
 تست هایی از مبحث                                       

    :      برگرفته از کتاب            

 

 

آمپر از یک مدار می گذرد. تعداد الکترون های شارش شده از یک مقطع مدار در مدت زمان نیم دقیقه  4جریان الکتریکی 

 کدام است؟

1 )                                        2 )                               3)                                    4)       

بار تولید کند ، شدت  c  3600   ساعت کار کند . اگر مولد بتواند 4یک اسباب الکتریکی به وسیله ی یک مولد می تواند 

 توسط گذرنده از اسباب الکتریکی چند آمپر است؟جریان م

1) 0.5 A                                            2 ) 0.25 A                                  3   )0.75 A                           4 )1 A 

 به جریان در آورد( آمپر ساعت است ) بیشینه ی بار الکتریکی که می تواند 45ظرفیت یک باتری برابر 

 آمپر بگیریم پس از چند ساعت باتری کامال تخلیه می شود؟ 0.25از باتری جریان  اگر

 ساعت 25ساعت                   ( 18(3ساعت                                  250( 2ساعت                       180( 1

 کیلو آمپر ساعت یکای چه کمیتی است؟

𝑷 ( توان مصرفی مولد)2  ( بار الکتریکی       1 = 𝑰  𝑰𝒓 = 𝑰𝟐 𝒓      )   3)      جریان الکتریکی4انرژی الکتریکی مصرفی) 



شکل رو به رو نمودار تغییرات شدت جریان بر حسب اختالف پتانسیل دو سر یک قسمت مدار را 

 در دمای ثابت نشان می دهد . کدام گزینه در مورد این قسمت درست است؟

 (از قانون اهم پیروی نمی کند4       ( رسانای اهمی      3( نیمه رسانا مانند ژرمانیم و سیلیسیم                       2(نارسانا       1

 کاهش می یابد. ----------جریان از یک رسانا بگذریم ، پتانسیل به اندازه ی  -----------اگر روی مدار و در

 𝑰𝟐 R( جهت IR                         4( جهت  R 𝐈𝟐         3            ( خالف جهت  IR           2-(جهت، 1

چند ولت  Nولت است، پتانسیل نقطه ی  5برابر   Mدر شکل رو به رو پتانسیل نقطه ی 

 است؟

1 )13V                                              2)-13V                                   3 )15V                                          4 )-15 V 

 .و جنس هر دو سیم یکسان است Bدو برابر قطر مقطع سیم   Aو قطر مقطع سیم  Bنصف طول سیم  Aطول سیم 

 چند است؟ Bسیم  Rبه  Aسیم  Rنسبت 

1 )0.125                             2 )0.25                                    3 )0.5            4 )1 

p  𝟏و مقاومت ویژه ی  L 2ودیگری با طول   Pو مقاومت ویژه ی  Lبا طول  یک میله 

𝟑
را که سطح مقطع یکسان دارند در  

 است؟  pامتداد طول آن ها به هم می چسبانیم مقاومت ویژه ی متوسط این میله چند برابر 

1)𝟓
𝟑

                                                 2)𝟓
𝟗

                                 3)𝟓

𝟐𝟕
                                         4 )1 

𝒌−𝟏 𝟏مفهوم جمله ی ) ضریب دمایی یک فلز 

𝟐𝟓𝟎  
 چیست؟ 

اهم به میزان یک درجه ی کلوین افزایش پیدا کند ، آن گاه مقاومت آن  1اومت ( یعنی اگر دمای قطعه ای از این رسانا با مق1

𝟏به اندازه ی 

𝟐𝟓𝟎
 اهم افزایش پیدا خواهد کرد. 



 250( یعنی اگر دمای قطعه ای از این رسانا به میزان یک درجه ی کلوین افزایش پیدا کند ، آن گاه مقاومت آن به اندازه ی 2

 اهم افزایش پیدا می کند.

𝟏 ی اندازه به آن مقاومت گاه آن ، کند پیدا افزایش کلوین ی درجه یک میزان به رسانا این از ای قطعه دمای اگر یعنی( 3

𝟐𝟓𝟎
 

 .کند می پیدا افزایش اهم

اهم به میزان یک درجه ی کلوین افزایش پیدا کند ، آن گاه مقاومت آن  1یعنی اگر دمای قطعه ای از این رسانا با مقاومت  (4

𝟏به اندازه ی 

𝟐𝟓𝟎
 اهم کاهش پیدا خواهد کرد. 

 بر کلوین است. 𝟒−𝟏𝟎 × 4ضریب دمایی مقاومت رشته ی درونی المپی 

 ی سلسیوس می رسد.درجه  1777درجه ی سلسیوس به  27وقتی المپ را روشن می کنیم دمای رشته ی آن از 

 ش مقاومت رشته ی آین المپ چند درصد مقاومت اولیه است؟افزای

1 )70                              %2 )75                                        %3 )0.7                                       %4 )7 % 

 400است اگر مقاومت الکتریکی این سیم در دمای   rمقاومت الکتریکی سیم رسانایی در دمای صفر درجه ی سلسیوس برابر 

درجه ی سلسیوس باشد ، ضریب دمایی مقاومت ویژه  50درجه ی سلسیوس سه برابر مقاومت الکتریکی این سیم در دمای 

 ی این رسانا در دمای صفر درجه ی سلسیوس چند بر کلوین است؟

1)0.008                                         2)0.006                                       3)0.08                                   4 )0.6 

 بر کلوین است.   0.005-مقاومت یک جسم   ضریب دمایی

 درصد مقاومت اولیه اش شود؟ 25دمای جسم را چند درجه ی سلسیوس و چگونه تغییر دهیم تا مقاومت ویژه ی آن 

 افزایش      5(4کاهش                        5( 3افزایش                   50( 2کاهش                    50( 1

 وات معادل کدام گزینه است؟

 آمپر× (ولت 4(ولت بر ثانیه                       3ثانیه              ×( ولت 2آمپر                   × ( اهم 1



 اهم است . 200مقاومت یک سیم گرمکن برابر 

 آمپر می گذرد. 2از آن جریان 

 انرژی الکتریکی در آن مصرف می شود؟دقیقه چند کیلو وات ساعت  30در مدت 

1 )0.4                      2 )1440000                                       3 )3600000                                           4 )0.36  

 واتی است؟ 60واتی چند برابر مقاومت الکتریکی المپ  240مقاومت الکتریکی المپ در المپ معمولی خانگی 

1 )0.25                                         2 )0.5                                    3 )1                                                     4 )2 

 ژول گرما ایجاد می شود. 200ثانیه  25در مدت  vتر با اختالف پتانسیل م 12به طول  در سیمی

 ثانیه همان گرما ایجاد می شود؟ 15در چند متر از همان با همان اختالف پتانسیل در 

1 )7.2                                         2)72                                      3 )8.46                                            4)84.6 

ولت  200اهم است و با ولتاژ  500ساعت روشن می شود مقاومت رشته ی درون آن  8یک المپ روشنایی در هر شبانه روز 

 روشن می شود .

 ریال چند ریال می شود؟ 20قیمت برق مصرفی ماهانه ی آن از قرار هر کیلووات ساعت 

 ریال 192( 4ال                               ری 3840(3ریال                            19.2( 2ریال                             384( 1

 ولت می شود . 7آمپر کشیده می شود ، اختالف پتانسیل دو سر آن  2وقتی از مولدی جریان 

 چند است ؟ (ξوات باشد نیروی محرکه ی آن یا همان اپسیلون آن ) 4اگر در این حالت توان تلف شده در داخل مولد 

 ولت 6( 4ولت                         4( 3       ولت                             1(2ولت                         9(1

 



 .---------------------------وقتی باتری اتوموبیل فرسوده می شود مقاومت درونی آن 

 ( کاهش می یابد2( تغییر نمی کند                                             1

 ( در زمستان افزایش و در تابستان کاهش می یابد.4 ( افزایش می یابد3

           

 

 

                                          











 


