
 به نام خدا

های چند تست مشابه تستتر بودند و ههای قبل سادبرق به مراتب نسبت به سال های امسال کنکور ارشدتست

سوالی که مشابه آن مطرح نشده های قبل بودند و تنها ح شدند. چندین تست مشابه سالطر 90تا  85های سال

و مشابهت  هابود. کلید تستهای ارائه شده در تست آخر به صورت عددی با توجه به داده نترل کنندهطراحی ک دبو

 کتاب را پوشش داد.ی هابود که همه فصلی اا به گونههتستندگی اکرپ ورده شده است.ها در زیر آآن

 (ساده). 73سال  114و تست  96ارشد سال  92تست ترکیبی از  درست است. 2ه گزین -91

شابه ت. مآورده شده اس 330صفحه در هندسی ن مکا رسم کاملا بمشابه این تست درست است.  1ه گزین -92

     (ساده). 89قیق سال ابزار دتست ارشد 

کتاب.  441، صفحه 78برای حل کافی بود. مشابه برق سال  ستفاده از ایده ادرست است.  4گزینه  -93

 (ساده)

 95مهندسی برق و  487تاب صفحه ک 16فقط محاسبه منحنی فاز الزم بود. مشابه مثال ست. در 3گزینه  -94

 (ساده). 511صفحه 

وجود دارد.  (-1و0)حول نقطه چرخش ساعتگرد  2 میل شودتکدیاگرام نایکوئیست ست. درست ا 2گزینه  -95

 (ساده)تاب. ک 552صفحه  79سال برق و تقریبا همان تست  551صفحه  85قیق سال مشابه ابزار د

مشابه برق کتاب و  294جه صفحه یده تواکافی است.  محاسبه نقطه شکست مضاعف. درست است 4گزینه  -96

 (ساده). 97و ارشد  86برق سال ، 299ه صفح 88رق ، ب340صفحه  81

)2بود. ی تست کافتوجه به عالمت فیدبک برای حل درست است.  1گزینه  -97 ) 2 3 ( ) 0s s s k s = + − − = .

 (بسیار ساده). 92و هوافضا  79و  78و  76انیک سال مک ،723صفحه  71مشابه برق 

صفحه  7و مثال  83تست ارشد برق . مشابه ی معادالت سیستم دورانین ماتریسنوشتدرست است.  2گزینه  -98

 (هساد)کتاب.  637

     (متوسط)ست است. در 3ینه گز -99

ابط داده شده به روه بلوک و ا توجداده شده را ب تسیع مکمل حساتابت کافی است. سا ستدر 1گزینه  -100

 (متوسط) .91سال برق ست بیاورید. مشابه ارشد د



ف اغتشاش حذ ،ات داده شده برای حذف اغتشاشطبق توضیحاست.  درست 4گزینه  -011
3( )D s  خطا به ورودی

حه صف 83برق  ،171صفحه  75هسته ای سال  ،172صفحه  94ارشد برق  تستمشابه ایجاد می کند.  مرجع

   (سخت). کتاب 164یحات صفحه و توض 169صفحه  96ارشد برق  ،170

، برق 684صفحه  7جامع طراحی ، مثال 682صفحه  5مثل جامع طراحی  مشابهدرست است.  3نه گزی -102

 (سخت)کتاب.  715صفحه  70و برق سال  714صفحه  76سال 

 وفق باشید.م           
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