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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 برونسی  –طراح سوال : جناب آقاي حسين یعقوبی 

 دبيرستان اتحاد -شهرستان رشتخوار

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

0 

 با استفاده از کلمات داخل کادر جاهاي خالی را در عبارات زیر پر کنيد 

 کاتيون ها  –نيروهاي بين مولکولی  -بيشتر   –الکترون هاي ظرفيت  –کمتر  –آنيون ها 

آ( در یون هاي با بار یکسان ، هر چه شعاع بزرگتر باشد چگالی بار ................ و انرژي الزم براي شکستن شبکه 

 بلوري حاوي این یون ها ............... خواهد بود 

 لی همانند چگالی و دماي جوش به .................... بستگی دارند .ب(رفتار هاي فيزیکی مواد مولکو

پ( در یك سلول الکتروشيميایی ..................... از نيم سلول آند به کاتد و .................... از نيم سلول کاتد به آند 

 با گذار از دیواره متخلخل مهاجرت می کنند .

 

0,25 

2 

 ارت هاي زیر را تعيين کرده و در صورت نادرستی ، علت یا شکل آن را بنویسيد . درستی یا نادرستی عب

 آ( اسيد ها بر مبناي غلظت به اسيد هاي قوي و ضعيف دسته بندي می شوند .

 ب(در ساخت پروانه کشتی هاي اقيانوس پيما از تيتانيم به جاي فوالد استفاده می شود .

 رسانایی الکتریکی باالیی دارند .پ( محلول اسيد هاي ضعيف در آب ، 

 

0,5 

3 

 جدول زیر را کامل کنيد . 

 شربت معده رنگ پوششی  آب نمك ویژگی       ماده

 نور را پخش می کند  ........................ نور را عبور می دهد  رفتار در برابر نور

 ناهمگن ................. همگن همگن بودن

 ................. پایدار .................. پایداري 

 .................. ...................... یون ها و مولکول ها  ذره هاي سازنده 
 

 

 

0,5 

 

4 

 براي موارد زیر دليل بياورید . 

 آ( کلوئيد ها نور را به خوبی پخش می کنند .

 ب(صابون ها هم در آب و هم در چربی حل می شوند .

 حلبی نسبت به آهن گالوانيزه پس از خراش زودتر دچار خوردگی می شود . پ(

 

0,5 

 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  خانوادگی :نام و نام 

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 –قطب شهيد برونسی  –طراح سوال : جناب آقاي حسين یعقوبی 

 دبيرستان اتحاد -شهرستان رشتخوار

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

5 

 آ(معادله شيميایی واکنش هر یك از اکسيد هاي زیر  را با آب نوشته و موازنه کنيد . 

 در هر یك از این محلول ها چه رنگی خواهد داشت ؟pHب(کاغذ 

𝟏 𝑵𝟐𝑶𝟓 𝑺                           𝟐 𝑲𝟐𝑶 𝑺  

2 

6 

𝑯𝟐 𝒈   𝑰𝟐 𝒈 ↔  𝟐𝑯𝑰 𝒈     

وارد شده است . پس از برقراري   𝑰𝟐 𝒈مول  4/1و   𝑯𝟐 𝒈مول  6/1در دماي معين ،  0Lدر ظرفی به حجم 

  در ظرف باقی می ماند . ثابت تعادل واکنش را در این دما به دست آورید .  𝑯𝟐 𝒈مول  3/1تعادل زیر 

0 

7 

→ 𝐻2𝑆𝑂4 𝑎𝑞 آ  𝐻   𝑎𝑞  ⋯…… 𝑎𝑞  

…… پ    𝑎𝑞 ↔  𝑁𝐻4
   𝑎𝑞  𝑂𝐻  𝑎𝑞  

 جاهای خالی را در واکنش پر کنید 

 

0 

8 

 ( پاسخ دهيد . 2( و )0با توجه به شکل سلول اي الکتروشيميایی )

 

 

 

 

 

 

 ( را بنویسيد.2آ( نيم واکنش آندي سلول )

 بهتر اکسيد می شوند ؟ چرا ؟ B و  Aب( کدام یك از فلز هاي 

یك سلول گالوانی بسازیم ، نيم واکنش هاي آندي و کاتدي این   B و  Aفلز  پ( اگر بخواهيم با استفاده از دو 

 سلول را بنویسيد .

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 برونسی  –طراح سوال : جناب آقاي حسين یعقوبی 

 دبيرستان اتحاد -شهرستان رشتخوار

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

9 
𝑀𝑔 𝑠  2𝐻𝐶𝐿 𝑎𝑞 →  𝑀𝑔𝐶𝐿2  𝑎𝑞  𝐻2 𝑎𝑞  

   عدد اکسایش گونه ها در واکنش روبرو را تعیین کنید .تغییر 

1 

01 

 شکل مقابل فرایند استخراج آلومينيم به روش هال را نشان می دهد . 

 

 

 0الکتروليتی( انجام می شود ؟ چرا ؟ -آ( این فرایند در چه نوع سلولی )گالوانی 

 کدام قطب باتري است ؟ دليل بنویسيد . Aب( قسمت نشان داده شده روي شکا با حرف 

 پ( واکنش کلی این سلول را بنویسيد .

0,5 

00 

𝟖𝟖𝟎,𝟕𝟓𝟎,𝟔𝟒𝟎 𝒌𝒋 𝒎𝒐𝒍 𝟏 

کيلوژول بر مول است . با دليل بنویسيد  689و  787به ترتيب   , KBr(s), 𝑳𝒊𝑪𝑳 𝒔   آنتالپی فروپاشی شبکه بلور 

 نسبت داد ؟ 𝑵𝒂𝑩𝒓کدام یك از اعداد روبرو را می توان به 

 

0 

02 

 با توجه به جدول روبرو به سواالت پاسخ دهيد . 

 (pmشعاع ) آنيون (pmشعاع ) کاتيون

𝑴𝒈𝟐  78 𝑭  033 

𝑪𝒂𝟐  016 𝑪𝒍  080 

𝑺𝒓𝟐  027 𝑩𝒓  095 

𝑩𝒂𝟐  043 𝑰  221 

 محاسبه کنيد .  𝑪𝒂𝟐آ( نسبت بار به شعاع را براي یون 

 ب( چگالی بار کدام کاتيون کمتر و کدام یك بيشتر است ؟ چرا ؟

فروپاشی را داشته باشد . )دليل پ( با توجه به اطالعات جدول ، فرمول ترکيب یونی را بنویسيد که کمترین آنتالپی 

 بنویسيد(

 را با هم مقایسه کنيد . 𝑪𝒂𝑭𝟐و  𝑪𝒂𝑪𝑰𝟐ت( آنتالپی فروپاشی 

0,75 

 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 برونسی  –طراح سوال : جناب آقاي حسين یعقوبی 

 دبيرستان اتحاد -شهرستان رشتخوار

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

03 

𝑨𝟐 𝒈   𝑩𝟐 𝒈 ↔  𝟐𝑨𝑩 𝒈     ∆𝑯  𝟓𝟎𝒌𝒋 

  باشد با توجه به اطالعات داده شده ، به پرسش ها پاسخ دهيد . 81KJاگر انرژي فعال سازي واکنش زیر 

 پيشرفت واکنش این واکنش رسم کنيد . –آ( نمودار انرژي 

 اثري بر مقدار فراورده توليد شده دارد ؟ چرا ؟ب( تغيير حجم ظرف )تغيير فشار( چه 

 پ( دما را چگونه تغيير دهيم تا بازده محصول افزایش یابد ؟ پاسخ خود را توضيح دهيد .

2 

04 

نمودار روبرو ، درصد مولی فراورده یك واکنش تعادلی را در فشار ثابت نشان می دهد ، با توجه به آن به پرسش ها 

 پاسخ دهيد . 

 

 

 

 

 عالمت آنتالپی این واکنش را تعيين کنيد . )با ذکر دليل(آ( 

ب( اگر مخلوط تعادلی این واکنش را وارد ظرفی با حجم کوچك تر کنيم ، درصد فراورده افزایش می یابد . پيش 

 بينی می کنيد تعداد مول گازي در فراورده ها بيشتر است یا واکنش دهنده ها ؟ )با ذکر دليل(

0 

 21 جمع نمره  «««                                      باشيد.  یّدمؤموفّق و »»»  

 

 

 

 

 

   

 

 

 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 برونسی  –طراح سوال : جناب آقاي حسين یعقوبی 

 دبيرستان اتحاد -شهرستان رشتخوار

 نمره پاسخ نامه  ردیف

  (1,25آنيون ها )هر مورد   –کمتر                 ب(نيروهاي بين مولکولی               پ( کاتيون ها  –آ( کمتر  0

2 

 اسيد ها بر مبناي یونش به اسيد هاي قوي و ضعيف دسته بندي می شوند . –آ( نادرست 

 ب( درست 

یونش اسيدهاي ضعيف بسيار کم بوده و به همين دليل شمار یون ها در محلول آنها کم بوده و  –پ( نادرست 

 (1,5رساناي ضعيف جریان برق هستند . )هر مورد  

 

3 

 شربت معده رنگ پوششی آب نمك ویژگی ماده

  نور را پخش می کند  

  ناهمگن  

   پایدار 

 ناپایدار توده هاي مولکولی  

ماده ذرات ریز     

 (1,25)هر مورد  

 

 

4 

آ( ذرات تشکيل دهنده کلوئيدها ، توده هاي مولکولی با اندازه هاي بزرگ هستند ، به همين دليل نور را به خوبی 

 پخش می کنند .

 ب( صابون ها داراي دو سر قطبی و ناقطبی هستند . به همين دليل در آب و چربی به خوبی حل می شوند .

گالوانيزه فلز روي نسبت به آهن ، کاهنده قوي تري است و از آن در برابر خوردگی محافظت می کند اما پ( در آهن 

 (1,5در حلبی پس از خراش آهن خورده می شود . )هر مورد  

 

5 

𝑵𝟐𝑶𝟓 𝒔   𝑯𝟐𝑶 𝒍 → 𝟐𝑯𝑵𝑶𝟑 𝒂𝒒 → 𝟐𝑯  𝒂𝒒 →    𝟐𝑵𝑶 
𝟑 𝒂𝒒       

𝑲𝟐𝑶 𝒔   𝑯𝟐𝑶 𝒍 → 𝑲𝑶𝑯 𝒂𝒒 → 𝟐𝑲  𝒂𝒒 →    𝟐𝑶𝑯  𝒂𝒒       

 آبی رنگ 2قرمز رنگ و در محلول  0ب( در محلول 

 نمره 0نمره      ب:  0الف: 

 

 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 برونسی  –طراح سوال : جناب آقاي حسين یعقوبی 

 دبيرستان اتحاد -شهرستان رشتخوار

 نمره پاسخ نامه  ردیف

6 

 

 

 نمره ( 1)

 

 𝑯𝑺𝑶 آ(   7
  (1,25)هر مورد  𝑵𝑯𝟒𝑶𝑯پارازایلن       پ(  –ب( اتيلن گليکول        𝟒

8 

نیم واکنش آندی ∶ 𝑨 𝒔 →  𝑨𝟐   𝐚𝐪   𝟐𝒆   

نیم واکنش کاتدی ∶ 𝑩𝟑   𝐚𝐪   𝟑𝒆 → 𝑩 𝒔   

𝑩 𝒔 → 𝑩𝟑  𝒂𝒒   𝟑𝒆     )آ 

منفی  Bفاز   𝑬𝟎از  Aفاز  𝑬𝟎( عدد بزرگتر است ؛ پس 0براي سلول ) emfکاتد در هر دو شکل نقره است .  aب( 

 تر است .

 نقش کاتد را خواهد داشت . Bکاهنده قوي تري است ، پس  Aپ( از قسمت قبل می دانيم که 

 نمره( 0پ:         1,5ب:        1,5)الف : 

 

9 

 

 

 

 (1,5)هر مورد  
 

 

 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 برونسی  –طراح سوال : جناب آقاي حسين یعقوبی 

 دبيرستان اتحاد -شهرستان رشتخوار

 نمره پاسخ نامه  ردیف

01 

این واکنش به طور طبیعی انجام نمی شود و برای انجام شدن آن نیاز به انرژی الکتریکی  –آ(الکترولیتی 

 ب( قطب مثبت ، چون در سلول الکترولیتی آند به قطب مثبت وصل می شود .        دارد .

→ 2𝐴𝐿2𝑂0 𝑠  0𝐶 𝑠پ(      4𝐴𝑙  𝑙   0𝐶𝑂2 𝑔 (    3.8هر مورد )نمره 

 

00 

دارد ؛   𝐶𝑙نیز چگالی بار کمتری از   𝐵𝑟است و   𝐿𝑖و کمتر از   𝐾بیشتر از    𝑁𝑎چگالی بار  -983

 نمره( 5)بیشتر است .  KBrکمتر و از  LiClاز  NaBrپس آنتالپی فروپاشی 

 

02 

 

 

𝟐آ(    

𝟏𝟎𝟔
 

𝟏

𝟖𝟖
  𝟏𝟎 𝟐 

بيشترین و    𝑴𝒈𝟐است ؛ پس هر چه شعاع کمتر ، چگالی بار بيشتر است و برعکس ،  2ب( بار همه کاتيون ها +

𝑩𝒂𝟐   . کمترین چگالی بار را دارند 

کمترین آنتالپی فرو پاشی را دارد ، چون هر دو یون کمترین چگالی بار را در بين کاتيون ها و آنيون ها  𝑩𝒂𝑰𝟐پ( 

𝑪𝒂𝑪𝒍𝟐ت(       دارند .    𝑪𝒂𝑭𝟐 

 نمره( 1,5ت:       1,75نمره        پ    1,5ب        1,75)الف: 

 

03 

 است پس واکنش گرما گير است . 𝐇∆>1آ( چون 

 چون تعداد مول گازها در دو سمت واکنش برابر است . –ب( تاثيري ندارد 

 چون واکنش گرما گير است با افزایش دما در جهت رفت پيش می رود  –پ( افزایش دما 

 (1,75پ:          1,75نمره       ب:  1,5)الف : 

 

04 

عدم توزیع یکنواخت بار در این مولکول نشان دهنده ناجور هسته بودن این مولکول است ؛ پس در  –( 2آ( شکل)

 آب بهتر حل می شود .

( قطبی است ؛ در نتيجه نيروهاي بين مولکولی آن قوي تر بوده و نقطه جوش 2مولکول شکل) –( 2ب( شکل)

 نمره( 1,5نمره           ب:  1,5)آ :     باالتري دارد .

 

 21 جمع نمره

 

 بسمه تعالی

 


