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نام و نام خانوادگی:
عطاردنام آزمون: تمرینی 1 دهم

اگر  و  دو مجموعه غیرتهی باشند، مجموعه    برابر کدام است؟ 1AB∩ ((B ∩ A) ∪ (B − A ))(A ∪ (A ∩ B )) ′
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می دانیم با  گلولۀ یکسان مانند شکل زیر می توانیم مثلث متساوي االضالع بسازیم، ولی مربع نمی توانیم درست کنیم.
کم ترین تعداد گلوله که با آن بتوان هم مثلث و هم مربع ساخت کدام است؟
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I( ( و و )تعداد مربع ها و) ...  

II( ( وو وتعداد مربع هاي هاشور خورده ... ((

III (( وو وتعداد مربع هاي رنگی ... ((

IV( ( و و وتعداد پاره خط هاي کوچک ... ( (

در مقابل هر الگوي زیر، موضوع جملۀ عمومی الگو را بیان کرده ایم. چند تاي آن ها الگوي خطی هستند؟
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در دنبالۀ فوق حاصل جملۀ سوم کدام است؟  4
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مجموعه هاي اعداد طبیعی، صحیح، حقیقی، گویا، گنگ و حسابی را به طور تصادفی با حروف  تا  نامگذاري می کنیم. اگر

عبارت  برقرار باشد؛ کدام یک از مجموعه هاي زیر متناهی است؟
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D ⊆ A ⊆ C ⊆ E ⊆ F

C − DC ∩ EB ∩ EF − B
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اگر  و  دو مجموعۀ نامتناهی باشند، آن گاه کدام گزینه همواره صحیح است؟

اگر مجموعۀ  متناهی باشد، آن گاه  نیز متناهی است. 

اگر مجموعۀ  نامتناهی باشد، آن گاه  نیز نامتناهی است.

مجموعۀ  نامتناهی است. 

مجموعۀ  نامتناهی است.

6AB

A − BB − A

A − BB − A

A ∩ B

A ∪ (B − A)

تعداد نقاط در کدام یک از الگوهاي زیر، الگوي خطی است؟
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در یک الگوي خطی جمالت چهارم و دهم به ترتیب برابر  و  هستند. اگر دنبالۀ درجۀ دوم دیگري به صورت 

 باشد، مجموع جمالت  ششم این دو دنباله با هم کدام است؟
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5, 13, 23,⋯
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در الگوي زیر، هر شکل از به هم وصل شدن وسط هاي اضالع مثلث داخلی تشکیل می شود. اگر مساحت شکل اول  باشد،

مساحت قسمت رنگی شکل  اُم کدام است؟
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کدام جمله از دنباله ي  برابر با  است؟

هفتم ششم پنجم چهارم
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در یک الگوي خطی، جمله ي چهارم  و جمله ي دهم  است. چندمین جمله از این الگو، برابر با  است؟

پانزدهم 
 

چهاردهم سیزدهم دوازدهم

11−11719

...

1 2 3

در الگوي زیر، تعداد چوب کبریت هاي شکل هفدهم کدام است؟ 12
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اگر  آن گاه  کدام است؟ 13n(A ∪ B) = 29 , n(A ∩ B) = 3 , n(A) = 14n(B)
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تمرینی 1 دهم عطارد



بازه  شامل  عدد صحیح زوج است. بزرگترین حدود  کدام است؟ 14[5,a − 1]4a

13 < a < 1513 ≤ a < 1514 ≤ a < 1514 < a < 15

، آن گاه حاصل  کدام است؟ اگر  15
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1400مهر  -هفته اول -تمرین شیمی دهم  

 

شریفی -فق باشیدمو  

𝐴27در مورد اتم   -1
 )توضیح دهید(  چند مورد از مطالب زیر درست است؟  60

𝐴28های آن  یکی از ایزوتوپ  -
 است.   60

 هم الکترون است    𝐶𝑢2+29با    -

 برابر است.   𝑋3−30  ها درها و نوترونالکترون جمعها در آن با  نوترون  تعداد  -

 به احتمال زیاد پرتوزا است.   Aاین ایزوتوپ از    -

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

 )موارد نادرست را تصحیح کنید(  در مورد ایزوتوپ های هیدروژن چند مورد درست است؟  -2

 ترین ایزوتوپ آن است. ناپایدارترین ایزتوپ آن سنگین  -

 های طبیعی آن پایدار هستند.تمام ایزوتوپ  -

 های ناپایدار آن ساختگی هستند.تمام ایزوتوپ  -

 ایزوتوپ پرتوزا دارد. چهار    -

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

 چند مورد نادرست است؟ )در موارد نادرست تصحیح کنید(  -3

 . تکنسیم شناخته شده ترین عنصر پرتوزاست  -

 شود. از گلوکز نشان دار برای تصویربرداری از غده تیروئید استفاده می   -

 درصد است.   7فراوانی ایزوتوپ پرتوزای اورانیوم در مخلوط طبیعی    -

 شود. تبدیل عناصر دیگر به طال امروزه امکان پذیر است و با صرفه اقتصادی باال انجام می  -

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

 )محاسبات را بنویسید(   است. مجموع ذرات زیر اتمی در این یون چند است؟  3برابر  𝑋3+42ها در یون  ها و الکترونتفاوت تعداد نوترون  -4

1  )60  2  )59  3  )58  4)61 

 )موارد نادرست را تصحیح کنید(   ( چند مورد از مطالب زیر درست است؟5

 عناصر به صورت ناهمگون در جهان توزیع شده اند.   -

 آیند ها و سیاره ها به وجود میها از تراکم ستارهسحابی  -

 تواند صدها میلیون فوالد را ذوب کندزیاد است که میهای شیمیایی به قدری  واکنشانژی آزاد شده در    -

 .جهان گذاشتند  هپا به عرص  های زیراتمی مانند الکترون، پروتون و نوترون، عنصرهای هیدروژن و هلیم  پس از پدید آمدن ذره  -



نام و نام خانوادگی:
عطاردنام آزمون: عربی دهم

 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! 

1

 عّین الخطأء عن اسماء االشارِة:

ِۀ.  هاتان حدیقتان ِفیهما ثمراٌت کثیرٌة.  َغِۀ العربیَّ هذه الَمرأُة معلمُۀ اللُّ هذه التلمیذة َتْکُتُب الدرَس.  ب.  هؤالء التماریُن مفیدٌة لِلُطالِّ

2

عّین الّصحیح فی الّنهی و الّنفی َمعاً:
ال َتُقولُوا  ال َتْسُجدا  الَتْذُکرَن   ال َتْسُجُدوا  

3

عیِّن الّصحیح فی األمر:

َتْرُقدوَن : ُارُقدوا  َتجَمُعوَن: َأجَمُعوا   َتْصِدماِن: َاْصِدما  َتْقَرْأَن: إْقَرأ  

4

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

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.  

5

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

َیرِجُع   َترِجعاِن   َترِجُع   َیرِجعاِن  

6

عّین َغْیَر الُمناسب للفراغ: 
« .................. َتالمیُذ ُمْجَتِهدون.»

أْنُتّن   نَْحُن   ُهم   أنُتم  

7

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.

8

َأيُّ کلمِۀجمٍع َغیُر َصحیَحٍۀ؟

َحَجر  أحجار   ُغرَفۀ  ُغَرف   بَْحث  بُحوث  نِْعَمۀ  أْنُعم 
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ما ُهَوالخطأ فی النهی؟

ال تذَهُب   ال َتْسَمْعَن ال َتْسَمعا   ال تذهبوا  
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عربی دهم عطارد
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