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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 
شهرستان  -قطب شهيد دهقان -طراح سوال : سرکار خانم زهره زارع

 تایباد

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

0 

 کامل کنيد.در هر قسمت متن داده شده را با انتخاب گزینه ي درست 

 الف. چربی ها مخلوطی از اسيدهاي چرب و )الکل/استر( هاي بلند زنجير هستند.

دار( ب. براي اینکه صابون افزایش خاصيت ميکروب کشی و ضدعفونی داشته باشد به آن ترکيبات )کلردار/گوگرد

 اضافه می شود.

خالص )بيشتر/کمتر( باشد، آن ماده در  ج. مطابق یك قاعده کلی، هرچه تفاوت بين نقطه ذوب و جوش یك ماده ي

گستره ي دمایی )کمتري/بيشتري( به حالت مایع بوده و نيروهاي جاذبه ميان ذره هاي سازنده ي مایع قوي تر 

 است.

 د. در ساختار یك جامد )کوواالنسی/مولکولی( ميان )همه/شمارمعينی از( اتم ها پيوندهاي اشتراکی وجود دارد.

5/0 

2 

 درستی هر یك از عبارت هاي زیر را با دليل مشخص کنيد.درستی یا نا

 بدست می آید. ( در آب محلولی با الف. با حل شدن سدیم اکسيد )

 پایداري سيليس از سيليسيم خالص کمتر است. ب. 

 شيرینی هایی مانند آب قند است.ي مولکول هاي آب، پاک کننده ي مناسبی براي لکه  ج.

 خورشيد منبعی تجدیدناپذیر است که انرژي خود را با پرتوهاي الکترومغناطيسی به سوي ما گسيل می دارد. د. 

2 

3 

 با توجه به فرمول ساختاري داده شده به سئواالت پاسخ دهيد.

 الف. بخش هاي آب دوست و آب گریز آن را مشخص کنيد.

 جزو کدام نوع از پاک کننده ها می باشد؟ ب. ساختار داده شده

  ج. چربی ها به کدام بخش از پاک کننده می چسبند؟ )با دليل(

5/0 

4 

 تعيين کنيدالف. عدد اکسایش کربن ستاره دار و عدد اکسایش نيتروژن را 

 ب. گونه ي اکسنده و کاهنده را در واکنش زیر مشخص کنيد.

 

 

0 

 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 
شهرستان  -قطب شهيد دهقان -طراح سوال : سرکار خانم زهره زارع

 تایباد

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

5 

 شکل زیر یك سلول الکتروليتی را نشان می دهد که در آبکاري استفاده می شود.

 خورده می شود؟الف. کدام فلز به تدریج 

 

 ب. تيغه ي مس نقش کدام الکترود را دارد؟

 ج. نيم واکنش هاي آندي و کاتدي این فرایند را بنویسيد.

 (یا  د. از کدام نمك می توانيم بعنوان الکتروليت استفاده کنيم؟ )

5/0 

6 

 از تغييرات زیر تعادل در چه سمتی جابجا می شود؟ )با دليل( در واکنش زیر با اعمال هر یك

 

 الف. افزایش دما

 ب. کاهش حجم

0 

7 

و در دیگري یك  دو ظرف یك ليتري آب را در نظر بگيرید که در یکی از آنها یك مول هيدروکلریك اسيد 

 حل کرده ایم. مول هيدروفلوئوریك اسيد 

 الف. انتظار دارید کدام محلول رساناي بهتري براي جریان الکتریکی باشد؟ چرا؟

 ب. در ظرف کدام محلول، مولکول هاي حل شده وجود دارد؟

0 

8 

آمونياک به روش هابر بر طبق واکنش روبرو توليد می شود: 

 

 چه تأثيري بر توليد آمونياک دارد؟ الف. خارج کردن 

 ب. با وجود گرماده بودن این واکنش، چرا این فرایند را در دماهاي باال انجام می دهند؟

موالر  0/1برابر  موالر و غلظت در حال تعادل  12/1برابر  ج. اگر در واکنش باال غلظت در حال تعادل 

 باشد. مقدار ثابت تعادل  بر حسب مول بر ليتر را بدست آورید.

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 
شهرستان  -قطب شهيد دهقان -طراح سوال : سرکار خانم زهره زارع

 تایباد

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

9 

 با توجه به شکل روبرو به سئواالت پاسخ دهيد.

 الف. در محل خراش کدام فلز اکسایش می یابد؟

 ب. نيم واکنش کاتدي را بنویسيد.

 غذایی از این آلياژ استفاده کرد؟ چرا؟ج. آیا می توان براي نگهداري مواد 

5/0 

01 

 دليل عبارت هاي زیر را بنویسيد.

 الف. نقش فلز ليتيم در ساخت باتري پررنگ است.

 ب. در فرایند برقکافت سدیم کلرید در سلول دانز، به آن مقداري کلسيم کلرید اضافه می کنند.

 جوش شيرین می افزایند.ج. براي افزایش قدرت پاک کردن چربی ها به شوینده ها 

د. آالیندگی گازهاي خروجی از اگزوز خودروها در هنگام روشن شدن و گرم شدن خودروها بيشتر 

 است.

2 

00 

 مول بر ليتر باشد. 116/1( برابر اگر غلظت یون هيدرونيوم در محلول استيك اسيد )

 آب را بنویسيد. الف. معادله مربوط به یونش این اسيد در

موالر باشد، ثابت یونش این اسيد را  12/1ب. اگر غلظت تعادل استيك اسيد در این محلول 

 حساب کنيد.

0 

02 PH  0 % را محاسبه کنيد.2/1( با درصد یونش مول بر ليتر هيدورسيانيك اسيد ) 15/1محلول 

03 

( را نشان می دهد، با توجه ( و اتين )SCOمولکول هاي کربونيل سولفيد)شکل هاي مقابل، نقشه ي پتانسيل 

 به آن گشتاور دو قطبی کدام مولکول برابر با صفر است؟ چرا؟

 

 

 

 

1 

 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 
شهرستان  -قطب شهيد دهقان -زارعطراح سوال : سرکار خانم زهره 

 تایباد

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

04 

 به پرسش هاي زیر درباره ي بطري آب پاسخ دهيد.

 ی شود؟ نام تجاري این پليمر چيستالف. بطري آب از چه پليمري ساخته م

 ب. ساختار مونومرهاي سازنده ي این پليمر را رسم کنيد.

0 

05 

 با یکدیگر مقایسه کنيد. موارد زیر را

 (الف. نقطه ي ذوب )

 (ب. آنتالپی فروپاشی )

0 

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

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی

 



018 

 

 

  

 720  مدت امتحان : صبح 8شروع :ساعت  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 
شهرستان  -قطب شهيد دهقان -طراح سوال : سرکار خانم زهره زارع

 تایباد

 نمره پاسخ نامه  ردیف

 5/0 همه  –بيشتري              د. کواالنسی  –. الف. استر                    ب. کلردار                   ج. بيشتر 0 0

2 

 می باشد. اکسيد فلزها در آب خاصيت بازي دارد و  –. الف. نادرست 2

بيشتر است. در نتيجه در فرایند تشکيل جامد از ميانگين آنتالپی پيند آنتالپی پيوند  –ب. نادرست  

گرماي بيشتري نسبت به فرایند تشکيل جامد کوواالنسی سلسيم خالص آزاد و ( از اتم هاي کواالنسی )

 بنابراین پایداري سيليس از سيلسيم خالص بيشتر است. –می شود 

زیرا آب قند داراي مولکول هاي قطبی است و با آب پيوند هيدروژنی برقرار می کند و در سرتاسر آن  –ج. درست 

 پخش می شود.

خورشيد منبعی تجدیدپذیر است که انرژي خود را با پرتوهاي الکترومغناطيسی به سوي ما گسيل می  –د. نادرست 

 کند.

2 

3 

 . الف.3

 

 ب. پاک کننده غيرصابونی

ج. به بخش آب گریز می چسبند. زیرا بخش آب گریز پاک کننده ناقطبی بوده و چربی نيز ناقطبی است. و شبيه در 

 شود.شبيه حل می

5/0 

4 

  C+ = عدد اکسایش N                       0= عدد اکسایش  -3. الف. 4

  اکسنده:            HClب.    کاهنده :    
0 

5 

 . الف. فلز روي              ب. کاتد5

 د. از نمك             ج.                        
2 

6 

 . الف. واکنش گرماده است. و با افزایش دما، تعادل در جهت مصرف گرما یعنی در جهت برگشت جابجا می شود.6

یعنی کاهش حجم سبب می شود که تعادل به سمتی که  –ب. براثر کاهش حجم در جهت رفت پيش می رود 

 تعداد مول هاي گازي کمتري دارد پيش رود.

0 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 

 بسمه تعالی

 

 آند
 کاتد
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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 
شهرستان  -قطب شهيد دهقان -طراح سوال : سرکار خانم زهره زارع

 تایباد

 نمره پاسخ نامه  ردیف

7 

بصورت یونی حل می شود و غلظت آنيون ها و کاتيون ها  HCl. الف. ظرفی که حاوي هيدروکلریك است. زیرا 7

 بيشتر است.

 HFب. ظرف حاوي 

0 

8 

 موجب جابجایی تعادل در جهت برگشت و در نتيجه کاهش فراورده می شود.. الف. خارج کردن 8

 ب. افزایش دما سرعت واکنش را زیاد می کند.    

              ج.      

 پيشرفت واکنش

2 

9 

 . الف. فلزي روي9

 ب.    

و فاسد  مواد غذاییداخلبهورود کاتيونباعثدهند ومیواکنشمواد خوراکی با فلز رويزیرا اسيدهاي–ج. خير

 شدن آنها می شود.

5/0 

01 

 را دارد. . الف. زیرا ليتيم در ميان فلزها کمترین چگالی و 01

پایين می آورد. و باعث می شود که انرژي کمتري در فرایند ذوب ب. زیرا دماي سدیم کلرید را تا حدود 

 مصرف شود.

دليل که جوش شيرین خاصيت بازي دارد. با افزایش خاصيت بازي شوینده ها می توان قدرت پاک  ج. به این

 کردن چربی را افزایش داد.

د. براي عملکرد بهينه مبدل هاي کاتاليستی نياز به گرما و انرژي باالیی وجود دارد اما در هنگام شروع کار خودرو، 

 هاي کاتاليستی به درستی کار نمی کنند. دماي موتور پایين است و به همين دليل مبدل

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 
شهرستان  -قطب شهيد دهقان -طراح سوال : سرکار خانم زهره زارع

 تایباد

 نمره پاسخ نامه  ردیف

00 

00                                                                       .   

 )الف

                                                       

 )ب

0 

02 

02                               .

 

                                     

0 

03 
زیرا توزیع بار الکتریکی اطراف دو اتم کربن و دو اتم هيدروژن اتين مشابه است، بعبارت دیگر توزیع  –. اتين 03

 بار الکتریکی در این مولکول متقارن بوده و در نتيجه گشتاور دو قطبی آن برابر با صفر است.
0 

04 

 ب.                PET –. الف. پلی اتيلن ترفتاالت 04

 ج. 
0 

05 

زیرا بار الکتریکی کاتيون و آنيون )بيشتر باشد، آنتالپی فروپاشی بيشتر و نيروهاي جاذبه بين  – MgO. الف. 05

 یون هاي تشکيل دهنده بيشتر است.

 MgO= مجموع بار       

 MgF= مجموع بار       

 و آنتالپی فروپاشی با شعاع یونی رابطه ي عکس دارد. است  بيشتر از  شعاع یونی  – KFب. 

0 

 21 جمع نمره

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی


