
 
 

 دانش فني پايه الكتروتكنيك ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي درس

  

  5961-69سال تحصيلي:     پايه:دهم الكتروتكنيك رشته تحصيلي:

   050099کد کتاب:   کد درس: 015950کد رشته:

        

 عنوان فصل
 تکالیف عملکردی

 )واحدهای یادگیری(

 استاندارد عملکرد 

 )کیفیت(
نتایج مورد 

 انتظار
  نمره شاخص تحقق

 :1 پودمان

 تولید انرژی الکتریکی-1

 الکتریسیته-2

 آثار جریان الکتریکی-3

انتقال -های تولید  روش-1

برچسب -الکتریکیانرژی  وتوزیع

 انرژی

قانون کولن-ساختار اتم-2  

مدارالکتریکی-جریان الکتریکی-3  

استفاده -قانون کولناستفاده از

ری به کارگی-ازرابطه میدان الکتریکی

فاده است-مفهوم پتانسیل الکتریکی

در رابطه  ازاثرات جریان الکتریکی

 باکاربرد آن در وسایل الکتریکی

باالتر ازحد 

 انتظار

در حل مسایل  استفاده از روابط مختلف

 یند انرژی الکتریکیآتوانایی بسط فر-مرتبط

در  تعمیم آثار جریان الکتریکی-وکاربردآن

 زندگی روزمره

3 

 

 

 درحد انتظار

محاسبه نیروی بین با استفاده ازقانون کولن 

-در موفعیتهای مختلف بارهای الکتریکی

محاسبه نیروی واردبربار الکتریکی درمیدان 

-محاسبه شدت جریان الکتریکی-الکتریکی

تبدیل واحدهای مربوط به ولت ،کولن 

 ،آمپرومتر

2 

 

  

 

پایین تر از 

 حد انتظار

 انرژی تولید های مختلف تمیز دادن روش

تشخیص پتانسیل بیشتروکمتردوکره -الکتریکی

یک  کردن تمیز دادن روشهای مختلف باردار-باردار

 کره رسانا.

1 

 

 



    1ر از نمره مستم

    3نمره واحد یادگیری از 

 22نمره واحد یادگیری از 

 
   

 عنوان فصل
 تکالیف عملکردی

 )واحدهای یادگیری(

 استاندارد عملکرد 

 )کیفیت(
نتایج مورد 

 انتظار
  نمره شاخص تحقق

 : 2 پودمان

 مقاومت الکتریکی-1

  کار وتوان الکتریکی-2

 

محاسبه رابطه مقاومت -1

 رساناالکتریکی 

به کارگیری قانون اهم در -2

 شکلهای مختلف

محاسبه :کارالکتریکی، توان -4

الکتریکی وهزینه انرژی الکتریکی 

 مصرفی

 یکیمحاسبه راندمان موتور الکتر-5

 

ی الکتریک مقاومت با توجه به محاسبه

عوامل  با توجه به 

 فیزیکی)طول،جنس وسطح مقطع(

 انکاروتورابطه به کارگیری قانون اهم،

 مختلف ئلدر حل مسا الکتریکی

باالتر از حد 

 انتظار

در زندگی  هااها وابر رسانتعمیم کاربرد رسانا

،محاسبه جریان یک مصرف کننده روزمره

وبررسی تغییر مقاومت آن در اثر 

تغییردما،بررسی تاثیر شکل فیزیکی رسانادر 

مقاومت الکتریکی آن،محاسبه راندمان یک 

برق مصرفی در مصرف کننده،محاسبه هزینه 

        غیر از توان اسمی

3 

 

 

 درحد انتظار

محاسبه مقاومت الکتریکی رسانا با اطالعات  

طول،سطح مقطع،وجدول مربوط به هدایت یا 

محاسبه شدت جریان،مقاومت -مقاومت ویژه

الکتریکی،ولتاژ یک مصرف کننده درمدار 

محاسبه هزینه برق مصرفی یک -الکتریکی

تبدیل توان موتور -در توان نامی مصرف کننده

 اسب بخار به کیلووات وبرعکسالکتریکی از 

2 

 

 

 

 

پایین تر از 

 حد انتظار

مقایسه مقاومت ویژه وهدایت ویژه دو رسانا از  

یافتن جریان باداشتن -روی جدول

یافتن مقاومت -ولتاژومقاومت مصرف کننده

-الکتریکی باداشتن توان وولتاژ مصرف کننده

 یافتن راندمان باداشتن توان ورودی وخروجی

1 

 

 



    1نمره مستمر از 

    3نمره واحد یادگیری از 

 22نمره واحد یادگیری از 

 
 

   

 عنوان فصل
 تکالیف عملکردی

 )واحدهای یادگیری(

 استاندارد عملکرد 

 )کیفیت(
نتایج مورد 

 انتظار
  نمره شاخص تحقق

 :  9 پودمان

اتصال مقاومتهای -1

 اهمی

 ها اتصال پیل-2

ولتاژوتوان توانایی محاسبه -1

 مصرفی در مدار سری

محاسبه جریان وتوان الکتریکی -2

یافتن مقاومت -3  در مدار موازی

الکتریکی معادل در مدار سری 

ترکیبی)سری وموازی ومدارهای 

 وموازی(

بار در  توانایی محاسبه جریان-4

هاوجریان  اتصال سری وموازی پیل

 ها هر پیل در اتصال موازی پیل

 استفاده از قانون

(در حل K.C.LوK.V.Lکیرشف)

مدارهای مقاومتی سری وموازی 

افزایش -موازی(-وترکیبی)سری

 ها ولتاژدهی وجریان دهی پیل

باالتر از حد 

 انتظار

تحلیل مدار الکتریکی مقاومتی با انواع اتصاالت 

بررسی تاثیرمقاومت -)محاسبه ولتاژ،جریان وتوان(

 آنخروجی  ژداخلی پیل بر ولتا
3 

 

 

 درحد انتظار

ی به ترتیب براK.C.LوK.V.Lبه کار بردن 

مدارمقاومتی سری وموازی ساده ومحاسبه توان 

 یان بار در یکرمحاسبه ج-وولتاژوجریان الکتریکی

 های سری وموازی دار الکتریکی با پیلم

2  

 

 

 

پایین تر از 

 حد انتظار

تعریف افت – های مدار سری وموازی یان ویژگیب 

مقایسه عملکرد -ها ولتاژ داخلی پیل

  وستاوپتانسیومترئر
1 

 

 

    1نمره مستمر از 

    3نمره واحد یادگیری از 

 22نمره واحد یادگیری از 

 
 

   



 

 )کیفیت(استاندارد عملکرد  )واحدهای یادگیری(تکالیف عملکردی عنوان فصل
نتایج مورد 

 انتظار
  نمره شاخص تحقق

 جریان-1:  4پودمان 

 متناوب 

 خازن  -3الکترومغناطیس -2

توانایی تمیز دادن فرکانس -1

،زمان تناوب،طول موج،معادله 

 زمانی موج سینوسی ولتاژوجریان

توانایی تمیز دادن رفتار سلف -2 

 وخازن درمدار جریان متناوب

بیان عوامل مؤثر بر ظرفیت -3

 خازن

 

تعریف الکترومغناطیس،قانون -4

 لنز،خود القایی 

 فرکانس ،زمان تناوب،ولتاژمؤثرو محاسبه

محاسبه چگالی فوران –متوسط 

مقایسه اتصال سری وموازی مغناطیسی،

محاسبه توان الکتریکی سلف -ها سلف

محاسبه بار -وانرژی ذخیره شده در آن

الکتریکی،ظرفیت خازن با توجه به عوامل 

 فیزیکی،انرژی ذخیره شده در خازن

باالتر از حد 

 انتظار

ازنی خمدار  ،ولتاژوانرژی در یکالکتریکیمحاسبه بار

 نحلیل -موازی-با اتصال سری وموازی وسری

 خازن نغییر دی الکتریک خازن برظرفیتاثر

بررسی ثابت زمانی در یک -،راکتانس وجریان مدار

 ومقایسه آنها باهمR-CوR-Lمدار 

 
 
 

3 

 

 

 د انتظاردرح

رادیان ودرجه به یکدیگر،محاسبه نیروی  تبدیل 

محرکه القایی،محاسبه چگالی فوران مغناطیسی در 

از تشخیص فیک سیم پیچ شامل هسته مغناطیسی،

سلف وخازن،محاسبه توان الکتریکی  جریان وولتاژ

 سلف وخازن

 
 
 

2 

 

 

 

 

پایین تر از 

 حد انتظار

ی تأثیر عوامل فیزیکقانون القای فاراده ولنز، تعریف 

 بر ضریب خود القایی وظرفیت خازن

 
1 

 

 

    1نمره مستمر از 

    3نمره واحد یادگیری از 

    22نمره واحد یادگیری از 



 عنوان فصل
 تکالیف عملکردی

 )واحدهای یادگیری(

 استاندارد عملکرد 

 )کیفیت(
نتایج مورد 

 انتظار
  نمره شاخص تحقق

توان در -1 : 5 پودمان

اندازه -2 ، جریان متناوب

ولتاژ و مقاومت گیری جریان ، 

 اهمی

محاسبه توان موثر و غیر -1

در جریان متناوب و  وظاهریموثر

ترسیم و مقایسه بردار توان های 

  ورسم مثلث توانموثر و غیر موثر

توانایی محاسبه و ترسیم بردار توان موثر 

، شناخت و کاربرد ظاهری وو غیر موثر

مفاهیم آمپرمتر و اندازه گیری جریان 

DC  و اندازه گیری جریانDC واندازه

 گیری مقاومت

باالتر از حد 

 انتظار

تحلیل رابطه توان ظاهری ، رسم مثلث توان و 

مقایسه آمپرمتر تابلویی با آمپرمتر انبری ، مقایسه و 

 DC و  ACتحلیل ولتاژ جریان 

3 
 

 

 درحد انتظار

از روی معادله ترسیم بردار توان موثر و غیر موثر 

، اندازه گیری مقاومت اهمی ، زمانی ولتاژوجریان

ر د وولت متر شناسایی نحوه قرار گرفتن آمپرمتر

 الکتریکیمدار

2 

 

 DCو   ACاندازه گیری ولتاژ 2- 

 

 

پایین تر از 

 حد انتظار

توان موثر از توان غیر موثر، اندازه گیری  تشخیص 

 AC، اندازه گیری جریان  DCجریان 
1 

 

 

    1نمره مستمر از 

    3نمره واحد یادگیری از 

    22نمره واحد یادگیری از 
          

  نمره هر واحد يادگيری را اخذ کند. 9نمره از  0زماني هنرجو شايستگي کسب مي کند که   

  نمره کلي درس زماني لحاظ مي شود که هنرجو در کليه کارها شايستگي را کسب کند.  

 


