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  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

  مبا نی برق
 برابروفاصله بین دوازدوباردوچنانچه مقدار هریک  باشد F برابربا dفاصله با 2qو q 1اگرنیروی بین دو بار الکتریکی  - 1

  به چه نسبتی تغییرمی کند؟  Fگاه نیروینآابرشود بر بارنیزدو
 )2کند                                تغییری نمی   )1

2
1                                                          3( 2                                                   4(  4      

  
ت سیم چند درجه سانتی گراد برسد مقاوم  250اهم است اگر دمای سیم به     100  مقاومت سیمی در صفر درجه ی سانتی گراد -2

  (اهم  می شود؟ 
Co

1    004/0 = α   (  

1( 1100                                                 2  (350                                                      3( 250                                                      4( 200     
                                               

توان کل .ازمدار می گذرد Iمتصل است وجریان  Rرابه دو سرمصرف کننده ای به مقاومت  rیک باطری با مقاومت داخلی  -3
                                                                                                                                                                                             ست؟مصرف شده در مدار کدام ا

1ِ (    I2r                                             2     (R I2                                                     3 (r) (R+  I2                                        4( I(R+r)  
  
موجب آزاد کردن  الکترون های واالنس می  که وجود می آیدب خارجی  های سطح اتم انرژی حرارتی  بر  ، مالش اثر بر  - 4

  .می گویند نیز ...............این اثر به  شود 
  فو تو الکتریک                    ) 4 تریبوالکتریک                               )3                      یزوالکتریک        پ) 2                                  ترموالکتریک) 1
  
181028.6 عبور   کدام گزینه ، -5 ×   بیان می کند؟الکترون ، در یک ثانیه از مقطع یک هادی را    
  آمپر) 4جریان                                         ) 3اختالف بار الکتریکی                              ) 2                             کولن                 ) 1
   

نسبت    - 6
Xc
Xl  ؟برابر با کدام گزینه است       

   1   (
C
L

×ω                                         2( CL××2ω            3  (
C
L                                                 4   (   CL×   

  
کاهش می یابد ولتاژ خود آمپربه یک آمپر   7میلی هانری ، جریان در مدت دو ثانیه از  3در یک بوبین با ضریب خود القایی  -7

  القایی در بوبین چند میلی ولت است؟
1 (9+                                                 2( 1                                                              +3 (9-                                             4 (1-    
  
tSinUt    ولتاژمتناوب برابر ه زمانی یک معادل - 8 π1002220= مقدار این ولتاژ در زمان . می باشد    

600
ثانیه     1

  چقدر است؟
  
1(  

3
22220 πSin                  2(               

6
2220 πSin     3  (             

3
2220 πSin     4(     

2
2220 πSin        

  
  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

  )I2=6Aو   I1=4A(ست؟دقیقه چند وات ساعت ا 5در مدار شکل زیر انرژی مصرفی در مدت    -9
                                                                                                        

                    
                                                                                                  

1 (100                                            2(288                                                     3 (1000                                                    4 (6000   
  

  در مدار زیر ظرفیت کل چند میکرو فاراد است     - 10

  
1 (18                                                   2 (6                                                                     3  (50                                                    4 (40   
  
  

  ریکیمدارهای الکت
  

  چند ولت است؟ abدرمدار زیر ولتاژ -11
  

 
1 (20                                                           2     (24                                              3 (36                                                  4 (40   
   

  معادل تونن مدار زیر را نشان می دهند؟    Vthو        Rthکدامیک از اعداد زیر    -12
  

 
            ولت                                                                                            30اهم ،    5/7) 2ولت                                                                   5اهم ،    5/7)  1

  ولت 15اهم ،     5/17) 4ولت                                                              5اهم ،      5/17) 3
  
  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

  برای حل مدار زیر بروش پتا نسیل گره، چند معادله نوشته می شود؟ -13

 
1 (2                                                                    2 (3                                                              3 (4                                                    4  (5    
  

  ه است؟درجه باشد برایند آنها کدام گزین  120برابر با   20 اگر زاویه بین دو بردار هم دامنه به ا ندازه   -14
  
1(              220    2(                    20   3(                         210   4 (  10   
  

  لت است؟تقریبا چند و) VR( ولتاژ مقاومت .باشد   V.A.R 150اگر توان ری اکتیو مدار،  -15

 
1 (40                                                         2   (50                                                                 3  (70                                                  4 (110   
  

  در شکل زیر چند اهم است؟) XL( امپدانس سلف -16

 
1 (2                                                          2 (4                                                                      3  (5                                                    4 (8   
  

  رابر شدن فرکانس نور المپ چگونه میشود؟با دو ب. در مدار متناوبی ،  یک المپ با یک سلف سری است-17
  نصف) 4کم                                                      )3زیاد                                                                     ) 2دو برابر                                        ) 1
  

  در است؟  ضریب کیفیت مدار زیر چق-18
  

 

1(             
628.
1     2 (                2.    3(5                                            4( 8.62      

 
ولتاژ دو سر سلف . است و مدار دارای خاصیت سلفی می باشد )  KV.A.R(کیلو وار   2/2در مدار زیر توان ری اکتیو مدار -19

  چند ولت است ؟

  
1 (300                                             2 (140                                                                      3 (120                                                    4 (80  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

20-COSφ  ) مدار زیر چقدر است ؟) ضریب توان  

 
1 (5/0                                        2  (6                                                                           ./3   (7/0                                                4  (8./  

                                         
  اصول اندازه گیری الکتریکی وآزمایشگاه

  
 عنصر اصلی در فتوولتیک کدام است؟ - 21

  لودسل – 4استرین گیج                  – 3نیمه هادی                 – 2بی متال               – 1
  

 Rampهده شود نسبت زمان تناوب موج اگر روی صفحه حساس اسیلوسکوپ چهار سیکل کامل از یک موج سینوسی مشا - 22
 به زمان تناوب موج اعمالی به صفحات انحراف دهنده عمودی چه عددی است؟

                1 -4                         2-                           3 -2                   4-   
 

با آن موازی  10Ωاگر یک مقاومت  . در دسترس است    G = 50 µA    Iو  Ω= 2  k RGیک گالوانومتر با مشخصات   - 23
 شود حد اکثر چه جریانی را می توان با آن اندازه گرفت ؟

   1 -  10mA                    2 -  9/95mA                    3  -  10/05mA                      4  -     10/1mA  
 

 از دستگاههای زیر بین شبکه و مصرف کننده با بقیه فرق دارد ؟نحوه اتصال کدامیک  - 24

  کسینوس فی متر – 4                 کنتور         - 3                    وات متر     – 2                   ولت متر    – 1
  

 کنواخت نیست ؟در کدام قسمت از دستگاه اندازه گیری آهن نرم گردان با پره های متمرکز خطوط قوا ی - 25

  بوبین  - 4                پره ثابت و متحرک      – 3                   پره ثابت     – 2           پره متحرک         – 1
  

 کدام روش اندازه گیری برای مقاومت های کم مناسب است ؟ - 26

1  -                                                                               2 -        
  
  
  
  
  
3 -                                                                                4 -  
 
 
 



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

 مطابق با شکل زیر است اختالف فاز چند درجه است ؟   CH1, CH2منحنی لیساژور مربوط به اختالف فاز  - 27

 180 -  4                 270 - 3             90  - 2صفر              - 1
 
 
 
 
  

باید به کجا وصل  C,B,A برای نمایش منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور روی صفحه اسیلوسکوپ به ترتیب نقاط  - 28
 شوند؟

 
     1-  GND  وCH2  وCH1  

    2 -   CH2  وCH1  وGND  

    3 -   GND  وCH1  وCH2  

   4 -  CH2   وGND  وCH1  

  
باشد  5msروی  Time/divسیگنال سینوسی در جهت افقی چهار خانه و سکتور  دو قله متوالی از یکاگر فاصله بین  - 29

 فرکانس سیگنال کدام است ؟

1 –  50HZ                           2 – 250HZ                       3 – 20HZ                              4 – 200HZ  
  

 می توان شدت نور سیگنال روی صفحه اسیلوسکوپ را کنترل کرد ؟....................................بوسیله  - 30

  دیود خازنی  – 4             منبع ولتاژ متغیر          – 3             خازن متغیر           – 2مقاومت متغیر                – 1 
 
  

  مبانی دیجیتال
  

  کدام است؟) AC2(16 - ) 11011( 2) = ؟ ( 8   حاصل عبارت -31
1  (5347                         2 (5237                            3(5335                           4 (5247  
  

  کدامیک از گزینه های زیراز مشخصات ویژه گیتهای منطقی نمی باشد؟ – 32
1 (HIGH SPEED              2 (PROPAGATION DELAY             3 (FAN – IN                4(MARGINAL NOISE   
  

     F=A.B.(C.D +D) + B.(A+ A.C.D)؟         حاصل ساده شده  عبارت روبرو کدام است - 33
 
1 (A          2  (B      3(A+B                       4  (A.B.C       



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

∑حاصل ساده شده عبارت  -34     )141210820(   کدام است ؟   =F ووووو
  
1 (D                   2  (A+B D             3 (A.D +A.B.D                4   (D.(A+B)  
  

  خروجی ساده شده مدار زیر کدام است؟             -35
 
   1  (B.C +A.C                                                                                              

       
   2  (A.B + B.C    
 

    3((A +C).(B+C)   
 

    4  ((A+C).(B+C) 
  
 
 

  تا بع خروجی مدار مقابل کدام است؟- 36    
  

      1 (∑ )531( ∑) F  2=وو )742(        F=وو
 
     

    3(∑ )5421( ∑) F                                 4=ووو )6531(   F=ووو
  
  
  کدامیک از مدارات ترکیبی زیر وجود ندارد؟-37   

    3و2موارد ) 4            2     1تسهیم کننده     ) 3               4     1  رمز گذار ) 2         1  2دیکودر    ) 1    
  

  م گیت است؟ورودی ها و خروجی شکل زیرمربوط به کدا - 38    

                               
  
  

  :پس از اعمال پالس ساعت خروجی آن یک میشود در این صورت . صفر است  J – Kخروجی یک فلیپ فالپ -39    
  

     1 (J= 0 , K=0                         2 (J=K= 1                             3 (J=1 , K= 0                         4 ( 3و2موارد   
  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

  Y  X 
  جدول صحت روبرو مربوط به کدام فلیپ فالپ می باشد؟   -40   
      0  0 

      1 (J – K                    2 (D                 3 (T    4 (R – S  

1  1 1 
 
 

 و کارگاه و آزمایشگاه الکترونیک 2و1 عمومی الکترونیک         
 
  است؟ کدام گزینه صحیح - 41   
   داکثر جریان تکراری مجاز دیود بیش تر از حداکثر جریان لحظه ای مجاز  آن می باشد  ح) 1   

  بیشتر است  LCDعمق تصویر در پالسما از )  2    
  یکسان است  ACو DCحداکثر ولتاژ معکوس مجاز دیود برای ولتاژ )3   
  تقیم استمقاومت دینا میکی دیودمقاومت آن در برابر جریان مس) 4   
  
  در مدار مقابل ولتاژ ریپل پیک تا پیک دو سر بارچند ولت است؟ -42  
  
   1 (5                       2 (5/2                   3 (25/1      4 (75/2   
      
  
  
  
  کدام است؟  C2در مدار روبرو ولتاژ دو سر خازن  -43 

      
     
  

Vi=100sin(ωt)               
  
  
  
  
  

  
  
  ولتاژ خروجی مدار مقابل به کدام گزینه نزدیکتر است؟ - 44  
  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

   1 (V1        ./         2 ( V2./                  3 (V65     ./    4 ( V7./  
  شکل موج خروجی مدار رو برو کدام است؟ – 45 

  
     
  
  
  
  
  
  

  چند کیلو اهم می با شد؟ RCدر مدار روبرو -46 
    

5/1   1 (1               2  (1/1               3 (2/1                  4 (
  
  
  باشد در کدام حالت زیر ترانزیستور  در ناحیه اهمی است؟ VGS(OFF)= -3Vاگر    Nبا کا نال  FET در یک ترا نزیستور  -47 

  
  1(VGS= -1 VوVDS= 1V                   2 (VGS= -4V  وVDS =12V  
  
  3 (VDS =12V  وVGS = -2V            4(VDS= 8V  وID= 5mA  
  

هرتز  در تقویت کننده مقابل کمترین فرکانس ورودی آن چند کیلو  -48  
  است؟

  
  1 (22               2(5                  ./3 (2/2                  4 (1  
  
  
  خازنی کدام گزینه صحیح است؟در مورد کوپال ژ  -49 

  
  سیگنالهای با فرکانس باال بدرستی تقویت نشده) 2عدم تطبیق ولتاژمناسب بین طبقات                           ) 1  
  
نقا ط کار ترانزیستورها ) 4عدم تقویت سیگنالهای با فرکانس کم                     ) 3  

  ناپایدار است
  
وات باشد آنگاه راندمان مدار  72دریافتی از منبع   DCاگر توان  در مدار روبرو - 50  

  چند درصد  است؟



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

    1 (5/78                            2 (50                         3 (25                4 (3/33  
  چند ولت است؟  VGSدر مدار مقابل  – 51 

  
  1 (2-                                  2 (5     
  
  3 (0                           4 (1-  
  
  
  کدام شکل یک تقویت کننده تفا ضلی را در وضعیت سیگنال مشترک نشان میدهد؟ -52   

     
  

               
  
   

  
  
    

  بترتیب چند کیلو اهم است؟                                  R1و   RFدر شکل روبرو  -53 
  
  5و4) 4                        4و10) 3                        4و5) 2                  10و4) 1  
  
  

نماد روبرو مر بوط به کدام دیود  -54      است؟  
شاتکی                    ) 2اتصال نقطه ای                  )1    وارکتور) 4جریان ثابت                   )    3

  
  .گویند................     لکترون در اثر گرما را پدیده انتشار ا  -  55   
  ترمو یونیک) 4ترموکوپل                   ) 3ترمو دینامیک                   )2ترمو الکتریک                             ) 1   
  
  کدامیک از دیود های زیریکسو کننده ی قدرت میباشد؟ – 56  

   1(BY127                             2(BA316                      3    (AA116                             4 (BZX134   
   

  ؟چند ولت است  Viباشد  Vo= -2 vدر مدار مقابل اگر)57  

  
  1 (20-                        2 (10  
  
   3 (20                        4 (10-  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

  
  
  رارتی کدا م است؟واحد مقاو مت ح - 58  

  کلوین بر اهم) 4کلوین بر وات                ) 3درجه سانتیگراد بر وات                ) 2اهم بر وات            ) 1    
  
  میشود؟................   در یک تقویت کننده بهره جریان آن در فرکانس قطع    - 59  

    1(707                               ./ 2 (
2
1                               3(db 3                            +4(db6-  

  
  چند درجه است؟   Vceو   ibدر تقویت کننده مقابل اختالف فاز بین  -60  

    1 (0                  2(90                           3  (180                         4 (60  
  
  
  
  

  چند میکرو آمپر است؟ Ibباشد  =mA18 Ic  اگر. است  α/.= 9دریک ترانزیستور -61    
  1(100                    2 (200                   3   (1000                4 (2000  
  
  
  در حالت ایده آل چقدر است؟  ABضریب شایستگی پوش پول کالس  -62  
  1(2        ./            2 (2                          3 (1                     ./4 (1   
  
رابطه  -63  

S
54.37=n در طراحی ترانس چه کار بردی دارد؟  

  محاسبه دور بر ولت) 2محاسبه تعداد دور اولیه                                       ) 1  
  محاسبه تعداد دور ثانویه) 4اولیه                                        محاسبه افت ولتاژ) 3  
  
  را اتصال کوتاه کنیم کدام اتفاق میافتد ؟  Bو  Aدر مدار مقابل اگر دو نقطه  - 64  

  ترانزیستورها به اشباع رفته)2راندمان مدار کاهش یافته                                      ) 1   
  هر دو ترانزیستور قطع میشود)4ل موج خروجی دچار اعوجاج شده                 شک)3   
  
  
  
  
باشد مقاومت  V  12 اگر ولتاژ خروجی آن در حالت بدون بار.می باشد  K Ω   1امپدانس خروجی تقویت کننده ای -65  

  کاهش یابد؟ V 8به خروجی  تقویت کننده اتصال دهیم تا ولتاژ خروجی آن به   بارچند کیلو اهم
  1 (1                               2 (2                           3  (4                       4 (3  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

  
  

  مبانی مخابرات و رادیو وآزمایشگاه
موج مربعی متقارن مطابق شکل زیر را به طیف نما اعمال می کنیم کدام فرکانس در خروجی طیف نما دیده  -66

 می شود؟

1 – 500HZ                     2 – 600HZ  
  
3 – 800HZ                         4 – 1200HZ  
 
 
  

  .باشد............... کارایی داشته باشد و بهره این آنتن باید ............. آنتن بشقابی در تمام جهات   -67
  کم  –می تواند  – 4       کم  –نمی تواند  – 3زیاد      –می تواند  – 2زیاد         –نمی تواند  –  1
  

  بوسیله کدام عامل می توان تداخل ایستگاههای رادیویی را از بین برد ؟  -68
  با استفاده از سیگنال پیام با فرکانس باال – 2                                   با استفاده از سیگنالهای پیام متفاوت  – 1

  با استفاده از سیگنال حامل با فرکانس باال – 4                           با استفاده از سیگنال های حامل متفاوت    –3
  

  .در مدار زیر پهنای باند را محاسبه کنید   -69
1 – 10 KHZ              2 – 12KHZ     

3 – 100KHZ               4 – 120KHZ 

  
  

  از چه را بطه ای بدست می آید؟ شکل زیر نمای بلوکی کدام نوسان ساز را نشان می دهد و ضریب فیدبک آن  -70
              -   هارتلی – 1

     -  هارتلی – 2    
    -  کولپیتس – 3   

    -  کولپیتس – 4    
  
 

  شکل زیر چه مداری را نشان می دهد ؟  -71
    AMگیرنده رادیویی سوپرهترودین یک موج  – 1      
 AMیک موج  TRFگیرنده رادیویی  – 2      

 FMگیرنده رادیویی سوپرهترودین یک موج  – 3     



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

  FMیک موج  TRFگیرنده رادیویی  – 4     
 

. است 100MHZو فرکانس حامل برابر  20KHZحداکثر تغییرات فرکانس حامل برابر  FMدر یک سیگنال   -72
  کدام است ؟) FH(فرکانس باالی حامل 

1 – 100.02MHZ            2 – 100.01MHZ         3- 99.98MHZ           4 – 99.99MHZ  
   

  باشد توان آنتن مرجع چند وات است ؟ %90و بهره آنتن  50Wاگر توان ورودی آنتن   -73
1 - 45W                  2- 90W            3- 50W              4 – 100W 

  
  اهر نمی شود ؟کدام گزینه در خروجی بلوک میکسر شکل زیر ظ  -74

1 - rad/sec 105        2 - rad/sec 106          3 - rad/sec 105*9      4  - rad/sec 1011 
 
  

 متناسب با کدام گزینه است ؟ FMانحراف فرکانس در مدوالسیون  - 75

  فرکانس حامل  – 4فرکانس پیام           – 3دامنه حامل         – 2دامنه پیام         – 1
  

باشد و بخواهیم آنرا به یک  8Ωو  400Wتوان و امپدانس خروجی آمپلی فایر به ترتیب در صورتی که  -76
 وصل کنیم چه اتفاقی می افتد 8Ωو  40Wبلندگوی 

                                                                                مدار به طور طبیعی کار می کند – 3                                       آمپلی فایر می سوزد   – 1
  کیفیت صوت به هم می خورد  –  4                       بلندگو می سوزد  – 2
  

 خروجی مدار زیر چه شکل موجی دارد و فرکانس آن تقریبا چقدر است ؟ -77

 2KHZ –مربعی  -١

 2KHZ –سینوسی  -٢

 20KHZ –مربعی  -٣

 20KHZ –سینوسی  -٤

  
  
 
 
 
 
 
 
  

 در دستگاه پخش صوت اتومبیل چیست ؟ BTMعملکرد دکمه  - 78



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

  تنظیم ایستگاه رادیو  – CD   ،AUX                                                 2انتخاب حالتهای رادیو ،  – 1
  تغییر روشنایی صفحه نمایش – 4              دریافت و ذخیره قوی ترین ایستگاه روی موج مورد نظر  – 3

 چیست ؟ DT12منظور از  - 79

  تقسیم کننده با دو راه عبوری و یک انشعاب  – 2پریز با دو راه عبوری و یک انشعاب        – 1
  تقسیم کننده با یک راه عبوری و دو انشعاب – 4پریز با یک راه عبوری و دو انشعاب        – 3
 

 امیتر چه تغییری می کند؟ DCمقاومت امیتر قطع شود ولتاژ  در مدار زیر اگر -80

 یاد می شودز -١

 کم می شود -٢

 تغییری نمی کند -٣

  صفر می شود  -٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  3ریاضی 
  : ها باشد در این صورت فاصله ی این نقطه از مبدأ مختصات برابر است باyروی محور(b+3,b-1)اگر نقطه ی)81

1(2            2(3           3(4              4(5  
  

Aاین صورت مرکز بازه ی در =Bو =Aاگر) 82 B کدام است.  
1(1          2(2                3(3                  4(4  
  

  .کدام است aواقع باشد در این صورت=f(x)روی نمودار تابع (1-,3)اگر نقطه ی )83
1(3-           2(4-               3(5 -             4(6-  
  

  .کدام است f(256)در این صورت =f(x)اگر)84
1(6        2(8              3(6-           4(8-  
  

  .کدام استدر این صورت  =g(x)و =f(x)اگر)85
1  (R-              2  (R                3(             4(R-  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

  
  .کدام است(3)(fof-f)در این صورت  =fبا فرض اینکه)86

1(6 -           2(3-           3(3               4(6  
  .کدام است -=f(x)برد تابع)87

1(R                      2(               (3(            4(         (  
        

  . کدام است + 1در این صورت حاصل f(-2)=f(2)اگر =f(x)در تابع) 88 
1 (2                   2  (3                 3  (4             4(5              
  

  . کدام است a داد حقیقی باشد در این صورت حدود برابر تمام اع =f(x)اگر دامنه ی تابع)89
1 (a                2(a              3 (a              4(a  
 

  .در این صورت دامنه آن کدام است  =f(x)اگر)90
1(R        2  ( }R—              3( }R-{1,              4(R-{1}  
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 بسمه تعالی
  1390 اسفند ماه –رفه ای مرحله استانی دوره مسابقات علمی وعملی هنرجویان هنرستانهای شاخه فنی وح یازدهمین

    :نام پدر   :نام خانوادگی   :نام
  : شماره صندلی     الکترونیک  :رشته تحصیلی 



  وزارت آموزش و پرورش
  ....... آموزش و پرورش استان اداره کل

  متوسطهمعاونت آموزش 
  

  ای ی فنی و حرفه های شاخه هنرجویان هنرستان دوره مسابقات علمی عملیدهمین یاز
  اجرای هماهنگ کشوری –مرحله استانی 

  1390اسفند 
  
  
  
  
  
  

  الکترونیک :رشته عملیهای آزمون  سئوال

  
  
  
  
  
  

  :                     کد شرکت کننده                     :                                                            خانوادگی نام و نام       
  
  
  
  
  
  

  دقیقه  90  :  مدت آزمون عملی                                            21/12/1390    : تاریخ برگزاری 
  

  نمره   20      :جمع بارم                                                                2  : تعداد سئوال 
  
  
  

  :1کار عملی شماره
 آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی                   



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز

 
  آزمایشگاه اندازه گیری

  دقیقه 50نمره         12                                 1کار عملی 
  مدار زیر را روی برد برد ببندید - 1
  
  
  
  
  
  
  ) نمره/ 5(  ولتاژهای موثر ثانویه ترانس نسبت به سر وسط را اندازه بگیرید  -2

Vs1=…………                                                              Vs2=………..  
  
  )نمره 1( ولتاژهای ثانویه ترانس نسبت به سر وسط را بطور همزمان روی صفحه اسیلوسکوپ مشاهده و رسم کنید  - 3
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  )نمره 1( اختالف فاز سیگنال های مشاهده شده در مرحله باال را اندازه گیری کنید  -4
  
  
  
مشاهده و اختالف فاز را به کمک منحنی لیساژور اندازه  اسیلوسکوپ تالف فاز را روی صفحهمنحنی لیساژور مربوط به اخ -5

 )نمره 1( گیری کنید 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز

 
دو سر بار را به صورت   Dcولتاژ ماکزیمم و ولتاژ , شکل موج ولتاژ دو سر مقاومت بار را مشاهده و رسم و مقادیر فرکانس  -6

 )نمره 3( ه گیری کنید تئوری و عملی محاسبه و انداز
 

                                                                        F=    
  

Vdc=                                     V p =                                                                                                                           
  تئوری                                             تئوری                        

 
 
  

Vdc=                                                              =V p                     
  عملی                                                      عملی                                  

   
        

  موازی کرده و شکل موج خروجی را مشاهده و رسم کنید و مقادیر ولتاژ ریپل و ولتاژ   L Rبا  F µ 470یک خازن با ظرفیت    - 7
Dc  نمره 5/2( دوسر بار را به صورت تئوری و عملی محاسبه و اندازه گیری کنید(  

  
Vdc=                                                                                   

                                                       عملی                                                                                                                      

 
Vdc=                                                                                    

 تئوری                                                                                                 

  
                                       Vrpp =                                                 

                                                       عملی                                                                                                                        

  
Vrpp =                                                                          

  تئوری                                                                                                                    

 
 

را اتصال کوتاه کرده و شکل موج خروجی را مشاهده  و رسم  D1دیود , ) بدون خازن ( را قرار داده  L R در خروجی فقط  -8
 )نمره/ 5 (کنید 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  )نمره 5/1( .شکل موج خروجی نیم موج شده و ترانس داغ می شود   D1توضیح دهید که چرا با اتصال کوتاه شدن  -9
  
 
  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز

 
و شکل موج )    VAK(   D1و شکل موج دو سر دیود  )  L Rبدون (  قرار داده  F µ 470در خروجی فقط یک خازن  -10

  )نمره 1.( کنیدرا مشاهده و رسم خروجی 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز

 
  آزمایشگاه اندازه گیری                        

  نمره 8              دقیقه  40                                  2کار عملی 
  )نمره /. 5.( پایه های آند و کاتد دیود زنر  را با اهم متر مشخص کنید  - 1
  )نمره 5/1. (رسم کنید که توسط آن بتوان ولتاژ زنر را مشخص کرد  مدار ساده ای طراحی و-2
  )نمره  5/2. (با توجه به مدار طراحی شده در مرحله باال مقادیر ولتاژ زنر و مقاومت دینامیکی زنر را اندازه گیری کنید - 3
ه توسط آن بتوان منحنی مشخصه اهم مداری رسم کنید ک 180ولتی و یک دیود زنر  و یک مقاومت  6توسط یک ترانسفورمر -4

  )نمر 1. (ولت آمپر زنر را روی صفحه اسیلوسکوپ مشاهده کرد 
توسط مدار رسم شده در مرحله باال و با اتصال صحیح کانا ل های اسیلوسکوپ به مدار منحنی مشخصه زنر را روی صفحه -5

  )نمره 5/1. (اسیلوسکوپ مشاهده و رسم کنید 
 )نمره  1. (دیود زنر مقدار ولتاژ زنر را اندازه گیری کنید   با توجه به منحنی مشخصه-6

  



  1390ای مرحله استانی اسفند  جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه
  )  ١کار عملی (   آزمايشگاه اندازه گيری :کارگاه                          الکترونیک :  رشته 

  
  عوامل امتیازآور

  
 شماره منتخب            
  بارم

  

                  

                    /5  س با مولتی متر اندازه گیری ولتاژ های موثر تران
نمایش همزمان ولتاژ های ثانویه ترانس و اندازه ی دامنه ی هر 

  1  کدام از سیگنال ها 
  

                

                    1  اندازه گیری اختالف فاز دو سیگنال با نوشتن فرمول 

                    1 نمایش منحنی لیساژور و اندازه گیری اختالف فاز بوسیله آن 
نمره  اندازه گیری  و  / 5ح شکل موج خروجی نمایش صحی

  3  /5محاسبه موارد خواسته شده   هر کدام 
  

                

نمره  اندازه گیری  و  / 5نمایش صحیح شکل موج خروجی 
  /5محاسبه موارد خواسته شده   هر کدام 

5/2   
                

                   /D1   5نمایش شکل موج خروجی با اتصال کوتاه 
و توضیح / D1  75توضیح نیم موج شدن خروجی با اتصال کوتاه 

  /75داغ شدن ترانس 
5/1   

                

                   D1   5/  1رسم شکل موج دو سر ,  / 5رسم شکل موج بدون بار 

                     

                   12  جمع
  

 يس حوزهئخانوادگی و مهر و امضاء ر و امضاء                         نام و نام ٢خانوادگی آزمونگر و امضاء                             نام و نام ١خانوادگی آزمونگر نام و نام



  1390ای مرحله استانی اسفند  جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه
  )  ٢کار عملی (   آزمايشگاه اندازه گيری :کارگاه                          الکترونیک :  رشته 

  
  عوامل امتیازآور

  
 شماره منتخب            
  بارم

  

                  

                    /5   ا اهم متر تعیین پایه های آند و کاتد زنر ب
طراحی مدار برای اندازه گیری ولتاژزنر توسط منبع ولتاژ مقاومت 

  5/1   اهم و زنر 180
  

                

ولتاژزنر و مقاومت دینامیکی بوسیله مدار باال و اندازه گیری 
  Iz   5/2و  Vi    ,Voتشکیل یک جدول که شامل 

  
                

                    1  طراحی مدار برای مشاهده منحنی مشخصه زنر 
اتصال صحیح کانالهای اسیلوسکوپ و مشاهده منحنی مشخصه 

  5/1  زنر
  

                

                   1  اندازه گیری ولتاژ زنر از روی منحنی مشخصه 

                     

                     

                     

                     

                   8  جمع
  

 يس حوزهئخانوادگی و مهر و امضاء ر و امضاء                         نام و نام ٢خانوادگی آزمونگر و امضاء                             نام و نام ١دگی آزمونگرخانوا نام و نام



  
  آز اندازه گیری : نام درس 

  
  به ازای هر نفر :مورد نیاز  )دستگاه (نام وسایل وابزار

  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی  تعداد نام وسیله یا ابزار ردیف

   1 کاناله2اسیلوسکوپ 1
   1 2/220×6ترانس  2
   DC 1منبع تغذیه 3
   1 متر دیجیتالی مولتی 4
   4 پراب اسیلوسکوپ 5
     
     
     
     
     
     

  
  
  

   : توضیحات ضروری 



  
  آز اندازه گیری : نام درس 

  
  به ازای هر هنر جو نام وسایل مصرفی مورد نیاز 

  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی  مقدار/تعداد نام ماده ویاجنس ردیف

   N 40011 2دیود  1
   kΩ1 1مقاومت 2
   F µ470 1خازن  3
   V7/4 1دیود زنر 4
   1 Ω١٨٠مقاومت 5
   مقدار الزم سیم نازک برد برد 6
     
     
     
     
     

  
روی دیود زنر توسط غلط گیر پوشانده شود تا ولتاژ زنر و پایه های آند و کاتد آن : توضیحات ضروری 

 مشخص نباشد 
 



  توصیه های الزم به داوران محترم 
   

است قبل ازشروع آزمون عملی درس     آزمایشگاه اندازه  خواهشمند‘ همکاران محترم ؛ باعرض سالم وآرزوی توفیق الهی      
  : به نکات ذیل توجه فرمایید  گیری     

  )بجز اندازه گیری ولتاژ ریپل(   تنظیم شده باشد  GNDباشد و  dcدر کلیه مراحل اسیلوسکوپ باید در وضعیت   – 1
  محاسبه مقادیر تئوری همراه با نوشتن فرمول و محاسبات کامل باشد   – 2
  توسط آزمون گر مشاهده شود, در هر مرحله مقادیر اندازه گیری شده  – 3
  طوالنی نشود زیرا ترانس در این مرحله داغ می شود   D1اتصال کوتاه 1از کار عملی  8در مرحله   – 4
اگر هنر جو موفق به طراحی مدار نشد آزمون گر می تواند مدار را رسم و نمره مربوطه را  2از کار عملی   4و 2در مراحل   – 5

  کم کند 
 
 



  وزارت آموزش و پرورش
   ...... آموزش و پرورش استان اداره کل

  متوسطهمعاونت آموزش 
  

  ای ی فنی و حرفه های شاخه هنرجویان هنرستان دوره مسابقات علمی عملیدهمین یاز
  اجرای هماهنگ کشوری–مرحله استانی 
  1390اسفند  

  
  
  
  
  
  

  الکترونیک :رشته عملیهای آزمون  سئوال

  
  
  
  
  
  

  :                     کد شرکت کننده                     :                                                            خانوادگی نام و نام       
  
  
  
  
  
  

  دقیقه  90  :  مدت آزمون عملی                                            21/12/1390    : تاریخ برگزاری 
  

  نمره20     :جمع بارم                                                               2  : تعداد سئوال 
  
  
  
 

  :2کار عملی شماره
 آزمایشگاه مبانی مخابرات ورادیو                



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه ابقات علمی عملی هنرستاندوره مس دهمینیاز

 
  آزمایشگاه مخابرات   

  نمره                                                 12دقیقه             60                             1کار عملی 
          فیلتر

 .مدار شکل زیر را روی برد برد ببندید
 
 
 
 
 
  
 حوه بدست آوردن آن را به اختصار بنویسید؟ن.فرکانس رزونانس فیلتر را بدست آورده و مقدار آن را یادداشت کنید - 1

 )نمره  2(

 )نمره 2. (وردن آنها را به اختصار بنویسیدفرکانس های قطع فیلتر را بدست آورده و یادداشت کنید و نحوه به دست آ -2

 )نمره  2(را حساب کنید؟   Cمقدار ظرفیت خازن  - 3

 )نمره  2( پهنای باند و ضریب کیفیت فیلتر را به دست آورید ؟ -4

 )نمره 1( توضیح دهید  ویض مقاومت مدار روی فرکانس رزونانس مدار اثری دارد؟آیا تع -5

 خروجی بیشتر می شود یا کمتر؟ ،فرکانس رزونانس در استفاده کنیم 4/7kΩاز یک مقاوت  470Ωاگر به جای مقاومت  -6
 )نمره  1( توضیح دهید؟

یم ضریب کیفیت و پهنای باند چه تغییر ی می کنند؟ استفاده کن  4/7kΩاز یک مقاومت   470Ωاگر به جای مقاومت - 7
 )نمره 2( توضیح دهید؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه ابقات علمی عملی هنرستاندوره مس دهمینیاز

 
  

  آزمایشگاه مخابرات                                                                               
  نمره8دقیقه             30                                              2کار عملی 

    AMمدوالسیون 
  
 )نمره 0,5(.ارجی قرار دهیدخ با مدوالسیون  500KHZفرکانس  را روی RF  نراتورژسیگنال  - 1

 )نمره 0,5( .قرار دهید 5KHZرا روی فرکانس   AFنراتور ژسیگنال  -2

داده روی صفحه اسیلوسکوپ نشان % 60با درصد مدوالسیون   AMوصل کرده و یک سیگنال   RFی به ورود  AFخروجی  - 3
 )نمره 1(؟و رسم کنید 

 )نمره 1(را بوسیله فرمول و محاسبه توضیح دهید؟% 60چگونگی تنظیم مدوالسیون  -4

 )نمره 1,5(چگونه می توان ذوزنقه مدوالسیون را روی صفحه اسیلوسکوپ مشاهده کرد، توضیح دهید؟ -5

     ؟نشان داده و رسم کنیددرصد روی صفحه اسیلوسکوپ  50با تنظیم دامنه ها ذوزنقه مدوالسیون را با درصد مدوالسیون  -6
 )نمره 2(

 )نمره 1,5(  تنظیم درصد مدوالسیون را برای ذوزنقه مدوالسیون با نوشتن فرمول توضیح دهید؟ شرو - 7

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
    



  1390ای مرحله استانی اسفند  جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه
  )  ١کار عملی ( آزمايشگاه مخابرات   :کارگاه                          الکترونیک :  رشته 

  
  عوامل امتیازآور

  
 شماره منتخب            
  بارم

  

                  

                    1  رزونانساندازه گیری فرکانس 

                    1  رزونانسروش اندازه گیری فرکانس 

                    /75  قطع پاییناندازه گیری فرکانس 

                    /75  قطع باالاندازه گیری فرکانس 

                    /5  قطعروش اندازه گیری فرکانس 

                   2  نانسومقدار فرکانس رز محاسبه ظرفیت خازن با توجه به

                   1  وجه به فرکانس های قطعمحاسبه پهنای باند با ت

                   1  رزونانسفرکانس و پهنای باند  به با توجهضریب کیفیت محاسبه 

                   1  ) /25و جواب خیر    /75  توضیح  ( دارد  یک نمره  5سوال 

                   1  ) /25کمتر می شودو جواب / 75توضیح  (داردیک نمره  6سوال 
توضیح با فرمول / 25ضریب کیفیت افزایش می یابد  7سوال 

  /75 توضیح با فرمول/ 25پهنای باند کاهش می یابد  - /75
2   

                

                   12  جمع
  

 يس حوزهئخانوادگی و مهر و امضاء ر م و نامو امضاء                         نا ٢خانوادگی آزمونگر و امضاء                             نام و نام ١خانوادگی آزمونگر نام و نام



  1390ای مرحله استانی اسفند  جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه
  )  ٢کار عملی ( آزمايشگاه مخابرات   :کارگاه                          الکترونیک :  رشته 

  
  عوامل امتیازآور

  
 شماره منتخب            
  بارم

  

                  

                    /5  مورد نظرروی فرکانس  RFتنظیم سیگنال ژنراتور 

                    /5  روی فرکانس مورد نظر AFتنظیم سیگنال ژنراتور 

                    1  درصد 60با درصد مدوالسیون  AM تنظیم سیگنال 
و تعیین  درصد با نوشتن فرمول 60مدوالسیون روش تنظیم 

  b 1و  a مقادیر 
  

                

  xyنحوه ی اتصال پراب های اسیلوسکوپ و قرار دادن آن روی 
  5/1  برای مشاهده ذوزنقه مدوالسیون

  
                

                   2  درصد 50 مدوالسیونبا درصد  ذوزنقه مدوالسیوننمایش 
ذوزنقه  درصد برای 50 مدوالسیون روش محاسبه درصد

  bو  a و تعیین مقادیر  مدوالسیون
5/1   

                

                     

                     

                     

                     

                   8  جمع
  

 يس حوزهئخانوادگی و مهر و امضاء ر و امضاء                         نام و نام ٢خانوادگی آزمونگر و امضاء                             نام و نام ١خانوادگی آزمونگر نام و نام



  
  آزمایشگاه مخابرات : نام درس 

  به ازای هر هنرجو :مورد نیاز  )دستگاه (نام وسایل وابزار
  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی  تعداد نام وسیله یا ابزار ردیف

   1 سیگنال ژنراتور صوتی 1
   1 کاناله2اسیلوسکوپ 2
   RF 1سیگنال ژنراتور 3
   5 پراب اسیلوسکوپ 4
   4 رابط سوسماری 5
   1 سیم چین 6
   1 دم باریک 7
     
     
     
     

  
  
  

 : توضیحات ضروری 



  
  آزمایشگاه مخابرات: نام درس 

  
  به ازای هر نفر نام وسایل مصرفی مورد نیاز 

  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی  مقدار/تعداد نام ماده ویاجنس ردیف

   Ω470 1 مقاومت 1
   ΩK7/4 1مقاومت  2
   mH10 1سلف  3
   nf22 1خازن  4
   مقدار الزم سیم نازک برد برد 5
     
     
     
     
     
     

  
 توسط غلط گیر پوشانده شود  تا ظرفیت آن مجهول باشد  nf 22خازن روی  : توضیحات ضروری 



  توصیه های الزم به داوران محترم 
   

خواهشمند است قبل ازشروع آزمون عملی ‘ همکاران محترم ؛ باعرض سالم وآرزوی توفیق الهی      
  : به نکات ذیل توجه فرمایید   آ زمایشگاه مخابراتدرس 

  است که باید توسط غلط گیر ظرفیت آن پوشانده شود     nf 22یک خازن     Cخازن     – 1
2 –   
3 –   
4 –   
5 –   
 



  وزارت آموزش و پرورش
   ......آموزش و پرورش استان اداره کل

  متوسطهمعاونت آموزش 
  

  ایای ی فنی و حرفه های شاخه هنرجویان هنرستان دوره مسابقات علمی عملیدهمین یاز
  اجرای هماهنگ کشوری–مرحله استانی 
  1390اسفند  

  
  
  
  
  
  

  الکترونیک :رشته عملیهای آزمون  سئوال

  
  
  
  
  
  

  :                     کد شرکت کننده                     :                                                            خانوادگی نام و نام       
  
  
  
  
  
  

  دقیقه  130  :  مدت آزمون عملی                                            21/12/1390   : تاریخ برگزاری 
  

  نمره   40      :جمع بارم                                                               12  : تعداد سئوال 
  
  
  
 

  :3کار عملی شماره
 عمومی مقدماتی و کارگاه الکترونیک              



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز

 
  :کارگاه الکترونیک مقدماتی

    :نزمان پایا:                                                                                                      زمان شروع
  .همه اضالع مساویند. سا نتی متر بگیرید 10طول هر ضلع را . بوسیله سیم مسی و لحیم کاری هرمی با قاعده مثلث شبیه شکل زیر بسازید - 1
  
  

 



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان ینیازدهم

 
                1صفحه                                            )شود امتحا ن گرفته 3تا  1برگه های ص  ابتدا لطفا(           عمومی                            الکترونیک کارگاه

                           )ساعت1قسمت  این حد اکثر زمان(                                                                                                :نام و نام خانوادگی
  :زمان پایان                                                                                                                                     :زمان شروع

  . ی نشان دهیددر صورت درست بودن مرحله زیر را انجام دهیدقبل از وصل مدار پالریته خازنها را مشخص کنید و به مرب) الف - 1  
  . د ببندیدُمدار زیر را روی بردبر)  ب           

            

  
  

     ری و ولتاژ های زیر را اندازه گی DCبوسیله ولت متر  .نیز قطع باشد Aخاموش باشد و کلید  )VS(در این مرحله سیگنال ژنراتور -2   
  .کنیدیادداشت       

VE٢     VE١         VC             VB              VCC                
          

  
    
    وصل کنید حال دامنه) Vo( مدار نموده و اسکوپ را به خروجی  سیگنال ژنراتور را روشن . باشد  قطع  A  نیز کلید  دراین مرحله-3  
  ی ودیده شود شکل موج مشاهده شده را اندازه گیر  Vp-p   5روی اسکوپ   ) Vo( نظیم کنید که در خروجی مدارت سیگنال ژنراتور را     

  .رسم کنید   

                                                                                         
                                   = T/D                                              = V/D                                            T=                                                             =Vo p-p  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان ینیازدهم

 
  

  2صفحه                                                                                                                                                                                                                       
  بوسیله  وصل کنید    2,2KΩ  RL=بار و زمین مدار یک مقاومت ) Vo( مدار بین خروجی .قطع  باشد  Aدراین مرحله  نیز کلید  -4
  کمیتهای زیر را مشاهده اندازه گیری و رسم کنیداسکوپ     

  وصل شود برای دیدن اختالف فاز نیز 1و بقیه مقادیربه کانال 2را به کا نال  )Vo(مدار  برای مشاهده اختالف فاز بهتر است خروجی: توجه
  شکلها را دو کاناله ببینید

                                                                                                                    
                          

  
                                                                                               

                                         
         

  
  

                                                                                                                                                                                                                                                         
T/D =                                                                            =V/D                                           T=                                                             =Vo p-p   

       
                                                                                                               
  
  
  
     
  

                     
  
  
 

      
                                                                                       V/D=                                                                                                                      =Vi p-p  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان ینیازدهم

 
                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  3  صفحه                                                                                                                                                                                                                          

                                 
          

                                                                                                                                                         V/D=                                                                                                                                                               Vsp-p=                 
               

                                                                                                                                                                                                                                                      

       
     

                                                                                                  V/D=                                                                                               =Ve p-p  

نال ژنراتور را  سیگ اسکوپ را به خروجی وصل نموده )باشد ن   مقاومت بار نیز به خروجی وصل(راوصل کنید  Aدر این مرحله کلید  -5
  و            سپس بوسیله اسکوپ ولتاژهای زیر را اندازه گیری  دیده شود    Vp-p   5روی اسکوپ ) Vo( تنظیم کنید که در خروجی مدار

  .یادداشت کنید        
                                                                           =      p-p Vi                                                                                                             =Vop-p 

   
  
  
  
  در این مرحله به مربی خود اعالم نمایید تا بعد از بررسی کار شما زمان پایان را یادداشت نمایند: توجه -6   
  .والها را از مربی گرفته پاسخ دهیدسبقیه نموده در محل دیگری  میز خود را ترکمدار را باز نکنید ولی    
    

  را بهمراه داشته تا با استفاده از مقادیراندازه گیری شده پارامترهای صفحه بعد را حساب کنید 3تا  1برای پاسخ مرحله بعد برگه های          
  ) استفاده از ماشین حساب مجاز است(                           

  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان ینیازدهم

 
  
     

  4صفحه )                                                                   دقیقه است  30مان این مرحلهحداکثر ز (                                                                 
  :نام و نام خانوادگی  
  )محاسبات نوشته شود.( مقادیر زیررامحاسبه کنید  2با استفاده از مقادیر مرحله  - 7  
                                                                                                       =   VCE  )ب                                                                                              =   VRc   )الف  
 

                                                                                                            Ic=    )                                                                                             د         =VBE )ج  
       

  )محاسبات نوشته شود. (زیررامحاسبه کنیدمقادیر  4و3با استفاده از مقادیر مراحل  -8  
                                                                                                                                               

Vi
VooAvo =   الف (    

                                                                                                                                                                                                             
Vi
VolAvl =   ب(   

                                                                                                                                                                                                                   IRL= =Io     )ج  
                                                                                                                                                                                                                               =Ii     )د  
                                                                                                                                                                                                                           =       Ri)  ه  

                                                                                                                                                                                                                        Ro =         )  و  
                                                                                                                                                                                                                 

Ii
Io  =AI          )ز         

                                                                                                                                                                              =φ )  اختالف فاز بینVo و Vi  (  )ح   
                                                                                                                                                                             =φ ) اختالف فاز بینVe     وVi (  )ط  

  مجددا 5با استفاده از مقادیر مرحله  -9  
Vi
Voo  =AVo   را حسا ب کنید وآنرا با  

Vi
Voo  =AVo   الف مقایسه کنید آیا دو مقدار -8مرحله  

  .علت را شرح دهید ؟یا فرق دارد ؟ یکی است   AVo بدست آمده برای     
  
  
  
  
  

         
مقدار  4با استفاده از مقادیر مرحله   -10  

Vi
Ve    دهیدرا حساب نمایید آیا مقدار آن کمتر از یک یا برابر یک شده علت را شرح.  

  
  

      
  
  )به چه شرطی (.می توان از این مدار به عنوان جدا کننده فاز استفاده نمودآیا آرایش مدار چیست  Voاز دید  -11  
  

                                                                                                                           



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان ینیازدهم

 
  

                                    موفق باشید                                                                                                                                                                                                              



  1390ای مرحله استانی اسفند  جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه
  مقدماتی :کارگاه                          الکترونیک :  رشته 

  
  عوامل امتیازآور

  
 شماره منتخب            
  بارم

  

                  

                    4  1تا25/0هر لحیم کاری باتوجه به کیفیت آن بین

                    5/1  25/0سانتیمتراندازه هرضلع 10عایت دقت درر

نکات گفته شده  باتوجه به(سرعت عمل 
  5/2  )درریزبارم

  
                

                     

                      

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                   8  جمع
  

 يس حوزهئخانوادگی و مهر و امضاء ر و امضاء                         نام و نام ٢خانوادگی آزمونگر و امضاء                             نام و نام ١خانوادگی آزمونگر نام و نام



    الکترونیک رشتهکارگاه مقدماتی                                    .ریز بارم سواالت عملی درس 
  1390مرحله استانی            سال  –حرفه ای وکشاورزی ‘ وره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی ددهمین یاز

 

شماره 
  سوال

  نمره  پاسخ

  نمره 1تا  25/0ن بین هر لحیم کاری با توجه به کیفیت آ) الف  1
  نمره/. 25سانتی متر اندازه هر ضلع  10دقت در رعایت )ب
نفری که در  کم شود به این ترتیب/.25 مرتبهونفرات بعدی هر نمره برای سریعترین فرد5/2سرعت عمل ) ج

دقیقه کار را به پایان  2اگر دویا چند نفر همزمان یا با اختالف زمانی کمتر از  (ای نمی گیرد نمره مرتبه یازدهم
  )کمتر می گیرد/. 25ونفر بعد  رساندند نمره یکسانی می گیرند

  
  

 همکاران محترم داور درصورت صالحدید حق دارند بارم ها را با توجه به شرایط غیر قابل پیش بینی کار عملی تغییر
   .دهند

4  
5/1  
5/2  

 
 



  1390ای مرحله استانی اسفند  جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه
  )به جدول ريز بارم جهت دادن نمره رجوع آنيد(عمومی  :کارگاه                          الکترونیک :  رشته 

  
 عوامل امتیازآور

  
  شماره منتخب           
  بارم

  

                  

                    1 تشخیص درست پالریته

                    75/4  بستن درست مدار

                    5/2  )2سوال(نمره5/0با توجه به جدول سوال وریز بارم هرمورد

                    5/2  )3سوال(نمره5/0سوال وریز بارم هرمورد شکلبا توجه به 

                    6  )4سوال (با توجه به شکل سوال وریز بارم 

                   1  )5سوال(نمره 5/0هر مورد اندازه گیری 

                   5  ) 6باتوجه به جدول ریز بارم سوال(نمره سرعت عمل 

                   2  )7سوال (نمره 5/0هر مورد 
موارد ح وط هرمورد*نمره5/0تاز هرموردموردالف 

  ) 8سوال(25/0
4   

                

                   75/1  )9سوال(25/0هرمورد 

                    /5  )10سوال(25/0هرمورد 

                   1  )11سوال(25/0هرمورد 

                   32  جمع
  

 يس حوزهئخانوادگی و مهر و امضاء ر و امضاء                         نام و نام ٢خانوادگی آزمونگر و امضاء                             نام و نام ١خانوادگی آزمونگر نام و نام



عمومی               رشته  الکترونیک                                                      ریز بارم سواالت عملی درس کارگاه الکترونیک
  1390مرحله استانی            سال  –حرفه ای وکشاورزی ‘ وره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی ددهمین ازی
 

شماره 
  سوال

  نمره  1صفحه                                                               پاسخ                                                      

1  
  
  
  
2  

  
3  
  
  
  
  
  
  
4  

  
5  

  
6  

  
  
  
  
  
  
7  

  
8  

  
  
9  

  
  

  نمره/. 25تشخیص درست پالریته هر خازن )   الف 
   نمره        75/4بستن درست مدار  ) ب   

درصورتی که مداردرست وصل شده باشد و درست کار کند کل نمره بستن مدار داده شود اما در مقابل هر اشتباه یا 
  کسر شود) با توجه به نظر داوران محترم ( نمره  1تا /. 25راهنمایی نسبت به اهمیت آن برای هر مورد بین 

  نمره/. 5هر مورد 
                                                                                                                                                                                                             

  نمره/. 5هر مورد 
                                                                                                  در تمامی سواالت                            برای همه  ا ندازه گیرها: توجه
  اگر با دقت و درست باشد نمره کامل داده شود اما اگر فقط درست باشد نصف نمره داده شود) الف

نتخاب شده و اندازه گیری درست باشد نمره برای هر ولت بر قسمت یا زمان بر قسمت اگر کوچکترین مقدار ممکنه ا) ب 
                 .آن مورد داده شود نصف   اندازه گیری درست باشد در غیر این صورت به شرط آنکه کامل آن مورد داده شود

  نمره 5/0   و ولت بر قسمت یا زمان بر قسمت هرمورد اندازه گیری  
  

/. 25نمره به شرط رعایت کردن اختالف فازها در رسم در غیراین صورت در مقا بل هر اشتبا ه    1برای کل چهار شکل 
  نمره 5/0هرمورد اندازه گیری و ولت بر قسمت یا زمان بر قسمت    .کسرشود

  نمره 5/0هرمورد اندازه گیری     
   

  )داده میشود  6تا  1 احلنمره سرعت عمل فقط برای قسمت عملی از مر(نمره سرعت عمل بصورت زیرداده شود 
  نمره داده شود 5ان برسا ند کل را به پای 6تا  1دقیقه مراحل  20درصورتی که هنر جو درزما نی کمتر از 

زمان واقعی را بصورت نزدیکترین عدد زوجی که بزرگتر از  )بر حسب دقیقه(دقیقه باشد ابتدا زمان 20اما اگر بیش از  
) بگیرید 24آنرا   9/25یا  25یا  5/24یا  24باشد مانند  26تا کمتر از  24اگر زمان عددی از مثال (نباشد گرد کنید
        .      رابطه مقا بل نمره را حساب کنیدبنامید واز  Tرا  زمان گرد شده

40
60 T− ×5  =نمره زمان  

  
  )  25/0و پاسخ درست  25/0فرمول( نمره    5/0هر مورد 

  
  )  25/0و پاسخ درست  25/0فرمول( نمره    5/0هر مورد )ز  (تا )الف (از مورد

  نمره 25/0هر مورد  )ط (و )ح(موارد 
  
وضریب ) 25/0(  ایجاد فیدبک منفی نموده) 25/0( RE 1قطع است مقاومت  Aدر مرحله ای که کلید ) 25/0(بلی 

ضریب بهره افزایش ) 25/0( حذف شده  )25/0(  acدر  RE 1اثر  Aبا وصل کلید ) 25/0(بهره را کاهش می دهد 
  )25/0( می یابد 

        1  
75/4  

  
  

5/2  
  

5/2  
  
  
  
  
  
  

       6  
  
1  

  
5  

  
  
  
  
  
2  

  
4  

  
  
  
75/1  

  
  



  
10  
  
  
11    

       2 صفحه                                                                                                                                                                                       
  )25/0(است  C.C  آرایش مدار   Veچون از دید ) 25/0(بلی 

 
  

C.E  )25/0            ( بلی)25/0 (   به شرطی کهRE    وRc      در حالتac    )25/0     ( مساوی باشند)25/0(  
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5./  
  
  
1  
  
  
  
  

 



  
  عمومی کارگاه الکترونیک:نام درس 

  :مورد نیاز  )دستگاه (نام وسایل وابزار
  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی  تعداد نام وسیله یا ابزار ردیف

کامل باشد شامل اسکوپ ،منبع،  1 میز آزمایشگاه الکترونیک 1
و ولت متر  AFتغذیه،سیگنال ژنراتور

  دیجیتال 
   1 بردبرد 2
   1 سیم چین 3
   1 دم تخت 4
 نو باشد 3 پراب اسکوپ 5
اگر امکان دارد بهتر است سیمهای  10 اریسیم سوسم 6

  سوسماری لحیم شده باشند
  میزها دارای شرایط یکسانی باشند ت بهتر اس .وسایل مورد نیاز برای یک نفرمی باشد :توضیحات ضروری 

  
  
  
  

 کارگاه مقدماتی:نام درس 
  
 )درصورت لزوم (مشخصات فنی  تعداد نام وسیله یا ابزار ردیف

 با نوک نسوز و نو 60wیا   40w 1 هویه و پایه آن 1
  1 انبردست 2
  1 سیم چین 3
  1 دم تخت 4

  
  وسایل مورد نیاز برای یک نفرمی باشد: توضیحات ضروری 

  باید همه هنراموزان دارای یک نوع هویه باشند 
 تر استگیرپا نیز باشد به 2اگر در محل آزمون  



  
  مقدماتی کارگاه:نام درس 

  نام وسایل مصرفی مورد نیاز 
  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی  مقدار/تعداد نام ماده ویاجنس ردیف

         25/0یا5/0سیم مسی  1
  )تک رشته(

   متر5/1

   متر1 40/60سیم لحیم 2
     

  
  وسایل مورد نیاز برای یک نفرمی باشد :توضیحات ضروری 

 
 

 کارگاه الکترونیک عمومی: نام درس 
  نام وسایل مصرفی مورد نیاز 

  
 )درصورت لزوم (مشخصات فنی مقدار/تعداد نام ماده ویاجنس ردیف

 KΩ,47 Ω,180 Ω,1 KΩ,10 2,2  7 مقاومت 1
KΩ, 10KΩ , 47 KΩ 

 V ٢٥ /47µF یا بیشتر  4 خازن 2
 یا مشابه بدنه فلزی BC107(NPN) 1 ترانزیستور 3
 بیش از حد نازک نباشد متر1 سیم تلفن 4
    
    
    
    
    
    
    

  
  وسایل مورد نیاز برای یک نفرمی باشد: توضیحات ضروری 

 



  توصیه های الزم به داوران محترم 
   

د است قبل ازشروع آزمون عملی خواهشمن‘ همکاران محترم ؛ باعرض سالم وآرزوی توفیق الهی      
  : به نکات ذیل توجه فرمایید  درس کارگاه مقدماتی 

  سواالت از همه هنرجویان بخواهید هویه ها را روشن کنند قبل از پخش  – 1
  پایان دقت کنید شروع و چون سرعت عمل نمره دارد در نوشتن زمان – 2
  پیشنهاد می شود داوران محترم قبل از شروع آزمون ساعت ها یشان را هما هنگ کنند – 3
4 –   
5 –   
 



  توصیه های الزم به داوران محترم 
   

   هشمند است قبل ازشروع آزمون عملیخوا‘ همکاران محترم ؛ باعرض سالم وآرزوی توفیق الهی      
 : درس کارگاه الکترونیک  به نکات ذیل توجه فرمایید 

در ابتدای زمان شروع (0چون سرعت عمل نمره دارد در نوشتن زمان شروع و پایان دقت کنید – 1
     )سئوا الت   6و زمان پایان در انتهای مرحله  1مرحله 

  پیشنهاد می شود داوران محترم قبل از شروع آزمون ساعت ها یشان را هما هنگ کنند –– 2
لطفا قبل شروع آزمون شرایط تمامی میزها یکسان شود مثال تمای کلیدهای اسکوپها روی یک  - 3

  وسایردستگاهها نیز به همین ترتیب وضعیت باشند

  4سا عت امتحان بگیرید سپس برگه  1را در حداکثر )  3تا  1برگه های ( 6تا  1لطفا ابتدا سئوا الت  – 4
                                        سئوا الت از هنرجویان خواسته شده در محل دیگری بقیه سئواالت را پاسخ دهند   6مرحله  بعد از – 5

  را انجام دهند تا بتوان         مدارهای اندازه گیری   داوران محترم ولی مداررا بازنکنند در این فرصت     
 دقت اندازه گیری هنرجورا قضاوت نمود    


