسب كنيد در يك جريان معين، كدام يك به عنقان سيم گرماده

 

، چه و ل كنيم v250ثبت شده است. اگر اين المپ را به اختالف پتانسيل  w1000و  v250بر روي يك المپ اعداد  115
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 كند؟اشد، چند كيلق وات انرژي مصرف ميروشن بشدت جرياني از المپ مي گذرد؟ اگر اين المپ هفت شبانه روز 

، چناد  دعيقاه  20مي باشاد. در مادت    A2و شدت جريان عبقري از آن  100مقاومت يك سيم گرمكن بخاري برعي  116

 كيلقوات ساعت انرژي الكتريكي در آن مصرف مي شقد؟

، چاه  و ل كنايم  v220ثبت شده است. اگر اين المپ را به اختالف پتانسيل w100و  v250داعدابر روي يك المپ  117

 كند؟چند كيلق وات ساعت انرژي مصرف ميساعت روشن باشد،  100گذرد؟ اگر اين المپ شدت جرياني از المپ مي

كناد كنيم، جرياني كه از آن عبقر ماي و ل مي V100سر يك دستگاه الكتريكي داراي مقاومت، اختالف پتانسيلبه دو  118

A4 کتاب درسی ( 8-2)مثال   باشد.مي 

 الف(مقاومت سيم را بدست آوريد. 

 شقد؟انرژي الكتريكي در آن مصرف ميب(در مدت يك ساعت چند ژول و چند كيلق وات ساعت 

قرتي ماه رساب كنيد، در   2تقمان در مدت زمان  200ج( بهاي انرژي الكتريكي مصرفي را از عرار هر كيلق وات ساعت 

 ساعت روشن باشد. 3كه دستگاه در هر شبانه روز 

ساعت  10اگر روزي  ،الكتريكي مصرفي ماهانه اين المپ نقشته شده است. انرژي v80و  w200الف( روي المپي اعداد  119

 روز است.( 30چند ژول و چند كيلق وات ساعت است؟ )هرماه  ؛مقرد استفاده عرار بگيرد

 است ؟ و ل شقد،تقان مصرفي آن چند وات v40 ب( اگر اين المپ به اختالف

 عبقر كند، چه اتفاعي رخ مي دهد؟ A4 ج( اگر از اين المپ شدت جريان

 ؟ارش شده در آن چند آمپر ساعت استبار الكتريكي ش ساعت روشن مي باشد. 2مدت  w20با تقان  v12يك المپ  120

wاي معمقلي نقشته شده است روي يك المپ رشته 121 w( , )100 . دانش آمقزي مقاومت اين المپ را باا اهام سانج    220

گيرد و با تقجه به رابطه اندازه مي
V

P
R


2

، باياد خيلاي   v220رسد كه تقان اين مقاومت باا بارق   به اين نتيجه مي 

 (93-باشد، كه روي المپ نقشته شده است. به نظر شما آيا نقشته اشكال دارد؟ تقضيح دهيد. )خرداد w100بيشتر از 

گياري كارده و مقادار آن را   را باا اهام سانج انادازه      v220و w100دانش آمقزي مقاومت رشته سيم داخل الماپ   122

/48 نش آمقز ديگر مقاومت را از رابطه. دابدست آورده است  4
v

R
P


2

را بدسات   484، محاسبه كرده و عادد  

 ؟ها در دو رالت چيستتفاوت مقاومتآورده است. تقضيح دهيد علت 

انارژي الكتريكاي   دعيقاه   30است. در مدت زماان   A10و شدت جريان آن  v200پتانسيل الكتريكي المپياختالف  123

 :   مصرفي را

 الف( بر رسب  ژول بدست آوريد.

 ب( بر رسب كيلق وات ساعت بدست آوريد.    

 مي باشد. A4 ي از آني عبقرجريان ،كنيمو ل مي v100 پتانسيلم داراي مقاومت، اختالف به دو سر يك سي 124

 الف( مقاومت سيم را بدست آوريد.

 ب( در مدت يك ساعت چند ژول و چند كيلق وات ساعت انرژي الكتريكي در آن مصرف مي شقد؟

عيمت انرژي مصرفي ماهانه ايان الماپ را از عارار هار كيلاق وات       نقشته شده است. w400و v100روي المپي اعداد 125

 ساعت روشن باشد. 3در  قرتي كه المپ در هر شبانه روز  ؛ريال رساب كنيد 50ساعت

 تجربي(-82گذرد.   )شهريقرماهمي A4جرياني به شدت  50 از مقاومت 126
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 ؟تانسيل دو سر مقاومت چند ولت استالف( اختالف پ

 ؟چند ولت است s60ب( انرژي الكتريكي مصرفي در مدت 

/mافزايش يايد و ضريب دمايي آن C200ج( اگر دماي اين مقاومت  . 61 8 باشد، مقدار مقاومت چناد اهام    10

 است؟

/mmطح مقطعسو  m5م ) آلياژ كرم و نيكروم ( به طقلدر دو سر يك سيم نيكرو 127 20 را  v200، اختالف پتانسيل 4

؟ ) نارژي دروناي تباديل ماي شاقد     الكتريكي در اين سيم به اايم. در هر نيم ساعت چند كيلق ژول انرژي برعرار كرده

 است.( m.610مقاومت ويژه نيكروم

شاقد. آهناگ تقلياد    اعمال مي mm1و شعاع مقطع  m30به دو سر يك سيم مسي به طقل  v17اختالف پتانسيل  128

)mانرژي گرمايي در سيم چند وات است؟   / . , )   81 7 10  (69-)سراسري خارج از كشقر تجربي  3

1)1700                                         2)100                                3)170                                     4)10 

ن ولت نقشته شده است و با همان ولتاژ روشن است. اگر به علات افات ولتااژ، تاقا     200وات و 100روي يك المپ اعداد  129

 (96-)سراسري تجربي     در د كاهش پيدا كند، افت ولتاژ چند ولت خقاهد بقد؟ 19 مپي الفمصر

1 )12   2 )19   3 )20   4 )88 

آب  kg15دعيقه دمااي   15و ل است، در مدت زمان  v130يك گرمكن الكتريكي، هنگامي كه به اختالف پتانسيل  130

دهد. مقاومت الكتريكي اين گرمكن چند اهم است؟ )فرض كنيد گرماي تقلياد شاده   افزايش مي  C60ي را به اندازه

بشقد و تنها  رف باال رفتن دماي آب مي آ

J

kgK
C   مي باشد.(4225

1)4                                    2)8                         3)6                         4)16 

 ک مولد ***ت –ای *** مدارهای تک حلقه
 الف(نيروي محركه الكتريكي را تعريف كنيد و رابطه آن را ذكر كنيد. 131

v/1ي يك باتري ب( نيروي محركه  است. يعني چه؟ 5

 خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.جاهاي  132

 گذرد.تي كه ............... از آن نميوع ،نيروي محركه مقلد برابر .............. دو سر مدار استالف(

 شقد.ند، ................. ناميده ميتا در مدار شارش ك ؛دهدكه مقلد به وارد بار الكتريكي مياي را انرژيب(

ماان  با تقجه به عانقن ژول و تعريف نيروي محركه الكتريكي، براي يك مدار تك رلقه، نشان دهيد عاانقن ولتاژهاا ه     133

 کتاب درسی( 4-2)تمرین عانقن پايستگي انرژي است؟  

ميدان الكترييك درون باتري از عطب مثبت به سمت عطب منفي است. تقضيح دهيد چرا وعتي از عطب مثبت باتري به  134

 رسی(دکتاب  5-2 فعالی )يابد؟ رويم، پتانسيل كاهش ميسمت عطب منفي آن مي

 از كلمات داخل پرانتز، كلمه  حيح را انتخاب كنيد. 135

 آن است. آرماني( برابر با نيروي محركه الكتريكي  –براي يك منبع )واععي  الف(اختالف پتانسيل ميان دو پايانه

 انرژي الكتريكي( است. –ب(يكاي كميت نيروي محركه الكتريكي همان يكاي )اختالف پتانسيل الكتريكي 

 j2باشد، به اين معناست كه انرژي الكتريكي هر كقلن بار الكتريكي در گذر از مقلاد   v2ي يك باتري ج(نيروي محركه

 يابد.افزايش ( مي –)كاهش 
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 عاعده رلقه )عانقن ولتاژها( را تعريف كنيد. 136

كند؟ علات را  نقر المپ چه تغييري مي kپيش بيني كنيد در  قرت بستن كليددر مدار شكل مقابل المپ روشن است.  137

 تقضيح دهيد.    

 

 

 بسته شقد:  kاگر كليد  ؛مي دهدالمپ روشن است و آمپرسنج شدت جريان مدار را نشان  ابتدا ،در مدار مقابل 138

 رياضي(    -88؟  )خردادماهشقدتغييري در روشنايي المپ ايجاد ميالف( چه 

 ؟است آسيب ببيندم عسمت مدار ممكن ب( كدا

 قان از اين آسيب جلقگيري كرد؟تج( چگقنه به كمك رئقستا مي

 

 پايانه منفي آن چند ولت مي شقد؟ پتانسيل ،را به زمين و ل كنيم v12اگر پايانه مثبت يك باتري  139

 جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. 140

 .......... و معادل با ........... است.الف( يكاي نيروي محركه 

هد دب( اگر پايانه هاي يك مقلد رافقط به دو سر يك ولت سنج با مقاومت زياد ببنديم ، عددي كه ولت سنج نشان مي 

 برابر ............. است.

 ج( وعتي يك باتري فرسقده مي شقد، مقاومت دروني آن ............ مي يابد.

 ليدي مقلد به دليل وجقد ............... در مقلد مصرف مي شقد و برابر .......... است.د( بخشي از تقان تق

شاقد. ايان   دارد، ................. ناميده ماي اي كه با انجام كار روي بار الكتريكي اختالف پتانسيل را ثابت نگه ميه( وسيله

دهاد و سابب شاارش    نسيل پايين تر به پتانسيل  ..... سقق ماي وسيله با  رف انرژي، بارهاي الكتريكي ......... را از پتا

 شقد.ها ميآن

اي با پتانسايل كمتار باه    دهد تا آن را از پايانهو( كاري كه منبع نيروي محركه روي وارد بار الكتريكي مثبت انجام مي

 شقد.الراً .............. ناميده مياي با پتانسيل بيشتر ببرد، ا طپايانه

يابد، بنابراين اگر مطابق شكل از پايانه منفي به سمت پاياناه  پتانسيل الكتريكي در جهت ميدان الكتريكي ....... ميي( 

 يابد.لكتريكي ....... مياايم و پتانسيل مثبت آن رركت كنيم، در خالف جهت ميدان رركت كرده

141 

 

 

       چرا؟     ولت سنج نشان مي دهد چه تغييري خقاهدكرد. در مدار شكل مقابل با بستن كليد، عددي كه ؛پيش بيني كنيد

 تجربی(  -81)شهریورماه 
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v/1اگر ولت سنجي كه مقاومت دروني آن خيلي زياد است را به دو سر يك باتري با نيروي محركه  142 و ل كنيم،  5

 چرا؟ دهد.چه عددي را نشان مي

 كه بتقان مقاومت دروني مقلد را اندازه گرفت؟ ،آزمايشي طراري كنيد 143

 (93-الف( تفاوت يك باتري نق و فرسقده با نيروي محرك يكسان چيست؟  )دي  144

 تقاند اتقمبيل را روشن كند؟نميفرسقده  باتري چرا ب(

 يابد؟افت پتانسيل باتري افزايش مي ،چرا با فرسقده شدن باتري علمي 145

 

v/1باتري علمي  8تقان با است. آيا مي v12نيروي محركه باتري اتقمبيل  146 شاقند،  كه به طقر متقالي به هم بسته ماي 5

 تقمبيل را روشن كرد؟ تقضيح دهيد.ا

بيشتر از مقاومت دروناي بااتري ناق    با رسم شكل، آزمايشي طراري كنيد كه نشان دهد مقاومت دروني باتري فرسقده  147

 کتاب درسی( 6-2)فعالی   است؟

1/ بار الكتريكي است. اگر v12انسيل پايانه هاي باتري اتقمبيلياختالف پت 148 كقلن از پايانه مثبت باه پاياناه منفاي     2

 كند؟اندازه و چگقنه تغيير ميي آن چه جابجا شقد، انرژي پتانسيل الكتريك

باشد، نيروي محركه مقلد چند ولات   A2و شدت جريان آن v60است. اگر ولتاژ مقلد w10تقان تلف شده درون مقلد  149

 است؟

هنگامي كه كليد باز است ولت سنج عددشقد. در يك آزمايش مداري مطابق شكل بسته مي 150

V9 دهد و زماني كه كليد بساته اسات، مقااديري كاه تقساط ولات سانج و        را نشان مي

است. مقاومت دروني اين بااتري چناد اهام     A1و V8شقد، به ترتيبآمپرسنج خقانده مي

    ریاضی( -90)خردادماه است؟  

 

بسته شقد ولت سنج متصل به  1است. هنگامي كه اين مقلد به طقر متقالي به مقاومت V54/1نيروي محركه مقلدي 151

 بيابيد.را نشان مي دهد. مقاومت دروني مقلد را  V40/1آن مقدار

                                   است. تعيين كنيد: 2در شكل روبرو، مقاومت دروني پيل 152

 الف(ولت متر و آمپرمتر چه اعدادي را نشان مي دهد؟

 ب( افت پتانسيل پيل را بدست آوريد.

 

 

 

 باشد.           1و مقاومت دروني آنV12در شكل مقابل، اگر نيروي محركه باتري 153

 الف(شدت جريان مدار

 ب(اختالف پتانسيل دو سر مقلد
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A/0و آمپرسنج عدد v4در مدار شكل مقابل، ولت سنج عدد  154 و همچناين   دهد. مقاومت دروني مقلاد را نشان مي 5

  ( 92-سبه كنيد. )خردادارا مح مقاومت خارجي مدار

 

                             در شكل مقابل؛                         155

 الف(تقان ذخيره شده در مقلد 

 ب(تقان مصرفي مقاومت دروني مقلد    

 Rج(تقان مصرفي در مقاومت

 

 

/در شكل مقابل، اگر آمپر سنج 156 A0  را نشان دهد.                                V4و ولت سنج 5

             Rالف(مقاومت

 Rب(تقان مصرف شده در

 ج(تقان تقليدي مقلد

 د(افت پتانسيل در مقلد

 ه(مقاومت دروني مقلد

 

 :دهد. مطلقب است محاسبهان ميرا نش v20و ولت سنج عدد A2در مدار شكل زير، آمپرسنج عدد 157

   تجربي(   -84؟                )شهريقرماهRالف( مقاومت

 و تقان تقليدي مقلد؟Rب(تقان مصرف شده در مقاومت

 ج( افت پتانسيل در مقلد؟

 مقاومت دروني مقلد؟د(
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 : kخقاهند داد؟ اگر كليد ولت سنج چه عددهايي را نشان ، آمپرسنج وزيردر مدار شكل  158

    الف( باز باشد. 

 ب( بسته باشد.

 

 

تاقان   ؛عباقر كناد   A18است و اگار جرياان   w10 تقان خروجي آن ،عبقر كند A5از يك باتري هنگامي كه جريان  159

 شقد.مي w15اش خروجي

 الف( نيروي محركه باتري و مقاومت داخلي آن را رساب كنيد.

 كند؟يچه جرياني از آن عبقر م ،)اتصال كقتاه(سيم بدون مقاومت به هم و ل كنيم ب( اگر دو سر اين باتري را با يك 

)Vكند. اختالف پتانسيل دو سر بااتري  كنيد كه مداري را تغذيه ميشاهده مييك باتري را م ،در شكل مقابل 160 را بار   (

V نمقدار رسب كميتهاي داده شده بدست آوريد و I( )     .را رسم كنيد   

 

161 

 

 

 

Vنمقدار I براي دو باتري A وB ها چه تشابه و چه تفااوتي باا هام دارناد.     شقد. اين باتريدر شكل مشاهده مي

    تقضيح دهيد؟   

 

 

باه مقاومات    Aمطابق شكل زير است. نسبت مقاومت دروني مقلدBو Aنمقدار ولتاژ بر رسب جريان براي دو مقلد 162

)، Bدروني مقلد )A

B

r

r
 چقدر است؟       
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را بدست  Bو  Aمطابق شكل زير است.  مقاومت دروني مقلدهايBو Aنمقدار ولتاژ بر رسب جريان براي دو مقلد 163

 آوريد.   
 

 ونمقدار تغييرات ولتاژ دو عطب باتري بر رسب شدت جريان عبقري از آن براي دو باتري مختلف در شكل هاي )الاف(   164

 به وچه تفاوتي با يكديگر دارند؟ )ب( نشان داده شده است. تقضيح دهيد اين دو باتري چه تشا

 

 
 

باه ترتياب چاه تغيياري      ،دهندكه ولت سنج وآمپرسنج نشان مي اعداديبابستن كليد، ؛ تقضيح دهيد در مدار مقابل 165

   تجربي(     -87)شهريقرماهخقاهند كرد؟ 

 

166 

 

 

 

 

 

ي ي داخل المپ( اسات. اگار شاعله   ي تنگستن )رشتهيك رشته Rدر شكل مقابل، مقاومت 

كنناد؟  فندك را زير اين رشته عرار دهيم، عددهاي آمپرسنج و ولت سنج چگقناه تغييار ماي   

   ریاضی( -88)شهریورماه تقضيح دهيد.

 

 

 

 

كناد در  در مدار شكل مقابل، وعتي كليد را مي بنديم، عدد ولت سنج، تغيير محسقساي نماي   167

 ریاضی(   -89)خردادماه دهد. علت را بنقيسيد.رالي كه آمپرسنج عدد جريان را نشان مي
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دهناد، چاه تغيياري    را كم كنيم. اعدادي كه ولت سنج و آمپر سانج نشاان ماي   Rدر مدار شكل مقابل، اگر مقاومت 168

 كنند. چرا؟     مي
  

 

 

اسات.   P1است، تقان مفياد مقلاد برابار     8در مدار روبرو، وعتي مقاومت رئقستا برابر  169

-)سراستری ریاضتی   شقد؟  P12مقاومت رئقستا را به چند اهم برسانيم تا تقان مفيد مقلد 

94)       

 

  دهد. مطلقبست:رو، كه تقان مفيد يك مقلد را بر رسب جريان عبقري از آن نشان مينمقدار روبهبا تقجه به  170

    ( 80)مشابه سراسری تجربی الف(مقاومت دروني مقلد              

 ب( نيرو محركه مقلد 

 

)مقاومات   rچند برابر تقان مصرفي مقاومات  Rدهد. تقان مصرفي مقاومترا نشان مي V18سنج رو ولتدر مدار روبه 171

             ( 90-)سراسری ریاضیسنج ناچيز است.( دروني مقلد( است؟ )جريان عبقري از ولت

1)/0 9                                                 2)10
9

          

3)9                                                      4)/4 5   

 كند؟افزايش دهيم، تقان مفيد مقلد چگقنه تغيير مي 3در مدار شكل زير، اگر مقاومت رئقستا را به تدريج از  فر تا  172

 يابد.                                                ( همقاره افزايش مي1

 يابد.( همقاره كاهش مي2

 يابد.                        ( ابتدا افزايش و سپس كاهش مي3

 يابد.( ابتدا كاهش و سپس افزايش مي4

 

دهد. مقاومت دروني و نيروي مقدار شكل زير، تقان مصرفي يك مدار تك رلقه را بر رسب شدت جريان آن نشان مين 173

 مطابق كدام گزينه است؟                       SIي مقلد به ترتيب از راست به چپ در محركه

1) , /4 1 6                                        2) , /5 1 6 

3),
5

4
8

                                             4) ,
5

5
8
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 *ای با بیش از یک مولد ***تک حلقه*** مدار 
ن ن در همه عسمتهاي مدار يكساا اي شدت جرياتقضيح دهيد چرا در مدار تك رلقه استفاده از عانقن پايستگي بار، با 174

 است؟

  در مدار شكل روبرو،         175

 الف( جريان گذرنده از مدار را بيابيد.   

Nب( M
V V ؟   چند ولت است 

Rج(تقان مصرفي مقاومت 
 چند وات است؟ 1

Rد(انرژي مصرفي مقاومت 
در مادت زماان    2

s20  چند ژول است؟ 

 

              ،در مدار مقابل 176

 را محاسبه كنيد.                              الف(عددآمپرسنج 

، Bو Aب( اخااتالف پتانساايل بااين دو نقطااه  

A B
V V( ) ؟چند ولت است  

 چند ولت است؟ 1ج(اختالف پتانسيل مقلد 

 چند ولت است؟  3د(اختالف پتانسبل دو سر مقلد 
 

    دهد.يك مدار الكتريكي را نشان مي،شكل مقابل 177

 الف( جريان الكتريكي مدار را بيابيد.

باشاد،   v5 برابار  Nاگر پتانسايل نقطاه   ب(

 ؟  است چند ولت Mپتانسيل نقطه 

 

 

    ریاضی( -95)شهریورماه    در مدار روبرو، 178

 چند اهم است؟   Rالف( مقاومت 

Aب(  B
V V   چند ولت است؟ 

 چند وات است؟   2ج(تقان تقليدي باتري 

  آخر فصل کتاب درسی( 13)تمرین  در مدار شكل زير، 179

B Bو Aدو نقطه الف(جريان مدار و اختالف پتانسيل بين AV V( )  .را محاسبه كنيد 

 چند وات است؟   2ب( تقان تقليدي مقلد



 وه فیزیکرنده: کارگهتیه کن فصل دوم: جریان الکرتیکی و مدار 2سواالت طبقه بندی شده فیزیک 

 
 مدیر: جواد عابدینی                                                                                      phy12                                                                 25@کانال تلگرام: 

 
 

 چند وات است؟   3ج(تقان مصرفي مقلد 

 

 و:   در مدار شكل روبر 180

 الف( جريان گذرنده از مدار را بيابيد.   

Dب( A
V V رياضي(-82؟  )شهريقرماهچند ولت است 

 

181 

 

 

 

 

 

 

Rالف( در مدار شكل مقابل، مقاومت 
 -81را تعياين كنياد.  )خردادمااه    3

  رياضي(

M Nو Nب( اختالف پتانسيل بين دو نقطه M
V V( )   .را بدست آوريد 

Rج(تقان مصرف شده در مقاومت 
 چند وات است؟   1

 چند وات است؟  2د(تقان مصرفي در مقاومت داخلي باتري

 چند وات است؟  2ه( تقان ورودي به باتري 
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  :  ن در مدار شكل مقابل، مطلقب استبا تقجه به جهت جريا 182

 ؟ 2نيروي محركه  الف( مقدار

M Nو  Nب( اختالف پتانسيل در نقطه M
V V( )  

Rانرژي مصرفي در مقاومت ج(
 چند ژول است؟   دعيقه 1در مدت  1

 

 

 

 

 

 رياضي(     -87:  )شهريقرماهدر مدار مقابل 183

 ؟                                                                                                       چند ولت است Aالف( پتانسيل نقطه

 ؟است ند ولتچ 1ينيروي محركهب( 

Rج( در مدت يك دعيقه، چند ژول انرژي در مقاومت
2 

 شقد؟مصرف مي
 

R، اگر انرژي مصرف شده در مقاومت در مدار شكل مقابل 184
 است:باشد. مطلقب  j40برابر  s10در مدت زمان  4

     ؟  چند ولت است A( پتانسيل نقطهالف

 ؟       چند ولت است 2ي نيروي محركه(ب

     كدام ضد مقلداند؟ها مقلد و ج(كدام يك از باتري

 چند وات است؟   1ج(تقان مفيد )خروجي( مقلد 
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 رياضي(     -87:  )شهريقرماهدر مدار مقابل 185

 ؟                                                                                                       چند ولت است Aالف( پتانسيل نقطه

 ؟است ند ولتچ 1ينيروي محركهب( 

در  ج( در مدت يك دعيقه، چند ژول انارژي 

Rمقاومت
 شقد؟مصرف مي 2

 

 

 

  .  باشدمي w60(؛ 3در مدار روبرو، تقان تقليدي باتري ) 186

B ،Bو  Aپتانسيل نقطهاختالف الف( A
V V( ) 

    چند ولت است؟

Rب(تقان مصرفي در مقاومت
 چند وات است؟   4

 چند وات است؟   1ج(تقان ورودي در مقلد 

 

 

 

 

 (93-باشد. )خرداد مي A2در مدار شكل زير، جريان در جهت داده شده  187

 چند ولت است؟    Aالف( پتانسيل الكتريكي نقطه 

Rب(تقان مصارف شاده در مقاومات    
چناد وات   2

 است؟  

ج(تقان ذخيره شده به  قرت شايميايي در بااتري   

 چند وات است؟ 3

 چند وات است؟ 3د(تقان ورودي به باتري 

 1ه(تقان تقليدي، مصرفي و خروجي )مفيد( بااتري 

 به ترتيب چند وات است؟ 
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aدر مدار شكل مقابل،  188 b
V V v 12 باشد.  مي 

Rجريان مدار و انرژي تلف شده در مقاومت الف(
 را بيابيد. 3

Rب(مقاومت 
 چند اهم است؟   4

 ( چند وات است؟  1شده در مقلد ) ج( تقان تلف

dد( a
V V چند ولت است؟  

Rاگر انارژي مصارفي مقاومات     ،در مدار شكل روبرو 189
باشاد. فارض كنياد     j360دعيقاه برابار    1در مادت زماان    2

 
1 2 Aو  3 B

V V v   باشد.     20

 جهت  جريان رلقه را بيابيد. و الف(اندازه

  چند ولت است؟    2ب(

 چند وات است؟ 3تقان مصرف شده در مقلد  ج(

چناد   3د(تقان شيميايي تقليد شاده در مقلاد   

 وات است؟

 

 

 

 

 

I(پاسخ: الف A1  ب(      در جهت ساعتگردوv/
2

9 P(ج            5 w/
3

4 P(د        5 w 
3

4                         

mj/0ي ( به اندازه1رين عبقر از مقلد ) c10اگر انرژي پتانسيل الكتريكي بار  ،در مدار شكل روبرو 190 كااهش   05

 يابد،  

 الف(اندازه و جهت جريان را بيابيد.

  چند ولت است؟    2ب(
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Rدر مدار شكل زير، اگر تقان مصرفي در مقاومت   191
 باشد.   w36برابر  1

 چند ولت است؟1الف( اختالف پتانسيل دو سر مقلد

 چند وات است؟    2ب(تقان ورودي به مقلد 

 چند وات است؟ 1الف(تقان تقليد شده تقسط مقلد 

 

 

 

 

 

vپاسخ: الف( v
1

Pب(         34 w
2

P(ج            24 w
1

72          

        

دهاد/  ر مي.... )به مدا( در هر ثانيه ........ ژول انرژي ......2 فر است. باتري شماره )ها در مدار زير، مقاومت دروني باتري 192

 گيرد(.دهد/ از مدار مي( در هر ثانيه ........ ژول انرژي ........ )به مدار مي3گيرد( و باتري شماره )از مدار مي

 

 

 *** وازیم –ها، متوالی بستن مقاومت*** به هم  

 شكل و محاسبه رابطه به هم بستن مقاومت ها را به  قرت سري )متقالي ( بدست آوريد.با رسم  193

 با تقضيح كافي رابطه مقاومت معادل در اتصال متقالي مقاومت ها را بدست آوريد. 194

 با رسم شكل و محاسبه رابطه به هم بستن مقاومت ها را به  قرت مقازي بدست آوريد. 195

TI كه درستي رابطهآزمايشي طراري  196 I I I   1 2  9-2)فعالیت   را نشان دهد. )رسم شكل الزاماي اسات.(   ، 3

 کتاب درسی(

 اين عاعده بر اساس كدام عانقن فيزيكي استقار است؟ عاعده انشعاب را بيان كنيد. 197

 شقد؟شقد، مقاومت معادل كمتر مي ها به طقر مقازي هر عدر تعداد مقاومت ها بيشترنشان دهيد در اتصال مقاومت 198
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)تمترین  كند؟ ها چه تغييري ميبنديم، نقر هر يك از المپرا ميkاند، هنگامي كليد ها مشابهدر مدار شكل مقابل المپ 199

   کتاب درسی( 32

 

 

 

 

 باشد. V100ل مجمقعهاند، اگر اختالف پتانسيبه هم بسته شده سرياهمي به طقر 5و 3، 2سه مقاومت  200

 الف(مقاومت معادل مجمقعه را بيابيد.                                                                         

 ب(اختالف پتانسيل دو سر هر مقاومت را بيابيد.

 ج(تقان مصرفي هر مقاومت چند وات است.

 کتاب درسی(   5-2)تمرین باشد،  13در شكل مقابل، اگر مقاومت معادل  201

 چند اهم است؟ R3الف( مقاومت 

 دهد، چند آمپر است؟ب( عددي كه آمپرسنج نشان مي

 ج( ولتاژ هر مقاومت چند ولت است؟ 

هااي مصارفي   د(نشان دهيد تاقان خروجاي بااتري باا مجماقع تاقان      

 برابر است؟  R3و  R1 ،R2هاي مقاومت

 

 و ل شده است. v9و به اختالف پتانسيل اند مپ به طقر متقالي به هم بسته شده، چهار الكل مقابلدر ش 202

      سر مجمقعه را بدست آوريد.     الف( مقاومت معادل دو

 ب( جريان عبقري از مدار را رساب كنيد.

 المپ را رساب كنيد. ج(ولتاژ هر

 

 کتاب درسی( 21)تمرین كنند؟ ها به  قرت مقازي استفاده ميچرا در سيم كشي منازل و يا اتقمبيل 203

 

تفااعي  اهاا بساقزد، تقضايح دهياد چاه      اند. اگر يكي از المپهاي يك درخت زينتي، به طقر متقالي متصل شدهالمپ 204

 کتاب درسی(  21رین تجربی، تم -89)شهریورماه  افتد؟مي
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در سيم پايين سمت راست چيسات؟   Iدهد. بزرگي و جهت جريان شكل زير بخشي از يك مدار الكتريكي را نشان مي 205

 کتاب درسی(   23)تمرین 

 

كند. با استفاده از رابطه تقضايح  دهد، چه تغييري ميدر مدار شكل روبرو، با بستن كليد، عددي كه آمپرسنج نشان مي 206

 (   ریاضی -90)شهریورماهدهيد.  

 

 

 

 

اند و هر المپ با كليدي همراه است. بررسي كنيد با بستن در شكل مقابل، تعدادي المپ به طقر مقازي به هم و ل شده 207

پایان  24)تمرین كنند؟ كليدها يكي پس از ديگري اعدادي كه آمپر سنج و ولت سنج نشان مي دهند، چه تغييري مي

 فصل کتاب درسی(  

  

 

 

 

 

 

 

 باشد.  v150اند. اگر اختالف پتانسيل مجمقعههبه طقر مقازي بسته شد 3و 2 و 6 سه مقاومت 208

 الف(مقاومت معادل مجمقعه را بيابيد.

 ب(اختالف پتانسيل دو سر هر مقاومت چند ولت است؟

 جريان هر مقاومت چند آمپر است؟ج(شدت 

 د(تقان مصرفي هر مقاومت و تقان مصرفي كل را محاسبه كنيد.
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/در شكل مقابل، اگر مقاومت معادل  209 1    کتاب درسی( 6-2)تمرین باشد،  6

 چند اهم است؟ R3الف( مقاومت 

 دهد، چند آمپر است؟ميب( عددي كه آمپرسنج نشان 

 ج( جريان هر مقاومت چند آمپر است؟  

 R1 ،R2هاي هاي مصرفي مقاومتد(نشان دهيد تقان خروجي باتري با مجمقع تقان

 برابر است؟   R3و 

 

R در شكل مقابل، 210  1 R و4  2  مي باشند. 6

 الف(مقاومت معادل چند اهم است؟

 باشد، شدت جريان هر مقاومت را بدست آوريد؟R1،V24ب(اگر اختالف پتانسيل

 ج( جريان كل مدار چقدر است؟

 

را باه كماك    ACآوريام و دو سار عطار   به  قرت يك رلقه در ماي  ،را مانند شكل 20به مقاومتسيم يكنقاختي  211

 رياضي(-86:  )شهريقرماهكنيمدو پايانه يك باتري متصل ميهاي رابط به سيم

                  را بيابيد.                          Cو  A الف( مقاومت معادل بين دو نقطه

 ؟است ند ولتدهد، نيروي محركه باتري چرا نشان  A2ب( اگر آمپرسنج

B ،Aو Aاختالف پتانسيل دو نقطهج(  B
V V( ) ؟چند ولت است 

           

. مقاومت معاادل باين دو نقطاه    بنديماست، مداري مانند شكل مقابل مي 20يك سيم فلزي كه مقاومت هر متر آنبا  212

A وB  .را محاسبه كنيد( )  رياضي(    -87)ديماه  3
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 کتاب درسی( 11-2)مثالدر مدار شكل روبرو،    213

 الف( مقاومت معادل

 دهد، چند آمپر است؟ب(جرياني كه آمپرسنج نشان مي

 را بيابيد؟   R1و تقان مصرفي مقاومت  R2ج(ولتاژ مقاومت 

 عاعده انشعاب، جريان عبقري از باتري را بيابيد.د( به كمك 

A/0آل مقدار در مدار شكل مقابل، اگر آمپرسنج ايده 214 )ي باتري را نشان دهد، نيروي محركه 1  چند ولت است؟  (
 

  است. A2در مدار شكل مقابل، شدت جريان در جهت نشان داده شده  215

ي الف(نيروي محركه
 چند وات است؟      2

ب(تقان خروجي مقلد 
 چند وات است؟   1

v R R r r( , ?, , / )         
1 2 1 2 1 2

12 4 0 5 

 

 

 

 

 

 رساب كنيد:؛ دهدرا نشان مي A2آمپرسنج عدد ،در مدار شكل مقابل 216

                                            R2 الف( مقاومت

 ب( شدت جريان عبقري از هر مقاومت  

 در هر دعيقه R1 صرفي در مقاومتج( انرژي م
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 در مدار شكل مقابل، 217

 چند آمپر است؟         ؛دهددر مدار شكل مقابل نشان ميآل، ايدهكه آمپرسنج عددي الف(

 ب( جريان عبقري از هر شاخه را رساب كنيد.  

 چند ولت است؟ 1ج( ولتاژ مقلد 

Rد(تقان مصرفي مقاومت 
             چند وات است؟   1

 

 

 

است. تقان مصرفي  A2دهد، برابر آل نشان ميجرياني كه امپرسنج ايده 218

Rدر مقاومت 
 (89-چند وات است؟ )خردا 2

 

 

    با چند آمپر است؟ برابرIدر اين رالت و مقلد بيشينه شقد خروجي ازتا تقان ، اهم باشد چند Rمقاومت زير، مدار در 219

                  (97-)سراسری ریاضی     8/4و3 (2                         12( فرو1

 4/2و4( 4                              4و4( 3
 

220 
2باشند. را ل كربني مي 2Rو  1Rهاي در مدار شكل زير، مقاومت

1

V

V
آل اياده  2Vو  1Vهااي  سنجكدام است؟  )ولت 

    ( 96-چی )قلم  است.( 6و آبي =  3، نارنجي = 2، عرمز = 1هستند و عهقاي =

1)1
2
                                           2)2  

3)1
3
                                        4)3   
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)ختارز  دعيقه، چند كيلق وات ساعت است؟   90با تقجه به جدول داده شده، انرژي الكتريكي مصرفي در مدار در مدت  221

  (  94-اش کشور تجربی 

1)54/0                            2)15                        

3)40/5                            4)15/0 

 

در شكل زير، تعدادي المپ مشابه به طقر مقازي به هم متصل شده اناد و هار الماپ باا      222

( چگقنه 1كليدي همراه است. اگر كليد هاي باز را يكي پس از ديگري ببنديم، نقر المپ )

 كند؟        تغيير مي

 يابد.( افزايش مي2كند.                    ( تغيير نمي1

 يابد.( پس از بستن چند كليد افزايش و سپس كاهش مي4يابد.                  مي( كاهش 3

 

 

ي آنهاا جرياان   اند و از مجمقعهبا عطر مقطع و طقل مساوي به طقر مقازي به  هم بسته شده Bو  Aدو سيم رساناي  223

/ A4 A/چند آمپر است؟ ) Aكند. شدت جريان در سيمعبقر مي 5 m   81 6 A/و 10 m   85 6 10)   

1)/4 5                       2)/3 5                    4)/2  (91-)سراسری ریاضی        1(4                       25

Aدر مدار شكل زير،   224 BV V   چند ولت است؟ 

1 )6/2                                         2 )8/3                                           

3 )7/2                                         4 )8/2          

 

 

 اربرد قوانین کیرشهوف ***ک -*** مقاومت معادل
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 تجربي(-88)خردادماه   را بدست آوريد. Bو  Aي نقطهدر هريك از شكلهاي زير مقاومت معادل، بين دو نقطه  225

 

 را بدست آوريد. Bو  Aي در شكلهاي زير مقاومت معادل بين دو نقطه 226

را بدسااااات آورياااااد. Bو  Aي در شاااااكلهاي زيااااار مقاومااااات معاااااادل باااااين دو نقطاااااه 227
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  کتاب درسی( 7-2)تمرین    است. 8ي هر مقاومت در شكل روبرو،اندازه 228

 چقدر است؟  Hو  Fهاي الف( مقاومت معادل بين نقطه

 چقدر است؟ Gو  Fهاي ب( مقاومت معادل بين نقطه

 

 

كه دو رشته فيالمان دارد، مطابق شكل باراي كاار در ساه تاقان      v100يك المپ سه راهه  229

و  w50مختلف شاخته شده است. كمترين و بيشترين تقان مصرفي اين الماپ باه ترتياب    
w250 کتاب درسی( 15-2)مشابه مثال ها را بدست آوريد؟ است. مقاومت هر يك از رشته   

 

 

 

 

 آخر فصل کتاب درسی( 29)تمرین   در مدار شكل روبرو،  230

 الف(مقاومت معادل

   R3ب(ولتاژ مقاومت 

  R2ج(تقان مصرفي در مقاومت 
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   ریاضی(-87)خردادماه  ؛در مدار شكل مقابل 231

 ؟شدت جريان در شاخه ا لي چقدر استالف( 

B ،Aو Aب( اختالف پتانسيل دو نقطه  B
V V( )  چند

 ؟               ولت است

 

 

 
 

 در مدار شكل زير، ولتاژ و جريان گذردنده از هر مقاومت را بيابيد.       232

 

 

 

 

 

 

 

 

ab(Vباشاد، اخاتالف پتانسايل كال مادار     مي V30، برابر  2در شكل مقابل، اختالف پتانسيل مقاومت 234 و جرياان   (

 را بيابيد. 10مقاومت

 

 

 

است. اگر مقاومت دروناي مقلاد نااچيز باشاد؛ نياروي       A1دهد،در شكل مقابل، شدت جرياني كه آمپر سنج نشان مي 235

 را بيابيد؟           12محركه مقلد و جريان گذرنده از مقاومت
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 در مدار شكل مقابل، مطلقب است: 236

 الف( مقاومت معادل                       

 چند آمپر است؟9ب( جريان عبقري از مقاومت

 

 

 گذرد؟ اي ميدر شكل زير، هنگامي كليد بسته شقد، چه جرياني از هر المپ رشته 237

 

 

 

 

 اند. اي از مقاومتها به هم و ل شدهدر مدار شكل مقابل، مجمقعه 238

 الف(مقاومت معادل و شدت جريان كل را در مدار بدست آوريد.

 چند ولت است؟ 4ب(ولتاژ مقاومت

 چند وات است؟3ج(تقان مقاومت

    در شكل مقابل: 239

   مدار را بدست آوريد. الف(مقاومت معادل

 باشد، اختالف پتانسيل كل مدار را بيابيد. A2 برابر R1 ب(اگر شدت جريان 

 چند وات است؟ R3 ج(تقان مصرفي مقاومت

 

 چند آمپر است؟    I باشد،  w16برابر R2 كل مقابل، اگر تقان مصرفي مقاومتدر ش 240
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 در مدار شكل زير،          241

 الف( مقاومت معادل را بيابيد.

 چند آمپر است؟  2و 15هاي ب(جريان عبقري از مقاومت

 

 

 

 

 

 

 

 در مدار شكل زير،             242

 الف( مقاومت معادل را بيابيد.

 چند آمپر است؟  10و 15هاي ب(جريان عبقري از مقاومت

 

 

 
 

Aدهد. اگر شكل مقابل، بخشي از يك مدار الكتريكي را نشان مي 243 C
V V v  Aباشد، مقدار  5 B

V V    چناد ولات

 است؟  
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چند ولات   Aباشد، پتانسيل نقطه  v13برابر  Bدهد. اگر پتانسيل نقطه شكل مقابل، بخشي از يك مدار را نشان مي 244

 است؟  
 
 
 
 
 
 

B  ،Bو  Aاختالف پتانسيل نقاط  الف( دهد.شكل مقابل، بخشي از يك مدار را نشان مي 245 A
V V( )  ولت است؟چند 

qبار  اگرب(  c 2  ازA  بهBكند؟برود، انرژي پتانسيل الكتريكي آن چقدر و چگقنه تغيير مي 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bشكل زير عسمتي از يك مدار الكتريكي است.  246 A
V V  كنيد.را محاسبه 

 

 (2)آشمون گزینهچند اهم است؟  Bو  Aي ي نشان داده شده در شكل، بين دو نقطهمقاومت معادل شبكه 247

1)10                                        

2)20  
3)30                                      

4)40 

 

 

 چند اهم است؟ )آزمقن سنجش( Bو  Aيمقاومت معادل بين دو نقطه 248
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1)10                                             2)16  
3)20                                           4)21  
 

 

 كند؟چند اهم تغيير مي Bو Aدر مدار مقابل، ابتدا كليد باز است. اگر كليد بسته شقد، مقاومت معادل بين 249

1)/0 4                                2)2            

3)/2 6                               4)4      
     (92-کشور)سراسری ریاضی خارز اش 

 

 

 

 

 چند اهم است؟ Bو Aيرو، ابتدا كليد باز است. اگر كليد بسته شقد، مقاومت معادل بين دو نقطهدر مدار روبه 250

1)/0 25                                         2)/0 5        

3)/0 75                                       4)/1 25    

 (93-)سراسری تجربی خارز اش کشور
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1در شكل زير، عسمتي از يك مدار الكتريكي است، تقان مصرفي مقاومت  251
R       3چناد برابار تاقان مصارفي مقاومات

R 

  است؟  

1)1                                        2)6  
3)9                                      4)36   

 (97-)سراسری ریاضی خارز اش کشور 

 

 

 (69-)سراسري تجربي تا ولت سنج عدد  فر را نشان دهد؟ ،چند اهم شقد Rرو، مقاومت در مدار روبه 252

1 )25/1         

2 )5/1 

3 )5/2 

4 )3 

 

Rچند برابر تقان مصرفي مقاومت R4در مدار زير، تقان مصرفي مقاومت  253  (59 -است؟  )سراسري تجربي 1

1   )2                                         2)4                                                   

3)6                                            4)8 

 

 

254 
تبديل شقد، شدت جريان عبقري از باتري  1n به nرو، اگر در مدار روبه

16
15
    كدام است؟ n .شقدبرابر مي 

 (96-)سراسري تجربي       5( 1

2 )4 

3 )3 

4 )2 

 

 

 

Iرو، در مدار روبه 255  (93-چند آمپر است؟ )سراسري تجربي   
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1)2                                                 2)4         

 ( فر  4                                                6(3

 

 

 

Rرو،تقان مصرفي مقاومتدر مدار روبه 256 1
 (92-چند وات است؟ )سراسري تجربي 

1)1
2

                                                 2)1
3
  

3)1
6

                                                 4)2
3
  

 

 

 

 

 گذرد، چند آمپر است؟  باشد، جرياني كه از مقلد مي A2گذرد برابر مي 4رو، اگر جرياني كه از مقاومتدر مدار روبه 257

 (90-)سراسري تجربي   3(2                                   1(1

3)4                                 4)6   
 

 

 

 

 

 

 دهند؟ سنج آرماني چه اعدادي را به ترتيب نشان ميرو، آمپرسنج و ولتدر مدار روبه 258

   10v -( فر 2 فر                        –( فر 1

3)1A -9v                        4)1A -10v                      

 (97-)سراسري رياضي خارج از كشقر 
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هاي اتصال نااچيز  چند آمپر است؟ )مقاومت الكتريكي سيم Bو Aرو، جريان عبقري از سيم اتصال بيندر مدار روبه 259

 است.( 

 (   90-)سراسري رياضي      1(2( فر                                                 1

3)4                                                    4)3   
 

 

Rرو، مقاومات در مدار روبه 260 چناد اهام باشاد تاا      1

آمپاار را نشااان دهااد؟   A ،2آلآمپرساانج ايااده

 (      91-)سراسري تجربي خارج از كشقر

1)3                                                 2)4  
3)9                                                 4)10  
 

 

 

 پتانسيل دوسر مقلدچند ولت است؟ وات باشد،اختالف 8اهمي برابر  2درشكل زير،اگر تقان مصرفي مقاومت  261

                         (97-)سراسري تجربي        9( 2                                     12( 1

3  )8                                    4 )6 

 

1A  ،2 هايآمپرسنج مدار زير، در 262
A  3و

A هايبه ترتيب جريانA20،A12وA9 

Rدهند.از مقاومترا نشان مي
)سراساري    كناد؟ جريان چند آمپر عباقر ماي   7

   (97-رياضي 
1 )3                                    2  )4                                    

3)8                                    4)11 
 

 

 

و v12آمپرسنج به ترتيب ولت سنج و است.اگر5مقاومت آمپرسنج و k10شكل زير،مقاومت ولت سنج در-174 263
A/0     چند وات است؟ Rرا نشان دهند،تقان مصرفي مقاومت 1

                    (97-)سراسري رياضي       5/1( 2                                   15/1( 1

3 )5/11                                 4)15 
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چندد   Bو  Aی ، مقاومت معادل بین دو نقطه Kدر مدار شکل زیر، پس از بستن کلید 264

 (   95-چی )قلماهمی هستند.(  2ها ی مقاومتشود؟ )همهبرابر می

1)
3
2

                                               2)
2
3

  

3)
3
8

                                               4)
4
3

  

 

     (69-چی )قلمبرابر با چند اهم است؟  Bو  Aیدر شکل زیر، مقاومت معادل بین دو نقطه 265

R(2(صفر                                                 1
2

    

3)R2
3

                                                4)R2 

 

 (96 -2)گزینهشود؟ چند برابر میBو  Aدر شکل مقابل، اگر کلید بسته شود، مقاومت معادل بین  266

1)
5
6

                                                       2)2
3

    

3)3
4

                                                       4)
4
5

  

 

 

 

 

 

 

دهند بر رسب واراد  آل به ترتيب از راست به چپ نشان ميدر مدار شكل زير، اعدادي كه ولت سنج و آمپرسنج ايده 267

 اند؟كدامSIهاي

                   5/0،  9( 2،  فر                                    12( 1

3 )9  ،1                                        4 )12  ،1   
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آل نشدا   سدنج ایدد   سنج را با هم عوض کنیم، اعددادی کده آمپرسدنج و ولدت    در مدار شکل زیر، اگر جای آمپرسنج و ولت 268

    (95-چی )قلم دهد، به ترتیب از راست به چپ چگونه تغییر خواهند کرد؟ می

 افزایش ، افزایش                                   (2                                     افزایش، کاهش  (1

           کاهش، افزایش  (4           کاهش، کاهش                               (3

 

 

 

 است. توا  تولیدی مولد چند وات است؟  7ها مشابه هستند و مقدار هر کدام برابر در مدار مقابل، تمام مقاومت 269

     (95-چی )قلم       196(2                                                112(1

3)224                                               4)560  

 

 

 

     (95-چی )قلمبرابر با چند ژول است؟   s4در مدت  R4در مدار شکل زیر، انرژی تلف شد  در مقاومت  270

1)36                                              2)32    

3)30                                               4)24  

 

 

 

 

برابر با چند اهدم   Rدهد. در این صورت مقاومت الکتریکی را نشا  می v38آل عدد سنج اید در مدار شکل زیر، ولت 271

   (95-چی )قلماست؟ 

1)30                                             2)20                  

3)40                                             4)60  

 

 

 

دهد نسبت به آل نشا  میبسته شود؛ عددی که ولت سنج اید  kباز است، اگر کلید kدر مدار شکل زیر، در ابتدا کلید  272
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       (95-چی )قلمشود؟ حالت اول چند برابر می

1)1
4

                                                    2)4  

3)2                                                      4)1
2
  

 

 ( 95 -2)گزینهچند ولت است؟   3ی مولد در مدار شکل زیر، نیروی محرکه 273

1)1                                             2)4    

3)3                                          4)2   
 

 

 

 

 (59 -2)گزینه ی باتری چند ولت است؟ را نشا  دهد، نیروی محرکه v4سنج عدد در مدار شکل زیر، اگر ولت 274

1)10                                                              2)20      

3)/6 25                                                      4)/12 5  

 

/آل عدد در مدار شکل زیر، آمپرسنج اید  275 A1 -چتی  )قلتم چندد وات اسدت؟    2دهد. توا  ورودی مولدرا نشا  می 5

95)   

1)20                                                2)18   

3)24                                               4)16  

 

 

 (  95- 2ینه، مشابه گز95-چی )قلمدهد، چند آمپر است؟   آل نمایش میدر مدار شکل زیر، مقداری که آمپرسنج اید  276
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1)/2 4                                        2)/0 4     

3)2                                               4)3  
 

 

 

/آل هسدتند. اگدر آمپرسدنج عددد     سنج اید در مدار شکل مقابل، آمپرسنج و ولت 277 A0 سدنج چده   را نشدا  دهدد، ولدت    6

  (95- 2گزینه )دهد؟   مقداری را نشا  می

1)18                                                 2)24                    

3)30                                                4)36  

 

 

  (59- 2گزینه )چند ولت است؟    ی باتری را نشا  دهد، نیروی محرکه v5سنج عدد در مدار شکل مقابل، اگر ولت 278

1)/5 5                                                 2)/10 5                    

3)18                                                        4)20  

 

 

  (95- 2گزینه ) دهد؟ آل چند آمپر را نشا  میدر شکل مقابل، آمپرسنج اید  279

1)1                                                         2)/1 5    

3)/0 5                                                4)/0 75  

 

 

آل عدد سنج اید باز باشد، ولت k2بسته و کلید  k1اگر در مدار شکل زیر، کلید  280

V1  و اگر کلیدk1  باز و کلیدk2 آل عدد سنج اید بسته باشد، ولتV2    را نشا

V)دهد. حاصل می V )2   کدام است؟   1

1)1                                                     2)1                   (96-چی )قلم   

3)2                                                   4)2  
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اسدت. افدت پتانسدیل     A2گذرد، اُهمی می 2و شدت جریانی که از مقاومت  v15ی مولدمحرکهدر مدار شکل زیر، نیروی  281

   (96-چی )قلمدر مولد چند ولت است؟ 

1)1                                                   2)2  
3)3                                                4)4  
 

 (96-چی )قلمشود؟  دهد، چند برابر میآل نشا  میبشته شود، عددی که آمپرسنج اید  kدر مدار شکل زیر، اگر کلید  282

1)3
2

                                                      2)2
3

    

3)
3
5

                                                     4)5
3

  

 

Aاگر در مدار شكل زير،  283 B
V V v 12  وA C

V V v  Aباشد، را ل 4 D
V V بر رسب ولت كدام است؟ 

 (96-)علم چي   10(2( فر                                 1

3)14                                  4)2   
 

شكل مقابل، بخشي از يك مدار الكتريكي را نشاان   284

Aدهد. در اين شكل مي B
V V  چند ولت است؟ 

1)17                               2)12  
3)17                               4)5   
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ي باشد، پتانسيل نقطاه  v13برابر  Bي دهد. اگر پتانسيل نقطهشكل مقابل، بخشي از يك مدار الكتريكي را نشان مي 285

A  چند ولت است؟ در اين شكلA B
V V  (95-2چند ولت است؟ )گزينه 

1)10                               2)20        

3)15                               4)35   

 

 

 

 

 *** تحلیل مدارهای الکتریکی ***

هاا رخ  چاه تغيياري در ناقر الماپ     Sبا بستن كليد اند.شكل، در يك مدار متقالي بسته شدهسه المپ مشابه مطابق  286

 ت.(  مقاومت دروني باتري ناچيز اس)د؟ دهمي

 

 اند. نقر هر يك را از المپها را با يكديگر مقايسه كنيد.مپ مطابق شكل به يكديگر و ل شدهچهار ال 287

 

 

 

 

 

 جربی(ت -88)شهریورماهاند.    يكسان و اختالف پتانسيل ها مساويها پدر مدارهاي شكل مقابل، الم 288

( )ساري ياا ماقازي    نقر المپ در كدام مادار  ،الف( با ذكر دليل بنقيسيد

   بيشتر است؟

دام مدار الماپ ديگار نياز خاامقش     در ك ،ب( اگر يكي از المپها بسقزد

 ؟شقدمي
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يج اگار باه تادر    ال هساتند. كل روبرو، ولت سنج وآمپرسنج ايدهدر مدار ش 289

 پيش بيني كنيد:     رركت دهيم. Bبه سمت  Aلغزنده رئقستا را از 

     تجربی(-88)خردادماه  كند؟الف( مقاومت معادل چه تغييري مي

چاه   ،دهناد ها نشان ميها و آمپرسنجب( مقدارهاي كه هر يك از ولت سنج

 كنند؟   تغييري مي

 

           

 دهايم. ي رئقستا را به طرف چپ رركت ميدر مدار شكل مقابل، لغزنده 290

كنناد؟  چه تغيياري ماي  ولت سنج و آمپرسنج  هايبا اين عمل، خقانده

   ریاضی(-84)شهریورماهتقضيح دهيد. 

 

 

 -85كنناد. تقضايح دهياد. )ديمااه    آمپرسنج و ولت سنج چه تغييري مي هايخقانده k ، با بستن كليددر شكل مقابل 291

    رياضي( 

 

 

 

رركت داده شقد. اعداد ولات سانج و آمپرسانج     Bبه مقععيت  Aدر مدار شكل مقابل، هنگامي لغزنده از مقععيت  292

 (    89-كنند؟  )خردادآل چگقنه تغيير مي ايده

 

 

 

اند. اگر كلياد  آل در مداري به هم متصل شدهسنج و آمپرسنج ايدهدر شكل روبرو، دو مقاومت مشابه، مقلد، كليد، ولت 293

k ( 39-كامل كنيد. )خرداد« افزايش، كاهش، ثابت»هاي خالي را با كلمات را ببنديم، خانه 
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)مشاابه   كنناد؟  تغييار ماي  ها چگقناه  سنجدهيم، اعداد ولتميتدريج كاهش را به R1در شكل مقابل، مقاومت متغير 294

 (94سراسري تجربي 

 

                 

 

 

،  95مشابه رياضي ) كند؟دهند، چه تغييري ميگيرها نشان مي، اعدادي كه اندازهKدر مدار شكل روبرو، با و ل كليد 295

 (86سراسري تجربي 

 

              

 

 

 

 

 كند؟  نقر هر المپ چگقنه تغيير مي Kدر مدار شكل زير، با بستن كليد 296
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دهند، چاه  ( نشان مي2( و )1دهيم. اعدادي كه ولت سنج )در مدار شكل مقابل، مقاومت رئقستا را به تدريج افزايش مي 297

 كنند؟            تغييري مي

 

 

 

 

 

 

 

-)سراسري تجرباي  به ترتيب چگقنه تغيير مي كنند؟ I1 وIببريم،  Bبه سمت  Aاز لغزندۀ رئقستا رااگر درشكل زير، 298

97) 

 ( افزايش ،كاهش                     2                         ( كاهش ،كاهش       1

 ش(افزايش،افزاي4                   ( كاهش،افزايش            3

 
 

  Vدهد و اختالف پتانسيلي كه ولت سنج نشان مي Aشدت جرياني كه آمپرسنج 2Rزير، با افزايش مقاومتدر مدار  299

   (          95-به چپ(  )سراسري رياضي  كنند؟ )به ترتيب  از راستيير ميدهد، چگقنه تغنشان مي

 كاهش                               –كاهش  (1

 افزايش                    –( كاهش 2

 افزايش                          –( افزايش 3

 كاهش  –( افزايش 4

 

 

Rرو، اگر مقاومت متغير در مدار شكل روبه 300 را به تدريج افزايش دهيم، افت پتانسيل در مقلد، و اخاتالف پتانسايل دو    1

Rسر   (93-كنند؟ )از راست به چپ(  )سراسري رياضيبه ترتيب چگقنه تغيير مي  1

 افزايش   –(كاهش 2كاهش                           –(افزايش 1

 كاهش   –(كاهش 4       افزايش                   –(افزايش 3

 

آل نشاان  سانج اياده  آل و ولات در مدار شكل زير، اگر مقاومت رئقستا را افزايش دهيم، مقاديري  كه آمپرسنج اياده  301

 (        95-چي كند؟  )علمدهند، به ترتيب از راست به چپ چگقنه تغيير ميمي

 (افزايش، كاهش 2(افزايش ، افزايش                                   1

 (كاهش، افزايش  4(كاهش، كاهش                                         3
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آل به ترتيب از راست باه چاپ چگقناه    سنج ايدهدر مدار شكل زير، با افزايش مقاومت رئقستا، اعداد آمپرسنج و ولت 302

 (95-چي )علمكنند؟ تغيير مي

 ( كاهش، افزايش                 2( كاهش، كاهش                              1

 ( افزايش ، افزايش                                                    4( افزايش، كاهش                            3

 

 

 

 

 

 

دهند، به ترتيب از راسات  نشان مي V2و V1آلهاي ايدهرا ببنديم، اعدادي كه ولت سنج kدر مدار شكل زير؛ اگر كليد 303

 كنند؟        به چپ چگقنه تغيير مي

 (افزايش، كاهش            2          (افزايش، افزايش                      1

 (كاهش، افزايش   4                     ( كاهش، كاهش             3

 

دهناد. باه   نشاان ماي  Vآلو ولت سنج ايده Aآلرا ببنديم اعدادي كه آمپرسنج ايدهkدر مدار شكل زير، اگر كليد 304

 كنند؟                    ترتيب چگقنه تغيير مي

 يابد.يابد، كاهش مي( كاهش مي2يابد.      يابد، افزايش مي( افزايش مي1

 يابد.يابد، افزايش مي( كاهش مي4يابد.      يابد، كاهش ميش مي( افزاي3
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هااي  سانج آل و ولات را باز كنيم، اعدادي كه آمپرسنج اياده  kبسته است. اگر كليد kدر مدار شكل مقابل، ابتدا كليد  305

Vآل ايده
 كنند؟   دهند. به ترتيب چگقنه تغيير مينشان مي V2و 1

 افزايش   –ثابت  –(افزايش 2كاهش           –افزايش  –(كاهش 1

 كاهش   –افزايش  –(افزايش 4افزايش          –كاهش  –(كاهش 3

 
 

دهيم. اگرمي افزايشرا به تدريج R مقاومت رئقستايدر مدار شكل مقابل،  306  2 هااي باشد، اعدادي كه ولت سنج 1

V1 وV2 كنند؟   يب از راست به چپ چگقنه تغيير ميبه ترت ،دهندنشان مي 

 ( كاهش، افزايش          2        ( افزايش، افزايش                          1

 ( كاهش، كاهش  4( افزايش، كاهش                                 3

 

 

 

 

آل نشدا   سدنج ایدد   آل و ولدت در مدار شکل زیر، اگر مقاومدت رووسدتا را افدزایش دهدیم، مقدادیری  کده آمپرسدنج ایدد          307

       (95-چی )قلمکند؟  دهند، به ترتیب از راست به چپ چگونه تغییر میمی

 (افزایش، کاهش 2(افزایش ، افزایش                                   1

 (کاهش، افزایش 4           (کاهش، کاهش                              3

 

آل سدنج ایدد   آمپرسنج و ولدت با افزایش مقاومت رووستا، اعداد در مدار شکل زیر،  308

   (95-چی )قلم کنند؟ به ترتیب از راست به چپ چگونه تغییر می

          کاهش، افزایش  (2      کاهش، کاهش                    (1

 افزایش ، افزایش                                    (4                     افزایش، کاهش  (3
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آل هدای ایدد   سنج، اعدادی که ولت Rمتغیردر مدار شکل زیر، با کاهش مقاومت  309

V1 ،V2  وV3 کنندد؟  دهند. به ترتیب از راست به چپ چگونه تغییر مدی نشا  می   

   (96-چی )قلم

 افزایش –ثابت  –(افزایش 2کاهش                          –افزایش  –(کاهش 1

 کاهش  –ثابت  –(کاهش 4افزایش                          –کاهش  –(کاهش 3
 

 

 ی توان ****** مقایسه توان الکتریکی اجزای مدار و بیشینه

vاگر دو المپ  310 w( , )40 vو 80 w( , )30 به اخاتالف  را يك بار به  قرت متقالي و بار ديگر به  قرت مقازي بسته و  90

 تقان مصرف شده هر يك چند ولت خقاهد شد؟ كنيم.و ل  v60پتانسيل 

 

جمقعه را بنديم و هر بار دو سر مبار ديگر به  قرت مقازي به هم ميرا يك بار به طقر متقالي و  Rسه مقاومت مساوي  311

r و مقاومت دروني به مقلد با نيروي محركه R كنيم. نسبت جريان در رالت متقالي به رالت مقازي چقدر و ل مي

 است؟

 را با تقان مصرفي كل مقايسه كنيد. در مدار شكل مقابل تقان مصرفي، هر يك از المپها را بدست آوريد و نتيجه  312

 

 

 

 
 است.  v24ناچيز و اختالف پتانسيل آن برابرمقاومت دروني باتري  ،در مدار شكل مقابل 313

 الف( مقاومت معادل و شدت جريان كل را بدست آوريد.    

 ب( شدت جريان را در هر يك از المپها رساب كنيد.

 المپ و تقان مصرفي كل را بدست آوريد.ج( تقان مصرفي هر 

 

 

 

 

توا  باشد، حداکثر توانی که می 15wها برابر با در مدار شکل زیر، اگر حداکثر توا  قابل تحمل توسط هر یک از مقاومت 314

، چند نبیندها آسیب به دو سر مدار اعمال کرد تا هیچ یک از مقاومت

  (   95-چی )قلموات است؟ 

1)27                                               2)25  

3)32                                              4)16  
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باشد، حداکثر توانی  120wبرابر با  ی یکسا هاحداکثر توا  قابل تحمل توسط هر یک از مقاومتدر مدار شکل زیر، اگر  315

  (   95-چی )قلم، چند وات است؟ نبیندها آسیب توا  به دو سر مدار اعمال کرد تا هیچ یک از مقاومتکه می

1)75                                               2)150  

3)192                                              4)320  

 

 

 

چند اهدم باشدد، تدا تدوا  م درفی مددار بیشدینه         Rها مشابه هستند. مقدار مقاومتدر مدار شکل زیر، تمامی مقاومت 316

         (95-چی )قلمشود؟  

1)0 8/                                             2)1 25/  

3)0 5/                                             4)0 25/  

 

 

 

 شود، چند آمپر است؟ در شکل مقابل، جریا  الکتریکی عبوری از مقاومتی که در آ  کمترین توا  م رف می 317

 (95-چی )قلم            4(2                                           2(1

3)6                                          4)12   

 

 

 

 

         (95-چی )قلمدر مدار شکل زیر، جریا  عبوری از مقاومتی که بیشترین توا  م رفی را دارد، چند آمپر است؟  318

1)4
9

                                            2)4                                         

3)4
3

                                         4)8
9
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ها به اختالف پتانسیل ثابتی مت ل شود، بیشترین توا  م درفی متعلد    ی مقاومتدر مدار شکل زیر، اگر دو سر مجموعه 319

     (95-چی )قلم به کدام مقاومت است؟ 

1)R1                                                            2)R2  

3)R3                                                         4)R4  

 

 

اسدت.   w16بینندد؛ برابدر بدا    نهدا بدرای آنکده آسدیب     در شکل زیر، حداکثر تدوا  الکتریکدی م درفی هدر یدک از مقاومدت       320

هدا آسدیب نبینندد؟     برابر چندد وات باشدد تدا هدیچ یدک از مقاومدت       bو  aی بیشترین توا  الکتریکی م رفی بین دو نقطه

   (96-چی )قلم

1)18                                                2)19     

3)38                                               4)36  

 

 

   (95-چی )قلمکدام است؟   R4به توا  م رفی در مقاومت  R1در مدار شکل زیر، نسبت توا  م رفی در مقاومت 321

1)12                                                2)4
3

    

3)36                                               4)3
4

  

ها برابدر  دهد. اگر حداکثر توا  قابل تحمل توسط هر یک از مقاومتشکل زیر، قسمتی از یک مدار الکتریکی را نشا  می 322

w32   باشد، جریاI تواند باشد، تا هیچ مقاومتی آسیب نبیند؟ حداکثر چند آمپر می 

   (95-چی )قلم                    5(2                                                 7(1

3)10                                               4)14  

 

 

 

 

ها ها مشابه و مقاومت دروني باتريدر شكل مقابل، اگر مقاومت 323

)ها برابر نصف مقاومت )
2
R

« الف» باشند، بازده باتري در شكل  

است؟ )منظاقر از باازده،   « ب»چند برابر بازده باتري در شكل 

هاي خارج از باتري به تقان كال  نسبت تقان مصرفي در مقاومت

  (96 -2)گزینه تقليدي باتري است.( 
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1)
4
5
                                   2)

8
5
  

3)
8
3
                                  4)4   

 

 

ها با هم برابر است. مقاومت معادل مدار چناد اهام اسات؟ )سراساري     رو، تقان مصرفي هر يك از مقاومتدر مدار روبه 324

 (93-رياضي

1)27
4

                                                      2)9
2

        

3)18                                                       4)9  
 

 

چند اهم باشد تا تقان مصرفي در آن بيشاينه باشاد؟  )سراساري رياضاي خاارج از       Rدر مدار شكل مقابل، مقاومت 325

 (   93-كشقر

1)12                                                2)8     
3)4                                                 4)2  
 

 

 

شاقد،  بنديم. تقاني كه در مجمقعه دو مقاومات مصارف ماي   را به طقر متقالي به ولتاژ ثابتي مي Rدو مقاومت يكسان  326

40w  است. اگر اين دو مقاومت را به طقر مقازي به همان اختالف پتانسيل ببنديم، تقان مصرفي در مجمقعه دو مقاومت

 (97-)سراسری تجربی خارز اش کشور در اين رالت چند وات است؟  

1)10                         2)40                        3)80                             4)160   

 كند؟  رو، با بستن كليد، تقان مصرفي مدار چگقنه تغيير ميدر مدار روبه 327

 شقد.                      وات كم مي 6(2شقد.               وات كم مي 3(1

 شقد.                      وات زياد مي 6(4شقد.               وات زياد مي 3(3

 (97-)سراسري تجربي خارج از كشقر 

 *** RCارمد-شامل مقاومت و خازن  *** مدارهای 
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 در مدار مقابل؛   328

 الف(بار هر خازن                                                                      

 ب(انرژي هر خازن  

                               C2به بار خازن C1ج(نسبت بار خازن

 د( انرژي ذخيره شده در مجمقعه خازنها

 

 

، مشابه 88، سراسری ریاضی خارز اش کشور  88ی سراسری ریاض سنجش،، 92-سراسری ریاضی خارز اش کشور)

 ( 89سراسری ریاضی 

 را از  فر تا بينهايت افزايش مي دهيم. بار خازن چگقنه تغيير  مي كند؟  R2در مدار شكل مقابل؛ مقاومت  329

0/(از  فر تا 1 0/(از  فر تا2                                    01 02          

0/(از 3 0/تا  01 0/(از 4                                02  تا  فر  015

 

 ( 92 -)سراسري رياضي 330

چند برابر انارژي   C1انرژي ذخيره شده خازن رو،در مدار روبه

 مي باشد؟  C2ذخيره شده در دو سر خازن

1)25
24

                                   2)24
25

                            

 3)18
25

                                 4)25
18

  

 

 

 

 

 (95-) سراسری ریاضی   چند ميكروژول است؟ Cدر مدار شكل زير، انرژي ذخيره شده در خازن 331

1 )0                               2)10        

3)90                             4)40   
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  (95-چی )قلم  در مدار شكل زير، بار الكتريكي ذخيره شده در خازن چند ميكروكقلن است؟ 332

1)2                                                    2)4  
3)7                                                   4)14  
 

 

 

 

 

 

 

 

 (96 -2)گزینه در شكل مقابل، پس از رسيدن به رالت پايدار، بار ذخيره شده در خازن چند ميكروكقلن است؟ 333

1)125                                                    2)250   

3)350                                                   4)175  

 


