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 دبیرستان دوره دوم عطاردعلم
 

 

نمونه سواالت هفته دوم دوره تابستان سری موج 

 دانش)مشترک ریاضی و تجربی(

فارسی -شیمی-فیزیکدرسهای   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             نام و نام خانوادگی:...............

                                      ت برای همه دانش آموزان عزیزمان                                               با آرزوی موفقی                                                                                                     







 4/1400/ 23  -شیمی دهم تمرینات 

 
 ؤاالت زیر پاسخ دهید کتاب درسی به س 5تا    1مطالب بحث شده در کالس و صفحات    با مطالعه

 

شریفی -موفق باشید    

 روند تشکیل عناصر در جهان را در جدول زیر تکمیل کنید: -1

 

 با توجه به جدول فراوانی عناصر در زمین و مشتری به سؤاالت زیر پاسخ دهید: -2

 الف( چهار فلز فراوانتر در زمین را نام ببرید.

سازنده زمین نیستد، نام  ب( عناصری را که جزء هشت عنصر فراوان در مشتری هستند ولی جزء هشت عنصر  

 ببرید.

عناصری را که جزء هشت عنصر فراوان در زمین هستند ولی جزء هشت عنصر سازنده مشتری نیستد، نام   ج(

 ببرید.

کنید جزء اجزای سازنده زمین هستند ولی در این لیست حضور  د( نام چهار عنصر دیگر را نام ببرید که فکر می

 ندارند.

 : (از روش بحث شده در کالس استفاده کنید )زیر را نجام دهید تبدیل یکاهای  -3

 میلی گرم به کیلوگرم  0.00567ب(   میلی متر به نانو متر  0.251الف( 

 میلی گرم به نانو گرم  2.1د(   کیلومتر به میلی متر  0.0210ج( 

 

از آب این   میکرولیتر  250گرم نمک وجود داشته باشد، در   0.4میلی لیتر از آب یک دریاچه  1اگر در  -4

استفاده کنید. از روش بحث شده در کالس استفاده   L)برای لیتر از نماد   نمک وجود دارد؟  نانو گرمدریاچه چند 

 کنید( 

 

مرگ یک ستاره را در چند سطر   و  ر : در اینترنت تحقیق کنید و دلیل انفجاسوال اختیاری با تاثیر مثبت -5

 توضیح دهید. 

 

هیدروژن



 ادبیات دهم سری دوم

 

 کدام گزینه نادرست است؟  _١

 الف( اثر تعلیمی فقط باید به نظم باشد 

 ب( اثر تعلیمی تنها به صورت واقع گرایانه نوشته می شود

 ج( کلیله و دمنه در ژانر ادبیات تعلیمی قرار میگیرد

 د( هیچکدام 

 

این ترکیب در )گشت یکی چشمه ز سنگی نقش دستوری )چهره نما( و آرایه ادبی استفاده شده از  _٢

 جدا/ غلغله زن، چهره نما، تیزپا( کدام است؟ 

 ایهام _ایهام             ب( نهاد_الف( مسند

 صفت_ایهام                   د( مسند _ج( قید

 

در بیت )گه به دهان برزده کف چون صدف / گاه چو تیری که رود بر هدف( کدام آرایه ادبی به کار  _٣

 نرفته است؟ 

 الف( کنایه     ب( تشبیه     ج( جناس    د( تضاد

 

در )چون بگشایم ز سر مو شکن / ماه ببیند رخ خود را به من( چگونگی استفاده از آرایه ایهام در بیت _۴

 را به طور کامل شرح دهید

 

 کلمات زیر را معنی کنید _۵

 شِکَن _پیرایه  _نَمَط  _نادره  _ورطه  _یله 

 

 درتمند باشیدوق شاد
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