
 

 

 

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

در عبارات زير واژه درست را از داخل پرانتز انتخاب كنيد. 

نمي كنند)آ) محلول ها بر خالف كلوئيدها نور را پخش (ميكنند

يون ها يا مولكول ها) و ذرات سازنده سوسپانسيون را (ذرات  –ب) ذرات سازنده محلول ها را (توده هاي مولكولي 
توده هاي مولكولي) تشكيل مي دهد. –ريز ماده 

ته نشين نمي شوند) –پ) از نظر پايداري كلوئيدها (ته نشين ميشوند 

ناهمگن) هستند. –همگن) و ذرات كلوئيد (همگن  –ت) ذرات محلول ها (نا همگن 

٥/١

٢

درست را كامل كنيد. در هر مورد عبارت

د واكنش در جهت شمار مول هاي گازي آ) هنگامي كه در دماي ثابت فشار بر يك تعادل گازي افزايش ياب
كمتر

بيشتر
 

پيش مي رود تا به تعادل 
جديد

اصلي
برسد. 

ب) در ساختار يك جامد 
كوواالنسي

مولكولي
ميان همه اتم ها پيوندهاي اشتراكي وجود دارد ، به همين دليل چنين موادي دماي  

ذوب 
بااليي

پاييني
دارند. 

١

٣

با استفاده از واژه هاي درون كادر ، عبارات زير را كامل كنيد.

صابون باز اكسايش  اكسيد اسيدي –افزايش  –هيدورنيوم  –كاهش  –پاك كننده غير صابوني 

شود. دي نيتروژن پنتا اكسيد يك ...................... آرنيوس به شمار مي رود چون در آب باعث افزايش غلظت يون ..................... مي آ)

..... مي يابد.در سلول گالواني ، آند الكترودي است كه در آن نيم واكنش .................. رخ مي دهد و با گذشت زمان جرم آن ................ ب)

٤SܪRC٦پاك كننده ي با فرمول عمومي  پ) ٣ܱ Nܽ  است. ..................يك

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 :

نمرهسواالت (پاسخ نامه دارد)رديف

٤

با توجه به واكنش  +  →  + پاسخ دهيد. 

آ) معادله نيم واكنش كاهش را بنويسيد و آن را موازنه كنيد.

ب) كدام گونه اكسايش يافته است ؟ با ذكر دليل بنويسيد.

پ) كدام گونه اكسنده است ؟

٥/١

٥

صحيح عبارت هاي نادرست را بنويسيد.درستي يا نادرستي هر يك از عبارات زير را مشخص كرده ، شكل 

آ) تنوع و شمار مواد مولكولي بيشتر از مواد يوني و آن هم بيشتر از مواد كوواالنسي است.

ب) در سلول هاي الكتروليتي ، الكترودي كه بر قطب منفي منبع جريان برق متصل است ، محل اكسايش است.

ت ، بنابراين پروپان در ميدان الكتريكي جهتگيري مي كند.پ) چون توزيع بار در مولكول پروپان يكنواخت اس

٢٥/١

٦
/اگر غلظت يون هيدورنيوم در زمان استراحت معده 


شيره معده و غلظت يون هيدوركسيد از  باشد ،  

يك نمونه شيره معده در دماي اتاق را حساب كنيد.

٧٥/١

٧

 /
° = −/ૠ

 /
° = −/

 >  > 
⬚


⬚

ૢ
⬚

براي عبارات زير دليل بياوريد.

 اثر ايجاد خراش بر سطح آهن سفيد فلز روي اكسيد مي شود.آ) بر 

ب) ترتيب واكنش پذيري فلزات پتاسيم ، كلسيم و تيتانيوم به صورت زير است.

پ) با كاهش حجم سامانه تعادلي  +  →  .در دماي ثابت مقدار فراورده ها زياد مي شود

٥/١

٨

در هر مورد عبارت درست را كامل كنيد.

) نيترات را در ظرف مسي نگهداري كرد ؟ آ) آيا مي توان محلول آهن (

چرا ؟

را اكسيد كرد ؟ توضيح دهيد. مي توان  ب) آيا با كاتيون 

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

٩

با توجه به شكل هاي زير پاسخ دهيد.

آ) در كدام شكل نقطه ذوب بيشتر است؟ چرا؟

نشان مي دهد ؟) چه نوع جامدي را ٢ب) شكل (

٧٥/٠

١٠

با توجه به فرمول هاي ساختاري تركيبات زير به سواالت مربوطه پاسخ دهيد.

آ) حالل مناسب براي بنزوئيك اسيد ، هگزان است يا آب ؟ چرا؟

قطبي هستند يا ناقطبي ؟ و  ب) قسمت هاي 

پ) عدد اكسايش كربن ستاره دار را در تركيب تعيين كنيد.

٢٥/١

١١ /
° = −


ૠ                                                 /

° = +/

با توجه به پتانسيل كاهش استاندارد مس و روي به پرسش هاي زير پاسخ دهيد :

 مس رسم كنيد.آ) نمودار تغيير غلظت يون ها را در سلول گالواني روي

مس را محاسبه كنيد.سلول روي  ب)

مس كدام فلز نقش كاتد را ايفا ميكند؟چراپ) در سلول روي

٢٥/١

١٢

با توجه به جدول زير كه آنتالپي فروپاشي شبكه بلور را براي برخي تركيبات يوني نشان مي دهد.

اي دارد؟ آ) آنتالپي فروپاشي شبكه با بار الكتريكي كاتيون و بار الكتريكي آنيون چه رابطه

ب) آيا مي توان بين آنتالپي فروپاشي شبكه 

و نقطه ذوب جامدات يوني رابطه اي در نظر گرفت ؟ توضيح دهيد.

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 :

نمرهرديف

١٣

مقايسه شده است. و  در جدول زير قدرت اسيدي ، دو اسيد 

آ) كدام اسيد قوي تر است؟ چرا؟

محلول يك موالر كدام اسيد بزرگتر است؟ ،  ٢٥℃ب) در دماي 

٥/١

١٤

()با توجه به معادله واكنش تعادلي زير پاسخ دهيد:               + () ⇌ () 

الف) عبارت ثابت تعادل را بنويسيد.

) را در دماي معين محاسبه كنيد.ب) با توجه به جدول زير مقدار عددي ثابت تعادل واكنش (

چه تغييري مي كند؟ اين تغيير جا به جا شدن تعادل را در چه جهتي نشان مي دهد؟ پ) با افزايش دما 

٥/١

١٥

نمودارهاي زير به پرسش ها پاسخ دهيد.باتوجه به 

آ) چرا اين واكنش ها در دماي پايين انجام نمي شوند يا بسيار كند هستند؟

) را تعيين كنيد ؟٢ب) انرژي فعالسازي و آنتالپي واكنش (

١

١٦

()تعادل  + () ⇌ را در نظر بگيريد. مشخص كنيد در دماي ثابت با افزايش فشار غلظت  ()
مولي هر يك از مواد شركت كننده چه تغييري مي كند؟چرا؟

٧٥/٠

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

 بسمه تعالی

 

 

 



 

 

١٢٠  مدت امتحان :ساعت شروع :تجربي رشته :شيمي سؤاالت امتحان نهايي درس :   
٢تعداد صفحه: تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

نمرهپاسخ نامه رديف

١

)  ٢٥/٠آ)پخش نمي كند (

)٢٥/٠ذرات ريز ماده () ٢٥/٠يوني (ب)توده هاي مولكولي

) ٢٥/٠پ) ته نشين نمي شود (

)٢٥/٠) ناهمگن (٢٥/٠ت) همگن (

)٢٥/٠دماي ذوب بااليي ( –) ٢٥/٠ب) كوواالنسي (                    )٢٥/٠جديد ( –) ٢٥/٠آ) كمتري (٢

٣
)٢٥/٠كاهش ( –) ٢٥/٠ب) اكسايش (                  ) ٢٥/٠هيدرونيوم ( ) ٢٥/٠آ) اكسيد اسيدي (

)٢٥/٠پ) پاك كننده غير صابوني (

٤
)٢٥/٠( ب)                 )٢٥/٠) چون الكترون از دست داده (٢٥/٠( آ) 

پ)  +  → )٢٥/٠( 

٥

٦
)١         ( ܪܲ = ٣)݈݃− × ١٠ ٢) ⟹ − ٠ ٤٨⁄ + ٢ = ١/٥٢    

    )٧٥/٠       ( ܪܱ] ] = ١٠ ١٤

[ு ] ⇒ ܪܱ] ] = ١٠ ١٤

١٠×٣ ٢ = ٠/٣٣ × ١٠ ١٢

٧

) ٥/٠روي منفي تر است ( °آ) زيرا 

)٥/٠قليايي خاكي است (>ب) زيرا واكنش پذيري فلزات قليايي 

) ٥/٠پ) حجم كاهش مي يابد ، فشار سيستم زياد مي شود و به سمت تعداد مولكول كمتر مي رود (

)٥/٠منفي تر است ( °بله زيرا  –) ٥/٠بزرگتر و مثبت تر است ( °بله ، زيرا ٨

)٢٥/٠) (١پ) شكل (           ) ٢٥/٠ب) جامد مولكولي (              )  ٢٥/٠) (١آ) شكل (٩

١٠
)٥/٠آ) آب ، زيرا شبيه شبيه را حل مي كند و آب هم مولكول قطبي است (

)٢٥/٠(    ٣٤=١پ)                    )٥/٠(  ،    ناقطبي =     ب) قطبي = 

١١

) (٥/٠( 
݂݉݁) ٥/٠ب) ( = ٠/٣٤ − (−٠/٧٦) = ١/١ܸ 

 )٥/٠بزرگتري دارد ( °ܧپ) مس زيرا 

ادامه پاسخ ها در صفحه بعد
 

 بسمه تعالی

 



 

 

  

١٢٠  مدت امتحان :ساعت شروع :تجربي رشته :شيمي سؤاالت امتحان نهايي درس : 
٢تعداد صفحه:  تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

نمرهپاسخ نامه رديف

١٢
) ٥/٠آ) رابطه مستقيم (

)٧٥/٠ب) رابطه مستقيم هر چه آنتالپي فروپاشي شبكه بيشتر باشد نقطه ذوب باالتر است (

١٣
)٧٥/٠بزرگي دارد ( چون  آ) 

)٧٥/٠هيدرو سيانيك اسيد ، چون اسيد ضعيف تري است ( ب) 

١٤

)     ٥/٠آ) ( = []

[].[]

)     ٥/٠ب) ( = (/)

( ૠ⁄ ).(/)
= /

/×/
١/٢٣

)٥/٠به چپ مي رود ( –) ٥/٠پ) زياد مي شود (

١٥
)٥/٠آ) چون انرژي فعالسازي زيادي دارند. (

ب)  = ૡ , ∆ = −٥/٠( (

١٦
مي يابد غلظت همگي مواد شركت كننده در واكنش افزايش مي يابد ، چون با افزايش فشار حجم ظرف كاهش 

)٧٥/٠(

٢٠جمع نمره
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی


