
 

 

 

 یکیالکترون یمدارها شیگرا کیمسابقه الکترون نیانقو

 متوسطه اول و دوم دوره
 

ً غتَر جسیان الکحسیکی و حسکث الکحسون ٌا از نَاد نذحلف ٌهاىير ىیهً القاگسٌا و ٌا،  رساىاٌا، نقاونث الکحسوىیک، داىش نعالػ

 . صَد ای از فیشیک ىظسی صيادحً نی ٌا و ٌهچيیو ةً غيَان صادً دازن

ٌدا و... و ناداٌیهی ىظیدس ، دیَد، نَجَر، سيسَرٌا، جقَیث کييدره LEDدر ایو غلم، قعػاجی ىظیس نقاونث، دازن، جساىشیسحَر، 

گدسی، جقسدیم ولحداز و جسیدان، الریحدً، ٌدرایثادحالف پحاىسیل، جسیان، نقاونث الکحسیکی، اجعال نرارٌای سسی و نَازی، پ

سیسحم ٌای ارجتاظاجی، صتکً ٌای کانپیَجسی و نجازی، سیسحم ٌای نحاستاجی، کيحسل غهلکسدٌای اىساىی و غیس اىسداىی در 

ی کً پسوژه ٌای نذحلف و نَارد ةیضهار دیگسی نَرد اسحااده قسار نی گیسىر جا کیایث زىرگی ةضس را ةٍتَد ةذضير. ةً گَىً ا

 . صَد، ىقش الکحسوىیک ةسیار حائش اٌهیث اسثٌس کجا ةحخ از رصر و پیضسفث جکيَلَژی نی 

 
از ایو رو در ایو لیگ ةا ٌرف اىجام پسوژٌای نحيَغی ةا زنیيً الکحسوىیک، سػی در ایجاد ةسحسی نياسب ةً نيظَر صدکَفایی 

ىٍایث داىش آنَزان ٌهساه و نسحػر، نی ةایسدث قدادر ةدً اسحػرادٌای نٍيرسی الکحسوىیک داىش آنَزان غشیش صره اسث. در 

 .ظساحی و جحلیل اىَاع نرارٌای الکحسوىیکی گسدىر

 
 :مباحث عمومی

 :صسکث کييرگان نححسم نی ةایسث جٍث اىجام پسوژه ٌا ةً نتاحخ زیس جسلط کانل داصحً ةاصير 

 

 ردیف عىوان مبحث

الکحسوىیک پس کارةسد اغم از نقاونث، دازن، جساىشیسحَر، غلم الکحسوىیک و صيادث و ةسرسی قعػات 
 پحاىسیَنحس، سَن سگهيث و ىحَه غهلکسد آن ٌا

1 

 2 صرت جسیان الکحسیکی، ىهاد آن، واحر اىرازه گیسی آن و ىحَه ةً دسث آوردن جٍث جسیان در نرار و ةاظسی

 3 ىهایش پالریحً ادحالف پحاىسیل الکحسیکی، ىهاد آن، واحر اىرازه گیسی آن و ىحَه

 4 اٌم قاىَن و نرار در الکحسیکی نقاونث نحاستً ىحَه  نقاونث الکحسیکی، ىهاد آن، واحر اىرازه گیسی آن،

 5 دَاىرن دقیق نقاونث از روی رىگ و نحاستً دعای نقاونث

 6 اىَاع اجعال ٌای سسی و نَازی در نرار

 7 ىحَه افشایش نقاونث نػادل در نرار جَسط اجعال سسیةً دسث آوردن نقاونث نػادل در نرارٌای سسی و 

 8 ةً دسث آوردن نقاونث نػادل در نرارٌای نَازی و ىحَه کاٌش نقاونث در نرار جَسط اجعال نَازی

دازن و نحاستً ظسفیث دازن، آصيایی ةا ىحَه سادث دازن، کار دازن در نرار، اٌهیث سادث و اسحااده 
 اىسژیدازن در نرار ةسای ذدیسه 

9 

 11 سسی اجعال جَسط نرار در دازن  ةً دسث آوردن دازن نػادل در نرارٌای سسی و ىحَه کاٌش ظسفیث



 

 
 

 

 

 11 نَازی اجعال جَسط نرار در دازن  ةً دسث آوردن دازن نػادل در نرارٌای نَازی و ىحَه افشایش ظسفیث

 12 سیسحم ٌای ٌضرار دٌيره، آالرم و دزدگیس

 13 غهلکسد جساىشیسحَر، درک اٌهیث اسحااده از جساىشیسحَرٌا، صيادث اىَاع جساىشیسحَرىحَه سادث و 

 14 و ةسرسی ادس جقَیث کييرگی در اىَاع جساىشیسحَر PNP و NPN آصيایی ةا اىَاع جساىشیسحَرٌای

 15 ظساحی نرارٌای الکحسوىیکی در ةسد ةَرد

 16 (IR) نادون قسنشپحاىسیَنحس )نقاونث نحغیس( و گیسىره فسسحيره 

 17 جقسیم ولحاژ در اجعال سسی

 18 اجعال سسی در ةسد ةَرد و ناٍَم نرار ةاز

 19 جقسیم جسیان در اجعال نَازی

 21 اجعال نَازی در ةسد ةَرد و ناٍَم اجعال کَجاه

 21 سَن سگهيث کاجر نضحسک

 22 سَن سگهيث آىر نضحسک

 23 جسکیب سَن سگهيث ٌا

ةَردٌا ةً ٌهریگس، ةً دسث آوردن یک نیش کار ةشرگحس ةسای ظساحی نرارٌای وسیع جس ةا اجعال اجعال ةسد 

 ةسدةَردٌا ةً ٌم و ایجاد جسیان در قسهث ٌای نذحلف
24 

 

 :قواویه اختصاصی

 .نساةقً در چٍار نسحلً ةً ظَرت زیس ةسگشار نی گسدد .1

 

 .غلهی ةً ظَرت کحتی ةسگشار نی گسددنسحلً اول ةا حضَر جهانی صسکث کييرگان آزنَن  :1-1

ةذش سَاالت کحتی در نسحلً اول، صانل سَاالجی از نتاحخ غيَان صره در جرول غياویو دَاٌر ةَد کً ةدً ظدَرت جیهدی 
پاسخ داده نی صَد. ایو ةران نػياسث کً ةسگً آزنَن در ادحیار جیم قسار نی گیسد و ٌس جیم ةً ظَرت جراگاىً پاسخ سَاالت 

 .هاکسی اغضا در زنان نقسر در پاسخ ىانً قیر نی ىهایررا ةا ٌ

 

نسحلً دوم ىیش ةا حضَر جهانی صسکث کييرگان ةً قیر قسغً یک پسوژه غهلی داده نی صَد. داىش آنَزان ةػر از اىجام  :1-2

حلدً اول و دوم( % از صسکث کييرگان ةسجس )ةساسداس نجهدَع انحیداز نس51پسوژه نعاةق پارانحسٌای ارزیاةی داوری صره و ةً 
 .کارت ورود ةً نسحلً سَم اغعا نی گسدد

 

ً اىجام پسوژه غهلی کً ىستث ةً  :1-3 ً سَم ةا حضَر نيحذتیو نسحلً دوم ةسگشار نیگسدد. در ایو نسحلً داىش آنَزان ة نسحل
نجهدَع انحیدازات جدیم ةسجدس ةساسداس  5نساحل قتل پیضسفحً جس و سذث جس اسث نی پسدازىر. در اىحٍای ایو نسحلً فقط ةً 

نسحلً اول و دوم، کارت ورود ةً نسحلً ىٍایی اغعا نی گسدد. جػراد جیم ٌای نيحذب در ایو ةذش ةيا ةً ظالح دیدر ٌییدث 

 .داوران قاةل جغییس نی ةاصر
 

 



 

 

 
 

 

در اىحٍدای نسحلً چٍارم و ىٍایی نساةقً ةا حضَر نيحذتیو نسحلً سَم ةسگشار نی گسدد و ناىير نسحلً قتل نی ةاصر. : 1-4

 .گسددایو نسحلً، سً جیم ةً غيَان جیم ٌای ةسگشیره نضذط نی 

 
 .جزکس: رجتً ةيری ةس اساس نجهَع انحیاز ٌای حاظل صره از کلیً نساحل اىجام نی گسدد

 
 ةذش پسوژه ٌای غهلی در ٌس نسحلً ةً ظَرت سَاالت کحتی کً در ٌس نسحلً ىستث ةً نسحلً قتل ةا نححَای پیچیره جس. 2

گسدد. در ایو ةذش کً کلیً جشییات دَاسحً صره ةً ظَرت صدااف در سدَاالت قیدر گسدیدره اسدث،  دَاٌر ةَد، ةسگشار نی

صسکث کييرگان نی ةایسث غالوه ةس اىجام پسوژه ٌا ةً ظَرت غهلی، ىحایج دَاسحً صره را ةً ظدَرت کحتدی در پاسدخ ىاندً 

ٌای صسکث کييدره )کدً ةدً ظدَرت ظَرت صااٌی جَسط داور از اغضا جیم  سَاالت وارد ىهایير. در ایو ةذش سَاالجی ىیش ةً

 .گسدىدر( پسسدیر ندی صدَد. کلیدً اغضدای جدیم ةایسدحی روی جشییدات اىجدام پدسوژه نسدلط ةاصديراىحذاةی نضذط ندی 
 
-ه، اىجام ندیپسوژه ٌای در ىظس گسفحً صره از ظسیق ةسدةَرد، سیم سَزىی، قعػات نَردىیاز و نيتع جغزیً ٌای جػسیف صر. 3

گیسد و کلیً ججٍیشات و قعػات الزم ةسای اىجام کلیً پسوژه ٌا از ظاس جا ظر از ظسف دةیسداىً و لیدگ ةسگدشاری نسداةقات در 

 .گیسد ٌا قسار نیادحیار جیم 

 

 :ىحَه ارزیاةی نساةقً در ةذش ٌای نذحلف ةً ظَرت زیس اسث. 4

 

 
 پارامترهای ارزیابی بخش

 آزنَن کحتی
 راه حل

 ىحیجً ىٍایی

 ٌای غهلی در ٌس نسحلًپسوژه 

 دقث در اىجام

 سسغث اىجام پسوژه

 کار گسوٌی

 جهیشی و ىظافث نیش کار

 سَاالت صااٌی

 ىحایج کحتی پسوژه

 
 ٌای صسکث کييره نَظاير ةا جسلط کانل در ایو لیگ صسکث ىهایير و از ٌدس گَىدً آسدیب ةدً ججٍیدشات و قعػداتجیم . 5

دَدداری ىهایير. در ظَرجی کً جیم ٌا ةً ججٍیشات نَجَد آسیب وارد ىهایير یا نیش کار دَد را نسجب ىيهایير، ةيا ةً جضذیط 

 .گسدد نسحلً )حسب نَرد( کسس نی ٌهان انحیاز از انحیاز  21 جا  5داور از 


