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 ٞطتٓ یپبیٝ فٙبٚسی ٚ وبس اِىتشٚ٘یه ٚ ثشق پٛدٔبٖ ٔتٗ سٛاالت

 23ظ ضٛد؟ٔی ٔػشف ودب دس تِٛیذی ثشق-1

تدبسی ثٝ ٞب ٚ دس ثخص خبٍ٘ی، اداسی، أبوٗ ػٕٛٔی ٚ ٞب ٚ وبسٌبٜدس ثخص غٙؼتی، ضبُٔ وبسخب٘ٝ

 سسذ.ٔػشف ٔی

 داسد؟ ٚخٛد ثشلی اتٛی ٚ پٙىٝ ٔیبٖ ٞبییتفبٚت چٝ -2

 ا٘شطی  ثشلی، اتٛی ِٚی(. اِىتشٚٔٛتٛس ٚسیّٝ ثٝ) وٙذٔی تجذیُ ٔىب٘یىی ا٘شطی ثٝ سا اِىتشیىی ا٘شطی پٙىٝ 

 (ٔمبٚٔتی ٞبیسیٓ یب إِٙت ٚسیّٝ ثٝ. )وٙذٔی تجذیُ حشاستی ا٘شطی ثٝ سا اِىتشیىی

 ثجشیذ؟ ٘بْ سا (ثشقاِىتشیىی ) ا٘شطی تِٛیذ ٔختّف ٞبیسٚش -3

خٛسضیذ، ثب ا٘شطی ثبد،  ٞبی آثی، ثب ا٘شطیثب تٛسثیٗ ثب ِٔٛذ )ط٘شاتٛس ثشق(، ٞبی فسیّی،ثب استفبدٜ اص سٛخت

 ای ٚ ثب ا٘شطی صٔیٗ ٌشٔبیی.ثب ا٘شطی ٞستٝ

ٞبی دیٍشی ثشای تِٛیذ ثشق ٚخٛد داسد؟آیب سٚش -4

 ٞبی خٛسضیذی ٚ ...ٞبی خطه، تش ٚ ثبعشیثبعشیثّٝ، ا٘ٛاع  

ثض٘یذ؟ ٔثبَ یه چیست؟ اِىتشیىی ِٔٛذ -5

 چشخطی ٘یشٚی وٝ دٚچشخٝ دیٙبْ ٔثُ وٙذٔی تجذیُ اِىتشیىی ا٘شطی ثٝ سا ٞبا٘شطی سبیش وٝ ایٚسیّٝ 

 وٙذ.ٔی تجذیُ اِىتشیىی ٘یشٚی ثٝ سا



 

 

ضٛد؟ٔی ثیطتش اشدٚچشخٝ چشاؽ ٘ٛس ثض٘ذ، سوبة تٙذتش سٛاس، دٚچشخٝ ٞش چٝ چشا -6

 ا٘شطی ٘تیدٝ دس وٙیٓ استفبدٜ دٚچشخٝ دیٙبْ چشخیذٖ تٙذتش خٟت ایٔبٞیچٝ ا٘شطی اص لذس ٞش 

 ضٛد.ٔی تِٛیذ ثیطتشی اِىتشیىی

. ثب سٚش -7 ٞبی ٞٛایی ثٝ ضٛد ٚ اص عشیك وبثُٞبی ٔختّف تِٛیذ ٔیا٘شطی اِىتشیىی دس ................

 یبثذ.ٞبی وبٞٙذٜ ا٘تمبَ ٔیپستٞب ٚ ایستٍبٜ

 ٞب٘یشٌٚبٜ

. ثب سٚش -8  ضٛد.ٞبی ٔختّف تِٛیذ ٔیا٘شطی اِىتشیىی دس ................

 ٞباِف( ٔخضٖ               ة( ٘یشٌٚبٜ                          ج( اِىتشٚٔٛتٛس                  د( ایستٍبٜ

 ٘یشٌٚبٜ( ة

 است؟ غٛست چٝ ثٝ اِىتشیىی ٔػشف ا٘شطی ٚ ا٘تمبَ تِٛیذ، ٔشحّٝ سٝ -9

 وٙذ.تِٛیذ: دس ٘یشٌٚبٜ، ِٔٛذ اِىتشیىی ثشق تِٛیذ ٔی

 ضٛد.ٞب ثٝ ضٟش ٔٙتمُ ٔیا٘تمبَ: ثشق ثٛسیّٝ دوُ

 ضٛد.ٞبی صیشصٔیٙی، ٔیبٖ ٔشاوض ٔػشف تٛصیغ ٔیتٛصیغ: پس اص وبٞص ِٚتبط، ثٛسیّٝ تیشٞبی ثشق یب وبثُ

است؟ ثخص چٙذ داسای اتٓ -10

 اِىتشٖٚ ٚ ٞستٝ: ثخص دٚ 

 آٚسد؟ ٚخٛد ثٝ اِىتشیىی خشیبٖ فّضی سیٓ یه دسٖٚ تٛأٖی چٍٛ٘ٝ -11

 ٚاسد ٘یشٚ سیٓ، دسٖٚ آصاد ٞبیاِىتشٖٚ ثش وٙیٓ، ٚغُ ثبتشی یه ثٝ سا فّضی سیٓ یه ا٘تٟبی دٚ ٌبٜ ٞش

 ضٛد.ٔی خٟت یه دس آصاد ٞبیاِىتشٖٚ حشوت ثبػث ٘یشٚ ایٗ ٚ ضٛدٔی

 



 

 

 23ثجشیذ. ظ ٘بْ سا اِىتشیىی )ٔفبٞیٓ اسبسی دس اِىتشیستٝ( ٞبیوٕیت -12

 اِىتشیىی ٚ تٛاٖ اِىتشیىی.خشیبٖ  ٔمبٚٔت – – )ِٚتبط( پتب٘سیُ اِىتشیىی

 .ثٙٛیسیذ سا ٞبآٖ ٚاحذٞبی ٚ اختػبسی حشٚف ثشدٜ ٘بْ سا اِىتشیىی ٞبیوٕیت -13

عالمتواحدتعریفنام کمیت

الکتروًهای آزاد دروى یک سین و در  به حرکتجریان الکتریکی

یک جهت

I(Aآمپر)

به اختالف پتاسیل الکتریکی بیي دو سر سین پتانسیل الکتریکی

هی گىیٌد

V(Vولت)

عکس العول اجسام در برابر عبىر جریاى مقاومت الکتریکی

الکتریکی

R(Ωاهم )

P(Wوات)هیساى هصرف اًرژی تىسط یک وسیلهتوان الکتریکی

 

 23ظ چیست؟ )ِٚتبط( اِىتشیىی پتب٘سیُ -14

  .است اِىتشیىى ٔذاس یه اص ٘مغٝ دٚ ثیٗ دس ٞباِىتشٖٚ حشوت ثشای ػبّٔی (اِىتشیىی) پتب٘سیُ اختالف 

. ػبّٔی -15  است. ظ23س12 اِىتشیىى ٔذاس یه اص ٘مغٝ دٚ ثیٗ دس ٞباِىتشٖٚ حشوت ثشای ....................

 پتب٘سیُ اختالف

 خشیبٖ وٝ است اِىتشیىی ٘یشٚی ٌٛیٙذ وٝ، ٘یض ٔی٘مغٝ دٚ ثیٗ ثشق فطبس یب ِٚتبط پتب٘سیُ، ثٝ اختالفتٛخٝ؛ 

 .سبصد ٔی ثشلشاس ٘مغٝ دٚ آٖ ثیٗ سا اِىتشیىی

 ولتاژ      پتانسیل      اختالف

 23ظ .است ........ اِىتشیىى ِٚتبط ٚاحذ ضٛد ٚ٘طبٖ دادٜ ٔی ......... حشف ثب( ِٚتبط) پتب٘سیُ اختالف -16

V  ٚE – ِٚت  

 



 

 

 17س23ثجشیذ؟ ظ ٘بْ ضٛدٔی تمسیٓ دستٝ چٙذ ثٝ  ِٚتبط ٔٙبثغ ٘ظش اص اِىتشیىی خشیبٖ -17

  وٙٙذ.تمسیٓ ٔی (AC) ٚ ٔٙبثغ ٔتٙبٚة (DC) ٔٙبثغ ِٚتبط اِىتشیىی سا ثٝ دٚ دستٝ وّی، ٔٙبثغ ٔستمیٓ

 24ظچیست؟  ٔستمیٓ ِٚتبط ٔٙبثغ اص ٔٙظٛس -18

ٞب دس یه خٟت ثبثت ٞب دس ٔذاس آٖٔٙبثؼی سا وٝ لغت ٔثجت ٚ لغت ٔٙفی ثبثت داس٘ذ ٚ حشوت اِىتشٖٚ

   ٘بٔٙذ.، ٔٙجغ ِٚتبط ٔستمیٓ یب ٔٙجغ خشیبٖ ٔستمیٓ ٔی(عشفٝ یه) است

 24ظ ثجشیذ؟ ٘بْ سا( ) DC ٔستمیٓ خشیبٖ ٔٙبثغ اص ٕ٘ٛ٘ٝ چٙذ -19

 .ٞستٙذ ٔستمیٓ خشیبٖ ٔٙجغ اِىتشٚ٘یىی ضبسطٞبی ٚ ٞبپیُ ثبتشی لّٕی، ،ٞباسجبة ثبصی لبثُ ضبسط ثبتشی

 5س24ظ .ٞستٙذ .................. خشیبٖ ٔٙجغ اِىتشٚ٘یىی ٞب ٚ ضبسطٞبیٞب، پیُثبتشی ا٘ٛاع -20

  (ٔستمیٓ)

 چیست؟ صیش ٞبیٌضیٙٝ دیٍش ٘بْاِف(  -21

 :ِٔٛذ

 :ٔجذَ

 :إِٙت 

 (حشاستی یسضتٝ: )إِٙتآداثتٛس(               یب ضبسطس: )ٔجذَط٘شاتٛس(                 : )ِٔٛذ

 وٙٙذ؟ٔی تجذیُ ٔستمیٓ ِٚتبط ثٝ سا ٔتٙبٚة ِٚتبط ٞبدستٍبٜ وذاْ -22

 آداثتٛس( یب ضبسطس) ٔجذَ

 آداثتٛس داسای چٝ ٘ٛع ِٚتبطی است؟ -23

 ٔستمیٓ



 

 

 ضٛد؟تجذیُ ٔی DCثٝ  ACدس وذاْ ِٛاصْ خبٍ٘ی تٛسظ ٔذاسٞبی اِىتشٚ٘یىی ثشق  -24

 ( اتٛ ثخبس4( ِجبسطٛیی        3( ِٛاصْ غٛتی تػٛیشی        2وِٛش           (1

 ِٛاصْ غٛتی تػٛیشی

. ٘ٛع  اص ضذٜ ٔػشف ثبتشى ثیطتشیٗ ایشاٖ، ٔب وطٛس دس -25  24ظ .است ............. -...........

  وبدٔیْٛ ٘یىُ –

 24ٕ٘ٛد؟ ظ دفغ غحیحی ثغشیك سا فشسٛدٜ اِىتشیىی ٚ ضیٕیبیی ٞبیثبتشی ثبیذ چشا -26

 ثشٚص سجت وٝ ثبضٙذٔی وبدٔیْٛ -٘یىُ -خیٜٛ – سشة ٔب٘ٙذ ٚسٍٙیٙی خغش٘بن سٕی ٔٛاد داسای ٞبثبتشی صیشا

-ثبتشی اص استفبدٜ ثدبی است ثٟتش ِزا .ضٛدٔی خٛ٘ی وٓ ثشٚص ٔٛخت سشة ٔثالً ضٛ٘ذٔی ٔسٕٛٔیت ٚ ثیٕبسی

 .وٙیٓ استفبدٜ است ٔؼِٕٛی ٞبیثبتشی ثشاثش ٞبآٖ ػٕش وٝ ضبسط لبثُ ٞبیثبتشی اص ٔؼِٕٛی ٞبی

 24ظ ثبضذ؟ٔی سٕی ٔٛاد چٝ داسای ثبتشی -27

  .است خیٜٛ ٚ ٘یىُ سشة، وبدٔیْٛ، ٔب٘ٙذ سٕى ٔٛاد داساى

. است.سٕی ٔٛخٛد دس ثبتشی دس دستٝ ٔٛاد -28  ثٙذی خضٚ فّضات ....................

 ( ٘یٕٝ سٍٙی4ٗ        ( ٘یٕٝ سجه      3         ( سجه        2        سٍٙیٗ           (1

  ٘یٕٝ سٍٙیٗ

 وٙذ؟دس ثذٖ، ٔطىُ وٓ خٛ٘ی ایدبد ٔی فّض وذاْ -29

 ( سٚی4               ( سشة       3             ( خیٜٛ     2 ٘یىُ      وبدٔیْٛ – (1

 سشة

 24ثٙٛیسیذ. ظ سا فشسٛدٜ اِىتشیىی ٞبیپیُ ٚ ٞبثبتشی اص حبغُ ٞبیصثبِٝ دفغ ٞبیضیٜٛ -30

ٞبی خبظ ٚضغ ضذٜ ٚ ٔب ٘یض ثبیذ ایٗ ٚسبیُ سا ثٝ غٛست خذاٌب٘ٝ خٕغ آٚسی وشدٜ دس ثؼضی وطٛسٞب آییٗ ٘بٔٝ

 ثبصیبفت ضٟشداسی تحٛیُ دٞیٓ.ٞبی ٚ ثٝ غشفٝ



 

 

  25چیست؟ ظ (AC ضٟش یب ٔتٙبٚة )ثشق ِٚتبط ٔٙبثغ اص ٔٙظٛس -31

ٚ دس ٘تیدٝ خٟت خشیبٖ اِىتشیىی دس  ضٛ٘ذٔی خبثدب ٔٙفی ٚ ٔثجت ٞبیلغت خٟت خشیبٖ ٘ٛع ایٗ دس

 (ثبضذٔی ِٚت 380ٚ 220ضٟش ثشق ِٚتبط) وٙذ.ٔذاس اِىتشیىی ٘یض تغییش ٔی

 ظ ٚ ؽ؛ -32

 ٔب٘ٙذ.     ظ           ؽٞب ٕٞیطٝ ثبثت ثبلی ٔیخشیبٖ ٔتٙبٚة لغت دس

 غّظ

 25ظ ثجشیذ؟ ٘بْ سا( AC) ٔتٙبٚة خشیبٖ ٔٙبثغ اص ایٕ٘ٛ٘ٝ -33

  ای اص ٔٙجغ خشیبٖ یب ِٚتبط ٔتٙبٚة است.ثشق ضٟش ٕ٘ٛ٘ٝ

 25ظ است؟ ٘ٛع چٝ اص ٔٙبصَ ٚ ضٟش ثشق ِٚتبط -34

 ِٚتبط ٔتٙبٚة

 ضٛد؟ خشیبٖ ٔستمیٓ چغٛس؟خشیبٖ ٔتٙبٚة دس ودبٞب استفبدٜ ٔی -35

 ٔستمیٓ ; ثبتشی لبثُ ضبسط اسجبة ثبصی                         ٔتٙبٚة ; ٚسبیُ ثشلی خبٍ٘ی

 وٙٙذ؟ ) ساست ثٝ چپ(شیبٖ ثشق ٔستمیٓ ٚ ٔتٙبٚة وبس ٔیاص ٚسبیُ صیش ثٝ تشتیت ثب خ وذأیه -36

 خبسٚثشلی  سادیٛ                                         ة( ٔٛثبیُ – اِف( اتٛ –

 دٚسثیٗ ػىبسی چشخ ٌٛضت                              د( وبٔپیٛتش – ج( پٙىٝ –

  خبسٚثشلی – ٔٛثبیُ( ة

 وٙیذ. ٔمبیسٝ ٞٓ ثب سا ضٟش ثشق ٚ ثبتشی ٔٙفی ٚ ٔثجت ٞبیلغت -37

 .وٙذٔی تغییش ثبس پٙدبٜ ثب٘یٝ دس ٞبلغت ضٟش ثشق دس ِٚی. ٞستٙذ ثبثت ٔٙفی ٚ ٔثجت ٞبیلغت ٕٞٛاسٜ ثبتشی دس



 

 

 25ظ چیست؟ اِىتشیىی خشیبٖ -38

 است. )یب ٞبدی( ٞبی )آصاد( دس یه خٟت خبظ دس دسٖٚ یه سسب٘بثٝ ٔؼٙی ػجٛس اِىتشٖٚ

 Iٌٛیٙذ وٝ ثب حشف ٞٓ ٔی "اِىتشیىی خشیبٖ ضذت"اِىتشیسیتٝ  ٞب اص یه سسب٘ب یب ٞبدیِداسِ اِىتشٖٚثٝ ػجٛس خٟت تٛخٝ؛

 ضٛد.٘طبٖ دادٜ ٔی

 ثیطتش ٞست. ثیطتش ثبضذ ................ اص سیٓ ػجٛسی اِىتشٖٚ ٔیضاٖ چٝ ٞش -39

 خشیبٖ

 ثبضذ؟ٞبی صیش ٔیآٔپش ٚاحذ وذاْ یه اص ٌضیٙٝ -40

 اِىتشیىی        د( ٌضیٙٝ اِف ٚ ة اِف( خشیبٖ اِىتشیىی          ة( ٔمبٚٔت اِىتشیىی          ج( پتب٘سیُ

 اِىتشیىی خشیبٖ( اِف

 10س25ظ .ضٛدٔی ثشلشاس.... ...........ٚ  ...........دس ٔسیش تٛسظ  اِىتشیىی خشیبٖ -41

 (وبثُ ٚ سیٓ)

 25ضٛد؟ ظٔی ٌشفتٝ ٘ظش دس چٍٛ٘ٝ اِىتشیىی خشیبٖ خٟت لشاسداد، عجك اِىتشیىی ٔذاسٞبی دس -42

 خٟت خشیبٖ لشاسداد، عجك اِىتشیىی ٔذاسٞبی دس ضٛد،ٔی تؼشیف ٔٙفی پتب٘سیُ اص تشلٛی ٚ ثیطتش ٔثجت، پتب٘سیُ چٖٛ

 .ضٛدٔی ٌشفتٝ ٘ظش دس ٔٙفی لغت ثٝ ٔثجت لغت اص اِىتشیىی

 ا٘ٛاع دیٛدٞب وذأٙذ؟ -43

 دیٛد ٔؼِٕٛی ٚ دیٛد ٘ٛس دٞٙذٜ.

 25چیست؟ ظ( LED) یب دٞٙذٜ ٘ٛس دیٛد اص ٔٙظٛس -44

 ِٚت(  3تب  5/1دس حمیمت یه الٔپ وٛچه ثب ِٚتبط وٓ )

 آٔپش است.ٔیّی 30تب  10ٚ خشیبٖ 

  



 

 

 25ٞبی دیٛد ٘ٛس دٞٙذٜ سا تٛضیح دٞیذ. ظپبیٝ -45

 ثٝ ٔتػُ پبیٝ ٔؼٕٛالً وٝ است (وبتذ) ٔٙفى دیٍشی ٚ (آ٘ذ) ٔثجت یىی پبیٝ، دٚ داسای اِىتشٚ٘یىی لغؼٝ ایٗ

 .است ثّٙذتش (آ٘ذ) ٔثجت لغت

. ٔی دیٛد اص سشی ثٝ -46  وٝ ٌٛیٙذٔی .............. دیٛد اص سشی ثٝ ٚ ضٛدٔی ٚغُ ٔٙفی لغت ثٝ وٝ ٌٛیٙذ..........

 25ظ .ضٛدٔی ٚغُ ٔثجت لغت ثٝ

 آ٘ذ -وبتذ 

  25ٞبی دیٛد سا ٘بٍٔزاسی وٙیذ. ظدس ضىُ صیش پبیٝ -47

 .است ثّٙذتش( آ٘ذ) ٔثجت لغت ثٝ ٔتػُ پبیٝ ٔؼٕٛالًثٝ ضىُ صیش چٖٛ 

 

 

. ثٝ لغت اص سا خشیبٖ دیٛد ٘ٛس دٞٙذٜ ٕٞٛاسٜ -48  25ظ .وٙذٔی ٞذایت ................. لغت ...............

 ٔٙفی - ٔثجت

 26ظ .ٕ٘بئیٓ ............ٔمبٚٔت  یه ثب سا آٖ ثبیذ وٙیٓ سٚضٗ سا دیٛد ٘ٛس دٞٙذٜ وٝ ایٗ ثشاى -49

 سشی

 26؟ ظ ٌیشدٔی غٛست چٍٛ٘ٝ اتػبَ ،ٔمبٚٔت یه  ثب ٘ٛسی دیٛد وشدٖ سشی ٍٞٙبْ دس -50

 ٔثجت

 

 

 

 



 

 

 26دٞیذ؟ ظ تٛضیح سا تغزیٝ ٔٙجغ ثٝ ٘ٛسی دیٛد اتػبَ ٘حٜٛ -51

 ثٝ غحیح اتػبَ ٔؼٙبی ثٝ ٔستمیٓ ثبیبس. تغزیٝ ٔٙجغ ثٝ...( تشا٘ضیستٛس، دیٛد،)لغؼٝ  ٞبیپبیٝ اتػبَ یؼٙی وشدٖ ثبیبس

 .ثبضذٔی ثشػىس اتػبَ ٔؼٙبی ثٝ ٔؼىٛس ثبیبس ٚ (تغزیٝ ٔٙجغ - لغت ثٝ - یپبیٝ ٚ+  لغت ثٝ+  ی پبیٝ اتػبَ)تغزیٝ  ٔٙجغ

 

 

  ثبضذ؟( غحیح ٔیLEDوذاْ ٌضیٙٝ دس ٔٛسد دیٛدٞبی ٘ٛسا٘ی ) -52

 وبتذ ٘بْ داسد.                               ة( پبیٝ ٔٙفی دیٛد آ٘ذ ٘بْ داسد. اِف( پبیٝ ٔثجت دیٛد

 پبیٝ ٔثجت دیٛد ثبیذ ثٝ لغت ٔثجت ثبتشی ٚغُ ضٛد.    د( اِف ٚ ةج( 

 .ضٛد ٚغُ ثبتشی ٔثجت لغت ثٝ ثبیذ دیٛد ٔثجت پبیٝ( ج

 وٙذ؟ٔی ػُٕ چٍٛ٘ٝ اِىتشیىی ٔذاس دس دیٛد -52

 .دٞذٔی ػجٛس سا اِىتشیىی خشیبٖ عشف یه اص تٟٙب وٝ است پّی یه وّیذ ضجیٝ دیٛد 

 26ظ چیست؟ اِىتشیىی ٔمبٚٔت -53

 ضٛد.ٞب( ٔمبٚٔت وٙذ، ٔمبٚٔت اِىتشیىی ٌفتٝ ٔیای وٝ دس ثشاثش ػجٛس خشیبٖ اِىتشیىی )حشوت اِىتشٖٚثٝ ٞش ٔبدٜ

 اِىتشیستٝ سا ........................... ٘سجت مبٚٔت ثیطتشی ثبضذ ثٝ ٕٞبٖٞش چٝ خسٓ داسای ٔ -54

 دٞذة( وٕتش اص خٛد ػجٛس ٔی دٞذ                       اِف( ثیطتش اص خٛد ػجٛس ٔی

 وٙذد( دس خٛد رخیشٜ ٔی             دٞذ            ج( اغال اص خٛد ػجٛس ٕ٘ی

 دٞذٔی ػجٛس خٛد اص وٕتش( ة

 چیست؟ اِىتشٚ٘یىی ٔذاسٞبی دس ٔمبٚٔت وبس -55

 .است اِىتشیىی خشیبٖ ٔمذاس وٙتشَ 



 

 

. حشف  ثب سا اِىتشیىى ٔمبٚٔتٚ  است ............... اِىتشیىى ٔمبٚٔت ٚاحذ -56  26دٞٙذ. ظٔی ٘طبٖ......

 R - (Ω) اٞٓ

 ذ؟وٙٙٔی ٌیشیا٘ذاصٜ دستٍبٞی چٝ ثب اِىتشیىی سا ٔمبٚٔت -57

 سٙحثب اٞٓ

. است. ظ -58  26ٚاحذ ٔمبٚٔت اِىتشیىی ...................

 ج( آٔپش        اِف( اٞٓ                              ة( ِٚت                      

  اٞٓ( اِف

 26اِىتشیىی وذأٙذ؟ ظ ٞبیٔمبٚٔت ا٘ٛاع -59

 . ضٛ٘ذٔی تمسیٓ ٔتغیش ٞبیٔمبٚٔت ٚ ثبثت ٞبیٔمبٚٔت وّی دستٝ دٚ ثٝ اِىتشیىی ٞبیٔمبٚٔت

 سا ثب ٞٓ ٔمبیسٝ وٙیذ. ٔتغیش ٚ ثبثت اِىتشیىی ٞبیٔمبٚٔت -60

 ٔتغیش ٞبیٔمبٚٔت ٚ است ثبثت ٕٞٛاسٜ ٞبآٖ إٞی ٔمذاس وٝ ٞستٙذ ٞبییٔمبٚٔت ثبثت ٞبیٔمبٚٔت

 . است تغییش لبثُ ٞبآٖ اٞٓ ٔمذاس وٝ ٞستذ ٞبییٔمبٚٔت

 26؟ ظضٛ٘ذٔی تمسیٓ دستٝ چٙذ ثٝ خٛد ثبثت ٞبیٔمبٚٔت -61

 تشویجی() وشثٙی ٞبیٔمبٚٔت -1

   

 ضذٜ( پیچی سیٓ) یب آخشی سیٕی ٞبیٔمبٚٔت -2

 

 ایالیٝ ٞبیٔمبٚٔت -3



 

 

.  ساثغۀ عَٛ، ثب ٚ ػىس ٘سجت ضخبٔت ثب سیٓ اِىتشیىی ٔمبٚٔت -62  26ظ. داسد..........

 (ٔستمیٓ)

 داسد؟ ایساثغٝ چٝ آٖ عَٛ ٚ ضخبٔت ثب سیٓ اِىتشیىی ٔمبٚٔت

 27ظ چیست؟ اِىتشیىی ٔذاس -63

 .ٌٛیٙذٔی اِىتشیىی ٔذاس  سا داسد  خشیبٖ آٖ دس اِىتشیستٝ وٝ ایثستٝ  ٔسیش

  27است؟ ظ اخضایی ضبُٔ اِىتشیىی ٔذاس ٞش -64

 :است ػٙػش چٙذ ضبُٔ ٔذاس ٞش

 ٚغُ ٚ لغغ وّیذ -4      ٚوبثُ سیٓ -3       ثبس یب وٙٙذٜ ٔػشف -2)ٔٙجغ ِٚتبط(       ط٘شاتٛس یب ِٔٛذ -1

. است. ظ -65  27٘بْ دیٍش ٔػشف وٙٙذٜ، ثبس ٔثُ ................

 الٔپ

 27چٙذ ٘ٛع ٔػشف وٙٙذٜ ٘بْ ثجشیذ. ظ -66

 الٔپ، دیٛد ٘ٛسا٘ی، ٔٛتٛسٞبی وٛچه.

. ثٝ ا٘شطی -67  وٙٙذ.ٞبی دیٍش تجذیُ ٔیدس ٔذاسٞبی اِىتشیىی، ا٘شطی اِىتشیىی سا .................

 ٞبٔػشف وٙٙذٜ

. خضء ٔػشف وٙٙذٜ -68  ثبضذ.ٞب ٕ٘ی..............

 ثبتشی

 27دٞٙذ؟ ظٔی لشاس ٔسیشی چٝ دس ٔؼٕٛالً سا وّیذ -69

 .ٌیشد لشاس فبص ٔسیش دس ٕٞیطٝ ثبیذ وّیذ 



 

 

 27وبسثشد وّیذ چیست؟ ظ -70

 سٚد.ثشای لغغ ٚ ٚغُ خشیبٖ اِىتشیىی ثٝ وبس ٔی

 دٞذ؟ٔی ا٘دبْ وبسی چٝ فیٛص -71

 ػجٛس ٔمبثُ دس اِىتشیىی ٔذاس حفبظت آٖ یٚظیفٝ ٚ ٌیشدٔی لشاس فبص سیٓ ٔسیش دس وٝ است ایٚسیّٝ 

 .(ضٛدٔی ٔذاس لغغ ثبػث) است غیش ُٔدبص خشیبٖ

. ثبضذ. ظ -72  27ثشای ثشلشاسی خشیبٖ اِىتشیىی ٔذاس ثبیذ .................

 ثستٝ

 ثبضذ؟یٙٝ دس ٔٛسد ٔذاس سٚثشٚ غحیح ٕ٘یوذاْ ٌض وذاْ -73

 سسذ.ِٚت ثشق ٔی 5/4ٞب اِف( ثشای ٞش یه اص الٔپ

 ضٛد.ة ضٛد الٔپ دیٍشی ثبص ٞٓ سٚضٗ ٔیخشاٞب ة( اٌش یىی اص الٔپ

ثبضذ.ثشاثش ثب ٔمذاس ضذت خشیبٖ وُ ٔی ٔمذاس ضذت خشیبٖ ػجٛسی اص ٞش الٔپج( 

 ٌٛیٙذ.)ٔتٛاِی( ٔی د( ثٝ غٛست ٚغُ وشدٖ حبِت سشی

  .ضٛدٔی سٚضٗ ٞٓ ثبص دیٍشی الٔپ ضٛد خشاة ٞبالٔپ اص یىی اٌش( ة خٛاة:

 28( سا ثٙٛیسیذ. ظI( ٚ خشیبٖ اِىتشیىی )Vِٚتبط ) (،Rساثغٝ ثیٗ ٔمبٚٔت ) -74 

V = R   I 

 لبٖ٘ٛ اٞٓ سا ثٙٛیسیذ. -75

ٔمبٚٔت ثشاثش است ثب ِٚتبط تمسیٓ ثش آٔپش  
 

 
  ;R

 



 

 

 28چیست؟ ظ اٞٓ لبٖ٘ٛ سبدٜ ساثغٝ -76

 است.  V = R × Iٕٞبٖ ساثغٝ 

آٔپش ػجٛس وٙذ ٔمذاس  45/0وٙذ، خشیبٖ ِٚت( وبس ٔی220ای وٝ ثب ثشق ضٟش )اٌش اص یه الٔپ سضتٝ -77

 ٔمبٚٔت إٞی آٖ چمذس است؟

V = R   I 

45/0   R  ;220 

R;  448اٞٓ 

اِىتشیىی ثب ٔمذاس ِٚتبط ٚ ضذت خشیبٖ ساثغٝ .................. داسد ٚ ِٚتبط ثب ضذت خشیبٖ ساثغٝ  ٔمبٚٔت -78

. داسد. .............. 

 ػىس ة( ٔستمیٓ –          ػىس                                اِف( ػىس –

 ٔستمیٓ -د( ٔستمیٓ           ٔستمیٓ                               ج( ػىس –

 ٔستمیٓ – ػىس( ج خٛاة:

 28چیست؟ ظ اِىتشیىی تٛاٖ -79

 چٝ ٞش سٚ٘ذ،ٔی وبس ثٝ ا٘شطی تجذیُ ثشای وٝ ٞبییدستٍبٜ دس. است ا٘شطی تجذیُ سشػت ٔؼٙی ثٝ تٛاٖ

 دٞٙذٜ ٘طبٖ تش،ثیص تٛاٖ ط٘شاتٛس، دس ٔثال. است تشثیص ٘یض دستٍبٜ لذست ثبضذ، تشثیص سشػت، ایٗ

 تٛاٖ وٝ الٔپی. وٙذٔی غذق ٔٛضٛع ٕٞیٗ ٘یض ٞبوٙٙذٜ ٔػشف دس. است تشثیص ثشلی ا٘شطی تِٛیذ

 .وٙذٔی تِٛیذ ٞٓ صیبدتشی ٘ٛس داسد، تشیثیص

. ثیبٖ ٔی -80 ٘طبٖ  Pضٛد ٚ آٖ سا ثب حشف ٔیضاٖ ٔػشف یب تِٛیذ ا٘شطی اِىتشیىی ثش حست ...................

. است.ٔی  دٞٙذ ٚ ٚاحذ آٖ .................

 (Wٚات ) تٛاٖ اِىتشیىی –



 

 

. است. -81  ػالٔت ٚات ................... ٚ تٛاٖ اِىتشیىی .................

W - P 

. ثبضذ ٔمذاس ٔػشف ا٘شطی اِىتشیىی آٖ یه ٔػشف وٙٙذٜ ............ ٞش لذس تٛاٖ اِىتشیىی -82 .......

. ٔی  28ضٛد. ظ....................

 ثیطتش ثیطتش                          ج( وٕتش – وٕتش                       ة( ثیطتش – اِف( ثیطتش –

 ثیطتش – ثیطتش( ة

.  خشیبٖ، دس ِٚتبط ضشة حبغُ اص -83  .آیذٔی دست ثٝ اِىتشیىی............

 P= V I( تٛاٖ)

-ٔی آٔپش 10خشیبٖ ٚ اٞٓ 22 ٔمبٚٔت داسای وٝ یثشل خبسٚ اِىتشیىی پتبسیُ ٚ تٛاٖ ٔیضاٖ: ٔسئّٝ -84

  28ظ است؟ چمذس ثبضذ

P=?   V=?    R=22   I=10 

V= R  I=   10  22 = 220 v   

P= V   I 

P= 220   10=2200w    

، وٙذآٔپش اص آٖ ػجٛس ٔی 2د وٝ خشیبٖ ٚات دس ٔذاس ٚخٛد داس 100الٔپ سضتٝ ای ثب تٛاٖ یه  -85

 ٔمذاس ٔمبٚٔت چٙذ اٞٓ است؟

 

 

 



 

 

 29ظ ثجشیذ؟ ٘بْ سا آٖ ا٘ٛاع چیست؟ ٔتش()ٔبِتی ٔتشِتیٔٛ دستٍبٜ -86

 .ثٍیشد ا٘ذاصٜ سا الٔپ دس سا خشیبٖ ٚ ٔمبٚٔت ِٚتبط، وٕیت 3 ٞش تٛا٘ذٔی وٝ است دستٍبٞی 

 :ٔتشٔبِتی ا٘ٛاع

 (.دٞذٔی ٘طبٖ ػذد ثب سا ٞبوٕیت)  ػذدی یب  دیدیتبِی شٔتِتیٔٛ( اِف 

 (.دٞذٔی ٘طبٖ ػمشثٝ ثب  سا ٞبوٕیت) آ٘بِٛي یب ایػمشثٝ ٔتشٔبِتی( ة 

..... ..........٘بْ  ثٝ ایٚسیّٝ اص اِىتشیىی ٔمبٚٔت ٚ خشیبٖ ِٚتبط، ٞبی اِىتشیىیوٕیت ٌیشیا٘ذاصٜ ثشای -87

 29ظ .وٙٙذٔی استفبدٜ

 ٔتشِٔٛتی دستٍبٜ

.  غٛست ثٝ خشیبٖ ٌیشیا٘ذاصٜ ٍٞٙبْ ٔتشِٔٛتى اتػبَ -88  غٛست ثٝ ِٚتبط ٌیشیا٘ذاصٜ ٍٞٙبْ ٚ..............

 .  ٘ىت29ٝظ .ضٛدٔی ثستٝ.................

 ٔٛاصی ٔتٛاِی –

 تمٛیتِ ٕٞچٙیٗ ٚ خشیبٖ ٚغُ ٚ لغغ ثشای ٔؼٕٛالً وٝ است پبیٝ سٝ داسای اِىتشٚ٘یىی لغؼٝ وذاْ -89

 29ظ ضٛد؟ ٔی استفبدٜ خشیبٖ یب ِٚتبط

 تشا٘ضیستٛس

 .است( خٛدوبس) وٙتشَ لبثُ عشفٝ یه ................. یه ضجیٝ تشا٘ضیستٛس ػُٕ -90

 وّیذ

 29ضذ؟ ظٔی استفبدٜ آٖ خبی ثٝ ایٚسیّٝ چٝ اص آٖ اختشاع اص لجُ ٚ است پبیٝ چٙذ داسای تشا٘ضیستٛس -91

 خبی ثٝ پشٔػشف ٚ لیٕت ٌشاٖ ثضسي، ٞبیالٔپ اص آٖ اختشاع اص لجُ ٚ است پبیٝ سٝ داسای تشا٘ضیستٛس

 ضذ.ٔی استفبدٜ آٖ



 

 

 30سٝ پبیٝ یه تشا٘ضیستٛس سا ٘بْ ثجشیذ. ظ -92

 است.( )C وُّىتٛس ٚ (E) أیتش ،(B) ثیس ٞبی پبیٝ داسای تشا٘ضیستٛس

 پیُ )ثبتشی( سا سسٓ ٕ٘بییذ. ٕ٘بدِ َٔذاسی تشا٘ضیستٛس ٚ ٕ٘بدِ َٔذاسی دیٛد، ٕ٘بدِ َٔذاسی ٔمبٚٔت، َٔذاسی ٕ٘بدِ -93

 ٔمبٚٔت؛  َٔذاسی ٕ٘بدِ

؛ دیٛد َٔذاسی ٕ٘بدِ

                                                        

 

 ؛ تشا٘ضیستٛس َٔذاسی ٕ٘بدِ

 

 ٕ٘بد ٔذاسی پیُ؛                                                      

است؟ ضذٜ سبختٝ ٞبییلغؼٝ چٝ اص سی آی یب ٔدتٕغ ٔذاسٞبی -94

 30ظ 

 .است ضذٜ سبختٝ تشا٘ضیستٛس ٚ دیٛد خبصٖ، ٔمبٚٔت، صیبدی تؼذاد اص لغؼٝ ایٗ 

 – آی دس. است ٌشدیذٜ اِىتشیىی ٚسبیُ ضذٖ تش اسصاٖ ٚ ضذٖ حدٓ وٓ ٔٛخت سی – آی اختشاع -95

 30ظ .است پبیٝ .............. اص ثیطتش اغّت وٝ داسد ٚخٛد پبیٝ تؼذادی ٞب سی

 سٝ

. است. ظ UM66آی سی  -96  30اص ٘ٛع ...................

 تِٛیذ وٙٙذٜ آًٞٙ

 ضٛد؟ثشای اتػبَ لغؼبت دس ٔذاس اِىتشٚ٘یىی اص چٝ ٚسبیّی استفبدٜ ٔی -97 

 ٚ سیٓ ِحیٓ ٞٛیٝ



 

 

  ثجشیذ؟ ٘بْ سا ٞٛیٝ ا٘ٛاع -98

 ٞٛیٝ لّٕی. 2           ( تفٍٙی) تیشی ٞفت. 1

 30ظ ضٛد؟ای استفبدٜ ٔیٚ پبییٗ ثٝ تشتیت اص چٝ ٘ٛع ٞٛیٝٞبی ثبال ثشای تٛاٖ -99

 لّٕی.  تفٍٙی –

 .وٙٙذٔی تِٛیذ ثیطتشی...............  ثبضٙذ ثبالتشی تٛاٖ داسای ٞشچٝ ٞبٞٛیٝ -100

 ٌشٔبی

. ٚات ثیٗ تٛاٖ تشیٗٔٙبست اِىتشٚ٘یىی لغؼبت وبسیِ ِحیٓ ثشای -101  است. ..........

 40 تب 20

  30ظ چیست؟ ِحیٓ سیٓ خٙس -102

 ٚ سشة لّغ )آِیبطی اص( تشویت

. اتػبَ ٔحىٕی ایدبد ٔی -103  30ظ وٙذ.دس ِحیٓ وبسی سشد ضذٖ ..............

 ِحیٓ ٔزاة

  31ظ ضٛد؟ٔی استفبدٜ ِحیٓ سٚغٗ اص وبسی ِحیٓ دس  چشا -104

 .یىذیٍش ثٝ لغؼبت ضذٖ ِحیٓ خٛة ٚ ضذٖ تٕیض ثشای

 ، تبثیشی دس ثٟجٛد ػّٕیبت ِحیٓ وبسی ٘ذاسد؟وذاْ ٔٛسد وذاْ -105

 ( ػذْ استفبدٜ اص سٚغٗ ِحی2ٓ                    ٙجبدٜ ٘شْتٕیض وشدٖ ٔحُ ِحیٓ وبسی ثب س(1

 ( استفبدٜ اص سٚغٗ ِحیٓ ٔٙبست 4                   ِحیٓ ثب دٔبی ثبالی ٞٛیٝ( رٚة وشدٖ سیٓ 3

 ػذْ استفبدٜ اص سٚغٗ ِحیٓ



 

 

 31، یؼٙی چٝ؟ ظوشدٖ ا٘ذٚد لّغ -106

 لّغ» ػُٕ ایٗ لشاسٌیشد؛ثٝ ٘ظش ٔٛسد پبیٝ ثشسٚی ٘بصن الیٝ یه ثبیذ است ٔزاة ِحیٓ سیٓ وٝ ٍٞٙبٔی

 .ٌٛیٙذٔی« ا٘ذٚد وشدٖ

 31وٙیٓ؟ ظ سػبیت سا ایٕٙی ٘ىبت چٝ ثبیذ وبسیِحیٓ ٍٞٙبْ دس -107

 .وٙیذ استفبدٜ ٘یض ٔخػٛظ ٔبسه اص ٚ ثبضذ داضتٝ ٚخٛد ٔٙبست تٟٛیٝ وٙیذٔی وبسیِحیٓ وٝ ٔحّى دس

 33ظ ثّٙذٌٛ چیست؟ 108

 .وٙذ ٔی تجذیُ غٛت ثٝ سا اِىتشیسیتٝ وٝ است پبیٝ دٚ اِىتشٚ٘یىی لغؼٝ یه

 ٔشاحُ سبخت خؼجٝ آٍٞٙیٗ سا ٘بْ ثجشیذ. -109

   ثب تٛخٝ ثٝ ٘مطٝ ٔذاس اِىتشٚ٘یىی اِٚیٝایدبد ٔشحّٝ اَٚ : 

 ٞب ثٝ وّىتٛس تشا٘ضیستٛس ٚ پبیٝ دیٍش ثٝ آی سی ٔتػُ ضٛد()یىی اص پبیٌٝٛ ٔشحّٝ دْٚ: اتػبَ ثّٙذ

 ٔشحّٝ سْٛ: اتػبَ وّیذ ٚ ثبتشی ثٝ ٔذاس اِىتشٚ٘یىی  

 خبٕ٘بیی ٔٙبست ٔذاس اِىتشٚ٘یىی دس خؼجٝٔشحّٝ چٟبسْ : 

 ٞب سا ثٙٛیسیذ.ٞبی ٔختّفی ٚخٛد داسد آٖثشای اتػبَ لغؼبت )اِىتشٚ٘یىی( ثٝ یىذیٍش ساٜ -108

 اتػبَ ٔستمیٓ ثب ِحیٓ -1

 شدد ثُشِاستفبدٜ اص ثِ -2

 داساستفبدٜ اص فیجش سٛساخ -3

 

 



 

 

 : َ٘ٛ ٚ فبص

 .ٌٛیٙذٔی َ٘ٛ است، اِىتشیىی فطبس ثب ِٚتبط ثذٖٚ وٝ سیٕی ثٝ ٚ فبص است اِىتشیىی فطبس ثب ِٚتبط داسای وٝ سیٕی ثٝ

 : وّیذ

-ٔی ٚغُ وّیذ ثٝ وٝ ٞبییسیٓ. سٚدٔی وبس ثٝ ثشق خشیبٖ ٚغُ ٚ لغغ ثشای وٝ است ایٚسیّٝ وّیذ

 .ٌیشد لشاس فبص سیٓ ٔسیش دس ثبیذ ٕٞیطٝ وّیذ ٞستٙذ، فبص ساثظ سیٓ ٚ فبص سیٓ ضٛ٘ذ،

 : فبصٔتش

 َ٘ٛ اص فبص سیٓ تطخیع ٔٙظٛس ثٝ ٞب،پیچ وشدٖ ثستٝ ٚ ثبص ثش ػالٜٚ وٝ ٌٛضتی پیچ ضجیٝ است ایٚسیّٝ

 .سٚدٔی وبس ثٝ ٘یض

 ٕٔىٗ ٚ ضٛدٔی ٌشفتٍی ثشق دچبس ا٘سبٖ وٙذ، ػجٛس ا٘سبٖ ثذٖ اص ٔؼیٙی حذ اص ثیص ثشق خشیبٖ اٌش

 ضذٜ تٙفسی ػضالت ٚ لّت ضذیذ ٌشفتٍی ثذٖ ثٝ ثشق ضذٖ ٚغُ. ثیٙدبٔذ اٚ ٔشي ثٝ است

 وشد. احتیبط ضذت ثٝ ثبیذ ثشلی ٚسبیُ ٚ ثشق ثب وبس ٍٞٙبْ دس ثٙبثشایٗ. آٚسدٔی د٘جبَ ثٝ سا ٔشي

 اِىتشیىی ٔذاس عشاحی

 اِىتشیىی ٔذاس ٘ػت. ٌٛیٙذٔی اِىتشیىی ٔذاس است، خبسی آٖ دس اِىتشیىی خشیبٖ وٝ ایثستٝ ٔسیش ثٝ 

 ٚ پشیض، وّیذ، ٔثالً) حمیمی یٚسیّٝ خبی ثٝ ٔذاس، ی٘مطٝ سسٓ ٍٞٙبْ. ضٛدٔی آغبص آٖ ی٘مطٝ سسٓ ثب

 وسب٘ی یٕٞٝ ٚ است یىسبٖ وطٛسٞب اغّت دس ٞبػالٔت ایٗ. ضٛدٔی استفبدٜ خبغی ٞبیػالٔت اص( …

 .ضٙبسٙذٔی سا ٞبآٖ داس٘ذ، آضٙبیی وطی سیٓ ٚ ٔذاس عشاحی ثب وٝ

 داسیٓ؟ احتیبج ٚسبیّی چٝ ثٝ اِىتشیىی ٔذاس ٘ػت ; ثشای

 سشپیچ پشیض– تمسیٓ– خؼجٝ پُ– یه وّیذ 

 است؟ پیچ چٙذ داسای تجذیُ وّیذ یه

 .است غیشٔطتشن پیچ دٚ ٚ ٔطتشن اتػبَ پیچ یه داسای تجذیُ وّیذ



 

 

 است؟ ٔطخػبتی چٝ ٚ داسای چیست است سیٓ( اِف

 داسای ٚ ضٛدٔی ثشدٜ ثىبس ٚسبیُ دس افشاد حفبظت ٚ ایٕٙی ثشای وٝ است اِىتشیىی خشیبٖ ثذٖٚ سیٕی

           .ضٛدٔی تِٛیذ سً٘ صسد ٘ٛاس ثب سجض سً٘ ثٝ وٝ است اختػبغی پبیٝ یه

 چشا؟ ضٛد؟ٔی استفبدٜ ثیطتش ٚسبیّی چٝ دس است سیٓ اص ( ة

 .است ثیطتش ٞبآٖ دس ٌشفتٍی ثشق خغش صیشا داس٘ذ وبس ٚ سش سعٛثت ٚ آة ثب وٝ ٚسبیّی

 

 

 

  

 

 


