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نگاه به 
گذشته         

)
رياضي نهم        
( 

  اولآزمون 
رياضي(           تابستانكتاب    ) دهم 

  

   عددهاي حقيقي/ ها مجموعه: مبحث
  :هاي اعداد مجموعه

  :هستندصورت زير  هاي اعداد به برخي از مجموعه
N { , , , ...} 1 2   ي اعداد طبيعي مجموعه: 3

1 2W { , , , ...}  :ي اعداد حسابي مجموعه  
Z {..., , , , , , ...}  2 1 1 2 :ي اعداد صحيح مجموعه  

a
Q | a,b Z,b

b
    
 

 :ي اعداد گويا مجموعه  

Qصورت نسبت دو عدد صحيح نشان داد ها را به آن واننتي اعدادي كه  مجموعه  :اصم(ي اعداد گنگ  مجموعه(  
R Q Q  :ي اعداد حقيقي مجموعه  

Nي  هاي فوق، رابطه براي مجموعه W Z Q R    صورت زير  هاي فوق به نمودار ون مجموعه. برقرار است
  :است

  
  : داريم Aي دلخواه  براي مجموعه :نكته

1 2) A A , ) A     

  : هاشتراك دو مجموع

A B {x x A , x B}     

  :اجتماع دو مجموعه

x B}ياA B {x x A   

  

  :تفاضل دو مجموعه

A B {x x A , x B}      

  :احتمال

 احتمال رخ دادن يك پيشامد  

  
شود و انتها ندارد ولي نمايش  طور متناوب تكرار مي هايي به م يا رقمدر نمايش اعشاري برخي از كسرها، رق: نكته

طور  به. رسد هاي اعشار آن مشخص است و به انتها مي اعشاري برخي از كسرها متناهي يا مختوم است؛ چون تمام رقم
 5و  2جز  بهي اولي  ها شمارنده مخرج آن) پس از ساده كردن(كلي فقط كسرهايي نمايش اعشاري مختوم دارند كه 

  .ندارد
يا  Qها را با  گوييم و آن مي) اصم(شمار بوده و متناوب نيستند، گنگ  ها بي اعدادي كه تعداد ارقام اعشار آن: نكته

cQ دهيم نمايش مي.  
  :قدرمطلق

a a

a a a

a a a

  

  

   

 





   

  

  هاي مطلوب تعداد حالت
هاي ممكن ي حالت تعداد همه

A B  

A B  



  11      كانون فرهنگي آموزش 

  اولآزمون   
تابستان كتاب 

گاه 
ن

شته 
ه گذ

ب
)

هم
وم ن

عل
(

  

   به دنبال محيطي بهتر براي زندگي/ ها با يكديگر رفتار اتم/ ها در زندگي مواد و نقش آن: مبحث
 ها كه در كتاب درسي اشاره شده  پذيري برخي از آن واكنش ي همقايس. پذيري يكساني ندارند فلزها واكنشي  همه

  طال مس آهن زيمينم :است به صورت مقابل است

 ي فلزي از جنس آهن را در  اگر يك تيغه. گردد رنگ حاصل مي محلول آبييك ريزيم،  وقتي كات كبود را در آب مي

تر از آهن است، اگر منيزيم را  ري منيزيم بيشپذي دهد ولي چون واكنش محلول تغيير رنگ مياين محلول بياندازيم، 

  .دهد تري تغيير رنگ مي در محلول كات كبود بيندازيم، محلول با سرعت بيش

 هاي مدار آخر اتم  بندي كرد، تعداد الكترون عنصرها را طبقه ،آن بر اساستوان  هايي كه مي يكي از ويژگي

ها برابر است، در يك ستون قرار  مدار آخر اتم آن  رونبندي عنصرهايي كه تعداد الكت در اين طبقه. هاست آن

در نهايت جدول ايجاد شده به صورتي است كه  .(K)و پتاسيم  (Na)، سديم (Li)، مانند عناصر ليتيم گيرند مي

، (N)مانند عناصر نيتروژن  ،ي برابري هستند ارهاي الكتروني اشغال شدهرديف داراي تعداد مد عناصر موجود در هر

  .(F)و فلوئور  (O)اكسيژن 

 يون مثبت(هاي فلز با از دست دادن الكترون به كاتيون  گيرند، اتم فلز قرار ميناهاي  فلز كنار اتم يها وقتي اتم (

  .شوند مي تبديل) يون منفي(فتن الكترون به آنيون رهاي نافلز با گ و اتم

 ها در آب حل  برخي از اين تركيب .شود مي تشكيلهاي مثبت و منفي  يك تركيب يوني از كنار هم قرار گرفتن يون

ي باالتري از آب  براي مثال آب دريا در نقطه. شوند و سبب تغيير در خواص فيزيكي آب مي) مانند سديم كلريد(شده 

  .جوشد و رساناي جريان الكتريكي است خالص مي

 دهند،  هاي نافلز به جاي دادوستد الكترون، با يكديگر مشاركت الكتروني انجام مي ها، اتم هنگام تشكيل مولكول

هاي  اتمآورند، بلكه  دهند يا به دست نمي ها الكتروني از دست نمي يك از اتم اثر اين مشاركت هيچ ربه طوري كه د

 .گذارند با يكديگر به اشتراك مي هاي خود را تعدادي از الكتروندرگير در تشكيل پيوند 

 هرچه . هاي ماده بستگي دارد هاي فيزيكي مواد است كه به نيروي ربايش بين ذره ي جوش يكي از ويژگي نقطه

  .ي جوش باالتر است تر باشد، نقطه ها بيش نيروي ربايش بين ذره

 شود تر مي ها بيش ها نيروي ربايش بين مولكول ها با افزايش تعداد كربن در هيدروكربن.  

 ي جوش برخي از اجزاي  از آنجا كه نقطه. كنند در برج تقطير با گرما دادن به نفت خام، اجزاي آن را جدا مي

ها را  ا را به طور كامل از هم جدا كرد، بلكه آنه ي آن توان همه خام به يك ديگر بسيار نزديك است، نمي ي نفت سازنده

شوند از هم جدا  هم دارند و برش نفتي ناميده مي ي جوش نزديك به نقطهصورت مخلوطي از چند هيدروكربن كه  به

  .كنند مي

 با اين تفاوت كه پيوند دوگانه بين . شود هاي زيادي از اتن تشكيل مي اتن از كنار هم قرار گرفتن مولكول يلپ

زنجير بلند  يك شوند و ميهاي كوچك با پيوند كوواالنسي جديد به هم متصل  شكند و مولكول هاي كربن در اتن مي اتم

 .اين تغيير شيميايي به واكنش پليمري شدن معروف است. سازند را مي يكربن

 تري از برج  تري است و در قسمت پايين هاي بزرگ ي جوش و مولكول تر باشد، داراي نقطه هرچه برش نفتي پايين

  .تقطير قرار دارد
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  اولآزمون 
نگاه به 

گذشته         
)

فارسي نهم         
( 

تابستان رياضي(           كتاب    ) دهم 

شكفتن/ زيبايي آفرينش/ ستايش  
29تا  9هاي  صفحه  
  

   چه معنايي دارند؟ ترتيب به» جمال«، »ديبا«، »ميغ«هاي  واژه .1
 )19تا  17هاي   كتاب درسي ـ مشابه صفحه(

 ي پشمي، زيبايي پارچهدريا، ) 2  ي ابريشمي رنگين، زيبا ابر، پارچه) 1

  ي ابريشمي رنگين، زيبايي سحاب، پارچه) 4  ي پشمي، زيبا ابر، پارچه) 3

   دارد؟ وجوداماليي  نادرستيدر متن زير چند  .2
  )13ي  كتاب درسي ـ مكمل صفحه(

و هرگاه حوادث به عاقل محيط شود، بايد كه در پناه صواب دود و بر خطا اسـرار ننمايـد و آن را   «

تـر رود،  راهبر از راه راست دور افتد، هرچند پيشچه، هر كه بي. و حسنِ عهد نام نكندثبات عزم 

آوردن آن غفلت ورزد و آن و اگر خوار در چشم مستبد افتد، در بيرون. تر باشدبه گمراهي نزديك

 ».شبهت كور شودرا خار دارد، بي

 چهار) 4  سه  )3  دو) 2  يك) 1

 يي هست؟امال نادرستيدر بيت كدام گزينه  .3
  )22ي  كتاب درسي ـ مكمل و مشابه صفحه(

  نخواهد بود غير از محنت و رنج/ بگفت اي دوست، ما را حاصل از گنج ) 1

  كشيدن رنج و كردن بردباري/ بس است اين انذوا و خاكساري ) 2

  اي، فرشي، قبايي چراغي، موزه/ براي خود مهيا كن سرايي ) 3

  كه ديناري به دست و دامنم نيست/ هراس راه و بيم رهزنم نيست ) 4

 از چه كساني است؟ ترتيب به، »كيمياي سعادت«و » اسرارالتّوحيد«هاي  كتاب .4
  )19و  16ي  ها كتاب درسي ـ مشابه صفحه(

 بن رستم  محمدبن منور، مرزبان) 2  محمدبن منور، محمد غزّالي) 1

  بن رستم مرزبان ابوسعيد ابوالخير،) 4  ابوسعيد ابوالخير، محمد غزّالي) 3

 ؟نيستكدام نوع از انواع وابسته در عبارت زير  .5
  )21و  20هاي   كتاب درسي ـ مكمل و مشابه صفحه(

كدام روز مستي عشق در سر تو خواهد بود؟ بـرو كـه مسـتي تـو از آب     ! شوي، بهانه دارياگر تو عاشق نمي! اي كه دايم به خويش مغروري«

 » !بخواه كه مخموري دواي رنجوري عاشقان است؛ حافظ، از آبروي خود بگذر و ساغر مي  روي زرد و آه دردآلود! انگور است

    صفت بياني) 2  صفت پرسشي) 1

3 (بي) 4  اليهمضافصفت تعج  
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  اولآزمون 
تابستان كتاب 

گاه 
ن

شته 
ه گذ

ب
)

هم
سي ن

فار
(

نه همه مستمعي، فهـم كنـد ايـن    / اند  كوه و دريا و درختان، همه در تسبيح«در مورد بيت  .6
 ... » اسرار

  )14ي  كتاب درسي ـ مكمل صفحه(

 .هاي تشبيه و مراعات نظير وجود دارد آرايه) 1

  .تناسب دارد» ...تسبح له السموات السبع و األرض «ي  با آيه) 2

  . بخشي و تشبيه در آن مشهود است هاي جان آرايه) 3

  . اي پسين است وابسته» اين«) 4

 .، پرسشي هست كه در همان بيت پاسخي ضمني گرفته است…ي  در بيت گزينه .7
  )27ي  درسي ـ صفحهكتاب (

 شـود مـقبـول؟ دل نـمي كه طاعـت مـن بـي/ ام اي جان و دل به حضرت تو  چه جرم كرده) 1

 !كه من اين ظن به رقيبـان تو هـرگـز نبـرم/ نـوازيـت كه آمـوخـت؟ بـگـو دلبـرا، بـنـده) 2

  و اختـيار كو؟مردم از اين هوس ولي قدرت / گفت مگر ز لـعـل من بـوسـه نداري آرزو؟ ) 3

  ها شنيد دل شرح آن دهد كه چه گفت و چه/ يا رب كجاسـت محـرم رازي؟ كه يك زمان ) 4

در وصـف  » ستون ي خضرا تو كني بي قبه/ خاك به فرمان تو دارد سكون «مصراع دوم بيت  .8
 كدام آفريده است؟

  )19تا  17ي  ها كتاب درسي ـ مشابه صفحه(

 هارب) 4  آسمان ) 3  دريا) 2  زمين) 1

   ؟نداردقرابت معنايي  ابياتبيت كدام گزينه با ديگر  .9
  )19ي  كتاب درسي ـ مشابه صفحه(

 هـا بند هسـتيش كرده بر زبان/ از حديـث چـه و چگونه و چند ) 1

  اي ازو خـالـي در جـهـان ذره/ نيست، گر نيك بنـگري حـالي   )2

  يداستعقل در جستن تو هم ش/ ذات و اسم تو هر دو ناپيداست ) 3

  چيستي؟ بر چه اسم خوانندت؟/ اي تو بيچون، چگونه دانـندت؟ ) 4

   ابيات زير در پاسخ به كدام سخن است؟ .10
  )29ي   كتاب درسي ـ مكمل و مشابه صفحه(

ز باغي كـه پيشـينگان   // خورانند از اندازه بيش  كه روزي/ نشايد همه كشتن از بهر خويش «
 پس آيندگان ميوه برداشتند/ كاشتند 

چو در كشـت و كـار جهـان    // ز بهر كسان ما بكاريم نيز / و كشته شد از بهر ما چند چيز چ
 »همه ده كشاورز يكديگريم/ بنگريم 

 آخر اي خفته سر از خواب جهالت بردار؟/ گويند  خبرت هست كه مرغان سحر مي) 1

  زني؟ كني، پرّي نمي كوشش نمي/ اينك تو را چه شد، كاي مرغ خانگي   )2
  چه جاي اين حرص و هوس باطل است؟ . اي موسم كهنسالي و فرتوتي، كار ايام جواني پيشه كردهدر ) 3
  .تواني خريد؟ جواني كااليي نيست كه در بازار باشد وقتي فروختي، از چه كسي مي  )4
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  اولآزمون 
نگاه به 

گذشته         
)

عربي نهم         
( 

تابستان رياضي(           كتاب    ) دهم 

السابع و الثامن فالعبور اآلمن/ مراجعة دروس الص  
28تا  1هاي  صفحه  
  

 كدام است؟» !لم يقولُ المؤمن ما ال يفعلُ؟: لت أبيسأ«ي صحيح عبارت  ترجمه .11

  )27ي  كتاب درسي ـ مكمل صفحه(

  گويد؟ دهد كه نمي چرا مؤمن چيزي را انجام مي: پدرم از من پرسيد) 1

  تواند انجام دهد؟ گويد كه نمي چرا انسان با ايمان چيزي را مي: از پدرم پرسيدم) 2

  دهد؟ گويد كه انجام نمي چيزي را ميبراي چه مؤمن : پدرم ازمن پرسيد) 3

  دهد؟ گويد كه انجام نمي چرا انسان با ايمان چيزي را مي: از پدرم پرسيدم) 4

   است؟  نادرستي كدام عبارت  ترجمه .12

 )12و  9، 6هاي   كتاب درسي ـ مشابه صفحه(

  . دبه آنان ستم نكرديم اما به خودشان ستم كردن: »ما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم« )1

  ها براي چه كسي است؟  اين ميز و آن كتاب: »لمن هذه المنضدة و تلك الكتب؟«) 2

  كنيد؟ آيا تاكنون فوتبال بازي مي: »هل لَعبتم كرة القدم حتّي اآلن؟«) 3

  .صدا است اي سياه رنگ و خوش كالغ پرنده: ».الغراب طائر أسود اللّون و جميل الصوت«) 4

   است؟ ي كدام عبارت درست ترجمه .13

  )17و  16، 6، 5ي  ها كتاب درسي ـ مكمل و مشابه صفحه(

  .شناسد غريب دوستش را نمي: ».ليس للغريب حبيب«) 1

  .كنيم به راستي كه ما به كسي ستم نمي: ».إنّنا النظلم النّاس«) 2

  .با پدرم صحبت كردم: ».تَكلّمت مع أبي«) 3

  افتاد؟چه اتفاقي براي فرزندم : »ماذا حدث لولدك؟«) 4

   ها كامالً صحيح است؟ در كدام گزينه، ترجمه .14

 )ي تركيبي كتاب درسي ـ ترجمه(

  نشستم: اجلس/ خشم : الغَضب) 1

  ناگهان: فجأة/ غمگين : الحزين) 2

    تحصيلي: دراسي/ درمانگاه : رصيف) 3

  رفتن: الذّهاب/ مقصر : قَصير) 4
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  اولآزمون 
تابستان كتاب 

گاه 
ن

شته 
ه گذ

ب
)

هم
بي ن
عر

(

   آمده است؟  نادرستمفرد كدام كلمه  .15

 )ي تركيبي ترجمه كتاب درسي ـ(

  حقيبة ←حقائب ) 2  كَنز ←كُنوز  )1

  صعب ←صعاب ) 4  شروع  ←شَوارع ) 3

ي پرسشي و فعل منفـي   كلمه» ماذا حدثَ؟ تخَرَّج التالميذُ و هم اليدرسون«در عبارات  .16

 به ترتيب كدام است؟ 

 )كتاب درسي ـ قواعد تركيبي(

  حدثَ، تَخَرَّج) 2  ماذا، اليدرسونَ )1

  3 (ثَ، اليدرسونَ ) 4  ماذا، تَخَرَّجدح 

، كـدام گزينـه مناسـب    »فعـل مضـارع   -جمع مكسر -مثناي مذكر«با توجه به موارد  .17

 است؟   

 )14و  6ي  ها كتاب درسي ـ مكمل و مشابه صفحه(

  يذهبونَ -السيارات -المدينتانِ) 2 فَعلوا -الصعاب -الشّاهدينَ) 1

  قَبال -الكُفّار -الصادقونَ) 4 ينْكَسرُ -األشجار -العالمينِ) 3

 ؟ كند را تكميل مي» !ال تجلسونَ علي الكرسي أبداً... «ضمير عبارت كدام  .18

  )11ي  كتاب درسي ـ مكمل و مشابه صفحه(

  أنتنَّ ) 2  هم   ) 1

  أنتم) 4 نحنُ ) 3

   در كدام گزينه وزن كلمات صحيح آمده است؟ .19

  )21تا  18ي  ها كتاب درسي ـ مكمل و مشابه صفحه(

 يفاعلُ، مفَعل: »يشاهد، مجهز« ) 2 يتَفاعلُ، مفعلد: »يتَعاملُ، مجتَهِد«) 1

  يفعلنَ، تَفَعلَ: »يرسمنَ، تَخَرَّج« ) 4 إنفعار، تَفاعل: »إنكسار، تَصادم«) 3

 است؟ متفاوتدر كدام فعل با بقيه » حروف زائد«تعداد  .20

  )21و  19ي  ي ـ مكمل صفحهكتاب درس(

1 ( 2  أرفَع ( لَّمس  

3 ( ع4  راج (إفتَتَح  
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  اولآزمون 
نگاه به 

گذشته         
)

زبان نهم         
( 

تابستان رياضي(           كتاب    ) دهم 

 Personality  
27تا  15هاي  صفحه 

21. … some books on my desk. 

)22ي  كتاب درسي ـ مشابه صفحه(  

1) They are 2) There is  

3) There are 4) It is 

22. Jane … really helpful. She always helps me with my lessons.  

)21ي  كتاب درسي ـ مشابه صفحه(  

1) isn’t 2) am not  

3) is   4) am  

23. Mr. Green can do this job very well. He is just the … we need 

for the job.  

) 16ي  و مشابه صفحه لكتاب درسي ـ مكم(  

1) group 2) age  

3) person 4) talk 

24. I know your brother is an honest man. I  … admire his honesty.  

)16ي  كتاب درسي ـ مكمل و مشابه صفحه(  

1) coldly 2) cleverly  

3) kindly 4) really 

25. My parents will be … with me if I get home late. 

)18و  17ي  ها كتاب درسي ـ مكمل و مشابه صفحه(  

1) funny 2) angry  

3) sleepy 4) great 

26. A: Did you have any … living in Iran?  

B: No. Iran is great! I love it. It’s a beautiful country. 
)23ي  كتاب درسي ـ مكمل و مشابه صفحه(  

1) persons           2) friends   

3) members 4) problems 

27. A: “What’s he like?”  

B: “…” 

)    17ي  كتاب درسي ـ مكمل و مشابه صفحه(   

1) He’s my best friend.  

2) That’s right. He’s friendly. 

3) Yes, she’s very neat.  

4) He’s very kind and polite. 
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  اولآزمون 
تابستان كتاب 

گاه 
ن

شته 
ه گذ

ب
)

هم
ان ن

زب
(

 

It may be interesting for us to know some things about birds. Birds 

do not fly high up in the sky because the thin air there does not hold 

them up and also it becomes difficult for them to breathe. They fly 

near the ground so that they can see where they are and look for 

places they know. Some sea birds fly so low over the sea that waves 

often hide them. There is a short distance between summer and 

winter homes of some birds while others fly thousands of miles. Many 

birds fly at night, so that they can rest and eat during the day. They 

know when to fly south. Perhaps, cold weather and shorter autumn 

days tell them when to migrate. They fly south because they know 

when winter comes, there will be little food left for them to eat in the 

north. But there, they can find plenty of insects, seeds, and fruit to 

eat. Still, we do not know many things about birds. 

28. According to the passage, some birds start to fly south in … .  

)كتاب درسي ـ درك مطلب تركيبي(  

1) autumn 2) spring 

3) summer 4) winter 

29. Birds do not fly high up in the sky, because they can’t … .  

)كتاب درسي ـ درك مطلب تركيبي(  

1) breathe well 2) eat and rest 

3) find insects 4) look for places 

30. Some birds fly at night, because they … .  

)كتاب درسي ـ درك مطلب تركيبي(  

1) are able to fly much faster 2) are afraid of flying in the day 

3) can find food in daylight better 4) can breathe more easily at night 

 

Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best 
choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet. 



  6492 : كد كتاب  18

  

 

  اولآزمون 
نگاه به 

گذشت
(ه         

رياضي  نهم         
( 

تابستان رياضي(           كتاب    ) دهم 

قيعددهاي حقي / ها مجموعه  
 2و  1هاي  فصل  
 31تا  1هاي  صفحه  
  

3چه تعداد از اعداد .31 5 23 2 4 3145 7 33
, , , , , , ,


 

 ؟گويا هستند 

  )23و  19هاي     صفحهمكمل و مشابه  –كتاب درسي (

1( 3  2 (4  3 (5  4 (6  

   كدام گزينه صحيح است؟ .32

 ) 20و  19هاي     صفحهمكمل و مشابه  –كتاب درسي (

  .تر باشد تر است كه صورت آن كوچك بين هر دو عدد گوياي متمايز، عددي كوچك) 1

  .بين هر دو عدد گوياي متمايز، بيش از يك عدد گويا وجود دارد) 2

  .هي عدد گويا وجود داردبين هر دو عدد گوياي متمايز، تعداد متنا) 3

  .تر باشد تر است كه مخرج آن كوچك بين هر دو عدد گوياي متمايز، عددي بزرگ) 4

 ي كدام عبارت است؟ دهنده ي نمودار زير نشان شده هاي رنگ بخش .33

  )14تا  11ي   ها صفحهمكمل و مشابه  –كتاب درسي (  

1 ((A B) (B C)       

2 (   (A B) C (B C) A     

3 (A (B C)      

4 ( (A B) C (B C)     

 نمايش اعشاري چه تعداد از كسرهاي زير متناهي يا مختوم است؟ .34

  )22و  21ي   ها صفحهمكمل و مشابه  –كتاب درسي (  

5) الف
9) ب  9

10) ج  50
11) د  11

40  

    دوتا)2    يكي)1

  چهارتا) 4    تا سه)3

2ي  اشتراك دو مجموعه .35 3A { n | n N}    3و 2B { n | n N}  كدام است؟ ، 

  )14و  11تا  6ي  ها صفحه مكمل و مشابه – كتاب درسي(  

1 (4K { n | n N}      2 (5 6F { n | n N}    

3 (6 1G { n | n N}     4 (1D {n | n N}    
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  اولآزمون 
تابستان كتاب 

گاه 
ن

شته 
ه گذ

ب
)

هم
ضي ن

ريا
(

3اگر حاصل عبارت  .36 2| | a   ي  دهـيم، نقطـه   را بر روي محور اعداد حقيقي نشانB 

a)تواند باشد؟  ي زير مي برابر با كدام گزينه aمقدار . شود حاصل مي )  )  به مركـزA  و

 .)كمان زده شده است ACشعاع 

    )31تا  28و  24ي   ها صفحه مكمل و مشابه – كتاب درسي(  

1( 3     

2 (2 3 

3( 2 3    

4 (3 2  

2سه عدد گوياي  .37
3a  ،3

5b   1و
4c  هاي زير درست است؟ يك از نامساوي كدام. اند مفروض  

   )22تا  19ي    ها صفحه مكمل و مشابه –درسي  كتاب(

1( a b c    2( b a c    

3( c a b    4 (c b a   

ي اعـداد طبيعـي    مجموعـه  B، 40تر از  و كوچك 3ي اعداد طبيعي مضرب  مجموعه Aاگر  .38

باشند،  50تر از  و كوچك 15يعي مضرب ي اعداد طب مجموعه Cو  35تر از  و كوچك 5مضرب 

A)ي  مجموعه C) B  كدام است؟   

    )14تا  11ي   ها صفحه مكمل و مشابه – كتاب درسي(  

1( 15 30{ , }  2 (15 30 45{ , , } 

3( 5 15 30{ , , }  4 (5 10 15 20 30{ , , , , }  

2ي  در معادله .39 20ax   كه بر حسبx باشد، عدد  ميa تواند هر يك از اعداد وجوه  مي

 كه جواب معادله عددي زوج باشد، كدام است؟ پس از پرتاب تاس، احتمال اين. يك تاس باشد

   )17تا 15ي   ها صفحه همكمل و مشاب – كتاب درسي(  

1( 1
6  2 (2

3  

3( 1
2  4 (1

3  

اي را تصادفي از كيسه خارج  ابتدا مهره. ي سياه داريم مهره 4ي سفيد و  مهره 3اي  در كيسه .40

اي ديگـر را بـه صـورت تصـادفي از كيسـه       سپس مهره. گذاريم ميكنيم و بيرون از كيسه  مي

 ي دوم سياه خواهد بود؟ ي اول سفيد باشد، با كدام احتمال مهره اگر مهره. داريم برمي

   )17تا  15ي   ها صفحه مكمل و مشابه – كتاب درسي(  

1( 2
3  2 (1

2  

3( 4
7  4 (4

9

A

1 


1

2 3 B
x1 4

C
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  اولآزمون 
نگاه به 

گذشته         
)

علوم  نهم         
( 

تابستان رياضي(           كتاب    ) دهم 

 به دنبال محيطي بهتر براي زندگي / ها با يكديگر رفتار اتم /ها در زندگي مواد و نقش آن  
 3و  2، 1هاي  فصل  
 36تا  1هاي  صفحه  
 

هاي نام برده شده چنـد مـورد داراي تعـداد مـدارهاي الكترونـي برابـر اسـت؟         در ميان اتم .41
»Be He Cl F N   «    

  )7 ي  مكمل و مشابه صفحه –كتاب درسي (

1 (2  2 (3    
3 (4  4 (5  

كه اين ماده را در يك بشر حاوي آب خـالص   بعد از آن. مقداري كات كبود در اختيار داريم .42
 است؟ نادرستيك از موارد زير  حل كنيم، كدام

  )3ي  صفحهمكمل و مشابه  –كتاب درسي (

  .باشد به رنگ آبي مي) كات كبود در آب خالص(حاصل  محلول) الف
از جنس عنصر منيزيم را در محلـول قـرار دهـيم، بعـد از مـدتي        ي فلزي اگر يك تيغه) ب

  .دهد محلول تغيير رنگ مي
گاه دچـار   ي فلزي از جنس عنصر آهن در محلول قرار دهيم، محلول هيچ  اگر يك تيغه) پ

  .شود تغيير رنگ نمي
  الف) 2  الف و ب) 1
  پ) 4  ب) 3

پذيري فلزات مس، طال، منيـزيم و   در شرايط كامالً يكسان كدام گزينه ترتيب ميزان واكنش .43
 دهد؟  نشان مي درستي  به آهن را با اكسيژن

  )3ي  كتاب درسي ـ مكمل و مشابه صفحه(  

  آهن منيزيم  طال  مس ) 2  مس طال  منيزيم  آهن ) 1
  مس   آهن  منيزيم  طال ) 4  طال مس  آهن  منيزيم ) 3

مشاركت (هاي زير تنها از طريق به اشتراك گذاشتن الكترون ميان دو اتم  يك از تركيب كدام .44
   وجود آمده است؟  به) الكتروني

  )24و  23، 19تا  17هاي  صفحه مكمل و مشابه – كتاب درسي(

  كلسيم كربنات) 2  پتاسيم كلريد )1
  اكسيد كربن دي) 4  سديم نيترات  ) 3

هـاي زيـر درون    يك از محلول با قرار دادن كدام. مدار الكتريكي رسم شده را در نظر بگيريد .45
، المپ روشن )طور قابل توجهي پر كند ي كربني را به ي ميان دو ميله تا جايي كه فاصله(بشر 
 ؟ )خيلي كم خواهد بود مپ خيلييا روشنايي ال( شود نمي

  )15ي  صفحه مكمل و مشابه – كتاب درسي(

  محلول كات كبود در آب ) 1
  محلول سديم كلريد در آب ) 2
  محلول اتانول در آب) 3
  محلول پتاسيم نيترات در آب) 4

 ولتي 5/1المپ 

 باطري قلمي يا كتابي



  21       كانون فرهنگي آموزش

  

 

  اولآزمون 
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)اتم كربن  2يك تركيب مولكولي را فرض كنيد كه  .46 C)6  ژن اتم هيدرو 6و( H)1 بر . دارد
تواند بهترين ساختار مربوط به اين تركيب مولكولي را  هاي مولكولي كدام گزينه مي اساس مدل

هـاي   انـد و الكتـرون   ها رسم شـده  هاي مدار آخر اتم ساختارها بر اساس الكترون(نشان دهد؟ 
   .)اند ه شد نشان داده هاي كربن با  و الكترون× هيدروژن با عالمت 

 )24و  23ي ها صفحهمكمل و مشابه  –كتاب درسي (

1(    2(   

3(     4(   
 .  گردد اكسيژن تبديل مي. . . الكترون به . . . در تشكيل تركيب منيزيم اكسيد، هر اتم اكسيژن با گرفتن  .47

  )19تا  17ي ها صفحهمكمل و مشابه  –كتاب درسي (

    دو ـ آنيون) 2  ك ـ كاتيوني )1
  دو ـ كاتيون) 4  يك ـ آنيون) 3

 …ها  هاي آن ها، نيروي ربايش بين مولكول هيدروكربن هاي كربن در تعداد اتم… معموالً با  .48
 . يابد مي …ها  ي جوش آن شود و نقطه مي

  )31و  30ي ها صفحهمكپمل و مشابه  –كتاب درسي (

    افزايش –تر  قوي –يش افزا) 2  كاهش  –تر  قوي –افزايش ) 1
  افزايش –تر  ضعيف –كاهش ) 4  كاهش  –تر  قوي –كاهش ) 3

ي  باشد، نقطـه  هاي آن مي با توجه به شكل زير كه نمايي از يك برج تقطير نفت خام و برش .49
گذاري شده  هاي نام يك از برش ترتيب به كدام تر به هاي سنگين جوش باالتر تركيبات و مولكول

 تعلق دارند؟ 

  )32 ي صفحهمكمل و مشابه  –كتاب درسي (

1( b - f  
2( f - f  
3( b - e    
4( a - a  

 ؟نيستبا در نظر گرفتن واكنش زير كدام مورد صحيح  .50

 )34 ي صفحهمكمل و مشابه  –كتاب درسي (

  
  
  

  . اتن است نام محصول تشكيل شده پلي) 1
  . آيد بدست ميي خود  ي اوليه محصول واكنش طي يك تغيير شيميايي از ماده) 2
  . اين واكنش به واكنش پليمري شدن معروف است) 3
هاي كوچك  شكند و مولكول هاي كربن در اتن مي بين اتم  در اين واكنش پيوندهاي يگانه) 4

  .شوند مي  هم متصل با پيوند كوواالنسي جديد به
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  اولآزمون 
نگاه به 

آينده         
)

رياضي دهم         
( 

تابستان   ) رياضيدهم (           كتاب 

 
 

 مجموعه، الگو و دنباله: مبحث
  :ها بازه

  .ناميم باشند را بازه يا فاصله مي كه شامل تمام اعداد حقيقي بين دو عدد مشخص مي Rهايي از  زيرمجموعه
A {x R | m x n}     

  :ها انواع بازه
  :نباشدي مورد نظر  اي كه نقاط ابتدايي و انتهايي بازه در مجموعه بازه: ي باز بازه) 1

 A {x R | m x n} , A (m,n)      

  
  .شود خوانده مي nو  mي باز بين  صورت بازه ي فوق به مجموعه

  :ي مورد نظر باشد اي كه نقاط ابتدايي و انتهايي بازه در مجموعه بازه: ي بسته بازه) 2
B {x R | m x n} , B [m,n]      

  
  .شود خوانده مي bو  aي بين  ي بسته صورت بازه ي فوق به مجموعه

  .اي كه يك سمت آن باز و سمت ديگر آن بسته باشد بازه: باز ي نيم بازه) 3

       C {x R | m x n} , C (m,n]      
  

D {x R | m x n} , D [m,n)      

  
  :نهايت هاي شامل بي بازه

E {x R | x m} , E (m, )       

  
F {x R | x m} , F ( ,m]      

  
  و نهايت نهايت و منفي بي ترتيب بخوانيد مثبت بي را به.  

  :ي متناهي و نامتناهي ها مجموعه
هر . ناميم مي) با پايان(هاي متناهي  باشد را مجموعه ابي ميكه تعداد اعضاي آن يك عدد حس Aهايي مانند  مجموعه
  .اي كه متناهي نباشد، نامتناهي است مجموعه
a)ي  ي اعداد گويا در بازه ي اعداد گنگ و يا مجموعه مجموعه: نكته ,b)نامتناهي است ،.  
Aاگر : نكته B  وA گاه  نامتناهي باشد، آنB نيز نامتناهي است.  
Aاگر : نكته B  وB گاه  متناهي باشد، آنA نيز متناهي است.  

  :متمم يك مجموعه
Aي مرجع باشد و  مجموعه Uهرگاه  Uي  گاه مجموعه ، آنU A  را متممA ناميم و آن را با نماد  ميA  نشان
  .نيستند Aباشد كه در  مي Uيي از شامل عضوها Aبه عبارت ديگر . دهيم مي

ي جدا از هم يا  كه فاقد عضو مشترك باشند، دو مجموعه Bو  Aي مثل  به هر دو مجموعه: ي جدا از هم دو مجموعه
  .گوييم مجزا مي
  .ي جدا از هم برابر تهي است اك دو مجموعهاشتر

A  وB    جدا از همA B     
  :آيد دست مي ي زير به تعداد عضوهاي اجتماع دو مجموعه از رابطه

n(A B) n(A) n(B) n(A B)     
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 گيري فيزيك و اندازه: مبحث
هاي  ي كميت در حالت كلي به دو دسته كه نامند گيري باشد، كميت فيزيكي مي در فيزيك هر چيزي كه قابل اندازه

  .شوند هاي برداري تقسيم مي و كميت) اسكالر(اي  فيزيكي نرده
  .شود يك عدد و يكاي مناسب آن استفاده مي ازها، تنها  براي بيان اين نوع كميت): اسكالر(اي  هاي نرده كميت -1
 . كنيم ، جهت آن را نيز مشخص ميبر يك عدد و يكاي مناسب ونها، افز براي بيان اين نوع كميت: هاي برداري كميت - 2

  .شوند هاي اصلي و فرعي تقسيم مي ي كميت ها به دو دسته المللي يكاها كميت در دستگاه بين
نامند كه شامل طول، جرم،  هاي اصلي مي اي كه كامالً مستقل از يكديگرند را كميت هاي فيزيكي كميت: هاي اصلي كميت

  .باشند قدار ماده، جريان الكتريكي و شدت روشنايي ميزمان، دما، م
هاي فيزيكي به يكديگر  ها و تعريف كه توسط رابطه …هاي فيزيكي ديگر مانند شتاب، تندي و  كميت: هاي فرعي كميت
  .شوند ها برحسب يكاهاي اصلي بيان مي نامند و يكاهاي آن هاي فرعي مي اند را كميت وابسته

   :پيشوندهاي يكاها
تر از يكاي اصلي آن كميت مواجه شويم از  تر يا بسيار كوچك هاي بسيار بزرگ ها با اندازه گيري رگاه در اندازهه

)1كنيم، مثالً يك ميكرومتر  پيشوندها استفاده مي m) 610گويند برابر  كه به آن ميكرون نيز مي m  است كه در
    .پيشوندهاي يكاها آمده است جدول زير

 پيشوندهاي يكاها
  نماد پيشوند  ضريب نماد پيشوند  ضريب

  y  يوكتو  Y 2410 يوتا  2410
  z  زِپتو  Z 2110 زِتا  2110
  a  اَتو  E 1810 اگزا  1810
  f  فمتو  P 1510 پتا  1510
  p  پيكو  T 1210 ترا  1210
  n  نانو  G 910 )جيگا(گيگا  910
    ميكرو  M 610 مگا  610
  m  ميلي  k 310 كيلو  310
  c  سانتي  h 210 هكتو  210
  d  دسي  da 110 دكا  110

  
  .كنيم هم مقايسه مي ها را يكسان كرده و سپس با كميت در يكاهاي مختلف ابتدا يكاي كميت دو ي براي مقايسه: نكته
  .شود به تغيير هر كميت نسبت به زمان معموالً آهنگ آن كميت گفته مي :نكته

ضرب عددي  صورت حاصل مقدار را به ،صورت اعشاري يا با صفرهاي زياد براي نوشتن عددهاي به :نمادگذاري علمي
  .نويسند مي 10و ضريبي با توان صحيحي از  10تر از  و كوچك 1تر يا مساوي  بزرگ

  .هاي فيزيكي قطعيت وجود ندارد و همواره مقداري خطا وجود دارد گيري كميت در اندازه
گيري، مهارت شخص آزمايشگر و تعداد  ي اندازه دقت وسيله: اند از تعبارگيري  عوامل مؤثر در افزايش دقت اندازه

  . گيري دفعات اندازه
ي كلي، خطاي  بندي مقياس آن وسيله است و بنابر يك قاعده ي تقسيم بندي شده برابر كمينه هاي درجه دقت وسيله

1گيري  اندازه
2 گيري  دقت اندازه) ديجيتالي(هاي رقمي  است و براي وسيله بندي مقياس آن وسيله ي تقسيم كمينه

آخرين رقمي است  گيري مثبت و منفي يك واحد از خواند و خطاي اندازه يك واحد از آخرين رقمي است كه وسيله مي
صورت  گيرد به متر مدرج شده، اندازه مي كش برحسب سانتي به عنوان مثال طولي كه يك خط .خواند كه دستگاه مي

4: شود قابل گزارش ميم 8 0 5/ cm / cm )8 : ،0رقم حدسي و غيرقطعي     )گيري ي اندازه خطاي وسيله: /5
تقسيمات . كش اصلي قرار دارد كه صفر ورنيه مابين كدام دو عدد خط كنيم تعيين ميابتدا  :روش خواندن كوليس

سپس با نگاه كردن به ورنيه خطي از تقسيمات آن را كه مقابل . خوانيم ي واقع در سمت چپ صفر ورنيه را مياصل
تعداد خطوط سمت چپ آن را در دقت كوليس ضرب  .كنيم كش قرار دارد مشخص مي يكي از تقسيمات اصلي خط
  .يمكن كش اصلي اضافه مي ي صحيح خوانده شده از خط كرده و حاصل را به اندازه
ي مدرج ثابت، آخرين عدد را كه مشخص است، به عنوان قسمت صحيح در  از روي استوانه :روش خواندن ريزسنج

ي  كنيم و از روي استوانه واحد به عدد صحيح اضافه مي 5/0اگر عدد صحيح از نيمه گذشته باشد . گيريم نظر مي
دقت ريزسنج قسمت در يم و با ضرب اين عدد گير مدرج چرخان، عددي را كه منطبق بر خط افقي است در نظر مي

  .آيد دست مي اعشاري به
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  اولآزمون 
نگاه به 

آينده         
)

شيمي دهم         
( 

تابستان رياضي(           كتاب    ) دهم 

 

   پديد آمدند؟ عنصرها چگونه: مبحث
 به اين  كنند ذرات ماده، كوشش ميچنين بر هم كنش نور با  ي خواص و رفتار ماده، هم ها با مطالعه دان شيمي

  .هاي زير انجام داده است علوم تجربي سعي فراواني براي پاسخ دادن به پرسش. سؤاالت پاسخ دهند
  جهان كنوني چگونه شكل گرفته است؟) 1
  دهند؟ را و چگونه رخ ميهاي طبيعي چ پديده) 2
   

 عنصرهاي سازنده  نام سياره
 )تربا درصد فراواني بيش(

  عنصرهاي سازنده 
  )تر با درصد فراواني كم(

 ،(O)، اكسيژن(Fe)آهن  (Earth)زمين 
 (Mg)نيزيم، م(Si)سيليسيم

  ،(S)، گوگرد (Ni)نيكل 
  (Al)، آلومينيم (Ca)كلسيم 

مشتري 
(Jupiter)   هيدروژن(H) هليم ،(He)   كربن(C)اكسيژن ،(O) نيتروژن ،(N) ،  

  (Ne)، نئون (Ar)، آرگون(S)گوگرد 
  
 تر به  اي و تبديل عنصرهاي سبك هاي هسته ها، با انجام واكنش ر خورشيد و ديگر ستارهدماهاي بسيار باال د

نوع . (شود ميتر فراهم  باشد، شرايط تشكيل عنصرهاي سنگين تر بيشهر چه دماي ستاره . تر همراه است سنگين
  .)ي سياره مربوط است عنصر ساخته شده به دما و اندازه

 2ي  آلبرت اينشتين رابطهE mc اي ارايه داد ي انرژي توليد شده در واكنش هاي هسته را براي محاسبه.  

c :83 سرعت نور 10 m
( )

s
   

  m : جرم ماده(kg)  

E : آزاد شده بر حسب ژول انرژي(J) 2 21( kg.m .s )   

  اگر عنصر را با حرفE ها به صورت  نمايش دهيم، نماد همگاني اتمAEZ دراين نماد . خواهد بودZ  همان عدد

  .باشد مي) ها ها و نوترون مجموع شمار پروتون(همان عدد جرمي  Aو ) ها شمار پروتون(اتمي 
A Z N   

  .متفاوت است (A)يكسان و عدد جرمي  (Z)هاي يك عنصر، عدد اتمي  در ايزوتوپ
 اي  ها يك مكان را در جدول دوره آن. زيرا عدد اتمي برابري دارند ،ها، يكسان است خواص شيميايي ايزوتوپ

  .كنند عنصرها اشغال مي) تناوبي(

 1ي براي هيدروژن، سه ايزوتوپ طبيع 2 3
1 1 1( H , H , H)  مشاهده شده است) مصنوعي(ايزوتوپ ساختگي  4و.  

 1. اش برسد كشد، تا جرم يك ماده به نصف مقدار اوليه مدت زماني كه طول مي :نيم عمر
1H  2و

1H  پايدار بوده

3ولي جرم 
1 H  هاي هيدروژن بسيار ناپايدارترند  ي ايزوتوپ بقيه). ناپايدار(شود  سال، نصف مي 12پس از حدود

  ).ثانيه 1تر از  عمر كم نيم(
  و بقيه ساختگي هستند شود ميعنصر در طبيعت يافت  92عنصر شناخته شده، تنها  118از.  

  235اورانيومU كه اغلب به عنوان سوخت در راكتورها و توليد انرژي الكتريكي به  ترين فلز پرتوزاست معروف
 .رود كار مي

 99اي ساخته شد تكنسيم  هسته) راكتور(گاه  نخستين عنصري كه در واكنش
43( Tc) بود.  
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  اولآزمون 
تابستان كتاب 

گاه 
ن

ده 
ه آين
ب

)
هم

ي د
اض
ري

(

 الگو و دنباله مجموعه ،  
  پايان متمم يك مجموعهتا  1فصل  
 13تا  1هاي  صفحه  
  

   هاي زير متناهي هستند؟ چه تعداد از مجموعه .51

 )7تا  5 يها  صفحهمكمل و مشابه  –كتاب درسي (

  .است 3ها برابر با  آن  ي كسرهاي مثبت كه صورت مجموعه -
  د گويا بين صفر و يكي اعدا مجموعه -
  ي ملي هاي دكتر حسابي در كتابخانه ي كتاب مجموعه -
  6رقمي عدد  هاي سه ي مضرب مجموعه -

    يك) 2  صفر )1
  سه) 4  دو )3

ها عضو  نفر آن19آموزان عضو گروه سرود و  نفر از دانش 14نفري، تعداد  30در يك كالس  .52
آموزان در هيچ كدام از اين دو گروه عضو نباشند، چند نفر  نفر از دانش5اگر . گروه تئاتر است

 در هر دو گروه عضو هستند؟

 )12تا  10 يها  صفحه مكمل و مشابه – كتاب درسي(

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

   است؟ نادرستكدام مورد  .53

 )3و  2 يها   صفحهمكمل و مشابه  –كتاب درسي (

1 (2 111/ ... (R Q )   2 (
3

(Z Q )
    

3 (1 (N Z)   4 (3 8 (Q Z)   
ــر  .54 3اگــــــــ 2A {x R | x }      2و 3B {x R | x }     ،ــند باشــــــــ

R (A B) كدام است؟ 
  

   )9و  4تا  2 يها  صفحه مكمل و مشابه – كتاب درسي(

  
1 (  2 ( 

  
3 (  4 (  

ــر  .55 ــه Uاگـ ــد و   مجموعـ ــع باشـ Aي مرجـ B ،100n(U)  ،20n(B A)   و
40n(A)   ،باشدn(B )كدام است؟   

 )13تا  8 يها  صفحه مكمل و مشابه – كتاب درسي(

1 (20  2 (40   
3 (60  4 (80  
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  اولآزمون 
نگاه به 

آينده         
)

رياضي دهم         
( 

تابستان رياضي(           كتاب    ) دهم 
 اي در كدام گزينه با هم هماهنگ است؟ هاي هندسي و بازه نمايش .56

  )7تا  2 يها   صفحه مكمل و مشابه – كتاب درسي(

1(                                                    1 4 2( , ] ( , )    

2(                                                     2 1 4( , ) ( , ]   

3(                                                                      2 3 4, , ( , )    

4(             6 3( , ] ( , )    

1در يك كالس  .57
1آموزان عضو تيم واليبال،  دانش 3

1عضو تيم فوتبال و 4
عضو هر دو تيم  6

آموز فقط عضو تيم  آموز عضو هيچ كدام از اين دو تيم نباشند، چند دانش  دانش 14اگر . هستند

 واليبال هستند؟

  )13تا  8ي  ها مكمل و مشابه صفحه –كتاب درسي (

1 (2   2( 4  

3 (6    4( 8  

 هاي زير، متناهي هستند؟ چه تعداد از مجموعه .58

  )7تا  5ي  ها مكمل و مشابه صفحه –كتاب درسي (

5) الف 2{x Z | x }     ب (R Q  

1) پ
2{x Z | x N}     ت (Z W  

     1) 2  صفر) 1

3 (2  4 (3  

 آيد؟ دست مي ي اعداد حسابي را قرينه كنيم، كدام مجموعه به اگر تمام اعضاي مجموعه .59

  )3و  2ي  ها مكمل و مشابه صفحه –كتاب درسي (

1 (Q N  2 (Z N  

3 (Z W  4 (W N  

ر گـ  نمايان Bي  و مجموعه 28تر از  كوچك 3هاي طبيعي عدد  ي مضرب مجموعهAاگر  .60

ــوم ــه مقس ــدد    علي ــترك دو ع ــاي مش ــه  30و  24ه ــرض مجموع ــا ف ــد، ب ــع  باش ي مرج

 50U x N x   تعداد اعضاي ،(A B)كدام است؟ 

 )13تا  8 يها  صفحهمكمل و مشابه  –كتاب درسي ( 

1 (39  2 (37    

3 (35  4 (33  
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  اولآزمون 
تابستان كتاب 

گاه 
ن

ده 
ه آين
ب

)
هم

ك د
يزي
ف

(

 گيري فيزيك و اندازه  
 خطا و دقت: گيري تا پايان اندازه 1  فصل  
 17تا  1هاي  صفحه  
 

   باشند؟ هاي زير، كميت اصلي مي چه تعداد از كميت .61

  )7ي  و مشابه صفحهمكمل  –كتاب درسي (

  شدت تابش –اختالف پتانسيل  –مقدار ماده  –گرما  –زمان  –وزن  –طول 
1( 6  2( 5    
3( 4  4 (3  

   به چپ كدام است؟ترتيب از راست  هاي توان و فشار به يكاي فرعي كميت .62

  )7ي  مكمل و مشابه صفحه –كتاب درسي (

1( 
3

2
m

kg
s

 ،2
m

kg
s

  2( 
2

3
m

kg
s

 ،2
kg

m.s
  

3( 
3

2
m

kg
s

 ،2
kg

m.s
  4 (

2
3

m
kg

s
 ،2

m
kg

s
  

   هاي زير صحيح است؟ چه تعداد از گزاره .63

  )10تا  8ي  ها مكمل و مشابه صفحه –كتاب درسي (

ي ميان دو خط نازك حك شده  بنابر آخرين توافق جهاني، يك متر برابر است با فاصله) الف
ي  له در دمـاي صـفر درجـه   ايريديوم وقتي مي –اي از جنس پالتين  در نزديكي دو سر ميله

  .سلسيوس قرار دارد
ايريـديوم   –اي فلزي از جنس آلياژ پالتين  صورت جرم استوانه استاندارد يك كيلوگرم به )ب

  .تعريف شده است
  .هاي اتمي تعريف شده است استاندارد كنوني زمان براساس دقت بسيار زياد ساعت )پ
1 (1  2 (2  
  صفر) 4  3) 3

33910مقدار جرم يك الكترون  .64 9 10/ kg جـرم الكتـرون برحسـب نـانوگرم و بـا      . است
  نمادگذاري علمي، كدام است؟

  )13تا  10هاي   مكمل و مشابه صفحه –كتاب درسي (

1 (289 109 10/   2 (239 109 10/   

3 (219 109 10/   4 (199 109 10/   
   مترمربع است؟ هكتومترمربع معادل چند ميلي 215 .65

  )13تا  10ي  ها مكمل و مشابه صفحه –كتاب درسي (

1( 12215 10  2( 10215 10  

3( 8215 10  4 (6215 10  
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  اولآزمون 
نگاه به 
آ

ينده         
)

ك دهم         
فيزي

( 
تابستان رياضي(           كتاب    ) دهم 

3حاصل عبارت  .66 2 28 10 4dam dm  كدام است؟    
  )13تا  10هاي   مكمل و مشابه صفحه –كتاب درسي (

1( 28 4/ m   2( 28400cm    

3( 212m  4( 21200cm  

   است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام .67

  )13تا  10ي ها  مكمل و مشابه صفحه –كتاب درسي (

1( 41300 130 10mA A    

2( 21 2 11 20 9 10 9000 10/ Gm nm    

3( 0 0003 3/ MW daW    

4 (3 5 30 017 170 10/ hm dm   

چنانچه هر دور گـردش  . قسمت مساوي تقسيم شده است 50زسنج به دور كالهك يك ري .68

    متر است؟ متر باشد، دقت اين ريزسنج چند ميلي معادل يك ميلي

  )17تا  14هاي   مكمل و مشابه صفحه –كتاب درسي (

1( 0 01/  2( 0 02/    

3( 0 1/  4 (0 2/  

4كشي طول جسمي را  با خط .69 27 0 05( / / )cm گيري و  دقت اندازه. ايم گيري كرده اندازه

    ترتيب از راست به چپ، برابر كدام گزينه است؟ كش به گيري اين خط خطاي اندازه

  )17تا  14هاي   مكمل و مشابه صفحه –كتاب درسي (

1 (0 01/ cm  0و 005/ cm    

2 (1cm  0و 05/ cm  

3 (1cm  0و 5/ cm    

4 (1mm  0و 5/ mm  

دقـت ريزسـنج   (دهـد؟   متـر نشـان مـي    زسنج شكل زير، چه عـددي را بـر حسـب ميلـي    ري .70

0 01/ mm باشد مي(.  

  )25ي  صفحه مرتبط با تمرين  –كتاب درسي (

1 (3 590 0 005/ /  

2 (3 09 0 05/ /  

3 (3 090 0 005/ /  

4 (3 59 0 05/ /    
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  اولآزمون 
تابستان كتاب 

ه به 
نگا

ده
آين

 )
هم

ي د
شيم

(

 كيهان زادگاه الفباي هستي  
  تا پايان تكنسيم نخستين عنصر ساخت بشر 1فصل  
 9تا  1هاي  صفحه  
  

 …با يوني كه حاوي  …شود، زيرا يون  ي تيروئيد استفاده مي براي تصويربرداري غده …از  .71

  .ي مشابهي دارند است، اندازه

  )7ي  مكمل و مشابه صفحه –كتاب درسي (

  تكنسيم -يديد  –تكنسيم ) 2  اورانيم –يديد  –ورانيم ا) 1

  يديد –اورانيم  –تكنسيم ) 4  يديد –تكنسيم  –اورانيم ) 3

را  …هاي گازي، مانند   شده، متراكم شدند و مجموعه تشكيل …در هنگام مهبانگ، گازهاي  .72

 . ها شد ها و كهكشان ايجاد كردند كه سبب توليد ستاره

  )4ي   مشابه صفحهمكمل و  –كتاب درسي (  

  سحابي عقاب –نيتروژن و اكسيژن ) 2  سحابي عقاب –هيدروژن و هليم ) 1

  كهكشان عقاب –هيدروژن و هليم ) 4  كهكشان عقاب –نيتروژن و اكسيژن ) 3

 كدام دو ذره تعداد الكترون برابري دارند؟ .73

  )5ي   مكمل و مشابه صفحه –كتاب درسي (  

1 (19K  11وNa  2 (2
12Mg   3و

7 N    

3 (2
20Ca   22وTi  4 (37

17 Cl  35و
17 Cl  

 ت؟هاي زير را دارا اس رادون چه تعداد از ويژگي .74

 )9ي   مكمل و مشابه صفحه –كتاب درسي (  

توليـد از   –هاي بـااليي زمـين    موجود در اليه –ترين گاز نجيب  سبك –بو  بي –دار  مزه –رنگ  بي

  اي هاي هسته طريق واكنش

1 (1  2 (3  

3 (2  4 (4   

Aاگر در اتم فرضي  .75
Z E هايش نصف عـدد   لكترونالكترون، تعداد ا 3، اين اتم پس از گرفتن

   جرمي شود، تفاوت نوترون و پروتون چقدر است؟

  )5ي   مكمل و مشابه صفحه –كتاب درسي (

1 (3  2 (6  

3 (8    4 (5  
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  اولآزمون 
نگاه به 

آينده         
)

شيمي دهم         
( 

تابستان رياضي(           كتاب    ) دهم 

   است؟  نادرستهاي هيدروژن  چند مورد از عبارات زير در مورد ايزوتوپ .76

  )6ي   مكمل و مشابه صفحه –كتاب درسي (

  .پايدار است  ايزوتوپ 7اتم هيدروژن داراي  )الف
  .شود ها در آزمايشگاه ساخته مي ايزوتوپ از آن 4 )ب
  .نوترون دارد 1در طبيعت  Hترين ايزوتوپ  فراوان )پ

3) ت
1 H 12ر آن ي عم ايزوتوپي پايدار است، زيرا نيمه   .سال است /32

1ايزوتوپ آن، از  3هاي  تعداد نوترون) ث   .تر است هاي آن بيش برابر تعداد پروتون /5
    سه) 2  چهار) 1
  يك) 4  دو) 3

   هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت .77

  )7و  4هاي   شابه صفحهمكمل و م –كتاب درسي (

هـاي زيراتمـي ماننـد الكتـرون، پروتـون و نـوترون، عنصـرهاي         پس از پديد آمدن ذره) الف
  .ي جهان گذاشتند هيدروژن و هليم پا به عرصه

اگر در خورشيد، در هر ثانيه پنج ميليون تن ماده به انـرژي تبـديل شـود، در هـر ثانيـه      ) ب

264حدود  5 10/  شود يلوژول ماده به انرژي تبديل ميك.  
  .شوند طور مصنوعي ساخته مي شده به درصد از عنصرهاي شناخته 22حدود ) پ
شـود عنصـرهاي تشـكيل     ها با يك انفجار بزرگ همراه است كـه سـبب مـي    مرگ ستاره) ت

  .ها در سراسر گيتي پراكنده شوند ي آن دهنده
1 (1  2 (2    
3 (3  4 (4  

پس از . سال است را در اختيار داريم 2عمرش  كه نيم Aگرم از راديوايزوتوپ فرضي  100 .78
12گذشت چند سال، مقدار اين راديوايزوتوپ به     رسد؟    گرم مي /5

  )6ي  مكمل و مشابه صفحه –كتاب درسي (

1 (8  2 (3    
3 (5  4 (6  

3Xيون  .79   دارايm  6الكترون وm   هـاي زيـر    اتـم  چنـد مـورد از  . باشـد  نوترون مـي
  باشد؟ Xتوانند ايزوتوپ اتم  مي

  )5ي   مكمل و مشابه صفحه –كتاب درسي (
2 3m
m A  ، 2 6

3
m

m B
  ، 2 3

3
m

m C
  ، 2

3
m

m D  ، 2m
m E  ، 2 6

3
m

m F
  

1 (1  2 (2    
3 (3   4 (4  

0اگر در يك واكنش  .80 گرم ماده به انرژي تبديل شود، مقدار انرژي آزاد شده تقريبـاً   /0034

83(كند؟  يلوگرم يخ را ذوب ميچند ك 10 m
c

s
 ،    فرض كنيد براي ذوب شدن يـك گـرم

   .)ژول انرژي الزم است 340يخ 

 )5و  4هاي   مكمل و مشابه صفحه –كتاب درسي (

1 (59 10  2 (89 10  

3( 141 04 10/   4 (111 04 10/   


