
 

 

  

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

با استفاده از كلمات داخل كادر جاهاي خالي را در عبارات زير پر كنيد 

كاتيون ها  –نيروهاي بين مولكولي  بيشتر   –الكترون هاي ظرفيت  –كمتر  –آنيون ها 

آ) در يون هاي با بار يكسان ، هر چه شعاع بزرگتر باشد چگالي بار ................ و انرژي الزم براي شكستن شبكه 

بلوري حاوي اين يون ها ............... خواهد بود 

لي همانند چگالي و دماي جوش به .................... بستگي دارند .ب)رفتار هاي فيزيكي مواد مولكو

پ) در يك سلول الكتروشيميايي ..................... از نيم سلول آند به كاتد و .................... از نيم سلول كاتد به آند 

با گذار از ديواره متخلخل مهاجرت مي كنند .

١,٢٥

٢

ارت هاي زير را تعيين كرده و در صورت نادرستي ، علت يا شكل آن را بنويسيد . درستي يا نادرستي عب

آ) اسيد ها بر مبناي غلظت به اسيد هاي قوي و ضعيف دسته بندي مي شوند .

ب)در ساخت پروانه كشتي هاي اقيانوس پيما از تيتانيم به جاي فوالد استفاده مي شود .

رسانايي الكتريكي بااليي دارند .پ) محلول اسيد هاي ضعيف در آب ، 

١,٥

٣

جدول زير را كامل كنيد . 

شربت معدهرنگ پوششي آب نمكويژگي       ماده

نور را پخش مي كند ........................نور را عبور مي دهد رفتار در برابر نور

ناهمگن.................همگنهمگن بودن

.................پايدار..................پايداري 

........................................يون ها و مولكول ها ذره هاي سازنده 

١,٥

٤

براي موارد زير دليل بياوريد . 

آ) كلوئيد ها نور را به خوبي پخش مي كنند .

ب)صابون ها هم در آب و هم در چربي حل مي شوند .

حلبي نسبت به آهن گالوانيزه پس از خراش زودتر دچار خوردگي مي شود . پ)

١,٥

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 خانوادگي :نام و نام 

نمرهسواالت (پاسخ نامه دارد)رديف

٥

آ)معادله شيميايي واكنش هر يك از اكسيد هاي زير  را با آب نوشته و موازنه كنيد . 

در هر يك از اين محلول ها چه رنگي خواهد داشت ؟ب)كاغذ 

)()                          )()

٢

٦

() + ()  ↔  ()   

وارد شده است . پس از برقراري  ()مول  ٤/٠و  ()مول  ٦/٠در دماي معين ،  ١در ظرفي به حجم 

 در ظرف باقي مي ماند . ثابت تعادل واكنش را در اين دما به دست آوريد . ()مول  ٣/٠تعادل زير 

١

٧
٢ܵܪ(آ (ݍܽ)٤ܱ → ܪ  (ݍܽ)  + ⋯ … … (ݍܽ)

(پ … … . . (ݍܽ) ↔ ٤ܪܰ  (ݍܽ)  + ܪܱ (ݍܽ)

١جاهاي خالي را در واكنش پر كنيد 

٨

) پاسخ دهيد . ٢) و (١با توجه به شكل سلول اي الكتروشيميايي (

) را بنويسيد.٢آ) نيم واكنش آندي سلول (

بهتر اكسيد مي شوند ؟ چرا ؟ و  ب) كدام يك از فلز هاي 

يك سلول گالواني بسازيم ، نيم واكنش هاي آندي و كاتدي اين   و  فلز  پ) اگر بخواهيم با استفاده از دو 

سلول را بنويسيد .

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

(ݏ)݃ܯ٩ + (ݍܽ)ܮܥܪ٢ → (ݍܽ) ٢ܮܥ݃ܯ  +  (ݍܽ)٢ܪ

   عدد اكسايش گونه ها در واكنش روبرو را تعيين كنيد .تغيير 

١ 

١٠

شكل مقابل فرايند استخراج آلومينيم به روش هال را نشان مي دهد . 

١الكتروليتي) انجام مي شود ؟ چرا ؟ آ) اين فرايند در چه نوع سلولي (گالواني 

كدام قطب باتري است ؟ دليل بنويسيد . ب) قسمت نشان داده شده روي شكا با حرف 

پ) واكنش كلي اين سلول را بنويسيد .

١,٥

١١

ૡૡ,ૠ, . 

كيلوژول بر مول است . با دليل بنويسيد  ٦٨٩و  ٧٨٧به ترتيب   ,()آنتالپي فروپاشي شبكه بلور 

١نسبت داد ؟ كدام يك از اعداد روبرو را مي توان به 

١٢

با توجه به جدول روبرو به سواالت پاسخ دهيد . 

شعاع (كاتيون شعاع (آنيون) (

١٣٣٧٨

١٨١١٠٦

١٩٥١٢٧

٢٢٠١٤٣

محاسبه كنيد . آ) نسبت بار به شعاع را براي يون 

ب) چگالي بار كدام كاتيون كمتر و كدام يك بيشتر است ؟ چرا ؟

فروپاشي را داشته باشد . (دليل پ) با توجه به اطالعات جدول ، فرمول تركيب يوني را بنويسيد كه كمترين آنتالپي 

بنويسيد)

را با هم مقايسه كنيد . و  ت) آنتالپي فروپاشي 

١,٧٥

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

١٣

() () + ↔  ∆    () = 

 باشد با توجه به اطالعات داده شده ، به پرسش ها پاسخ دهيد . ٨٠اگر انرژي فعال سازي واكنش زير 

پيشرفت واكنش اين واكنش رسم كنيد . –آ) نمودار انرژي 

اثري بر مقدار فراورده توليد شده دارد ؟ چرا ؟ب) تغيير حجم ظرف (تغيير فشار) چه 

پ) دما را چگونه تغيير دهيم تا بازده محصول افزايش يابد ؟ پاسخ خود را توضيح دهيد .

٢

١٤

نمودار روبرو ، درصد مولي فراورده يك واكنش تعادلي را در فشار ثابت نشان مي دهد ، با توجه به آن به پرسش ها 

پاسخ دهيد . 

عالمت آنتالپي اين واكنش را تعيين كنيد . (با ذكر دليل)آ) 

ب) اگر مخلوط تعادلي اين واكنش را وارد ظرفي با حجم كوچك تر كنيم ، درصد فراورده افزايش مي يابد . پيش 

بيني مي كنيد تعداد مول گازي در فراورده ها بيشتر است يا واكنش دهنده ها ؟ (با ذكر دليل)

١

٢٠جمع نمره »»»                                      باشيد.  يدمؤموفّق و «««  
 

 

 

 

 

   

 

 

 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 :

نمرهپاسخ نامه رديف

)٠,٢٥آنيون ها (هر مورد   –كمتر                 ب)نيروهاي بين مولكولي               پ) كاتيون ها  –آ) كمتر ١

٢

اسيد ها بر مبناي يونش به اسيد هاي قوي و ضعيف دسته بندي مي شوند . –آ) نادرست 

ب) درست 

يونش اسيدهاي ضعيف بسيار كم بوده و به همين دليل شمار يون ها در محلول آنها كم بوده و  –پ) نادرست 

)٠,٥رساناي ضعيف جريان برق هستند . (هر مورد  

٣

شربت معدهرنگ پوششيآب نمكويژگي ماده

نور را پخش مي كند

ناهمگن

پايدار

ناپايدارتوده هاي مولكولي

ماده ذرات ريز

)٠,٢٥(هر مورد  

٤

آ) ذرات تشكيل دهنده كلوئيدها ، توده هاي مولكولي با اندازه هاي بزرگ هستند ، به همين دليل نور را به خوبي 

پخش مي كنند .

ب) صابون ها داراي دو سر قطبي و ناقطبي هستند . به همين دليل در آب و چربي به خوبي حل مي شوند .

گالوانيزه فلز روي نسبت به آهن ، كاهنده قوي تري است و از آن در برابر خوردگي محافظت مي كند اما پ) در آهن 

)٠,٥در حلبي پس از خراش آهن خورده مي شود . (هر مورد  

٥

() () + →  () →  () →     ()     

() () + → () →  () →          ()

آبي رنگ ٢قرمز رنگ و در محلول  ١ب) در محلول 

نمره ١نمره      ب:  ١الف: 

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

 نمره ) ١(

آ)  ٧         ب) اتيلن گليكول–  (پارازايلن       پهر مورد  )٠,٢٥(

٨

نيم واكنش آندي ∶ () →   (ܙ܉)  +    

نيم واكنش كاتدي ∶  (ܙ܉)  +   →  ()

() →  () + آ)    

منفي  Bفاز   از  Aفاز  ) عدد بزرگتر است ؛ پس ١براي سلول ( emfكاتد در هر دو شكل نقره است .  aب) 

تر است .

نقش كاتد را خواهد داشت . Bكاهنده قوي تري است ، پس  Aپ) از قسمت قبل مي دانيم كه 

نمره) ١پ:         ٠,٥ب:        ٠,٥(الف : 

٩
)٠,٥(هر مورد  

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

١٠

اين واكنش به طور طبيعي انجام نمي شود و براي انجام شدن آن نياز به انرژي الكتريكي  –آ)الكتروليتي 

 ب) قطب مثبت ، چون در سلول الكتروليتي آند به قطب مثبت وصل مي شود .        دارد .

٢ܮܣ٢پ)      (ݏ)٣ܱ + (ݏ)ܥ٣ → (݈) ݈ܣ٤ + ܥ٣   نمره) ٠,٥هر مورد    ((݃)٢ܱ

١١
ܽܰچگالي بار  -٧٥٠ دارد ؛  ݈ܥنيز چگالي بار كمتري از  ݎܤاست و  ݅ܮو كمتر از  ܭبيشتر از   

 نمره) ١(بيشتر است .  كمتر و از  از  پس آنتالپي فروپاشي 

١٢

آ)    


= 
ૡૡ

×  

است ؛ پس هر چه شعاع كمتر ، چگالي بار بيشتر است و برعكس ،  ٢ب) بار همه كاتيون ها + بيشترين و   

 كمترين چگالي بار را دارند .  

كمترين آنتالپي فرو پاشي را دارد ، چون هر دو يون كمترين چگالي بار را در بين كاتيون ها و آنيون ها  پ) 

ت)       دارند .  <  

نمره) ٠,٥ت:       ٠,٧٥نمره        پ    ٠,٥ب        ٠,٧٥(الف: 

١٣

است پس واكنش گرما گير است . ۶∆<٠آ) چون 

چون تعداد مول گازها در دو سمت واكنش برابر است . –ب) تاثيري ندارد 

چون واكنش گرما گير است با افزايش دما در جهت رفت پيش مي رود  –پ) افزايش دما 

)٠,٧٥پ:          ٠,٧٥نمره       ب:  ٠,٥(الف : 

١٤

عدم توزيع يكنواخت بار در اين مولكول نشان دهنده ناجور هسته بودن اين مولكول است ؛ پس در  –) ٢آ) شكل(

آب بهتر حل مي شود .

) قطبي است ؛ در نتيجه نيروهاي بين مولكولي آن قوي تر بوده و نقطه جوش ٢مولكول شكل( –) ٢ب) شكل(

نمره) ٠,٥نمره           ب:  ٠,٥(آ :     باالتري دارد .

٢٠جمع نمره
 

 بسمه تعالی


