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 1تمرین سری چهارم شیمی 

شریفی  -موفق باشید   

 عبارات نادرست را تصحیح کنید( چند مورد از عبارات زیر درست است؟ )  -1

   آ(طور موج نور بنفش از سبز کوتاهتر است 

 انرژی هر نور مرئی با زول موج آن نسبت مستقیم دارد  ب(

 است.   n = 2الیه  طی هیدروژن ناشی از انتقال الکترون ها از الیه های باالتر به  پ( نوارهای رنگی در طیف نشری خ 

 بلند تر است. کترون در اتم برانگیخته هیدروژن بیشتر باشد، طول موج نور نشر شده  ( هرچه فاصله میان الیه های انتقال ال ت

1)1  2)2  3)3  4)4 

طیف نشری گرفتند. با    نلزی آن آز آی فیدا کردند و برای یافتن نوع عنصرهاگران در حفاری یک شهر قدیمی تکه ای از یک سفال پپژوهش  -2

 چه فلزهایی در این سفال وجود دارند؟   داده شدهتوجه به طیف های  

 مس و جیوه   (2  س و آهن م  (1

 و جیوه ( آهن  4  ( کلسیم و کروم3

 

 

  بلندترین طول موجدارای    تقالل مربوط به رنگ بنفش، کدام ان قاکدام انت  راست به چپاز    به ترتیب  طیف نشری خطی هیدروژنبا توجه به    -3

  نامرئی است؟در محدوده    و کدام انتقال

1  )A  ،C  ،C   2)  B  ،C  ،A 

3)  A  ،C  ،D   4  )B،  D،D 

 

 

لول سدیم سولفات  طول موج رنگ شعله ......... از هنگامی است که از محه بپاشیم  را روس شعل  لفات( سو IIمس )اگر مقدار از محلول    -4

 یرد. گیتیم به صورت مستقیم روی شعله قرار مست که فلز لی.......... از هنگامی ا  کنیم ویستفاده ما

 بیشتر  -( بیشتر4  کمتر  -( بیشتر3  تربیش  -( کمتر2  کمتر  -(کمتر1

 ح کنید(تصحیعبارات نادرست را  )  ص کنیدرست و نادرست را مشخ ت دعبارا  -5

 ل اتمی بور توجیه طیف نشری خطی بسیاری از عنصرها بود ( امتیاز مهم مد آ

 ل دور هسته است. تنها مجاز به حرکت دایره ای شک  ، الکترون موجود در هر الیهای اتمق ساختار الیهب( مطاب 

 . ای بنفش و سرخ استهمتعلق به رنگبه ترتیب  پایین ترین انرژی  پ( در یک رنگین کمان باالترین و  

 یم سولفات است. برای تشخیص نمک سدیم نیترات از سدت( استفاده از رنگ شعله روشی مناسب  



نام و نام خانوادگی:
عطارد

 عیَّن األصحُح و األدٌق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العریبۀ: 
 «یتراکم بخاُر الماء فی الّسماء و یتشَکل منه الغیُم اَلذي ُیعَد منشأ المطر!»:

بخار آب در آسمان متراکم می شود و از آن ابر تشکیل می گردد که منشأ باران به شمار می آید!

این بخار هاي متراکم آسمان هستند که ابر را تشکیل می دهند و همان منشأ باران به شمار می آیند!

از بخار هاي آبی که در آسمان متراکم شده است ابر ها به وجود می آیند و آن یک منشأ براي باران است!

بخار آب در آسمان متراکم می شود و سبب به وجود آمدن ابر ها در آسمان می گردد که منشأ باران است!

1

 َأيُّ ِعباَرٍة َصحیحٌۀ مِْن َحیِث اْلَمعنی؟

نِۀ أکثُر ِمْن َثالَثِۀ ُفصوٍل.  ُفصوُل السَّ  الثمانیُۀ و السبَّعۀ و الثانی َعَشَر َمن األعداِد األصلیِۀ. 

َأوُل َیوِم األسبوع ُهَو َیوُم اَألحِد.  حاِب َأبیُض و لَوُن الموِز َأَحمُر.  لَوُن الَبحِر أْزَرَقُ و لَوُن السَّ

2

 َعّین العبارة التی فیها جمع الّتکسیر:

 ُاْنُظْر لِذلک الّشجرة / ذات الغصوِن النََّضرة  و اْنُظر إلی الَغْیم َفمن / أْنَزل منه َمَطره 

 فیها ضیاٌء و بها / حرارٌة منتشرة   ذو حکمٍۀ بالغٍۀ / و قدرٍة بالغٍۀ

3

  َعیِّن الخطأ:

.    ال َتْعُبدا إّال َربَُّکما.    ال َتْسُجداِن إّال َربَّهما.    ال تعُبُدوا إّال ربُّکم.    ال َتْسُجْدَن إّال ِالَهُهنَّ

4

 َعیِّن الُمضاَف و المضاَف إلیه:

  المعلُم المؤمُن.  أشجاٌر جمیلٌۀ.    الدنیا َمزرعُۀ اآلخرِة.  الصّیادون حفروا بئرًا.  

5

 ما هَی اْلِکَلمُۀ الّتی ُتْکِمُل اْلِعباَرة: «ُغصوُن هِذه اْألَشجاِر .................. َو َخضراُء»؟

َنِضَرٌة ُمْسَتِعَرٌة َشَرَرٌة َجذَوٌة

6

فی أّي ماجاء الجمع السالم للمؤنث و جمع التکسیر معًا:

هذه الشجرات ذات غصون نضرة!   الّصالحات ینتفعن ِمن ِنعم اهللا!  

یسمع اإلخوان أصوات الطیور الجمیلۀ!   العسل الیفسد األسنان علی خالف السّکریات األخري!  

7

فی أّي عبارة «الّنون» جزء الحروف األصلیۀ:

انتقام   ِاندفعت   تنبسط   ینزعج  

8

عّین الخطأ للفراغین (الضمیر المناسب): 
« .................. ناجحون فی درسـ ..................  دائمًا»

أنتّن - ُکّن   ُهم - هم   أنتم - ُکم   نحن - نا  

9

1



ما هو الخطُأ فی الساعِۀ:

الساعۀ األَن ِهَی العشروَن و النصُف:  الساعۀ األَن ِهَی الثامنُۀ إّال ربعًا: 

الساعۀ األَن ِهَی الثانیۀ و العشروَن إّال ربعًا:   الساعۀ األَن ِهَی التاِسعُۀ تمامًا:  

10

(07 : 45)(20 : 30)

(22 : 15)(09 : 00)

عّین الیشتمُل علی فعل الّنهی و األمر معًا:

التنتظري ِالی صعوبۀ الحیاة بل ِاصبري َامامها!   ر قلوبنا بااالیمان و التحمّلنا ما الطاقۀ لنا به!   الّلهم نوِّ

ُاترك الباطل و التیأس أّن اهللا معنا!   رالّذین الِینفقون اموالهم فی سبیل اهللا بعذاب ألیم!   َبشِّ

11

عّین الّصحیح لّما تحته خّط:

أنا ُاحاول أن أکتب التمارین قبل بدایۀ الّصف: فعل ماضی، اول شخص مفرد 

قرأتۀ الجمل بالعربیۀ تساعد االنسان فی تعّلم اللغۀ:  فعل مضارع - دوم شخص مفرد 

االستفادة من الّنعم االلهیۀ فی سبیل الخیر هی الشکر: مفرد مذکر - جمعه ُسبل  

الأحّب الفستان الۀذي لبسته فی حفلۀ الّزواج: مفرد مؤنث - جمعه فساتین

12

2

عربی دهم هفته پنجم عطارد
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