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 28/4/1400روز دوم تمرینات  -2شیمی 

( به سدیم کربنات  𝑁𝑎2𝑂2گرم سدیم پراکسید )   39میلی گرم کربن دی اکسید باشد، برای تبدیل   22اگر هر لیتر هوا دارای  -1

 (  C = 12,  O = 16,  Na = 23زیر چند لیتر هوا نیاز است؟ ) موازنه نشدهطبق معادله 

𝑁𝑎2𝑂2(𝑎𝑞) + 𝐶𝑂2 ⟶𝑁𝑎2𝐶𝑂3(𝑎𝑞) + 𝑂2(𝑔) 

کلرید در محلول حاصل چند موالر  شوند. غلظت یون آب حل می  mL 400منیزیم کلرید در  4.77گرم سدیم کلرید و  5.85 -2

 است؟ 

(Na = 23, Mg = 24.3, Cl = 35.5) ) 

 االت زیر پاسخ دهید: ؤبه س Mاست، در مورد عنصر  17برابر  𝑀2+115ها در یون  ها و الکترونتفاوت شمار نوترون -3

 کترونی وجود دارد؟لالکترونی آن چند زیرالیه دو االف( جزء کدام دسته از جدول دوره ای است و در آرایش 

 ( مقایسه کنید. 𝑃15های آخرین زیر الیه آن را با این مجموع در اتم فسفر )ب( مجموع عددهای کوانتومی اصلی و فرعی الکترون

 های ظرفیتی هستند؟پ( چند درصد از الکترونهای این عنصر جزء الکترون

 رار دارد؟ در کدام دوره و کدام گروه قت( 

 ( K = 39, S = 32, O = 16) است؟ ppmپتاسیم سولفات چند درصد وزنی از   0.087غلظت یون پتاسیم در محلول  -4

 ها مشخص کنید. ن آن، نا فلز و شبه فلز بودفلز و نوشته عدد اتمی  نام و مراهه هب عنصر اول جدول دوره ای را  36تمام  -5

 



 ادبیات یازدهم سری دوم

فروماند از  د بی دست و پایکی روبهی دی»ر  به ترتیب د« یکی و روبهی»نقش دستوری   _١

 کدام است؟ « لطف و صنع خدا

 مفعول_مسند                 ب( نهاد_لف( مفعولا

 نهاد_مفعول       د( صفت شمارشی_ج( صفت شمارشی 

بماند آنچه روباه از آن سیر خورد( کدام گزینه نادرست  /در) شغال نگون بخت را شیر خورد_٢

 است؟ 

 الف( شغال :نهاد          ب( از شیوه بالغی استفاده شده

 ج( سیر:قید                 د( شیر: نهاد

 کدام گزینه نادرست است؟ « یقین، مرد را دیده بیننده کرد/ شد و تکیه بر آفریننده کرد»در  _٣

 اسنادی است غیر« شد»الف(  

 نشانه مفعولی است« را»ب(  

 ج( بیننده کرد : آگاه کرد

 د( آفریننده: متمم

کدام « نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست / چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست»در  _۴

 گزینه نادرست است؟ 

 الف( )ش( در تیمارش جهش ضمیر داشته است 

 ب( از ایهام تناسب استفاده شده است 

 منظور از چنگ همان سرپنجه استج( 

 د( از آرایه تضاد استفاده شده است 

 زنخدان به جیب فروبردن کنایه از چیست؟  _۵

 ب( دعوا کردن الف( گمراه شدن          

 شادو قدرتمند باشید...                                                           ج( گوشه نشینی کردن     د( آرام شدن 



؟  نيستندـزينه كلمات با يکديگر هماهنـگ گدركدام  (1

 ب( َمن ، أَ ، َكيَف                                                    الف ( سيّد ، َرُجل ، َمرء 

س ، طالِّب ، َصفّ                                          ج( أَنا ، َهل ، ُهَو                       د( ُمدَّرِّ

؟نداردکدام سؤال با متن زير تناسب ( 2

يََلنِّ »   یٍق قَميَِّصانِّ َجمِّ قَاء َو  لُِّکّلِّ َصدِّ يٍد ثَََلثَةُ أَصدِّ ، لَِّحمِّ قَاؤهُ فِّی السُّوقِّ  «َحميدٌ َو أَصدِّ

قَاؤهُ ؟            يدٌ َو أَصدِّ يٍد؟                                        الف( أیَن َحمِّ یقاً لَِّحمِّ ب(َکم َصدِّ

قَاُء َحميٍِّد؟                               َ د(                          ج( َمااسُم أَصدِّ قَاء َحميدٍ ماذا لِّ  ؟صدِّ

  ـارشى صحيح مى باشد ؟گكدام جمله از نظر نـ( 3

 ب( ذلك الّرجُل َطبيبَةٌ .                                   ناجٌح .         الف ( ذلك الولدُ   

 د( ذلك الّطالُب في هذا المدرسةِّ .                                  .          ج( هذا الشََّجرةُ َجميلةٌ   

ـزينه صحيح مي باشد ؟ گمفهوم كدام ( 4

َي ؟ هذِّ   نَضدة ِّ ؟ َحقيبةُ أبي                             َسيّاَرةٌ . ه الف ( َمن هِّ  .ب ( ماذا َعلى المِّ

َحةٌ .  ه؟ هذِّ  هد( ماهذِّ               أخي .     ج( َهل ُهَو سائٌِّق  ؟ هذا الّسائقُ     طالِّبةٌ ناجِّ

است ؟ به ترتيب درکدام گزينه «َأمامَ / َتحتَ » متضاد واژه های( 5    

ندَ      الف ( َجنَب / َخلَف             ب( َخلَف / فِّی      ج( َخلَف / فَوَق              د( َخلَف / عِّ

باشد؟می « فاطمة اِّسمي »کدام گزينه سؤال مناسب برای پاسخ ( 6

 ؟كِّد( َما اسُمـ      ج( َما اسُمهُ؟                     ب( َما اسُمها     ؟      کَ الف( َما اسمُ   

 است؟  نادرستکدام گزينه ( 7

َي بنتانِّ ُمؤدبتانِّ      الف( أَنَا أُخُت حميٍد.    ُهناكَ د( هم جالِّسوَن   ج( أنَت طالٌب ناجٌح.           ب( هِّ

 کدام گزينه زير است ؟ «الّطالِّباُت فائِّزاٌت.  كاولئِـّ» ترجمه جمله  ( 8

     الف( آنان  دانش آموزانی موفق هستند.                                         

اينان دانش آموزانی موّفق هستند.ب(

      آن دانش آموزان ، برنده اند.                                             ج(

د(آن دانش آموز موفق است

ذا الصَّفَّ ترجمه جمله ( 9 .()لهِّ کدام است؟ ،نافذتانِّ َجميلتانِّ

                   زيبا است .                               ،  الف( اين پنجره کالس

ب( اين کالس پنجره زيبا دارد. 

   ج( برای اين کالس پنجره زيبا است .                                            

د( اين کالس ، دو پنجره زيبا دارد  

 



کدام گزينه جای خالی را کامل می کند ؟( 10

«،ثَمانية ،..........،َعَشَرة ........... . »..........

تَّة   إِّثناَعشرَ  – تَسعَةَ  –ب( َسبعَة                                              َعَشرَ  أََحدَ  – َسبعَة –الف( سِّ

تَّة                                                 َعَشرَ  أََحدَ  – تِّسعَة –ج( َسبعَة        إِّثناَعشرَ  – َسبعَة –د( سِّ

 

 کدام گزينه برای جای خالی عبارت روبرو  مناسب است؟( 11

.«االوالدُ ، جالِّسوَن فی المـَکتَبِّة ».................. 

 كَد( ذَلِّـ         ج( هذا                                               ب( هاتانِّ                            كاولئِّـ الف( 

 

 است؟  نادرستکدام کزينه برای پاسخ به سئوال داده شده ( 12

ن أَیَن أَنَت؟ »  «مِّ

ن إیران. (الف ن إیران.              ج (ب                  أَنَت مِّ  .أَنا مهاباديّ ( د               أَنا إیرانّي.     (أَنا مِّ

 

 ( مترادف جمله ی " ما هی الحقيقة " کدام است ؟ 13

ما هو المشکل          ب ( ما هی الموضوع         ج ( ما الحقيقة            د ( هيچ کدام الف ( 

 

 ضمير ها به ترتيب برای جای خالی عبارت مناسب هستند ؟کدام ( 14

 ... ؟ ... عالمة النجوم < ماهو شغل >

 أنا  –هی                        د( ها  –ج( ها أنتِّ                 –أنا                 ب( کِّ  –َک الف( 

 

 ( مناسب ترين گزينه راانتخاب کنيد؟ 15

 «أيَّـُتـها ........ ! أنـُتنَّ ناجحاٌت.» 

 الَخـوات                      ج( الختَـان                              د( اإلمراةالف( اإلخوة                 ب( 
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