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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 ش.شتري –طراح سوال : سرکارخانم زهره کوثري 

 شهرستان 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

0 

 مناسب را انتخاب کنيد.در هر مورد از بين واژه هاي داده شده، واژه 

 -الف( در فرایند انحالل ذره هاي سازنده عسل با ملوکول هاي آب پيوند هاي .......................... )هيدروژنی

 کواالنسی( برقرار می شود.

 بيشتر( از هفت بدست می آید. -................. )کمتر PHدر آب محلولی با  K2Oب( با حل شدن 

ر آن گاز هيدروژن با گاز اکسيژن به صورت کنترل شده واکنش می دهد و بخش قابل توجهی از ج( دستگاهی که د

سلول سوختی(  –انرژي شيميایی به انرژي الکتریکی تبدیل می شود .................................... )سلول الکتریکی 

 نام دارد.

د ذوب می شود و به حالت مذاب رساناي جریان برق درجه سانتيگرا 2111د( یك جامد بلوري در دماي باالتر از 

 کواالنسی( است. -نيست، این ماده یك جامد .............. )یونی

 اتانول( است که به هر نسبتی در آب حل می شود. -ه( ساده ترین عضو خانواده الکل ها ........................ )متانول

از دست دادن( الکترون از گونه هاي دیگر، آن ها را اکسيد می کند  –.... )گرفتن ز( ماده اي که با .......................

 اکسنده( است. -.......................... )کاهنده

75/0 

2 

 درستی یا نادرستی عبارت هاي زیر را مشخص کنيد و شکل درست عبارت هاي نادرست را بنویسيد.

 که مانند گرافيت انعطاف پذیر و شفاف است.الف( گرافن یك جامد کواالنسی دو بعدي است 

 ب( انرژي فعال سازي واکنش ها را می توان با استفاده از گرما کاهش داد.

 ج( در آبکاري یك قاشق فوالدي با فلز نقره، قاشق را به قطب منفی باتري وصل می کنيم.

 د(از گرم کردن استرهاي طبيعی با سدیم هيدروکسيد اسيد چرب توليد می شود.

2 

3 

 به پرسش هاي زیر پاسخ کوتاه دهيد.

 الف( چگونه می توان ضمن افزایش عمر فلز آلومينيوم برخی از هزینه هاي توليد این فلز را کاهش داد؟

 ( سولفات از ظرفی با جنس روي استفاده کرد؟IIب( چرا نمی توان براي نگه داري محلول نيکل )

 فلزي را بنویسيد. ج( دو مورد از شباهت هاي جامد هاي یونی و

 د( استفاده از مبدل هاي کاتاليستی در خودرو ها از ورود چه آالینده هایی به هواکره جلوگيري می کند؟

2 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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 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 
 -قطب شهيد ش.شتري –طراح سوال : سرکارخانم زهره کوثري 

 شهرستان 

 نمره )پاسخ نامه دارد(سوًاالت  ردیف

4 

 نقره( به پرسش ها پاسخ دهيد. -با توجه به شکل سلول الکترو شيميایی )مس

 الف( جهت حرکت را در مدار بيرونی مشخص کنيد.

 ب( واکنش کلی سلول را نوشته و گونه کاهنده را مشخص کنيد.

 سلول را محاسبه کنيد emfج( نيروي الکترو موتوري 

 متخلخل در این سلول چيست؟د(نقش دیواره 

2 

5 

 آغشته به آن به رنگ آبی در می آید؟ PHکداميك از محلول هاي زیر الکتروليت ضعيف بوده و کاغذ 

NaOH – Ca3 (PO4)2 – HF – NH3 

0 

6 

 پوشيده شده است. Bشکل مقابل یك قطعه آهن را نشان می دهد که با الیه نازکی از فلز 

 ( می تواند باشد؟ چرا؟ Mg  ،Cu  ،Niکدام یك از فلز هاي ) Bالف( 

 ب( هرگاه بر سطح این ورقه خراشی برداشته شود 

  نيم واکنش کاغذ را بنویسيد.

 

5/0 

7 

 به سواالت زیر پاسخ دهيد.

 الف( براي باز کردن لوله هایی که با اسيد چرب مسدود شده اند کدام مناسب تر است : سدیم هيدروکسيد یا

 هيدروکلریك اسيد؟ چرا؟

 ب( معادله واکنش را بنویسيد

 ج( پاک کننده هاي خورنده بر چه اساسی عمل می کنند؟ )دو مورد(

8/5 

8 

ميلی ليتر از اسيد هاي هيدروکلریك اسيد )الف( و هيدرو فلوئوریك اسيد  011گرد فلز روي را به دو ظرف که حاوي 

توليد شده را به درستی نشان می  H2)ب( با غلظت یکسان است اضافه می کنيم. کدام نمودار تغييرات حجم گاز 

 دهد؟ توضيح دهيد.

 

 

 

5 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی

 

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

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

 آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :
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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 ش.شتري –طراح سوال : سرکارخانم زهره کوثري 

 شهرستان 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

9 

 موارد خواسته شده را با ذکر دليل با هم مقایسه کنيد.

 MgO     و   CaOالف( آنتالپی فروپاشی شبکه 

 Na2Oو  NaFب( نقطه ذوب 

5/0 

01 

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را با ذکر علت بررسی کنيد.( 23Vدر مورد عنصر وانادیم ) 

 جدول تناوبی است که شبکه بلوري آن شامل کاتيون و دریاي الکترونی است. dالف( عنصري واسطه از دسته 

 + است.5ب( داراي عدد هاي اکسایش مختلف است و یبشتر عدد اکسایش آن 

0 

00 

 یونی نادرست است؟ چرا؟کدام مقایسه در مورد اندازه شعاع هاي 

 -Na+ > Al3+ > O2ب(                                                      +K+ > Na+ >Mg2الف( 

0 

02 
 0/1در دماي معين در یك ظرف سر بسته مقدار  K=01 , CH4 + H2O                 CO + 3H2اگر در تعادل گازي 

 مول بخار آب داشته باشيم حجم ظرف واکنش چند ليتر است؟ 110/1مول گاز متان و  CO  ،13/1مول گاز 

5/0 

03 

با افزایش دما در جهت برگشت و بر اثر انتقال به ظرف سر بسته کوچکتر  aA(g)             bB(g)اگر واکنش تعادلی  

 )در دماي ثابت( در جهت رفت جا به جا شود:

 گرماده است یا گرماگير؟ چرا؟ الف( مشخص کنيد واکنش

 را باهم مقایسه کنيد. باذکر دليل bو  aب( مقدار ضرایب 

0 

 21 جمع نمره  «««                                      باشيد.  یّدموفّق و مؤ»»»  
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 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 شهيد ش.شتري –طراح سوال : سرکارخانم زهره کوثري 

 شهرستان 

 نمره پاسخ نامه  ردیف

0 

 1,25هرمورد 

 اکسنده -الف( هيدروژن  ب( بيشتر   ج(سلول سوختی    د( کواالنسی    ه( متانول           و( گرفتن 

0,75 

2 

 انرژي فعال سازي واکنش ها با استفاده از گرما فراهم  –ب( نادرست       1,25الف( درست 

  1,75می شود   

از گرم کردن استر هاي طبيعی با سدیم هيدروکسيد صابون توليد می  -د( نادرست     1,25ج( درست   

 1,75شود

2 

3 

ب( چون پتانسيل کاهشی روي کمتر از پتانسيل کاهشی نيکل است و در مقابل نيکل   1,5الف( با بازیافت   

ج( در حالت مذاب، رساناي جریان برق هستند در شبکه بلور خود داراي         1,5اکسایش انجام می دهد    

 CO  ،NO  ،CxHy    (1,5)د(       1,5کاتيون می باشند   

2 

4 

  Ag 1,25به سمت  Cuالف( از سمت 

 (Cu1,25(  (  گونه کاهنده:   1,5)  +Cu2+ + 2Ag          Cu + 2 Agب(     واکنش کلی=   

 emf = EAg – ECu = 1,8 – 1,34 =1,46       (1,5)ج( 

منفی را برقرار د( دیواره متخلخل باعث جا به جایی یون ها در دو نيم سلول می شود و تعادل بين بار هاي مثبت و 

 (1,5می کند ) 

2 

5 
که  NH3را آبی می کند پس باز است بنابرین  PHچون الکتروليت ضعيف است پس یونش آن کامل نيست و کاغذ 

 یك بار ضعيف است پاسخ این سوال است. 

0 

6 

  

  

0,25 

7 

تبدیل شده است پس پتانسيل کاهشی آن  +B2به  Bمحافظت شده و  Fe(، چون در اثر خراش 1,25)  Mgالف( 

 ( 1,5کمتر باشد  )  Feباید از 

 O2 + 2H2O + 4e-              4OH-       ) (   1,75ب( 

0,5 

 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 شهيد ش.شتري –طراح سوال : سرکارخانم زهره کوثري 

 شهرستان 

 نمره پاسخ نامه  ردیف

8 

الف( سدیم هيدروکسيد مناسب تر است. چون بااسيد چرب واکنش می دهد و توليد صابون می کند که باعث روان 

 شدن لوله می شود.شدن رسوب حاصل و پاک 

 NaOH + RCOOH               RCOONa + H2Oب( 

 ج(عالوه بر ایجاد بر هم کنش ها، با آالینده ها واکنش می دهند

0,5 

9 
آزاد می کند و  H2چون هيدروکلریك اسيد یك اسيد قوي است و سریع تر واکنش می دهد پس سریع تر  2نمودار 

 هر دوواکنش یکسان است. در نهایت مقدار هيدروژن آزاد شده در

0 

01 

 +Ca2کمتر از  +Mg2می باشد و شعاع یون  Caدر جدول باالتر از  Mgچون  MgO > CaOالف( آنتالپی فروپاشی 

 است 

 دارد و شبکه قوي تري به وجود می آورد. -Fبار یون بيشتر از  -O2چون  Na2O > NaFب( نقطه ذوب 

0,5 

00 

می باشد و چون فلز است در حالت جامد  dالف( درست: با توجه به آرایش الکترونی، وانادیم عناصر واسطه دسته 

 V : 0s2  2s2   2p6   3s3   3p6   4s2  3d3 23شامل کاتيون و دریاي الکترونی است. 

 5+و  4+و  3+و  2اکسایشب( عناصر واسطه داراي اعداد اکسایش مختلف می باشند، وانادیم هم داراي اعداد 

 +است

0 

02 
الکترون می باشند در یون هاي هم الکترون هر چه عدد اتمی  01قسمت ب نادرست است، هر سه یون داراي 

 O2- > Na+> Alبيشتر باشد جاذبه هسته روي الکترون ها بيشتر بوده و شعاع یون کوچکتر است             

0 

03 

 

0,5 

04 

الف( چون با افزایش دما در جهت برگشت جا به جا شده یعنی در جهت برگشت گرماي اضافی مصرف می شود 

 پس واکنش گرما ده است

ب( با افزایش فشار )کاهش حجم( در جهت رفت جا به جا شده یعنی به سمت مول گازي کمتر جا به جا شده است 

 b < aپس 

0 

 21 جمع نمره

 

 بسمه تعالی


