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پایه دهم مشترکنمونه سواالت سری نیترو  

شیمی و عربی(_فیزیک_)ریاضی  

                                       با آرزوی موفقیت برای همه دانش آموزان عزیزمان



ریاضی 1:
عطارد

اگر  و  دو مجموعه غیرتهی باشند، مجموعه    برابر کدام است؟ 1AB∩ ((B ∩ A) ∪ (B − A ))(A ∪ (A ∩ B ))′

−A
′

B
′(A − B)′

A
′

∅

اگر دو بازه  هیچ عضو مشترکی نداشته باشند، محدوده  کدام است؟ 

 

2(2a − 2, ,2−) و (6 a + 1)a

−2 < a < 4−2 < a ≤ 43 ≤ a < 43 < a ≤ 4

با توجه به مجموعۀ  چه تعداد از رابطه هاي زیر صحیح هستند؟ 

الف)                      ب)                ج)                   د) 

صفر

3A = {{{a}, {∅}, a}}

a ∈ A∅ ⊆ A{{a}} ⊆ A{∅} ∈ A

123

اعداد طبیعی فرد را طوري دسته بندي می کنیم که تعداد جمالت هر دسته، برابر شمارة آن دسته باشد، یعنی  .
در این صورت جملۀ آخر واقع در دستۀ شمارة چهل کدام است؟

4{1}, {3, 5}, {7, 9, 11}, ⋯

1563158916391651

...

1 2 3

در الگوي زیر، تعداد دایره هاي رنگی در شکل سی اُم کدام است؟ 5

120130

140150

مجموع پانزده جمله ي اول از دنباله ي  کدام است؟ 6
= −tn

1
n

1
n + 1

15
16

16
25

5
16

16
5

 ....

در الگوي زیر، تعداد نقطه ها، در شکل دوازدهم، کدام است؟ 7

3436

3840

دنباله ي  چند جمله ي منفی دارد؟

بی شمار  دو  یک صفر

8
=tn

n − 2
3n + 1

کدام یک از مجموعه هاي زیر تهی است؟ 9

A = {x|x ∈ R , ∈ R}
x

2B = { |x ∈ R}−x
−−−√C = {x|x ∈ N , ≤ 0}x

2D = {x|x ∈ Z , −x ∈ N}

نمودار مجموعۀ  کدام است؟

 
1-2-3-4- 10 2

 
1-2-3-4- 10 2

 
1-2-3-4- 10 2

 
1-2-3-4- 10 2

10(−4, 2] − [−2, 1)

1



اگر  باشد حاصل  کدام است؟ 11C = [3, 6] و B = (0, 4] ، A = (−1, 3](A ∩ B) ∪ C

(−1, 4](−1, 4)[0, 3](0, 6]

...
تعداد دایره هاي شکل دوازدهم الگوي زیر کدام است؟ 12

144169

196221

کدام یک از مجموعه هاي زیر نامتناهی است؟ 13

A = {x|x ∈ N , ≤ x}x
2

B = {1, 2, {1, 2, 3, ⋯}}

C = { | ∈ Z , x ∈ Z}
1
x

1
x

D = {{1}, {1, 2}, {1, 2, 3}, ⋯}

حاصل  کدام است؟ 14[−3, 7] − (−1, 9]

∅[−3, −1][−3, −1)(−3, −1]

...

1 2 3

اُم الگوي مقابل، چند گلوله ي توُپر خواهد داشت؟ شکل  15n

n + 44n

4n + 4
4n + 1

2

2

ریاضی 1 عطارد



عطارد

کدام کمیت ها، همگی از کمیت هاي اصلی هستند؟

دما، جریان الکتریکی، جرم  جریان الکتریکی، جرم، نیرو  فشار، زمان، سرعت  دما، نیرو، فشار 

1

کمیت هاي فیزیکی

a c

b یکا عددیکا d

،  و  به ترتیب از راست به چپ با کدام گزینه مطابقت دارد؟  ، در نمودار درختی زیر مقادیر 

نرده اي - جهت - برداري - عدد 

نرده اي - عدد - برداري - جهت 

برداري - عدد - نرده اي - جهت 

برداري - جهت - نرده اي - عدد 

2abcd

جرم یک قطعه سنگی قیمتی  قیراط است و هر قیراط معادل  میلی گرم است. جرم این سنگ چند گرم است؟ 3200200

41040100

در  مقدار ماده و شدت روشنایی کمیت هایی ..................  هستند و یکاهاي آن ها به ترتیب ..................  و ..................  می باشند.

فرعی - مول و کندال  اصلی - مول و کندال   فرعی - کیلوگرم و کندال  اصلی - کیلوگرم و کندال 

4SI

کدام یک از گزاره هاي زیر در مورد مدل سازي در فیزیک صحیح است؟

براي بررسی پدیده هاي پیچیده از مدل سازي استفاده می شود.

هنگام مدل سازي یک پدیده فیزیکی، نباید اثرهاي جزئی تر را نادیده گرفت. 

در طی فرایند مدل سازي، یک پدیده فیزیکی آن قدر ساده و آرمانی می شود تا امکان بررسی و تحلیل آن فراهم شود. 

) صحیح هستند.  ) و ( گزینه هاي (

5

13

در مدل سازي شلیک غیرافقی یک گلوله توسط اسلحه، از لحظه اي که گلوله از لولۀ اسلحه خارج می شود تا لحظۀ رسیدن گلوله به زمین، به
ترتیب با صرف نظر از  .................. و در نظر گرفتن ..................  ، می توان به یک مدل آرمانی نزدیک شد.

جاذبه زمین - مقاومت هوا  وزن گلوله - چرخش گلوله 

وزش باد - تغییرات وزن گلوله با تغییرات ارتفاع  مقاومت هوا - وزن گلوله 

6

جاي خالی با کدام گزینه کامل می شود؟ 

  .................. 

7

1200 =
mm

hh

dam

mmin

2 × 10−62 × 10−72 × 10−82 × 10−9

واحد فرعی  معادل کدام یک از واحدهاي زیر است؟
8

μg
(mm)2

(ns)2

WkWJkJ

از شیر آبی، آب با آهنگ  لیتر بر دقیقه خارج می شود. این آهنگ معادل چند  است؟ 9120/sm3

22 × 10−32 × 1030٫12

1



اگر فاصلۀ متحرکی در هر لحظه  از مبدأ را با  نشان دهیم و داشته باشیم:  آنگاه ضرایب  ،  و  به ترتیب از راست به
چپ معادل چه کمیت هایی هستند؟

شتاب، طول، تندي  تندي، طول، شتاب  شتاب، تندي، طول  طول، تندي، شتاب 

10txx = a + bt + ct2abc

2

فیزیک 1 هشتم مهر عطارد



1400 مهر -ومهفته د -مرینات شیمی دهمت  

 

 زینه های نادرست را تصحیح کنید ، گدرستنا -درست و در سواالتِراه حل مسائل را نوشته   ***
صد فراوانی ایزوتوپ سبک باشد. در  amu 79.9. چنانچه جرم اتمی میانگین برم  است  𝐵𝑟81  و 𝐵𝑟79  دارای دو ایزوتوپبرم  -1

 تر چند است؟

1 )42  2 )45  3 )55  4 )58 

𝐴79  ها در یونها و نوتروناگر اختالف الکترون -2  عنصر کدام است؟  های ایند، تعداد نوترونباش 9برابر  −2

1 )45  2 )34  3 )43  4 )36 

. در این ترکیب چند کربن  گرم است  1.76برابر  𝐶𝑛𝐻2𝑛+2 مولکول از یک هیدروکربن با فرمول 1022 × 2.408جرم  -3

 ( H=1,  C=12وجود دارد؟ )

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

𝑁2𝑂𝑥 ،  12.04  گرم از ترکیب 1.52در  -4 ×  ( N=14, O=16) کدام است؟ 𝑥 کول وجود دارد.مول 1021

1 )2  2 )3  3 )4  4 )5 

 «  ..............  تقریباً برابر است با  amu 1»؟ کندیل م مورد جمله مقابل را به درستی کامچند  -5

( الف
1

2
H1جرم  

( ب    2
1

8
O8جرم  

16 

 ت( جرم یک الکترون   پ( جرم سبک ترین ایزوتوپ هیدروژن 

، جرم  درصد باشد  52بر تر آن برااگر فراوانی ایزوتوپ سبک است. 108.9و  106.9ی هانقره دارای دو ایزوتوپ پایدار با جرم -6

 یانگین نقره کدام است؟اتمی م

1 )107.84  2 )107.86  3 )107.88  4 )107.89   

 چند مورد درست است؟ -7

 است. 24−10 × 1.66 × 56یا  56 amu، (𝐹𝑒56اتمی آهن ) لف( جرم ا

10دارای  O2Hمول   10ب(  × 6.02 × 1023 ×    است.اتم  3

𝑁𝐻4یک مول  تعداد اتم های موجود در  با COمول  2ود در موجهای  ( تعداد اتم پ
 .برابر است +

 است.  amu 1دود حبر و تقریبا با هم برا جرم پروتون و نوترون( ت

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

 



1400 مهر -ومهفته د -مرینات شیمی دهمت  

 

( چند  OH3CHل )گرم متانو 1.6موجود در های به تعداد اتم (COگرم کربن مونوکسید ) 5.6نسبت تعداد مولکول موجود در  -8

 است؟ 

(C=12, H=1, O=16 ) 

1 )
3

2
  2 )

4

3
  3 )

3

4
  4 )

2

3
 

  (O8 N,7C, 6H, 1)عدد اتمی: گونه بیشتر است؟ های کدام  تعداد الکترون -9

1 )𝐶2
2−  2 )𝐶𝑁𝑂− 3 )2NO  4) H3O

+ 

𝑋𝐻4اگر یون  -10
 چند است؟ X، عدد اتمی عنصر الکترون باشد 10دارای  +

1 )8  2 )7  3 )6  4 )5 

 شریفی  -فق باشیدمو



نام و نام خانوادگی:
عطاردنام آزمون: عربی 1 هشتم مهر

 عیِّن الخطأ:

 «اَنُظُر الی الّلیل فَاقوُل فی نَفسی َمن أوجَد فیه قمره»:  به شب نگاه می کنم و با خود می گویم چه کسی ماهش را در آن پدید آورد!

 «اِنُّهما َیعمالن لُِدنیاهما َکَانُّهما الیموتان أبداً»:  آن دو، چنان براي دنیایشان کار می کنند که گویی هرگز نمی میرند!

 «َربُّنا الَیجَعلنا مَع القوم الّظالمین»:  پروردگارا، ما را با قوم ستمگران قرار مده!

 «إرَحمی َمن فی االرض َیرحمِک َمن فی السماء»:  به کسی که در زمین است رحم کن تا کسی که در آسمان است به تو رحم کند!

1

عیِّن الخطأ فی الّترجمۀ:

الُغصون الّنضرة نََمت من َحبٍَّۀ : شاخه هاي تروتازه از یک دانه رشد کردند.

إّن األنعُم المنهمرة الّتی نراها من اهللا تعالی : همانا نعمت هاي ریزان که آن ها را می بینیم، از خداوند واال مرتبه است.

قول «الَأْعَلُم » نصف العلم : گفتن نمی دانم نیمی از دانش است.

 من ذا الذي ُیْخِرُج من الشجرة الثمرة. : چه کسی از درخت میوه ها را خارج ساخته است؟

2

 عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربّیۀ: 
  «نحُن قادروَن علی وصف تلک الَشجرة ذات الغصون الّنضرة ولکّننا ال نسَتطیُع أن نصَف خالقها!»

ما قادر به توصیف آن درخت با شاخ و برگ هاي تازه اش هستیم؛ اما نخواهیم توانست که آفرینندة آن را توصیف کنیم!

ما می توانیم یک درخت داراي شاخه هاي تازه را به خوبی وصف نماییم، ولی نمی توانیم خالقش را توصیف کنیم!

ما می توانیم آن درخت داراي شاخه هاي تر و تازه را توصیف کنیم، اما نمی توانیم خالقش را وصف کنیم!

ما به توصیف آن درخت تر و تازه و شاخ و برگ هایش تواناییم اما قطعًا از وصف آفرییندة آن عاجزیم!

3

حیح:  عیِّن الصَّ
«ُانظر ِالی ما قاَل و الَتْنُظْر ِالی َمْن قاَل»:

به آنچه می گوید نگاه کن و به آنکه می گوید نگاه نکن. به آنکه گفته نگاه کن و به آنچه گفته نگاه نکن. 

به آنچه گفته است بنگر و به آنکه گفته است ننگر. به آنچه گفت نگاه می کنم و به کسی که گفت نمی نگرم.

4

عّین الّصحیح فی الفراغات: أولئَک .................. ناجحاٌت فی دروسـ .................. و نحُن األوالد .................. َأیضًا.

الب، هم، ناِجحوَن   الطُّ الّطالبات، هم، ناجحاَت   البناُت، ُهّن، ناِجحوَن   البتاِن، هما، ناجحتاِن   الطِّ

5

حیح فی الترجمۀ:  َعیِّن الصَّ
رر المنتشرة.» یل بأنجم کالدُّ «ِإنَّ اَهللا قد زاَن اللَّ

همانا خداوند شب را با ستارگان که همچون مروارید پخش شده اند، روشن کرده است. 

به درستی که خداوند شب را زینت می دهد، به وسیلۀ ستارگانی که همچون مرواریدي پراکنده اند.

همانا خداوند شب را با ستارگانی که همچون مرواریدهاي پراکنده هستند، آراسته است.

قطعًا خداوند شب را با ستارگانی که مثل گوهرهایی رها شده اند، زینت می دهد.  

6

حیح:  عیِّن الصَّ
«ما ظلمهم اهللا و لِکن کانوا أنفسهم َیظْلمون»:

خداوند به آنها ستم نمی کند اّما آنها به خودشان ستم می کنند. خداوند به آنها ستم نکرده اّما خود به خویشتن ستم می کردند.

خداوند به آنها ستم نکرده اّما خود به خویشتن ستم کرده اند. خداوند به آنها ستم نکرده اّما آنها به خودشان ستم می کنند.

7

1



عّین الّصحیح للفراغ:  
«أیُّتها التلمیذتان متی .................. ُاْخُتُکما الی البیِت؟»

َیرِجُع   َترِجعاِن   َترِجُع   َیرِجعاِن  

8

عّین الخطأ:

ُهما َتذَهباِن   ُهنَّ َتذَهْبَن   هم یذَهبون    أنُتما َتذَهباِن  

9

حیح فی الترجمۀ:  َعیِّن الصَّ
ماء.» «ِاْرَحُموا َمن فی األرض َیرحْمکم من فی السَّ

به کسی که در زمین است رحم کن تا آن کسی که در آسمان است به تو رحم کند.

به کسانی که در زمین هستند رحم کنید تا کسی که در آسمان است به شما رحم کند.

هر که در زمین رحم کند، قطعًا کسی که در آسمان است به او رحم خواهد  کرد.

در زمین رحم کنید تا در آسمان به شما رحم  کنند.

10

2

عربی 1 هشتم مهر عطارد
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