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1400مهر  -چهارمهفته  –تمرین شیمی دهم   

یدرا شرح ده پاسخ خود  

   م هیدروژن بیشتر است؟گی در طیف نشری خطی اتتفاوت طول موج کدام دو نوار رن -1

 

 چند مورد از عبارات زیر درست است؟ )عبارات نادرست را تصحیح کنید(     -2

   آ(طور موج نور بنفش از سبز کوتاهتر است 

 ول موج آن نسبت مستقیم داردطب( انرژی هر نور مرئی با  

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

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

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

پژوهشگران در حفاری یک شهر قدیمی تکه ای از یک سفال پیدا کردند و برای یافتن نوع عنصرهای فلزی آن آز آن طیف نشری گرفتند. با    -3

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

 ( مس و جیوه 2  ( مس و آهن 1

 ( آهن و جیوه 4  ( کلسیم و کروم3

 

 

  بلندترین طول موجکدام انتقال مربوط به رنگ بنفش، کدام انتقال دارای    به ترتیب از راست به چپ  طیف نشری خطی هیدروژنبا توجه به    -4

  و کدام انتقال در محدوده نامرئی است؟

1  )A  ،C  ،C   2  )B  ،C  ،A 

3  )A  ،C  ،D   4  )B  ،D،D 

 

 

شعله بپاشیم طول موج رنگ شعله ......... از هنگامی است که از محلول سدیم سولفات    ی( سولفات را رو IIاگر مقدار از محلول مس )    -5

 گیرد. کنیم و .......... از هنگامی است که فلز لیتیم به صورت مستقیم روی شعله قرار میاستفاده می

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

 تصحیح کنید(عبارات نادرست را  )  ت را مشخص کنیدعبارات درست و نادرس  -6

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

 ، الکترون موجود در هر الیه تنها مجاز به حرکت دایره ای شکل دور هسته است. ای اتمب( مطابق ساختار الیه

 های بنفش و سرخ است. انرژی به ترتیب متعلق به رنگپ( در یک رنگین کمان باالترین و پایین ترین  

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



نام و نام خانوادگی:
عطاردنام آزمون: عربی دهم

 عیِّن الخطأ:

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

 «ِانُّهما َیعمالن لُِدنیاهما َکَانُّهما الیموتان أبدًا»:  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

  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ:  
موع الُمنهِمرَة مِن ُعیونی!»:   «إنّی بحاَجٍۀ إلی قطراِت الَمطِر لُتخفِی الدَّ

من قطعًا به قطره هاي باران نیاز داشتم تا اشک هاي فراوان در چشمم را بپوشانند! 

همانا من به قطرات باران محتاجم تا اشک هاي فراوان چشم هایم مخفی شوند! 

به قطرات باران نیاز دارم تا اشک هایی را که از چشمم می ریزند، مخفی کنند! 

همانا من به قطره هاي باران محتاجم تا اشک هاي ریزان از چشمانم را پنهان کنند! 

2■■

  عّین الَصحیح:

ۀ أیِّام»:  خداوند آسمان ها و زمین و آن چه را میان آن دو است در شش روز آفرید!  ماواِت و األْرَض َو َما َبیَنُهما ِفی ِستِّ  «اُهللا الّذي َخَلق السَّ

ا!: آن هویج و کشمش تر و تازة داراي رنگ زرد، بسیار خوشمزه اند! ذلک الجزُر و المشمُش النَِّضُر صاحُب الّلون األصفِر لذیذاِن جد 

غیرة!:  درخت سرو بلند از آن دانۀ تازة کوچک رشد خواهد کرد!  ازجۀ الصِّ رو الّرفیعۀ ِمْن تلک الَحبَِّۀ الطِّ  سوَف َتنمو شجرُة السَّ

رر! : پس جست و جو کن و بگو این کیست که از صدف مروارید ها را در می آورد! دف الدَّ  َفاْبَحْث َو ُقل َمْن َذا الَّذي ُیخِرُج ِمن الصِّ

3

عیِّن الخطأ فی الّترجمۀ:

الُغصون الّنضرة َنَمت 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 الشّجرة الّثمرة. : چه کسی از درخت میوه ها را خارج ساخته است؟

4

 عّین الَخطأ:

 أْساُل رّبی َحلَّ ِصعابی ّالنه ذو ِحکمٍۀ بالَِغٍۀ!: از پروردگارم حل مشکالتم را می خواهم، زیرا او داراي حکمتی کامل است! 

 هل تعلمن َمْن أوَجَد فی الجبال العیون الحاَرة و األنهار!:  آیا می دانی چه کسی چشمه هاي [آب] گرم و رودخانه ها را در کوه ها پدید آورد! 

َرِر الُْمنَتِشرَة! : قطعًا خداوند شب را با ستارگانی مانند مروارید هاي پراکنده زینت داد!   لقد زاَن اهللا الّلیل بأنُجٍم َکالدُّ

 لَما ننُظر إلی الّسماء نقول َمْن ینزل ِمْن الَغیِم الَمَطَر! : زمانی که به آسمان نگاه می کنیم، می گوییم چه کسی از ابر باران نازل می کند!

5

 عّین ما لیس فیه جمٌع سالم للمؤنث:(با تغییر)

ال من أّدق الجّواالت الجدیدة!   َضْرُب الَعدّو َعَلْینا أشدَّ الّلطمات!  لی َجوٌّ

 لبعض أولیاء اهللا کرامات کثیرة!  صوُت تالوة القرآن ِمن أجمل األصوات لنا! 

6
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 عّین الخطأء عن اسماء االشارةِ:

هذه التلمیذة َتْکُتُب الدرَس.  ب.  هؤالء التماریُن مفیدٌة لِلُطالِّ

َغِۀ العربیَِّۀ.  هاتان حدیقتان ِفیهما ثمراٌت کثیرٌة.  هذه الَمرأُة معلمُۀ اللُّ

7

عّین الّصحیح فی الّنهی و الّنفی َمعاً:

ال َتُقولُوا  ال َتْسُجدا   الَتْذُکرَن   ال َتْسُجُدوا  

8

َأيُّ عبارٍة لیس فیها کلمُۀ الجمع؟

ُیدیُر الِْحرباُء َعیَنْیها ِفی ِاتِّجاهاٍت ُمخَتِلَفٍۀ.   اصون إلی َأعماِق الُمحیط.   َذَهَب الَْغوَّ

اعراِن الکبیراِن َقصیَدَتْیِن ِعْنَد ُمشاَهَدِتهما إیواَن کسري.   لََقد َأْنَشَد الشِّ   . ِإنَّ َسلماَن الفارسی ِمن َأصحاِب النَّبیِّ

9

 عّین الخطأ:

هذه الید یحّبها اهللا : این دست است و خداوند آن را دوست می  دارد!

هذه یّد یحّبها اهللا : این دستی است که خداوند آن را دوست می  دارد!

هؤالء المکّرمون ال یتکّبرون علی أولئک : این گرامیان بر آن ها تکّبر نمی  ورزند!

هؤالء مکّرمون ألّنهم ال یتکّبرون علی اآلَخرین : اینان گرامی هستند، چون بر دیگران تکّبر نمی  کنند!

10
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عربی دهم عطارد
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