
 
 

١٢٠  مدت امتحان :ساعت شروع : رشته :شيمي سؤاالت امتحان نهايي درس :   
٤تعداد صفحه: تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

نمرهسواالت (پاسخ نامه دارد)رديف

١

             ي مناسب را انتخاب كنيد:در هر مورد گزينه

شود.تبديل ميآورد، ......................... ميالف) در مولدي كه موتور را در موتورسيكلت برقي به حركت در

a                              انرژي الكتريكي به شيميايي (bانرژي شيميايي به الكتريكي (

ب) مقاومت كششي گرافن ......................... برابر فوالد است.

a (١٠٠٠                                                      b (١٠٠

توان مواد اوليه براي توليد متانول را تهيه كرد................. در حضور كاتاليزگر، مي پ) از واكنش گاز متان با

a                                             بخار آب (bگاز هيدرژن (

هاي كاتاليستي خودروها ...................... است.هاي فلزي در مبدلت) قطر توده

a (ميكرومتر   ١٠تا  ٢                                  b(نانومتر ١٠تا  ٢

١

٢

هاي نادرست را بنويسيد.درستي و نادرستي جمالت زير را مشخص كنيد. شكل صحيح عبارت

الف) همواره رسانايي الكتريكي محلول يك اسيد قوي از اسيد ضعيف بيشتر است. 

ي از سيليس ناخالص هستند. ب) كوارتز و ماسه هر دو نمونه

۽ۼ پ) در واكنش ()  → ، اتم نيتروژن كاهش يافته است.  (g)

ت) در واكنش توليد ترفتاليك اسيد از پارازايلن، پتاسيم پرمنگنات، نقش كاهنده دارد.

٧٥/١

٣

هاي زير به سواالت پاسخ دهيد:        با توجه به شكل

دهدكه با چربي مسدود شده است. براي حذف چربي در ي فاضالب صنعتي را نشان مي) يك لوله١الف) شكل (
شود؟اي استفاده مياين لوله از چه نوع پاك كننده

)، چه تركيب(هايي) ١كننده قسمت (ب) در پاك

وجود دارد؟

 ) جهت گيري ميسل يك پاك كننده٢پ) شكل (

هگزان) –دهد؟ چرا؟  ( آب را در كدام حالل نشان مي

٢٥/١

ادامه سواالت در صفحه بعد
 

 

 

 بسمه تعالی

 



 
 

١٢٠  مدت امتحان :ساعت شروع :تجربي رشته :شيمي سؤاالت امتحان نهايي درس :   

٤تعداد صفحه:  تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

نمرهدارد) سواالت (پاسخ نامهرديف

٤

با توجه به جدول به سواالت زير پاسخ دهيد:           

الف) مقادير مربوط به عالمت سوال را محاسبه كنيد.

شعاع يونچگالي بار
انرژي شبكه در 
ܔ۱كنار يون 

ويژگي                    
   

كاتيون            
٧١٧؟٥/٧ ×١٠ ٣

٩٧٧٨٧؟
سديم و كدام پتاسيم است؟ yو  xهاي ب)كدام از يون

)٢٤٨٨ ٧٥٠٦٨٩تواند باشد. چرا؟ (كدام يك از اعداد پيشنهادي مي Na٢Oپ)انرژي شبكه براي 

٧٥/١

٥

ولت نياز است. ١/١به نيروي الكتروموتوري  Aبراي آبكاري يك جسم توسط فلز 

گيرد؟     براي آبكاري، در كدام قطب سلول قرار مي Aفلز الف)

هاي زير مناسب درصد باشد، كداميك از سلول ٩٠ گالواني اگر بازده توليد نيروي الكتروموتوري هر سلولب) 
) Zn-Cu  ،Fe-Agسلول گالواني  است؟                     (

E٠ (Zn٢+ / Zn) = - ٠/٧٦ V ,  E٠ (Ag١+/ Ag) = ٠/٨٣ V 

E٠ (Cu٢+ / Cu) = +٠/٣٤ V ,  E٠ (Fe٢+/ Fe) = - ٠/٤٠ V  

٢٥/١

٦

 الف) يك كاربرد از الماس و يك كاربرد از گرافيت بنويسيد. 

 هاي زير گشتاور دوقطبي صفر ندارد؟دو تركيب، مشخص كنيد كدام يك از مولكول رسم ساختار لوويسب) با 
چرا؟

a) SO٣                                                                   b)  CHCl٣

دار در تركيب زير، توضيح دهيد چرا عدد اكسايش اين اتم در هاي كربن ستارهبا تعيين عدد اكسايش اتم پ)
تركيب متفاوت است؟

٢٥/٢

ادامه سواالت در صفحه بعد
 

 بسمه تعالی

 



 
 

١٢٠  مدت امتحان :ساعت شروع :تجربي رشته :شيمي سؤاالت امتحان نهايي درس :   
٤تعداد صفحه:  تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

نمرهسواالت (پاسخ نامه دارد)رديف

٧

با توجه به نمودارهاي داده شده، به سواالت زير پاسخ دهيد:

ي نشان دهنده bو  aآ) در شكل (الف) هر كدام از حروف 

چه كميتي هستند؟

يكسان سرعت كدام واكنش بيشتر است؟چرا؟ در دمايب) 

پ) واكنش (ب) گرماده است يا گرماگير؟

٢٥/١

٨

 است.)            ٢٥  جدول زير را كامل كنيد: (دما 

غلظت محلولنام محلول
٠٢/٠٥١٠هيدروفلوريك اسيد 

باريم هيدروكسيد  ٢١٢

٧٥/٠

٩

 دهد.شكل زير سلول سوختي را نشان مي

ب) كاتد و آند را مشخص كنيد؟           الف) سلول سوختي، چه نوع سلولي است؟

چيست؟ Xي خروجي پ) ماده

١

١٠

 است.ي بسته در دماي معين در يك سامانه SO٣مول گاز  ٦

٢SO٣ (g)  ٢SO٢(g) + O٢(g)               k=٣ mol/L     

كند؟ چرا؟افزايش حجم، تعادل را به چه سمتي جابحايي ميالف) 

باشد، حجم ظرف چند ليتر است. ٥/٧هاي موجود در ظرف برابر ب) اگر در هنگام تعادل مجموع مول

٢

١١

(  هاي داده شده، به سواالت پاسخ دهيد:واكنشبا توجه به نيم

a) O٢(g) +  ٤ (aq) + ٤  → ٢H٢O (l)                                     E١/٢٣ + =٠  V 
b) O٢(g) +٢ H٢O (l) + ٤  → ……. (aq)                                    E٠/٤٠+ =٠   V 
c) ܝ۱  (aq) + ٢  → Cu(s)                                                      E٠/٣٤+ = ٠  V 
d) ٢۶  (aq) + ٢  → H٢ (g)                                                      E٠/٠٠ = ٠     V

 را كامل كنيد. b الف) نيم واكنش

تر ب) در شهرهاي صنعتي غلظت اكسيدهاي نيتروژن در هوا زياد است. چرا خوردگي آهن در اين شهرها راحت
 افتد؟ چرا؟حاوي آب ليمو واكنشي اتفاق ميپ) آيا در ظرف مسي سرباز                  افتد؟اتفاق مي

٧٥/١

ادامه سواالت در صفحه بعد
 

 بسمه تعالی

 

  
  

 

 



 
 

  
١٢٠  مدت امتحان :ساعت شروع :تجربي رشته :شيمي سؤاالت امتحان نهايي درس : 

٤تعداد صفحه:   تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

نمرهسواالت (پاسخ نامه دارد)رديف

١٢

HB  وHA  گرم از  ١٢دو اسيد ضعيف هستند. اگرHB  گرم  ٨وHA  ،جداگانه در يك ليتر آب حل شوندpH  دو
گرم بر مول است.) ١٥٠=HBو  ٥٠=HAمحلول برابر خواهد شد. (جرم مولي 

الف) كدام اسيد قويتر است؟ 

۶]ب) اگر غلظت  ] =   ثابت يونش اسيد باشد،  /HA .را محاسبه كنيد

٢ 

١٣

 ٢گرم بر مول را در  ١٠٠به جرم مولي  HAچند گرم اسيد  =pH ٣ي يك محلول با باتوجه به شكل براي تهيه
كند.)ليتر آب حل كنيم؟ (در اثر حل شدن اسيد، حجم آب تغيير نمي

   

٢

٢٠جمع نمره »»»                                      باشيد.  يدموفّق و مؤ«««  
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی

 

 



 
 

  

١٢٠  مدت امتحان :ساعت شروع :تجربي رشته :شيمي سؤاالت امتحان نهايي درس : 

٣تعداد صفحه:   تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

نمرهپاسخ نامه رديف

١).٢٥/٠(  b)              ت) ٢٥/٠( a) پ               )٢٥/٠(  b) ب                   )٢٥/٠(  bالف) ١

٢

)٢٥/٠)  همواره رسانايي الكتريكي محلول يك اسيد قوي از اسيد ضعيف بيشتر نيست. (٢٥/٠الف) نادرست (

)٢٥/٠ي از سيليس هستند. () كوارتز و ماسه هر دو نمونه٢٥/٠ب) نادرست (

)٢٥/٠پ) درست (

)٢٥/٠پرمنگنات نقش اكسنده دارد.(  ) در واكنش توليد ترفتاليك اسيد از پارازايلن، پتاسيم٢٥/٠ت) نادرست (

٧٥/١

٣
)٢٥/٠(و آلومينيم  )٢٥/٠(ب) سديم هيدروكسيد     )٢٥/٠(هاي خورنده الف) پاك كننده

)٢٥/٠() زيرا حالل ناقطبي است ٢٥/٠پ) هگزان (

٢٥/١

٤

شعاع يونچگالي بار
انرژي شبكه 
در كنار يون 

ܔ۱

ويژگي          
             
          

كاتيون
١٣٣٧١٧) ٢٥/٠(٥/٧ ×١٠ ٣
٠٣/١ × ٣١٠ 

)٢٥/٠(
٩٧

٧٨٧

)٥/٠(الف) 

)٢٥/٠(سديم  yو ) ٢٥/٠(پتاسيم  xب) 

). ٢٥/٠است ( ܔ۱بيشتر از  ۽). و بار آنيون ٢٥/٠زيرا كاتيون سديم مشترك ( )٢٥/٠() ٢٤٨٨(پ) 

٧٥/١

٥

cathod - E٠ Ecell= E٠ب) ٍ                                               )٢٥/٠(الف) قطب منفي 
anod                                 

         

 emf (Fe-Ag) = ١/٢٣= (٠/٤-) -٠/٨٣  V             )٢٥/٠(            / × ૢ
 = /                  

)٢٥/٠(          

 emf(Zn-Cu) = ١/١ = (٠/٧٦-) – ٠/٣٤  V       )٢٥/٠(                / × ૢ


= /ૢૢ                
)٢٥/٠ (

٢٥/١

ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
 

بسمه تعالی



 
 

  

١٢٠  مدت امتحان :ساعت شروع :تجربي رشته :شيمي سؤاالت امتحان نهايي درس : 

٣تعداد صفحه:   تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

نمرهپاسخ نامه رديف

٦

)٢٥/٠(كاربردگرافيت: مغز مداد                  )٢٥/٠(يا ابزار برش شيشه  الف) كاربرد الماس: مته

 )٢٥/٠(هاي كناري در اين تركيب يكسان نيست.   زيرا اتم )٢٥/٠(ب) كلروفرم 

)٢٥/٠(                                     )٢٥/٠(                  

        )٢٥/٠(هاي اطراف دو كربن متفاوت هستند.   زيرا اتمپ) 

)٢٥/٠(هر كدام                                                               

٢٥/٢

٧
)٢٥/٠(آنتالپي  b               )٢٥/٠(سازي  انرژي فعال  aآ) 

)٢٥/٠(پ) گرماده                          )٢٥/٠(سازي كمتري دارد ، زيرا انرژي فعال )٢٥/٠(ب ب) قسمت 

٢٥/١

٨

غلظت نام محلول
محلول

)٢٥/٠( ١٠ ٠٢/٠٥١٠٩هيدروفلوريك اسيد 
باريم هيدروكسيد  ٢

١٢)٢٥/٠( ٢١٠)٢٥/٠( ٥ × ١٠ ٣

٧٥/٠

٩
              )٢٥/٠(كاتد= گاز اكسيژن                )٢٥/٠(ب) آند= گاز هيروژن                )٢٥/٠(الف) سلول گالواني   

        )٢٥/٠( H٢O       (پ

١

١٠

) و تعادل ٢٥/٠شود (زيرا با افزايش حجم ظرف، فشار گاز كم مي )٢٥/٠الف) به سمت محصوالت ( يا راست) ( 
).٢٥/٠شوند (هاي گازي بيشتر جابجا ميگازي به سمت مول

)٢٥/٠(             mol ٧/٥=٢x + x + (٢x-٦)=مجموع مولهاي تعادلي                    x= ١/٥ mol          (ب
                      )٢٥/٠(             

=  [][]
⇒            []      =

×/



[/
 ]

[ ×/
 ] 

           ⇒ ܄    = / ۺ             

                                                                     )٢٥/٠(             )      ٢٥/٠). (٢٥/٠(

٢

ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 بسمه تعالی

 
 

 



١٠٤ 
 

  

١٢٠  مدت امتحان :ساعت شروع :تجربي رشته :شيمي سؤاالت امتحان نهايي درس : 

٣تعداد صفحه:   تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

نمرهپاسخ نامه رديف

١١

  ) ٢٥/٠(         ٤OH-…. (aq)… → -٤e + H٢O (l) ٢+ (g)O٢    الف) 

پتانسيل كاهشي براي كاهش اكسيژن  ) و از طرفي٢٥/٠(كند ب) اكسيد نيتروژن با بخار آب در هوا توليد اسيد مي
تر آهن اكسيد ) پس راحت٢٥/٠() است.  ٠/٣٤V+از محيط خنثي ( )٢٥/٠() بيشتر ١/٢٣V +در محيط اسيدي (

شود.مي

و خنثي بيشتر از پتانسيل كاهشي مس است  )، زيرا پتانسيل كاهشي اكسيژن در محيط اسيدي٢٥/٠پ) بله (
 )  ٢٥/٠شود. () بنابراين اكسيژن توانايي اكسايش مس را دارد و واكنش انجام مي٢٥/٠(

٧٥/١

١٢

  × 
  = /ૡ   []                 )٢٥/٠(       =  /ૡ  

  = /ૡ / 

   )٢٥/٠(   

 

ૡ  × 
  = /  []                    )      ٢٥/٠(  =  /  

  = / / 

   )٢٥/٠(

)٢٥/٠(    HBالف) 

                                                                                      ب) = ] ]×[ ]
[] ] ]

=  
× 

/    = / ×

 ૡ/

                                                                                         )٢٥/٠)            (٢٥/٠)    (٢٥/٠(

٢

١٣

  pH= ٣     [H+]=٣-١٠ mol/L         )٢٥/٠( 

∝= تعداد يوني شده
تعداد كل

= 
ૡ
   )٢٥/٠ (             ∝= ] ]

[] =  

[]
= 

ૡ
            )٢٥/٠ ( [HA]=٣- ١٠ × ٨ mol/L 

)٢٥/٠         (

  =  × ૡ×  
 

×  


= /ૡ          

)٢٥/٠)   (٢٥/٠)  (٢٥/٠).    (٢٥/٠(

٢

٢٠جمع نمره
 

 

 بسمه تعالی


