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-1دو سیم هم طول و هم دما دارای مقاومت یکسان هستند .اگر قطر سیم اول 3برابر قطر سیم دوم
باشد  .مقاومت ویژه سیم اول چند برابر مقاومت ویژه سیم دوم است؟
-2در مدار شکل مقابل با بستن کلید  Kاعدادی که ولت سنج و آمپرسنج نشان می دهند چه تغییری می
کنند ؟ ( با ذکر دلیل)

 -3وقتی باتری اتومبیل فرسوده می شود  ،چرا این باتری نمی تواند اتومبیل را روشن کند ؟ با ذکر دلیل
توضیح دهید
-4با توجه به مدار شکل مقابل :
الف -مقاومت معادل مدار چقدر است ؟
ب -مقدار جریان عبوری از هر مقاومت چقدر است ؟

پ -توان مصرف شده در مقاومت  R3را حساب کنید

-5روی یک المپ دو عدد  12vو 8 w

نوشته شده است

الف -انرژی الکتریکی مصرف شده این المپ را هنگامی که به ولتاژ 12 vوصل شود در مددت 50 s
بدست آورید.
ب -اگر این المپ به اختالف پتانسیل  9 vوصل کنیم با فرض ثابت بدودن مقاومدت تدوان مصدرفی آن
چقدر است؟
--6طول سیم مسی  Aسه برابر طول سیم مسی  Bبوده و قطر سیم  Bدو برابر قطر سیم  Aمدی باشدد
مقاومت الکتریکی سیم  Aچند برابر مقاومت سیم  Bمی باشد.
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-7الف) مقاومت الکتریکی را برای مقاومتهای موازی با رسم شکل محاسبه کنید
ب) الف -قانون اهم را بیان کنید؟
 -8شارش بار الکتریکی در هر مقطع رسانا را هنگام اعمال اختالف پتانسیل الکتریکی به دو سر رسانا
و موقع عدم اعمال اختالف پتانسیل الکتریکی مقایسه کنید
 -9دانش آموزی مقاومت رشته سیم داخل المپ  100وات و  220ولتی را با اهدم سدنج انددازه گیدری
کرده و مقدار آن را  48/4اهدم بده دسدت آورده اسدت ،داندش آمدوز دیگدری مقاومدت را از رابطده ی
 ،R=V2/pمحاسبه نموده و عدد  484اهم را به دست آورده است .توضیح دهید ،علت تفاوت مقدارها
در دو حالت چیست؟
 -10چنان چه سه مقاومت مشابه یک بار به طور موازی و بار دیگر به طور متدوالی بده ولتداژ بدر شدهر
 220ولت وصل شوند توان الکتریکی مصرفی در حالت موازی چند برابر حالت متوالی است؟
 -11وسایل و مواد ذیل را در اختیار دارید« :اهم سنج ،ابزارهای اندازه گیری دقیق طول و مغز
مداد».
آزمایشی را طراحی کنید که به کمک وسایل فو بتوان مقاومت ویژه ی مغز مداد را تعیین کرد .مراحل
آزمایش را به طور کامل بنویسید
 -12آزمایشی طراحی کنید که به کمک آن بتوان درستی قانون اهم را تحقیق کرد(.شکل مدار و
شرح)

_13طول سیم  Aدو برابر طول سیم  Bاست و قطدر سدیم  2/2 Aبرابدر قطدر سدیم  Bاسدت در ایدن
صورت نسبت مقاومت  Aبه  Bچقدر است
-14کد رنگی سبز= 5و زرد= 4و سیاه= صفر می باشد ،مقاومتی  45اهمی طراحی کنید
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ب :اگر ولت سنجی که مقاومت درونی آن زیاد است را به دو سر یک باتری با نیروی محرکهی
 12V=وصل کنیم ،چه عددی را نشان می دهد؟ چرا؟
 _15عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب نموده و به پاسخ نامه انتقال دهید.
الف) اگر پایانه های یک مولد را فقط به دو سر یک ولت سنج با مقاومت زیاد ببندیم ،عددی که ولت
سنج نشان می دهد برابر ....................است( .نیروی محرکه ی مولد ،صفر)
ب) کاری که مولد روی واحدبارمثبت انجام می دهد تا تا آنرا ازپایانه با پتانسیل  .... .....به پایانه با
پتانسیل.... .................ببرد نیروی محرکه ی مولد نام دارد.
پ) وقتی یک باتری فرسوده می شود ،مقاومت درونی آن ..............می یابد( .کاهش ،افزایش)
ت) اگر پایانه های یک مولد را فقط به دو سر یک ولت سنج با مقاومت زیاد ببندیم ،عددی که ولت سنج
نشان می دهد برابر .. ..................است( .نیروی محرکه ی مولد ،صفر)
ث) یکای مقاومت الکتریکی در ( ...................، SIولت بر متر ،ولت بر آمپر) است
ج ) مقاومت ویژه رسانا برابر مقاومت قطعه ای از رسانا به طول  . ...........و سطح مقطع  . ...........است

چ)برای کنترل جریان درمدارهای الکتریکی از…………اسدتفاده مدی کنندد ایدن وسدیله
……….نام دارد
ح)اگر به دو سر رسانایی اختالف پتانسیلی اعمدال شدود  ،الکترونهدای آزاد در . ......... ................میددان
حرکت می کند.
-16از سیمی به مقاومت  Rجریان  Iمیگذرد اگر مقاومت و جریان این بخش را دو برابر کنیم با استدالل
بگویید گرمای تولید شده در زمان معین چند برابر می شود؟

 -17از مقاومتی  40اهمی جریانی به شدت  2آمپر می گذرد.
آ)اختالف پتانسیل دو سر مقاومت چقدر است؟
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ب)انرژی مصرف شده در زمان  60ثانیه چند ژول است؟
پ)اگر دمای مقاومت  200درجه سانتی گراد افزایش یابدو ضریب دمای آن
 1.8×10-61/kباشد مقاومت چقدر افزایش می یابد؟
)18الف)نمودار ولتاژ دو سرمولد را برحسب شدت جریانی که از آن می گذردبطور کیفی
رسم کنید؟
ب)اگر ولت سنج را به تنهایی به دوسر باطری وصل کنیم عدد نشان داده شده برابر است
با ......................
پ) رئوستا چیست؟چرا باید ابتدا آن را با بیشترین مقاومت در مدار قرار داد؟
ت) آزمایشی برای اندازه گیری مقاومت ویژه یک رسانای فلزی طراحی کنید.
ث) ولت سنج وآمپرسنج مناسب هر کدام باید چه ویژگی داشته باشند؟

-19شکل زیر قسمتی از یک مدار الکتریکی
است.
 R1=2Ωو  R2=4Ωو  R3=6Ωو r2=2Ω
آ)پتانسیل نقطه  Bچقدر است؟

ب)توان تولیدی باطری  E1چه میزان است؟
-20به دو سر سیمی بطول  0.1کیلومتروسطح مقطع  4میلی متر مربع اختالف پتانسیل
200ولت وصل می کنیم جریان  8امپراز سیم عبور می کند مقاوت ویژه سیم را حساب
کنید.
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-21در مدار شکل مقابل وقتی کلید  Kبسته است آمپرسنج عدد  3Aرانشان می دهد.
 R1=1.4Ωو  R3=0.6Ωو E=12V
آ)مقاومت  R2چقدر است؟

ب) ( )VB-VAچندولت است؟
-22در شکل روبرو مطلوب است:
 R1=R2=3Ωو  R3=6Ωو  r=1Ωو I=2A
آ)نیرو محرکه باتری؟
ب)انرژی تلف شده در مقاومت  R1درمدت 600ثانیه؟

-23با توجه به شکل:
 R1=2Ωو  R2=3Ωو  R3=4Ωو r1=1Ω
الف)پتانسیل نقطه  Bرابدست آورید.

ب)توان گرمایی درمقاومت  𝑅2را بدست آورید.
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-24مقاومت یک المپ خاموش که اعداد (100wو)220Vروی آن نوشته شده است دردمای 20˚c
برابر48/4 Ω

می باشداگر این المپ را با اختالف پتانسیل  220ولت روشن کنیم

الف)مقاومت المپ روشن چنداهم میشود؟
ب)دمای سیم درون المپ چند درجه سلسیوس می شود؟

( α=/0045k-1تنگستن

-25یک سیم گرماده به مقاومت  50اهم را داخل یک گرماسنج که محتوی  1kgآب 20ºCاست می
اندازیم وبه مدت 1ساعت جریان  2آمپر از آن عبور می دهیم
الف)انرژی الکتریکی مصرف شده چند ژول است
ب)با صرفنظر ازاتالف گرما دمای آن چند درجه باال می رود

j
آب
kgc

c  4200

-26دوسر یک مقاومت  6اهمی رابه یک باتری به نیروی محرکه  εومقاومت درونی 2 Ω
بسته ایم شدت جریان در مدار  2 Aاست تعیین کنید
الف)اختالف پتانسیل دو سرمقاومت
ب)توانی تولیدی مولد وتوان تلف شده درباتری
-27بر روی یک المپ روشنایی ،دو عبارت  220ولت و  100وات ،ثبت شده است .اگر این المپ را به
اختالف پتانسیل  220ولت وصل کنیم ،چه جریانی از المپ می گذرد؟ اگر این المپ هفت شبانه روز
روشن باشد ،چند کیلووات ساعت انرژی مصرف میکند؟
-28درمدار شکل مقابل :
شدت جریان در هر شاخه را حساب کنید .

