
76 

 

  
 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 دهقان – عليزادهفاطمه طراح سوال : سرکارخانم 

  الزهرا)س(دبيرستان  -شهرستان باخرز

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

0 

   مشخص کنيد .« غ»یا «  ص»درستی یا نادرستی عبارات زیر را با نوشتن 

قادر باشد فلز مس را از محلول ابی داراي یونهاي مس خار)ج کند، قدرت کاهندگی آن بيشتر از   Mاگر فلز الف(  

  .فلز مس است.

  .می باشد. 7بيشتر از   PHدر آب  داراي     N2O5محلول حاصل از  حل شدن ب(  

محلول زیاد  می نقره  با گذشت زمان جرم الکترود کاتد کاهش می یابد و بار منفی -در سلول گالوانی رويپ( 

  .شود.

  .در یك واکنش شيميایی اغلب انرژي فعالسازي  از مجوع آنتالپی پيوندهاي واکنش دهنده ها  کمتر است. ت(

ث( در استخراج  فلز  آلومينيوم به روش هال یون هاي اکسيد جذب اند گرافيتی شده وبا توليد اکسيژن از سلول 

  .خارج می شوند.

25/1  

2 

 جاهاي خالی را باکلمه مناسب پر کنيد. 

 الف(  .....تك الیه اي ازگرافيت است که ض خامت کم آن سبب شفافيت و انعطاف پذیري آن شده است.

 ب(  مال ک و معيار اصلی مقایسه قدرت اسيدي...................است که فقط به ...............بستگی دارد. 

 .پالستيکی به کار می رود ..................نام داردپ( پليمري که در تهيه بطري 

ت(  ..................آلياژ تيتانيوم با نيکل است که به عنوان آلياژ هوشمند در ساخت  فرآورده هاي صنعتی و پزشکی 

 به کار می رود.

 افزایند. می .............. هاي نمك آنها به پا کننده هاي صابونی در آب سخت، کنندگی پاک قدرت افزایش ث( براي

5/1  

3 

 در هر مورد  زیر  از دو واژه داده شده واژه مناسب را انتخاب کنيد. 

 ( می یابند. اکسایش / کاهش ( الکترون )گرفتن / دادن (  اکسنده هستند وبا )فلزها / نافلزها اغلب ) الف( 

  واکنش رفت از برگشت   بيشتر است.ب ( در واکنش هاي  ) گرماگير / گرما ده ( انرژي فعالسازي  

پ(  با افزایش عدد اتمی در یك دوره  از جدول دوره اي شعاع یون پایدار فلز ) کاهش / افزایش( و چگالی    بار 

 آن ) کاهش / افزایش(   می یابد.

 ت(  از ) سيليس/ سيليسيم کربيد(  در تهيه  سمباده استفاده  می شود.

 مخلوط هاي سوسپانسيون )همانند/ بر خالف( کلوئيدها نور را پخش می کنند. ث( 

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 
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 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

4 

 به سواالت زیر پاسخ دهيد 

چرا با اینکه گرافيت والماس هردو آلوتروپ هاي کربن هستند ، گرافيت رساناي جریان برق است  اما الماس  

 جریان برق را از خود عبور نمی دهد؟.    

(I) 

      چرا با وجود اینکه فرآیند هابر در توليد آمونياک گرماده است  آن را در  دماي باال انجام می دهند؟.

(II) 

 ماده توليد شده در آند و کاتد سلول دانز را بنویسيد..     

(III) 

5/0 

 

 

5 

 ترکيبات زیر را در مورد  خواسته شده داخل پرانتز با  یکدیگر مقایسه کنيد.) با ذکر دليل( 

 ) جهت گيري در ميدان الکتریکی(.       CO2و     NO2ب(            ) نقطه جوش( .      H2Sو    H2Oالف(  

 ) انرژي فروپاشی شبکه(.     KClو     Li Fت(           ) نقطه ذوب(.  MgOو         SiO2پ(  

 ( C=02  /O=06 /N=04 /H=0 /S= 32  gr.mol-0جر م مولی :)  ) عدد کئوردیناسيون(.      CsClو    NaClث( 

5/2 

6 

  مخلوط هاي آب و روغن و آب و سرکه است . تصاویر داده شده مربوط به

 الف( به کدام ظرف کمی صابون اضافه شده است ؟ چرا؟

 در کدام مخلوط قرمز می شود؟چرا؟  PHب( رنگ کاغذ 

 

 

 

 

 

 ادامه سواالت در صفحه بعد
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 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

7 

  با توجه به تعادالت داده شده،  جدول زیر را کامل کنيد.

شماره 

 واکنش

تاثير در  جابجایی تعادل تغيير اعمال شده واکنش

 kمقدار 

0 
 

 بی تاثير .……a… افزایش فشار

2 

 

 ......b............. ..........c....... افزایش حجم 

3 

 
 

……d……  در جهت

 برگشت.

.......e...... 

 

25/0 

 

 

 

 

 

 

 

8 
ميلی 211باید به  2/1(   با درصد تفکيك یونی   gr.mol-0    81   =M)    MOHبه تقریب چند گرم از باز ضعيف

 بدست آید؟  PH= 02ليتر آب اضافه شود  تا محلولی با 
5/0 

9 

چرا از مخلوط پودر آلومينيوم و سود براي باز کردن لوله ها و مسيرهایی که در اثر ایجاد رسوب و تجمع چربيها  

بسته شده اند استفاده می شود؟) ذکر دومورد الزامی است.(  ) فاطمه عليزاده/آموزشگاه الزهرا /آموزش و پرورش  

 شهرستان باخرز(

0 

01 
مول بر ليتر   باشد، مجموع غلظت یونها با  5/4 ×01 -4 و    13/1اگر درجه یونش و ثابت یونش نيترو اسييد 

 صرف نظر کردن از یونش مولکولهاي آب چند مول بر ليتر است؟
5/0 

00 

تجزیه شده در لحظه   HIليتر قرار داده ایم تا تعادل زیر برقرار شود .درصد   2را در ظرفی  به حجم   HIمول  8

 تعادل را  بدست آورید. 

 

0 

02 

𝑨 𝑩در واکنش  → 𝑪 𝑫         کيلوژول بر مول است، وانرژي آزاد 221تفاوت سد انرژي و واکنش دهنده ها

کيلوژول بر مول می باشد. اگر کاتاليزگر انرژي فعال سازي واکنش  رفت  041برابر   Cشده از تشکيل  یك مول  

   کاهش دهد،  انرژي فعالسازي برگشت چند کيلوژول خواهدبود؟  ٪21را به اندازه  

0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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03 

 شکل مقابل یك قطعه آهن را نشان می دهد که   

 پوشيده شده است.  Bبا الیه نازکی از فلز 

 آ(  در صنعت به این عمل چه می گویند؟

 می تواند باشد ؟ (Mg ،Cuکداميك از فلزهاي )   Bب( فلز 

 چرا؟ 

 

𝑴𝒈𝟐   𝒂𝒒  𝟐𝒆 → 𝑴𝒈 𝒔       𝑬𝟎= -2/37  

𝑪𝒖𝟐  𝒂𝒒  𝟐𝒆 → 𝑪𝒖 𝒔     𝑬𝟎  𝟎 𝟑𝟒  

0 

 

04 

𝑪𝒖𝟐    𝒂𝒒  𝟐𝒆 → 𝑪𝒖 𝒔     𝑬𝟎    𝟎 𝟑𝟒 

 با توجه به شکل  پاسخ دهيد.     𝑪𝒖⎜𝑪𝒖 𝑵𝑶𝟑 𝟐‖𝑨𝒈𝑵𝑶𝟑⎜𝑨𝒈در سلول گالوانی   

 

     .الف(  نقش دیواره بين دو محلول چيست؟

 جهت حرکت  چه یونهایی را مشخص می کنند؟ب(  فلش ها 

 آن را تعيين کنيد.   E1ج(  واکنش کلی  سلول را نوشته و 

                                          

 𝑨𝒈   𝒂𝒒  𝒆 → 𝑨𝒈 𝒔      𝑬𝟎  =+1/81 V 

                                 

2 

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

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی
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 نمره پاسخ نامه  ردیف

0 

 (           25/1(                                    پ( غ )25/1(                                    ب( غ )25/1الف( ص )

 (                                  25/1(                                         ث( غ)25/1ت(ص)

25/0 

2 

 (25/1دما) -(25/1(                              ب( ثابت یونش اسيدي )25/1الف( گرافن ) 

 (25/1ث( فسفات )               (         25/1(                ت( نيتينول)25/1پ( پلی اتيلن ترفتاالت)

5/0 

3 

 (25/1کاهش )  -(        25/1گرفتن   )  -(       25/1الف( نافلزها   )

 (               25/1افزایش )    -(       25/1(                                           پ( کاهش )25/1ب( گرماگير)

 (25/1ث( همانند )                  (              25/1ت( سيليسيم کربيد)

2 

4 

(I در گرافيت هر اتم کربن با سه پيوند کوواالنسی به سه اتم دیگر متصل است و ) به دليل یك الکترون نامستقر

 (5/1رساناي جریان برق است، امادر الماس هر کربن با چهار پيوند به چهار اتم دیگر متصل است.)

(IIطبق اصل لوشاتليه با ک  ) اما  کاهش دما سرعت واکنش اهش دما تعادل در جهت توليد آمونياک پيش می رود

 هاي رفت و برگشت و سرعت رسيدن به تعادل را کاهش می هد  و این از نظر صنعتی و اقتصادي  مناسب نيست

(.5/1) 

(III(  ماده حاصل در کاتد: سدیم مذاب  )25/1(    و   ماده حاصل در آند : گاز  کلر)25/1) 

5/0 

5 

 (25/1(    /قوي بودن نيروهاي بين مولکولی هيدروژنی در آب )25/1)    H2S  <  H2Oالف(  نقطه جوش           

  NO2 (  / به دليل قطبی بودن مولکول   25/1در ميدان الکتریکی جهت گيري می کند.) CO2برخالف   NO2ب( 

(25/1) 

 SiO2      (25/1)  (   / به دليل دارابودن شيکه غول آسا  وپایدار25/1)  MgO      2  ˃ SiOپ( نقطه ذوب

(  /   به دليل شعاع کوچك فلوئور و ليتيم نسبت   به شعاع 25/1)   Li F  > KClت( انرژي فروپاشی شبکه :      

 (25/1کلر و پتاسيم  )

   Naنسبت  به  Cs بزرگتر بودن شعاع یونی    (  / به دليل25/1)  NaCl <  CsClث(  عدد کئوردیناسيون    :      

(25/1   ) 

5/2 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

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

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
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  الزهرا)س(دبيرستان  -شهرستان باخرز

 نمره پاسخ نامه  ردیف

6 

(  /  زیرا با 25/1( )ظرف سمت راستالف (  ظرفی که نور را پخش کرده و مسير عبور نور در آن مشخص است ) 

و نورا پخش می  کلوئيد  حاصل می شود که  ناهمگن استافزایش صابون به مخلوط آب و روغن  یك 

 (25/1کند.)

مخلوط آب و سرکه  یك محلول  (  / زیرا25/1ب(  ظرف سمت چپ که مسير عبور نور در ان مشخص نيست. )

 (25/1اسيدي است. )

0 

7 
a)( 25/1بی تاثير  )  b( در جهت رفت  )25/1)   c( افزایش )25/1      )d(افزایش دما )25/1                  ) 

e( کاهش  )25/1 ) 

25/0 

8 

PH=02        POH=04-02=2           [OH- ] =01-PoH =01-2      mol.lit-0     

    (25/1(                                                                      )25/1) 

5 mol.lit-0 = [OH- ]= Mα        → M= 
     𝟏𝟎 𝟐

𝟐 𝟏𝟎 𝟑 

                                                       (25/1                                                )          (25/1) 

                                                                              (5/1) 𝒈𝒓 فلز  𝟓
𝒎𝒐𝒍

𝒍𝒊𝒕
 𝟎 𝟐𝒍𝒊𝒕  𝟖𝟎

𝒈𝒓

𝒎𝒐𝒍
 𝟖𝟎 

5/0 

9 

𝟐𝑨𝒍 𝒔  𝟐𝑵𝒂𝑶𝑯 𝒂 𝒒  𝟔𝑯𝟐𝑶 𝒍 → 𝟐𝑵𝒂𝑨𝒍 𝑶𝑯 𝟒  𝟑𝑯𝟐 𝒈  

با انجام واکنش فوق  گرماي زیادي آزاد می شود که  این دماي باال چربيها را ذوب ميکند  و شناور می سازد  

(گاز  هيدروژن توليد شده فشاري توليد ميکند که  مواد جامد را  سست کرده وجابجا می کند و مسير باز می 5/1)

                               ان اشاره کرد.(  (.) به تبدیل چربيها به صابون در حضور  باز می تو5/1شود.)

0 

01 

                                                                          (25/1) 

𝜶  𝟑  𝟏𝟎 𝟐<1/15               𝑲𝒂  𝑴𝜶𝟐         

𝑴  
𝟒 𝟓  𝟏𝟎 𝟒

𝟗 𝟏𝟎 𝟒          𝑴  𝟎 𝟓 𝒎𝒐𝒍 𝒍𝒊𝒕 𝟏           (25/1) 

      =0/5×01-2 [H+  ]= Mα   =1/5× 3×𝟏𝟎 𝟐 

 (25/1) (25/1)        

[NO2
- ]= [H+  ]              [NO2

- ]+ [H+  ]= 3×01-2       mol.lit-0  

 (25/1) (25/1)                       

5/0 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
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 نمره پاسخ نامه  ردیف

00 

 

                                                                 4                  1                   1غلظت اوليه  ) مول بر ليتر(                             

 x                 +x               -2x+         تغيير غلظت                             

    x                         4-2x               xغلظت تعادلی                                      

𝒌  
𝒙𝟐

 𝟒 𝟐𝒙 𝟐
   

𝟏

𝟒
        𝒙  𝟎 𝟔𝟔                                    (5/1) 

𝑯𝑰%تجزیه شده          
𝟐𝑿

𝟒
  𝟏𝟎𝟎  

𝟐 𝟎 𝟔𝟔 𝟏𝟎𝟎

𝟒
   𝟑𝟑%   (5/1) 

0 

02 

(25/1      )∆𝑯  𝑬𝒂برگشت   𝑬𝒂رفت 

 (25/1)041=𝑬𝒂برگشت برگشت𝑬𝒂  در غیاب کاتالیزگر                        𝟐𝟐𝟎    𝟏𝟒𝟎 𝟐𝟐𝟎  𝟑𝟔𝟎  𝒌𝒋        

رفت   𝑬𝒂در حضور  کاتالیزگر       𝟏𝟒𝟎  
𝟐𝟎

𝟏𝟎𝟎
  𝟏𝟒𝟎  𝟏𝟏𝟐kj                               (25/1) 

برگشت   𝑬𝒂در حضور کاتالیزگر           𝟑𝟔𝟎 𝟐𝟖  𝟑𝟑𝟐  kj       (25/1) 

0 

03 

 (25/1حفاظت کاتدي )  الف( 

کمتري دارد و کاهنده قویتري است واز خوردگی آهن جلوگيري می کند.      E1 (            زیرا  25/1)   Mgب(  فلز 

(5/1) 

0 

04 
𝑪𝒖  𝒔  𝟐 𝑨𝒈    𝒂𝒒 → 𝑪𝒖𝟐   𝒂𝒒  𝟐𝑨𝒈 𝒔  

 (5/1الف( توازن بار الکتریکی  بين دو الکتروليت و جلوگيري از قطع شدن جریان الکتریکی )

NO3( و حرکت آنيونهاي  25/1به سمت کاتد )سمت راست( )  +Cu2ي  ب( حرکت کاتيون ها
به سمت آند )  -

 (5/1ج( )        (25/1سمت چپ( )

(5/1                     )                
آند
 – E1 

   𝑬𝟎سلول  =    E1 کاتد

 𝑬𝟎   𝟎 𝟖𝟎   𝟎 𝟑𝟒      +1/46 Vسلول  

2 
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