
ر ال��ر� �ن�ور ار�د �ق سال  ۱  ۹۹�ح��ل �و�و�ی �ؤاالت �دا

 

ص��ی �قوی ��ی ۱  www.mtaghavi.irو�سايت ���ی د��ر �

 

»   �دا � �م «     
 »   ٩٩سال  ار�د �ق ور� ن �  ��ر� ر ال �دا �ؤاالت  �و�و�یح��ل �    «

 دهد: یل را پوشش می، موارد ذتحلیلن یا
 .بود آن مطرح شدهمباحث موجود در ه تست از ک یجیکپ ۀشمار  -١

 )ن تستیچهار ستاره = دشوارتر ت (سؤاال  یزان سختیم -٢

 ها تستح ینه صحیگز  -٣

 اند) مشخص شده ه با نماد کاعتراض به آنها ( ۀو نحو  ها تستموجود در  یاشتباهات احتمال -٤

 اند) شده مشخص (که با نماد  ات خاص و جالب مربوط به هر تستکن برخی -٥

 بنده نسبت به سؤاالت آزمون یلکر نظ -٦

    ��م� � �ند �ذ 
گر، چنانچه در یان د یبه ب(است  در آن وجود داشته اصلی تست ۀتکنه کیجی است کپ ۀنشاندهند عموماً نار هر تست کنوشته شده در  یجکشماره پ، ها تست یبیکتر ت یبا توجه به ماه -١

 ).میا ردهکنای  اشاره هایجکپسایر  ۀبه شمار  ن گزارشیادر  ،حفظ اختصار یز استفاده شده باشد، برایجها نیکر پیموجود در سا یها دهیا ایات کتست از ن کیحل 

چنانچه متوجه ( از قلم افتاده است زین یبهرحال قطعًا موارد ینم، ولکر کرد ذ کیم یاریه ذهنم کیرا تا جائ یالسکامسال و جزوات  های تستن یتشابهات موجود بام  دهیوشکگرچه  -٢

 .)دینکبه بنده منتقل  mtaghavi@mtaghavi.irل یمیق ایرا از طر ها آنان کاالم یحتد، یز شدین یگریتشابهات د 

 یها جیکبه پ یبزود ،ات مربوطه و ...کن زیز بهمراه ر یامسال ن های تستامل ک ویدیویی و ای حرفه حل همانند سایر کنکورها، است و هیگزارش اول کیصرفًا ل ین تحلیا -٣

 .است گانیان رایدانشجو یتا دو سال براد یجداین ویدیوهای برق، استفاده از خانۀ ن یطبق قوان. ا اضافه خواهد شدیمدیمالت

 .صادق نباشد عمومن است در مورد کمماند و لذا  ردهکبنده استفاده  یایمدیمالت یجهایکه از پکاست  یزیان عز یاز دانشجو  یافتیدر  یهاکدبیهر تست، ف یدشوارزان یم کمال -٤

 :٩٩ یکیترکال مدار سؤاالت یلک یابیارز
 تست مطرح شده بود. ٣و  ١٢ب حدود یبه ترت ٢و  ١و از مدار  بودنمناسب چندان سؤاالت  موضوعی نشیچ .١
 تواندیرسد است و میبنظر م آزمونی نسبتًا سادهه ک% بود ٧ >>% ١٣ >>% ٢٧ >>% ٥٣ب از راست به چپ: یبه ترت چهارستارهتا  ستاره کی یدرصد تستها .٢

 ند.کجاد یاز یز تماین داوطلبان عز یب  یبخوب
 قرار گرفته بود یمورد بررس هاالسکدر  ناً یتست ع ٣ حداقل یحتشده بود و پوشش داده  ایمدیمالت یها جیکامل در پکبطور تستها  یتمامبه  ییپاسخگو  جهتات الزم کن .٣

 .(یک تست نیز عینًا در کتاب مدار حل شده بود)
تستها از پکیج سه مطرح شده بود  %٢٠تستها از پکیج دو ، و  %١٣تستها از پکیج یک؛  %٦٧بود، امسال حدود  یکنواختکه توزیع تستها تقریبًا  ٩٨سال بر خالف  .٤

 (با احتساب ترکیبی بودن تستها).
 .قابل اغماض است، یید نهایلکر ییتغدر صورت  هم الکاشآن ه البته کال بود کاش یدارا سؤال ١تنها ن آزمون یدر ا .٥

 

mailto:mtaghavi@mtaghavi.ir
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* 

 
 صحیح است. ٣گزینۀ  

 مورد بحث قرار گرفته بود.  ٥٦ یو یدیو  �👈� ٢ فصل �👈� ١ج یکپدر  عیناً این تست  
 قابل حل بود. روش ٢حداقل به الس، این تست کات گفته شده در کبا توجه به ن 

                                                     
**  

 
 صحیح است. ٤گزینۀ  

 مورد بحث قرار گرفته بود.  ٣٥ یو یدیو  �👈� ١ فصل �👈� ١ج یکپمربوط به این تست در  تۀ اصلیکن
 قابل حل بود. روش ٢حداقل به الس، این تست کات گفته شده در کبا توجه به ن 

                                                     
* 

 
 صحیح است.  ١گزینۀ  

 ).٤٧ یو یدیو مورد بحث قرار گرفته بود (بخصوص  ٣ فصل �👈� ١ج یکپدر ویدیوهای متفاوتی از ال مختلف کبه اشو بارها ار رفته در این تست کایدۀ ب 
 قابل حل بود. روش ٢حداقل به الس، این تست کات گفته شده در کبا توجه به ن 
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**  

 
 صحیح است.  ١گزینۀ  

 مورد بحث قرار گرفته بود. ٢ فصل �👈� ١ج یکپدر ویدیوهای متفاوتی از ال مختلف کبه اشو بارها ار رفته در این تست کایدۀ ب 
 قابل حل بود. روش ٢حداقل به الس، این تست کات گفته شده در کبا توجه به ن 

                                                     
***  

 
 صحیح است.  ٣گزینۀ  

 مورد بحث قرار گرفته بود.  ٢٧ یو یدیو  �👈� ٥ فصل �👈� ٢ج یکپمربوط به این تست در  تۀ اصلیکن 

 �👈� ٦فصل  �👈� ١جلد  �👈� کتاب مدار :رجوع کنید به( نیز مطرح شده بود ٧٨آزمون کارشناسی ارشد سال در و حتی سختتِر این تست  مشابهبسیار نمونۀ  
  )٢٢تست 
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**  

 
 صحیح است.  ٤گزینۀ  

  )!!!ابا همان جوابهو حتی  با همان راه حل دقیقاً مورد بحث قرار گرفته بود (  ٦٣ یو یدیو  �👈� ٣ فصل �👈� ١ج یکپدر که  مداری بوددوگان  دقیقاً ن تست یا 

                                                     
* 

 
 صحیح است. ٢گزینۀ  

 مورد بحث قرار گرفته بود. ٢ فصل �👈� ١ج یکپدر ویدیوهای متفاوتی از ال مختلف کبه اشو بارها ار رفته در این تست کایدۀ ب 

  )١٤تست  �👈� ٢فصل  �👈� ١جلد  �👈� کتاب مدارنیز مطرح شده بود (رجوع کنید به  ٧٢آزمون کارشناسی ارشد سال در  عیناً این تست  
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* 

 
 صحیح است.  ٣گزینۀ  

  مورد بحث قرار گرفته بود.  ١٩ یو یدیو  �👈� ٣ فصل �👈� ١ج یکپتۀ اصلی مربوط به این تست در کن 

                                                     
* 

 
 صحیح است. ١گزینۀ  

  .مورد بحث قرار گرفته بود  ٢٦ یو یدیو  �👈� ٣ فصل �👈� ١ج یکپتۀ اصلی مربوط به این تست در کن 
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**  

 
 صحیح است. ٢گزینۀ  

در ال مختلف کبه اشو بارها های مشابه آن  و نمونه مورد بحث قرار گرفته بود  ٢٢ یو یدیو  �👈� ٥ فصل �👈� ٢ج یکپدر  عیناً ن تست یمربوط به ا خاّص تۀ کن
  مورد بحث قرار گرفته بود. ٥ فصل �👈� ٢ج یکپویدیوهای متفاوتی از 

                                                     
****  

 
 .)است! کامًال صحیحهیچ ایرادی به این تست وارد نیست و تست (ضمنًا  صحیح است ٢گزینۀ  

 ).٤٨ یو یدیو  �👈�مورد بحث قرار گرفته بود (نکتۀ اصلی  ٥ فصل �👈� ٢ج یکپات مربوط به آن در کیک تست بسیار ترکیبی و مفهومی که کلیۀ ن 

  مورد پرسش قرار بگیرد!آتی آزمونهای سالهای در شاید باشد که  می محاسبۀ ظرفیت خازناز این تست،  یک پله سختتر 
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* 

 
 .)شودصحیح نبرای سایرین تاند،  را انتخاب کرده ٤بجز افرادی که گزینۀ شود؛ یعنی صحیح ت تأثیر مثبتبا این تست باید (است صحیح  ٤گزینۀ  

 مورد بحث قرار گرفته بود.  ٨ یو یدیو  �👈� ٣ فصل �👈� ١ج یکپن تست در یمربوط به ا تۀ اصلیکن

 درس مدارهای الکتریکی: ۵۷نحوۀ ثبت اعتراض نسبت به تست  
)با توجه به اینکه محاسبۀ  )Lv t  2(که در کلید اولیۀ سازمان سنجش بعنوان پاسخ این تست اعالم شده) منوط به به استفاده از مقادیِر:  ۴و رسیدن به گزینۀFC = ،

1 1R Ω=  1وHL ، ) باشدfeasibleاگر مدار قابل تحقق (باشد که  می 2R، پارامتر ۴هنگام رسیدن به گزینۀ  استفاده و آزاد تنها پارامتر بیباشد،  می =
 اهمی بدست بیاید که در شماتیک مدار مشخص شده است.  ۲انتظار میرود مقدار آن دقیقًا برابر با همان 

)زدن در آن، به سرعت به معادلۀ مشخصۀ  KVLبنابراین برای بررسی این موضوع به سراغ مش سمت چپ مدار میرویم و با یک  ) ( )2
2 22 2 1 1s R s R∆ = + + + + 

)میرسیم، که حال چنانچه  آنرا با معادلۀ مشخصۀ حاکم بر  ) ( )2 sin cost
Cv t e t t−= ، یعنی معادلۀ +

( )( ) ( )( ) 22 2 4 5s j s j s s∆ = + − + − − + = + با یکدیگر 2R، مّتحد قرار دهیم، آنگاه بسرعت متوجه خواهیم شد که این دو معادله به ازای هیچ مقدار +
یک این تر، معادلۀ مشخصۀ حاکم بر مدار مطرح شده در شمات به بیان ساده. مداری با این پاسخ و ساختار، اصًال غیرقابل تحقق خواهد بودشوند و لذا  مّتحد نمی

)سؤال واقعًا بصورت:  )2 5 3 31
2 2 2

s s s s ∆ = + + = + + 
 

است؛ حال آنکه دینامیک حاکم بر overdampedباشد که دارای دینامیک  می 

( ) ( )2 sin cost
Cv t e t t−=   باشد. می underdamped، بسیار متفاوت و از نوع +

                                                     
* 

 
 صحیح است.  ١گزینۀ  

  .م که ممکنه بازم ازش تست بیاد!)یداخل ویدیو صراحتًا گفتحتی ( بودمطرح شده   ١٥ یو یدیو  �👈� ٦جلسه  �👈� ٣ج یکپن تست در یمربوط به ا تۀ اصلیکن
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* 

 
 صحیح است. ٣گزینۀ  

  مورد بحث قرار گرفته بود. دوقطبیفصل  �👈� ٣ج یکپاز  یمتفاوت یوهایدیدر و ال مختلف کبه اشو بارها ن تست یار رفته در اکب ۀدیا 

                                                     
*** 

 
 صحیح است. ٢گزینۀ  

 مورد بحث قرار گرفته بود.  ٣ یو یدیو  �👈� ١٠جلسه  �👈� ٣ج یکپن تست در یمربوط به ا تۀ اصلیکن

0sجایگذاری و با  رد گزینهرا به روش  12yپارامتر سعی کنید  تمرین سخت،یک بعنوان    محاسبه کنید. !مدار خود در =

 .بهیچوجه طوالنی نیستبرخالف تصور عموم، حل این تست  

  قابل حل بود. روش ٣حداقل به با توجه به نکات گفته شده در کالس، این تست  

                                                     
)�قویر��ی ا�تاد و�سايت  خا� �ق (  -  �ھاي ���ر یبا آرزو  


	/ نحوۀ ثبت اعتراض نسبت به تست 57 درس مدارهای الکتریکی:

