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«   خداهب انم »     

 «   ۹8 سال ارشد ربق كنكورر الكتريكی دمات سؤاال موضوعیتحلیل »   
 دهد: یل را پوشش میل بطور خالصه، موارد ذین فایا

 بوده است. كه تست از آن مطرح شده ییایمدیج مالتیشمارة پك -1
 (چهار ستاره = دشوارترین تست ت  سؤال  یزان سختیم -2
 ها تستح ینه صحیگز  -3
 اند( مشخص شده و نحوة اعتراض به آنها  كه با نماد  ها تستموجود در  یاشتباها ت احتمال -4
 نكا ت خاص و جالب مربوط به هر تست برخی -5
 ر كلي بنده نسبت به سؤال ت آزموننظ -6

 چند تذرك بسیار مهم:
گر، یان د یبه ب است  در آن وجود داشته نكتة اصلی تستپكیجی است كه نشاندهندة صرفًا نوشته شده در كنار هر تست  شماره پكیج، ها تست تركیبیت یبا توجه به ماه -1

 (.ایم نكردهای  اشاره به شمارة آن پكیج، این گزارشحفظ اختصار  یز استفاده شده باشد، برایجها نیر پكیموجود در سا یها دهیا ایك تست از نكا ت یچنانچه در حل 
 .از قلم افتاده است زین یبهرحال قطعًا موارد یكرد ذكر كنم، ولیم یاریكه ذهنم یرا تا جائ یامسال و جزوا ت كالس های تستن یتشابها ت موجود بام  كوشیده یگرچه سع -2

به بنده منتقل  mtaghavi@mtaghavi.irل یمیق ایاز طر نیز را ها آنالمكان  حتيز شدند، ین یگریكنم چنانچه متوجه تشابها ت د یزم درخواست میان عز یلذا از دانشجو 
 كنند.

 و طبق  اضافه خواهد شدا یمدیمالت یها جیبه پك یبزود ،ز نكا ت مربوطه و ...یز بهمراه ر یامسال ن های تستكامل  ییو یدیاست و حل و  گزارش اولیهك یصرفًا ل ین تحلیا -3
 .است( تا دو سال براي دانشجویان قدیمي رایگانقوانین خانه برق، استفاده از حلهاي جدید 

صادق  عمومممكن است در مورد اند و لذا  بنده استفاده كرده یایمدیمالت یجهایاست كه از پك یزیان عز یاز دانشجو  یافتیدر  یدبكهایهر تست، ف دشواريزان یمالك م -4
 .نباشد

روي صرفًا را پوشش داده بود و لذا دوستاني كه  2مباحث بیشتري از درس مدار گذشته،  امسال، بر خالف سال مدار الكتریكيبینی كرده بودم، سؤال ت  همانطور كه پیش -5
 ...از درس مدار الكتریكي تمركز كرده بودند، متضرر شدند صول خاصيف

 استفاده كنند. ثبت اعتراض در سامانة سازمان سنجشام، براي  ل ت داراي اشكال نوشتهسؤاذیل دانشجویان عزیز میتوانند از تحلیلهایي كه  -6

  

mailto:mtaghavi@mtaghavi.ir
http://request.sanjesh.org/noetrequest
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 :98 الكتریكي مدار سؤاالتارزیابي كلي 
 تست مطرح شده بود. 7و  8به ترتیب حدود  2و  1چینش سؤال ت بسیار مناسب بود و از مدار  .1
 مناسب بنظر میرسد است و میتواندبسیار % بود كه 6 >>% 20 >>% 27 >>% 47به ترتیب از راست به چپ:  چهارستارهتا  ستاره یكدرصد تستهاي  .2

 ایجاد كند.بین داوطلبان عزیز تمایز  بخوبي 
مورد بررسي قرار  هادر كالس عينا   تست 4حداقل حتي شده بود و تدریس هاي مالتیمدیا  كامل در پكیجبطور تستها  تماميپاسخگویي به  جهتنكا ت لزم  .3

 .گرفته بود
تستها از پكیج سه  %40، و تستها از پكیج دو  %20تستها از پكیج یك؛  %40 حدود امسال كه عمدة تستها از از پكیج یك مطرح شده بودند، 97بر خالف سال  .4

 . با احتساب تركیبي بودن تستها( مطرح شده بود
 قابل اغماضند.تغییر كلید نهایي، داراي اشكال بود كه البته هر دو اشكال در صور ت  سؤال 2تنها در این آزمون  .5

 

**** 

 
 .باشد ها صحيح نمي از گزینه هيچيك 

، یعني همان كليد نادرست اوليهبا متأسفانه  و تغییري نمیكنداین تست كلید  به احتمال بسيار زیادبا توجه به ظرافت خطاي موجود در این تست،  
نسبت به كلید اولیه اعتراض  هاي برتر تعداد معناداري از رتبهتوجه فرمائید كه كلید نهایي فقط و فقط در صورتي تصحیح میشود كه لطفًا   ، تصحیح خواهد شد4گزینه 

 كرده باشند(.
 نحوة اعتراض به تست:

 جریان خازنها  باز باشند، صفر بودن   كلیدهادر حالتیكه  
 

0
dq t

i t
dt

  ایجاب )

 بار خازنها تغییري نكند و لذا در این حالت مدار بصور ت مقابل ساده میشود:كه میكند 
و قرار دادن یك خازن  6Fو  3F يدقت كنید در شكل مقابل مجاز به سري كردن خازنها :توجه

2F  شاخة ولت نیستیم چرا كه این كار باعث تغییر بار  4با ولتاژBN  میشود، حال آنكه بموجب

رابطة  
0

dq t

dt
 نميتواند تغيير كند، بار خازنها. 

 در این حالت، انرژي سیستم برابر خواهد بود با:

   2 2 21
0 1 3 3 1 6 3 0 33

2
E J           

 
1شكل   
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آید  بصور ت مقابل درمي t>0لحظا ت  تماميبازاي ته شدن كلیدها، وضعیت مدار بسپس از 
این موضوع را به روش لپالس كه عموم دانشجویان با آن آشنا  قسمت،نتهاي همین ادر  گرچه 

روش روش بقاي بار،  :مثل يهستند اثبا ت خواهیم كرد، ولي محاسبا ت مذكور به روشهاي دیگر
 ام است(:قابل انجنیز اي و ...  نسبت دادن جریانهاي ضربه

 در این حالت، انرژي سیستم برابر خواهد بود با:

  2 2 2 2 21 1 2
0 1 1 3 1 6 2 6 ( ) 3 ( ) 15

2 3 3
E J  

           
 

 

33بنابراین تغییرا ت انرژي سیستم برابر با  15 18E J    لذا هیچیك آید و  بدست مي
 .ها صحیح نخواهند بود از گزینه

و  ،6Fو  3F ينیز مجاز به سري كردن خازنها 2در شكل ، 1همانند شكل دقت شود كه  :توجه
بين  حذف گرة خازنيولت نیستیم چرا كه این كار با  1با ولتاژ  2Fقرار دادن یك خازن 

با توجه به ، باعث تغییر محتوای بار موجود در سیستم میشود، حال آنكه 6Fو  3Fخازنهاي 

، رابطة t>0در ها  صفر شدن جریان تمامي شاخه 
 dq t

i t
dt

  ایجاب میكند كه درt>0 

 .نكندتغيير بار هیچیك از خازنها 

 
2شكل   

 
 محاسبة ولتاژها و جریانهاي مدار: 

 

0t لحظة پس ازچون بدیهي است     مشخص  2شكل در كه  یيلذا كلیة ولتاژها، باشد جاري نميهیچ جریاني در مدار ، (و تغییر آني ولتاژ خازنها
0tازاي كلیة لحظا ت باند،  شده   توان گفت ميبعنوان مثال  و د  مفهوم ثابت زماني  صفر(نانم ميثابت و بدون تغییر باقي نیز :   1 1v t u t   قس علي و
 ...هذا

 مورد بحث قرار گرفته بود.  27ویدیوي  - 3 فصل - 1پكیج نكته اصلي مربوط به این تست در  
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ولي خودم هم فكر  ،اشاره كرده بودم شده در مدار معماي انرژي گم مسئلة به (مراجع داخليان در میكم  ستد ، براي اولین بار در ویدیوي فوق 

   نمیكردم از آن ایده بسیار جالب سؤالي مطرح بشود...

* 

 
 .مورد بحث قرار گرفته بود  7ویدیوي  - 3 فصل - 1پكیج نكته اصلي مربوط به این تست در 

* 

 
 مورد بحث قرار گرفته بود.  2ویدیوي  - 12جلسه  - 3پكیج در  عينا  این تست  

** 

 
 مورد بحث قرار گرفته بود.  72ویدیوي  - 3 فصل - 1پكیج در  عينا  این تست  
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* 

 
 .مورد بحث قرار گرفته بود  new_66ویدیوي  - 3 فصل - 1پكیج در  عينا  این تست  

* 

 
 مورد بحث قرار گرفته بود 6فصل  - 2پكیج در ویدیوهاي متفاوتي از به اشكال مختلف و بارها ایدة بكار رفته در این تست  

 .میتونستید حلش كنید روش 4حداقل به با توجه به نكا ت گفته شده در كالس،  

** 

 
 مورد بحث قرار گرفته بود.  29ویدیوي  - 3فصل  – 1پكیج در  عينا  این تست  
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* 

 
 مورد بحث قرار گرفته بود.  30ویدیوي  - 3 فصل – 1پكیج نكته اصلي مربوط به این تست در 

* 

 
 .دنباش صحيح مي 2 و 1 يها گزینه 

نيز ميتواند صحيح  2گزینة  ،1عالوه بر گزینة با توجه به مشخص نشدن جهت جریان سلف  یا پالریتة ولتاژ آن(، در این سؤال   نحوة اعتراض به تست:

 خواهیم داشت: . در واقع چنانچه جریان سلف را به طرف چپ در نظر بگیریم، آنگاهباشد
0

6L

t

di A

dt s

 . 

  ؟!رسیده باشند... 2اند به گزینة  دست بوده خیلي از دوستاني كه چپو دست هستند  طراح نازنین راستبنظرم 

 (.56تا  49مورد بحث قرار گرفته بود  مثاًل ویدیوهاي  4فصل  - 1پكیج در ویدیوهاي متفاوتي از به اشكال مختلف و بارها ایدة بكار رفته در این تست  
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*** 

 
 مورد بحث قرار گرفته بود.  2ویدیوي  - 16جلسه  - 3پكیج نكته اصلي مربوط به این تست در 

( 4 گزینه  بر خالف حلها و اعتراضاتي كه تا این لحظه بدست بنده رسیده، هیچ اشكالي به این تست وارد نیست و گزینه اعالم شده از سوي سازمان سنجش 
 ...اعتراضي در خصوص این تست ثبت نكنید تا كیفیت رسیدگي به اعتراضا ت افت نكندلطفًا صحیح است. 

 
*** 

 
 مورد بحث قرار گرفته بود.  2ویدیوي  - 13جلسه  - 3پكیج نكته اصلي مربوط به این تست در 

  طراح در مورد همونه...آقاي جملة آخر  ؟م صحبت كردیمهتست بروني تي در مورد حتوي كالس  یادتونه 
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** 

 
 مورد بحث قرار گرفته بود. NFفصل  - 3پكیج در ویدیوهاي متفاوتي از به اشكال مختلف و بارها ایدة بكار رفته در این تست  

*** 

 
 مورد بحث قرار گرفته بود.  1ویدیوي  - 5جلسه  - 3پكیج نكته اصلي مربوط به این تست در 
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** 

 
 مورد بحث قرار گرفته بود.  2ویدیوي  - 13جلسه  - 3پكیج نكته اصلي مربوط به این تست در 

* 

 
 مورد بحث قرار گرفته بود.  2ویدیوي  - 12جلسه  - 3پكیج نكته اصلي مربوط به این تست در 

 (هم در فصل دوقطبي و هم در فصل قضایاي شبكه  كه اشتباه رایج حتي مدرسین كنكوره... موقع تدریس تاكید كردمو بارها و بارها  عينارو  4زینة گ 

 

 


