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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 شهيدکاوه -طراح سوال : سرکارخانم معصومه کمالی نيا

 دبیرستان نمونه دولتی پژوهش والزهرا)س( -شهرستان سرخس 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

0 

 بااستفاده ازواژه هاي درون کادر ، عبارت هاي زیرراکامل کنيد.

افزایش   –اکسایش  –ضعيف تر   –سدیم  -بيشتر  -کاهش   –پتاسيم  –کمتر  -قوي تر   

 *صابون جامدرامی توان نمك ......)آ(......اسيدچرب دانست.

وجوش یك ماده خالص ......)ب(..... باشد، آن ماده درگستره دمایی بيشتري به * هرچه تفاوت بين نقطه ذوب 

 حالت مایع بوده ونيروهاي جاذبه ميان ذره هاي سازنده مایع ....)پ(....است.

* دریك سلول گالوانی کاتدالکترودي است که  درآن نيم واکنش ....)ت(.... رخ می دهدوباگذشت زمان جرم آن 

 د.....)ث(....می یاب

25/0 

2 

 رابنویسيد.نادرست درستی یانادرستی هریك ازعبارت هاي زیررامشخص کنيد.شکل درست عبارت هاي 

 آ( پاک کننده هاي صابونی درآب سخت نيزخاصيت پاک کنندگی خودراحفظ می کنند.

 )سيليسيم کاربيد( نمی توان واژه ي فرمول مولکولی رابه کاربرد. SiCب( براي ترکيب 

 بازآرنيوس محسوب می شود زیرادرآب سبب افزایش غلظت یون هيدرونيوم می شود.  (Na2O)اکسيدپ( سدیم 

 ت( هرچه چگالی بار یون هاي سازنده یك جامدیونی کمترباشد، شبکه آن آسان ترفروپاشيده می شود.

5/0 

3 

آ(                 Al(s) + Cu2+(aq)  →  Al3+(aq) + Cu(s) باتوجه به واکنش داده شده به سواالت زیرپاسخ دهيد.

ب(                           E°(Cu2+/Cu) = +1/34  ,  E°(Al3+/Al )= -0/66 گونه کاهنده واکسنده رامشخص کنيد.

 بانوشتن نيم واکنش ها، معادله راموازنه کنيد.

 این سلول رامحاسبه کنيد. emfپ( 

2 

4 

دردماي  Cو A ،Bمحلول هاي  OH-(aq)ویایون هيدروکسيد H3O+(aq)درجدول زیرغلظت یون هاي هيدرونيوم 

 اتاق داده شده است.

 C B A محلول

 4/5×01-9 [OH-]= 0/1×01-01 [H3O+]=2/1×01-5 =[+H3O] (mol.L-0)غلظت یون

 ؟ دليل بنویسيد.Cبيش تراست یامحلول Aآ( ميزان اسيدي بودن محلول 

 رامحاسبه کنيد.   Bمحلول PHب( 

5/0 

5 
pH   مول برليتر هيدروسيانيك اسيد 115/1محلولHCN(aq)   چه قدراست ؟ درصدیونش این اسيد دردماي

 درصداست. 12/1معين درمحلول 
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 
 -قطب شهيدکاوه -طراح سوال : سرکارخانم معصومه کمالی نيا

 دبیرستان نمونه دولتی پژوهش والزهرا)س( -شهرستان سرخس 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

6 

 باتوجه به شکل ها پاسخ دهيد.                                        

 ( چه نوع جامدي رانشان ميدهد؟2آ( شکل )

 ب( کدام شکل ساختار گرافيت رانشان ميدهد؟

 گرم برسانتی مکعب(  50/3یا 27/2پ( کدام چگالی)

 ( می توان نسبت داد؟ چرا؟0رابه شکل )

    0 

7 

 باتوجه به نمودارپاسخ دهيد.

 آ( کدام ترکيب یونی حاصل از دویون جدول، بيش ترین

 انرژي شبکه رادارند؟ چرا؟

 ب( ميزان سختی کدام یك بيش تراست؟

(NaF یاKBr ) 

75/1 

8 

اصل لوشاتليه ، مشخص کنيد هریك ازتعادل هاي زیربراثر تغييراعمال شده درچه جهتی جابه جا خواهد باتوجه به 

 شد؟

                                                                                                    NO2                                                                                             (g) 2NO2  ↔ (g) N2O4آ( تغييراعمال شده : افزایش غلظت

 PCl5(g) ↔ PCl3(g)  +  Cl2(g)ب( تغييراعمال شده : افزایش دما                                                               

 2NO(g) + O2(g) ↔  2NO2(g)                                                          پ( تغييراعمال شده : کاهش فشار    

                                                         C(s) + O2(g)  ↔  CO2(g)ت( تغييراعمال شده : افزایش مقدارکربن 

0 

9 

 باتوجه به نمودارهاپاسخ دهيد.

  درشرایط یکسانسرعت کدام واکنش آ( 

 بيش تراست ؟ چرا؟

 ( گرماده یاگرماگير است ؟2ب( واکنش )

 دليل بنویسيد.

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 
 -قطب شهيدکاوه -طراح سوال : سرکارخانم معصومه کمالی نيا

 والزهرا)س(دبیرستان نمونه دولتی پژوهش  -شهرستان سرخس 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

 0 براي عبارت ثابت تعادل زیر ، یك معادله موازنه شده بنویسيد. 01

00 

 رادرنظربگيرید.  2HBr(g)  H2(g) + Br2(g)تعادل

 ( مخلوط 2وشکل) C°525( مخلوط تعادلی رادردماي 0شکل )

 نشان ميدهد. بابيان دليل گرماده یا C°829تعادلی رادردماي 

 گرماگيربودن تعادل رامشخص کنيد.

5/1 

02 

 باتوجه به جدول داده شده به سواالت پاسخ دهيد.

 آ( قوي ترین گونه اکسنده وقوي ترین گونه کاهنده را

 تعيين کنيد.

 رااکسيد کنند. C2+(aq)ب( کدام گونه )ها( می توانند 

 پ( بااستفاده ازسلول گالوانی تشکيل شده از کدام دوگونه 

 می توان بيشترین ولتاژرادریافت کرد؟

5/0 

03 

 جدول زیرراکامل کنيد.

نوع                       

 مخلوط

 ویژگی                  

 محلول  کلوئيد سوسپانسيون

 نورراپخش...)ب(... نورراپخش می کند نورراپخش...)آ(.... رفتاردربرابرنور

 همگن .....)پ(..... ناهمگن همگن بودن

 پایداراست ، ته نشين نمی شود .....)ت(..... ناپایدار، ته نشين می شود پایداري

  .....)ج(..... .....)ث(..... ذره هاي ریزماده ذره هاي سازنده

5/0 

 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 
 -قطب شهيدکاوه -طراح سوال : سرکارخانم معصومه کمالی نيا

 دبیرستان نمونه دولتی پژوهش والزهرا)س( -شهرستان سرخس 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

04 

 باتوجه به ساختارهاي داده شده ، به سواالت پاسخ دهيد.

 عدداکسایش اتم هاي کربن ستاره دار رابنویسيد.ب(    آ( نام شيميایی هریك ازترکيبات داده شده رابنویسيد.

 ( ، آب است یاهگزان ؟ چرا؟0پ( حالل مناسب براي ترکيب شماره )

 

 

 
 
 

 

75/0 

05 

 باتوجه به شکل به سواالت پاسخ دهيد.

 آ( ساختمان بلوري مربوط به کدام نوع جامداست؟

 ب( شکل داده شده کدام ویژگی جامدرانشان ميدهد؟

 توضيح دهيد.

 

0 

06 

 باتوجه به شکل ها به سواالت پاسخ دهيد.

 ( مربوط به چه نوع سلولی است؟2آ( شکل )

 ( نشان دهنده کدام قسمت این سلول است؟2درشکل)  Xب( قسمت 

 ( چيست؟0پ( نام فرآیندمربوط به شکل)

 ( رابنویسيد.0ت( واکنش کلی )موازنه شده( سلول درشکل)

 

 

                                                                                                                                X 

 

                                                                                                                  (2(                                                                          شکل)0شکل)                               

75/0 

 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 : 

 2تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيدکاوه -طراح سوال : سرکارخانم معصومه کمالی نيا

 دبیرستان نمونه دولتی پژوهش والزهرا)س( -شهرستان سرخس 

 نمره پاسخ نامه  ردیف

 25/0 (5/1افزایش) –(                      پ(کاهش 5/1قوي تر ) –(                               ب( بيشتر 25/1آ( سدیم) 0

 5/0 (25/1ت(درست)      (5/1هيدروکسيد) –پ( نادرست      (25/1(     ب( درست)5/1غيرصابونی) –آ( نادرست  2

3 

 Cu2+ (25/1)(وگونه اکسنده:25/1) Alآ( گونه کاهنده:

 Al→Al3+ +3e     Cu2+ +2e→Cu        ,   (25/1)ب(

 (25/1ضرب شود)3ضرب شودو واکنش دومی در2واکنش اول در

 2Al + 3Cu2+ → 2Al3+  + 3Cu   (25/1)واکنش اصلی:

وجواب 25/1وعددگداري درست  25/1نوشتن فرمول (  °emf= E کاتد - °E  آند2+ =(0/66 -)– 1/34+ =  پ( 

25/1) 

2 

4 

 (25/1( زیرا غلظظت یون هيدرونيوم درآن بيشتراست)25/1)Aآ( محلول 

   01-04           [H+]=01-04/[OH-]               (25/1 )[H+]=01-4              (25/1 )PH=4=[-OH][+H]( 25/1ب()

25/0 

5 

 (25/1)  4-01×2محاسبه درجه یونش ازروي درصدیونش =

 PH=6(                 محاسبه 25/1) 01-6=[+H](                       محاسبه 25/1نوشتن فرمول درجه یونش)

(25/1) 

0 

6 

 (                25/1)0ب( شکل      ( 25/1آ( جامدکوواالنسی)

( زیرادرگرافيت فضاي خالی بين الیه هاداریم  پس درحجم مشابه جرم کمتري داریم درنتيجه 25/1) 27/2پ( 

 (5/1چگالی آن کمتراست.) 

25/0 

7 

 (25/1(   ، زیراکمترین شعاع رادربين یون ها دارندوانرژي شبکه باشعاع رابطه عکس دارد.)25/1)LiFآ( 

 (25/1ب( سدیم فلوئورید)

75/1 

 0 (25/1ت( رفت)                 (25/1(              پ( رفت)25/1(                ب( رفت)25/1برگشت یاسمت چپ)آ(  8

9 

 (25/1زیراانرژي فعالسازي کمتري دارد)  (25/1)3آ( واکنش

 (25/1(زیراسطح انرژي فرآورده ها پایين ترازواکنش دهنده هااست)25/1ب( گرماده)

0 

01 2H2S  + CH4 → CS2  +  4H2  0 (25/1) هرمورد 

 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 : 

 2تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيدکاوه -طراح سوال : سرکارخانم معصومه کمالی نيا

 دبیرستان نمونه دولتی پژوهش والزهرا)س( -شهرستان سرخس 

 نمره پاسخ نامه  ردیف

00 
ومقدارفرآورده هاکاهش یافته یاواکنش   زیراباافزایش دماتعادل درجهت برگشت جابجاشده  (25/1گرماده)

 (25/1دهنده هاافزایش یافته)

5/1 

02 

 (25/1) هرمورد Dوقوي ترین کاهنده:   +Aآ(قوي ترین اکسنده:

 (               25/1) هرمورد +B2   و +Aب(

 (25/1) هرمورد  D و Aپ(

5/0 

03 

 (  25/1(     پ( ناهمگن)25/1(      ب( نمی کند)25/1آ(می کند)

 ( 25/1ت( پایداراست یاته نشين نمی شود ) 

 (  25/1ث(مولکول هاي بزرگ یاتوده هاي مولکولی)

 (25/1ج( یون هایامولکول ها)

5/0 

04 

 (25/1= ترفتاليك اسيد ) هرمورد2= پارازایلين    و0آ( 

 (25/1) هرکدام  2 درشماره 3و+0درشماره 3-ب( 

 (5/1(، زیرا مولکولی غيرقطبی است پس درحالل غيرقطبی مانندهگزان حل می شود.)25/1پ( هگزان )

75/0 

05 

 ( 25/1آ( جامدفلزي)

، باواردکردن ضربه چيدمان کاتيون هادرشبکه بلوري فلزهاجابه جاشده   (25/1ب( شکل پذیري یاچکش خواري)

امابه خاطر دریاي الکترونی، نيروي جاذبه بردافعه غلبه کرده وچيدمان کاتيون هادرحالت جدیدپایدارمی 

 (5/1ماند.)

0 

06 

 (  25/1آ( سلول سوختی )

 (  25/1ب( غشاي مبادله کننده پروتون)

 ( 25/1پ( فرآیندهال)

 (25/1)هرمورد2Al2O3 +3C→ 4Al + 3CO2 ت(

75/0 

 21 جمع نمره 

 

 

 بسمه تعالی


