
64 

 

  
 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد هاشمی نژاد -خانم ميلحه خبازطراح سوال : سرکار 

 دبيرستان بانوان قفلی  -7ناحيه

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

0 

              ي مناسب را انتخاب کنيد:در هر مورد گزینه

 شود.تبدیل میآورد، ......................... میالف( در مولدي که موتور را در موتورسيکلت برقی به حرکت در

a                              انرژي الکتریکی به شيميایی )bانرژي شيميایی به الکتریکی ) 

 ب( مقاومت کششی گرافن ......................... برابر فوالد است.

a )0111                                                      b )011 

 توان مواد اوليه براي توليد متانول را تهيه کرد................. در حضور کاتاليزگر، می پ( از واکنش گاز متان با

a                                             بخار آب )bگاز هيدرژن ) 

 هاي کاتاليستی خودروها ...................... است.هاي فلزي در مبدلت( قطر توده

a )2  ميکرومتر   01تا                                  b)2  نانومتر 01تا 

0 

2 

 هاي نادرست را بنویسيد.درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنيد. شکل صحيح عبارت

 الف( همواره رسانایی الکتریکی محلول یك اسيد قوي از اسيد ضعيف بيشتر است. 

 ي از سيليس ناخالص هستند. ب( کوارتز و ماسه هر دو نمونه

𝐍𝐎𝟑 پ( در واکنش
   𝒂𝒒 → 𝑵𝑶𝟐(g)  .اتم نيتروژن کاهش یافته است ، 

 ت( در واکنش توليد ترفتاليك اسيد از پارازایلن، پتاسيم پرمنگنات، نقش کاهنده دارد.

75/0 

3 

 هاي زیر به سواالت پاسخ دهيد:        با توجه به شکل

دهدکه با چربی مسدود شده است. براي حذف چربی در ي فاضالب صنعتی را نشان می( یك لوله0الف( شکل )

 شود؟اي استفاده میاین لوله از چه نوع پاک کننده

 (، چه ترکيب)هایی( 0کننده قسمت )ب( در پاک

 وجود دارد؟

  ( جهت گيري ميسل یك پاک کننده2پ( شکل )

 هگزان( –دهد؟ چرا؟  ) آب را در کدام حالل نشان می

25/0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 

 

 بسمه تعالی

 



65 

 

  
 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد هاشمی نژاد -طراح سوال : سرکار خانم ميلحه خباز

 دبيرستان بانوان قفلی  -7ناحيه

 نمره دارد( سوًاالت )پاسخ نامه ردیف

4 

 با توجه به جدول به سواالت زیر پاسخ دهيد:           

 الف( مقادیر مربوط به عالمت سوال را محاسبه کنيد.

 شعاع یون چگالی بار
انرژي شبکه در 

  𝐂𝐥کنار یون 

ویژگی                    

    

کاتيون              
3- 01× 5/7  X 707 ؟ 

 Y 787 97 ؟

 سدیم و کدام پتاسيم است؟ yو  xهاي ب(کدام از یون

 (2488 -689-751تواند باشد. چرا؟ )کدام یك از اعداد پيشنهادي می Na2Oپ(انرژي شبکه براي 

75/0 

5 

 ولت نياز است. 0/0به نيروي الکتروموتوري  Aبراي آبکاري یك جسم توسط فلز 

 گيرد؟     براي آبکاري، در کدام قطب سلول قرار می Aفلز الف(

هاي زیر مناسب درصد باشد، کداميك از سلول 91 گالوانی اگر بازده توليد نيروي الکتروموتوري هر سلولب( 

 ( Zn-Cu  ،Fe-Agسلول گالوانی  است؟                     )

E
1
 (Zn

2+
 / Zn) = - 1/76 V ,  E

1
 (Ag

0+
/ Ag) = 1/83 V 

E
1
 (Cu

2+
 / Cu) = +1/34 V ,  E

1
 (Fe

2+
/ Fe) = - 1/41 V  

25/0 

6 

  الف( یك کاربرد از الماس و یك کاربرد از گرافيت بنویسيد. 

 هاي زیر گشتاور دوقطبی صفر ندارد؟دو ترکيب، مشخص کنيد کدام یك از مولکول رسم ساختار لوویسب( با 

 چرا؟

a) SO3                                                                   b)  CHCl3 

دار در ترکيب زیر، توضيح دهيد چرا عدد اکسایش این اتم در هاي کربن ستارهبا تعيين عدد اکسایش اتم پ(

 ترکيب متفاوت است؟

 

 

 

25/2 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس :   

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد هاشمی نژاد -سوال : سرکار خانم ميلحه خباز طراح

 دبيرستان بانوان قفلی  -7ناحيه

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

7 

  با توجه به نمودارهاي داده شده، به سواالت زیر پاسخ دهيد:

 ي نشان دهنده bو  aآ( در شکل )الف( هر کدام از حروف 

 چه کميتی هستند؟

 یکسان سرعت کدام واکنش بيشتر است؟چرا؟ در دمايب( 

 پ( واکنش )ب( گرماده است یا گرماگير؟

25/0 

8 

  است.(            25 ℃جدول زیر را کامل کنيد: )دما 

 pH [-OH] [+H] (mol/L)غلظت محلول نام محلول

12/1 (HF) هيدروفلوریك اسيد   5-01    

  02    (Ba(OH)2)باریم هيدروکسيد 

75/1 

9 

  دهد.شکل زیر سلول سوختی را نشان می

 ب( کاتد و آند را مشخص کنيد؟           الف( سلول سوختی، چه نوع سلولی است؟

 چيست؟ Xي خروجی پ( ماده

0 

01 

  است.ي بسته در دماي معين در یك سامانه SO3مول گاز  6

2SO3 (g)  2SO2(g) + O2(g)               k=3 mol/L      

 کند؟ چرا؟افزایش حجم، تعادل را به چه سمتی جابحایی میالف( 

 باشد، حجم ظرف چند ليتر است. 5/7هاي موجود در ظرف برابر ب( اگر در هنگام تعادل مجموع مول

2 

00 

 )  هاي داده شده، به سواالت پاسخ دهيد:واکنشبا توجه به نيم

a) O2(g) + 4 𝑯 (aq) + 4𝒆  → 2H2O (l)                                     E1
= + 0/23  V 

b) O2(g) +2 H2O (l) + 4𝒆  → ……. )aq(                                    E
1
= +1/41   V  

c) 𝐂𝐮𝟐  (aq) + 2𝒆  → Cu)s(                                                      E1
 = +1/34  V 

d) 2𝐇  (aq) + 2𝒆  → H2 (g)                                                      E1
 = 1/11     V 

 را کامل کنيد. b الف( نيم واکنش

تر ب( در شهرهاي صنعتی غلظت اکسيدهاي نيتروژن در هوا زیاد است. چرا خوردگی آهن در این شهرها راحت

 افتد؟ چرا؟حاوي آب ليمو واکنشی اتفاق میپ( آیا در ظرف مسی سرباز                  افتد؟اتفاق می

75/0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 

 بسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 طراح سوال :  97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد هاشمی نژاد -طراح سوال : سرکار خانم ميلحه خباز

 دبيرستان بانوان قفلی  -7ناحيه

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

02 

HB  وHA  گرم از  02دو اسيد ضعيف هستند. اگرHB  گرم  8وHA  ،جداگانه در یك ليتر آب حل شوندpH  دو

 گرم بر مول است.( HB=051و  HA=51محلول برابر خواهد شد. )جرم مولی 

 الف( کدام اسيد قویتر است؟ 

[ 𝐇]ب( اگر غلظت   𝟏𝟎 𝟒 𝒎𝒐𝒍 𝑳  ،ثابت یونش اسيد باشدHA .را محاسبه کنيد 

2 

03 

 2گرم بر مول را در  011به جرم مولی  HAچند گرم اسيد  =pH 3ي یك محلول با باتوجه به شکل براي تهيه

 کند.(ليتر آب حل کنيم؟ )در اثر حل شدن اسيد، حجم آب تغيير نمی

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 21 جمع نمره  «««                                      باشيد.  یّدموفّق و مؤ»»»  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 3تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد هاشمی نژاد -طراح سوال : سرکار خانم ميلحه خباز

 دبيرستان بانوان قفلی  -7ناحيه

 نمره پاسخ نامه  ردیف

 b  (25/1.) 0(              تa (25/1 )( پ               b  (25/1)( ب                   b  (25/1)الف(  0

2 

 (25/1(  همواره رسانایی الکتریکی محلول یك اسيد قوي از اسيد ضعيف بيشتر نيست. )25/1الف( نادرست )

 (25/1ي از سيليس هستند. )( کوارتز و ماسه هر دو نمونه25/1ب( نادرست )

 (25/1پ( درست )

 (25/1پرمنگنات نقش اکسنده دارد.)  ( در واکنش توليد ترفتاليك اسيد از پارازایلن، پتاسيم25/1ت( نادرست )

75/0 

3 

 (25/1)و آلومينيم  (25/1)ب( سدیم هيدروکسيد     (25/1)هاي خورنده الف( پاک کننده

 (25/1)( زیرا حالل ناقطبی است 25/1پ( هگزان )

25/0 

4 

 شعاع یون چگالی بار
 انرژي شبکه 

در کنار یون 
𝐂𝐥  

ویژگی          

              

          

 کاتيون
3- 01× 5/7  (25/1 )033  707 X 

3-01 × 13/0 

(25/1)  

97 
787 Y 

 (5/1)الف( 

 (25/1)سدیم  yو ( 25/1)پتاسيم  xب( 

 (. 25/1است )  𝐂𝐥بيشتر از   𝐎𝟐(. و بار آنيون 25/1زیرا کاتيون سدیم مشترک ) -(25/1)( 2488)پ( 

75/0 

5 

Ecell= Eب( ٍ                                               (25/1)الف( قطب منفی 
1
 cathod - E

1
anod                                 

         

 emf (Fe-Ag) = 1/83- (-1/4) =0/23  V             (25/1)            𝟏 𝟐𝟑  
𝟗𝟎

𝟏𝟎𝟎
 𝟏 𝟏  𝑽                

(25/1)          

 emf(Zn-Cu) = 1/34 – (-1/76) = 0/0  V       (25/1)                𝟏 𝟏  
𝟗𝟎

𝟏𝟎𝟎
 𝟎 𝟗𝟗   𝑽             

(25/1 )  

25/0 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 3تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد هاشمی نژاد -طراح سوال : سرکار خانم ميلحه خباز

 دبيرستان بانوان قفلی  -7ناحيه

 نمره پاسخ نامه  ردیف

6 

 (25/1)کاربردگرافيت: مغز مداد                  (25/1)یا ابزار برش شيشه  الف( کاربرد الماس: مته

  (25/1)هاي کناري در این ترکيب یکسان نيست.   زیرا اتم (25/1)ب( کلروفرم 

 

(28/3)                                     (28/3)                   

 

 

         (25/1)هاي اطراف دو کربن متفاوت هستند.   زیرا اتمپ( 

 (28/3)هر کدام                                                               

 

 

25/2 

 

7 

 (25/1)آنتالپی  b               (25/1)سازي  انرژي فعال  aآ( 

 (25/1)پ( گرماده                          (25/1)سازي کمتري دارد ، زیرا انرژي فعال (25/1)ب ب( قسمت 

25/0 

8 

غلظت  نام محلول

 (mol/L)محلول

[H+] [OH-] pH 

12/1 (HF) هيدروفلوریك اسيد   5-01  9- 01 (25/1)   

3- 01 × 5 (25/1) (Ba(OH)2)باریم هيدروکسيد    2-01 (25/1)  02  

75/1 

9 

               (25/1)کاتد= گاز اکسيژن                (25/1)ب( آند= گاز هيروژن                (25/1)الف( سلول گالوانی   

        (25/1) H2O       )پ  

0 

01 

( و تعادل 25/1شود )زیرا با افزایش حجم ظرف، فشار گاز کم می -(25/1الف( به سمت محصوالت ) یا راست( ) 

 (.25/1شوند )هاي گازي بيشتر جابجا میگازي به سمت مول

2x + x=7/5 mol             (25/1) + (2x-6)=مجموع مولهاي تعادلی                    x= 0/5 mol          )ب

                      (25/1)              

𝑲  
 𝑺𝑶𝟐]

𝟐 𝑶𝟐]

 𝑺𝑶𝟑]𝟐 
           ⇒     𝟑  

 
𝟐 𝟏 𝟓

𝑽
 
𝟐
 
𝟏 𝟓

𝑽
]

 
𝟔 𝟐 𝟏 𝟓

𝑽
]𝟐 

           ⇒    𝐕  𝟎 𝟓 𝐋              

                                                                     (25/1( .)25/1      )             (25/1) 

2 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 3تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد هاشمی نژاد -طراح سوال : سرکار خانم ميلحه خباز

 دبيرستان بانوان قفلی  -7ناحيه

 نمره پاسخ نامه  ردیف

00 

O2(g) +2 H2O (l) + 4e    الف( 
-
 → …4OH

-
…. )aq(         (25/1 )   

پتانسيل کاهشی براي کاهش اکسيژن  ( و از طرفی25/1)کند ب( اکسيد نيتروژن با بخار آب در هوا توليد اسيد می

تر آهن اکسيد ( پس راحت25/1)( است.  1/34V+از محيط خنثی ) (25/1)( بيشتر 0/23V +در محيط اسيدي )

 شود.می

و خنثی بيشتر از پتانسيل کاهشی مس است  (، زیرا پتانسيل کاهشی اکسيژن در محيط اسيدي25/1پ( بله )

 (  25/1شود. )( بنابراین اکسيژن توانایی اکسایش مس را دارد و واکنش انجام می25/1)

75/0 

02 

𝟏𝟐𝒈 𝑯𝑩  
𝟏𝒎𝒐𝒍

𝟏𝟓𝟎 𝒈
 𝟎 𝟎𝟖   𝒎𝒐𝒍 𝑯𝑩     (25/1)                  𝑯𝑩]  

 𝟎 𝟎𝟖  𝒎𝒐𝒍

𝟏 𝑳
 𝟎 𝟎𝟖 𝒎𝒐𝒍 𝑳 

   (25/1)   

 

𝟖𝒈 𝑯𝑨  
𝟏𝒎𝒐𝒍

𝟓𝟎 𝒈
 𝟎 𝟏𝟔  𝒎𝒐𝒍 𝑯𝑩(25/1      )                     𝑯𝑨]  

 𝟎 𝟏𝟔  𝒎𝒐𝒍

𝟏 𝑳
 𝟎 𝟏𝟔 𝒎𝒐𝒍 𝑳 

   (25/1) 

 HB    (25/1)الف( 

𝑲𝒂                                                                                      ب(  
 𝑯 ]  𝑨 ]

 𝑯𝑨]  𝑯 ]
  

𝟏𝟎 𝟒 𝟏𝟎 𝟒

𝟎 𝟏𝟔  𝟏𝟎 𝟒
 𝟔 𝟐𝟓 

𝟏𝟎 𝟖𝒎𝒐𝒍 𝑳 

                                                                                         (25/1(    )25/1(            )25/1) 

2 

03 

  pH= 3     [H
+
]=01-3

 mol/L         (25/1) 

∝ 
تعداد یونی شده

تعداد کل
 

𝟏

𝟖
   (25/1 )             ∝ 

 𝑯 ]

 𝑯𝑨]
 

𝟏𝟎 𝟑

 𝑯𝑨]
 

𝟏

𝟖
            (25/1 ) [HA]=8 × 01 

-3
 mol/L 

(25/1         ) 

𝒈 𝑯𝑨  𝟐𝑳  
𝟖 𝟏𝟎 𝟑 𝒎𝒐𝒍

𝟏 𝑳
 

𝟏𝟎𝟎 𝒈

𝟏𝒎𝒐𝒍
 𝟎 𝟖       𝒈   

                                                                                              (25/1(    .)25/1(  )25/1(   )25/1) 
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 21 جمع نمره
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