
 
 

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

٦تعداد صفحه:   تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

نمرهرديف

١

اضافي هستند.تعدادي از كلمه ها با استفاده از واژه هاي داخل كادر عبارتها را كامل كنيد.

*عسل داراي مولكولهاي قطبي است كه در ساختار خود شمار زيادي گروه ..(آ)..........دارد.

* شمار نزديك ترين يون هاي ناهمنام موجود در پيرامون هر يون در شبكه بلور را ....(ب)............مي گويند.

.......(پ)...مي يابد.  ,ديم هيدروكسيدموالر س ١/٠ميلي ليتر محلول  ٢٠٠*با افزودن مقداري آب به 

قاشق فوالدي به قطب .......(ت)........ متصل است.. ,*در فرايند آبكاري قاشق فوالدي با نقره 

شعاع يا اندازه ي اتم .......(ث)...... مي يابد.,* در هنگام تبديل اكسيژن به آنيون پايدار آن 

دي .....(ج).........بودن ذره هاي موجود در آن است. ئي* دليل پخش نور در ذره هاي كلو 

٥/١

٢

دليل الزم نيست.براي هر جمله ي نوشته شده مورد درست را از داخل پرانتز انتخاب كنيد.

اين نوع پاك كننده ها از مواد پتروشيميايي طي واكنشهاي پيچيده در صنعت توليد مي شوند. الف

كننده هاي غير صابوني)پاك  (پاك كننده هاي صابوني

در هنگام استفاده از كاتاليزگر در واكنشهاي شيميايي اين كميت ثابت مي ماند. ب

انرژي فعالسازي) (آنتالپي واكنش

پروپان) اين ماده در ميدان الكتريكي جهت گيري مي كند( دي متيل اتر پ

كوچك) دارد(بسيار بزرگ اين مقدار را ٢٥ ٠مقدار ثابت يونش اسيدهاي ضعيف در دماي ت

١

٣

دهيد. تك پاسخدرهر مورد 

يك فراورده ي پااليشگاهي كه از واكنش كربن مونوكسيد با گاز هيدروژن در شرايط مناسب و در حضور  الف 
كاتاليزگر به دست مي آيد.

سلول سوختي از اين دسته سلول هاي الكتروشيميايي است. ب

به چه رنگي در مي آيد.,در برقكافت آب محيط اطراف آند در حضور شناساگر تورنسل پ

به منظور افزايش خاصيت ضدعفوني كنندگي صابون ها چه ماده اي به آنها اضافه مي شود. ت

ذره هاي صابون با كدام بخش خود با مولكولهاي چربي موجود در سطح لباس جاذبه بر قرار مي كنند.ث

٢٥/١

ادامه سواالت در صفحه بعد
 

 بسمه تعالی



 
 

 

 

  

١٢٠  مدت امتحان :ساعت شروع :تجربي رشته :شيمي سؤاالت امتحان نهايي درس : 
٦تعداد صفحه:  تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

نمرهرديف

٤

بياوريد. دليل علميبراي درستي هر يك از موارد زير يك 

ساختاري به صورت  اتم كربن داشته باشد  ١٢يك پاك كننده ي صابوني جامد كه در آن گروه آلكيل  الف

١٢ دارد. ٢٥

به جاي مبدل كاتاليستي از مبدل هاي  ,پژوهشگران و مهندسان كارخانه ي خودرو سازي ماشين هاي ديزلي ب
ويژه ي داراي آمونياك استفاده مي كنند.

آهن در محيط اسيدي به ميزان بيشتري رخ مي دهد. خوردگيپ

٥/١

٢٥/٥

٥

 براي عبارت نادرست دليل نادرستي بنويسيد.درستي يا نادرستي جمله هاي زير را معلوم كرده و 

فلز قلع نقش حفاظت از آهن را دارد. ,در آهن سفيد الف

مي آورد.گوگرد دي اكسيد در اثر انحالل در آب باز آرنيوس به وجود  ب

براي آغاز شدن نياز به انرژي دارند.,واكنشهاي گرماگير بر خالف واكنشهاي گرماده  پ

نمودار حاصل ضرب غلظت يون هاي هيدرونيوم و هيدروكسيد با حجم محلول يك نمودار نزولي است. ت

جرم تيغه ي آند كاهش مي يابد. ,مس در سلول گالواني روي ث

٥/٢

٦

,١٩٦ ٣٣نيتروژن و هيدروژن به ترتيب با نقطه جوش  ,فرايند هابر مخلوطي از آمونياكاگر در   الف

جود داشته باشد كدام دما را براي سرد كردن و جمع آوري آمونياك مناسب مي دانيـد. بـراي انتخـاب     ٢٥٣ ٠ 
)٠٢٠٠يا   ٠٤٠خود دليل بياوريد. ( 

 جود الگوي رفتار الكتروني در ساختار آنها توجيه مي شود كه بر اساس و دو رفتار فيزيكي عنصرهاب

را نام ببريد.

را حساب كنيد. نيم سلول  ٠است.  ٩٨/١سلولي كه واكنش زير در آن رخ مي دهد برابر با   پ

٢ ٢ ٢

٧٥/١

ادامه سواالت در صفحه بعد
 

 بسمه تعالی



 
 

  

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

٦تعداد صفحه:  تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

نمرهرديف

٧

با توجه به نمودار مقابل به سواالت پاسخ دهيد.

,فلزهاي قلياييبا افزايش شعاع كاتيون الف

بنويسيد. دليلآنتالپي فروپاشي شبكه چه تغييري مي كند. 

را با هم مقايسه كن چگالي بار  ب

نقطه ي ذوب پتاسيم كلريد و پتاسيم برميد را با يكديگر پ

بنويسيد. دليلمقايسه كنيد.

 

٢٥/١  

٥/٥  

٨

دانش آموزي براي انجام يك فعاليت علمي يا رفع يك مشكل در ازمايشگاه نياز به انتخاب يك ماده ي شيميايي 
تركيب مناسب را از ميان نمونه هاي موجود در آزمايشگاه مدرسه انتخاب  ,مناسب دارد.با توجه به نوع فعاليت 

كرده و در پاسخنامه وارد كنيد.

 ٢ × ١٠ ٤استيك اسيد  موالر  ٢ × ١٠ ٤نيتريك اسيد  ت(سديم هيدروژن كربنانمونه ها
)جوهر نمك  سديم هيدروكسيد  آمونياك  موالر 

نوع فعاليت 
علمي:

ايجاد رسانايي الكتريكي زياد در يك مدار الكتريكي با محلول بازي  الف
رفع سوزش ناشي از ريختن اسيد بر روي دست پس از شستشو با آب ب

ي محلولي باتهيه  پ ٣/٧  
توليد حجم زيادي از  گاز هيدروژن  در اثر واكنش سريع  فويل آلومينيوم با يك  ت

محلول اسيدي

١

٩

يكي از پاك كننده هاي پر كاربرد در منزل شيشه پاك كن است كه حاوي محلول آمونياك و چنـد مـاده شـيميايي    
حساب كنيـد چنـد    ,تهيه كنيم١١ليتر محلول آمونياك با  ٢٥/٠مجاز ديگر است. اگر بخواهيم در آزمايشگاه  

نياز داريم.   ٥/٠مول آمونياك با درجه يونش 
٥/١

١٠

تركيبي است كه از تقطير نفت خام به وجود مي آيد كه پس از تغيير ساختار به ترفتاليك اسيد پارازايلن 

به سواالت پاسخ دهيد: ,تركيب ٢با توجه به ساختار اين تبديل مي شود.

عدد اكسايش اتم هاي كربن ستاره دار در پارازايلن با هم برابر هستند يا خير.  الف

ماده ي اكسنده مناسب است يا كاهنده؟ ,به ترفتاليك اسيدبراي تبديل پارازايلن ب

 دليل بنويسيد.تركيب ترفتاليك اسيد در آب بهتر حل مي شود يا در هگزان.  پ

١

ادامه سواالت در صفحه بعد
 

 بسمه تعالی

 

 



 
 

١٢٠  مدت امتحان :ساعت شروع :تجربي رشته :شيمي سؤاالت امتحان نهايي درس :   
٦تعداد صفحه: تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

نمرهرديف

١١

يك عنصر اضافي است.با توجه به توضيح هاي داده شده عنصر مناسب را از داخل كادر انتخاب كنيد.

است. 

وجود يون هاي آن در محلول باعث سختي آب  ب  فلزي كه در ساختار نيتينول يا آلياژ هوشمند كاربرد دارد.  الف
مي شود.

اين عنصر در بخش كاتدي سلول دانز به  ت  ماده ي اصلي رنگ دانه ي معدني كه رنگ قرمز ايجاد مي كند. پ
وجود مي آيد.

١

٥/٤

١٢

با توجه به واكنشهاي تعادلي داده شده به سواالت پاسخ دهيد.

در مخلوط تعادلي دارد.  موجودNO٢كاهش دما چه تاثيري بر درصد مولي  در واكنش  الف

غلظت مولي هيچ يك از گونه هاي شركت كننده تغييري نمي كند. ,در كدام تعادل با افزايش فشار  ب

را نشان مـي دهـد عبـارت ثابـت      با توجه به جدول زير كه غلظت تعادلي گونه هاي شركت كننده در تعادل  پ
تعادل را محاسبه كنيد.

ماده
٢٢

٠/١٠/١٠/٠٣غلظت مولي

١

١٣

با توجه به نمودارهاي داده شده به سواالت پاسخ دهيد.

    

                                                              

چرا؟گرماگير است يا گرماده. واكنش  الف

هوا و دماي اتاق مي سوزد آنگاه كدام  اگر اين واقعيت را بدانيم كه فسفر سفيد بر خالف گاز هيدروژن در ب
نمودار را به اين واكنش نسبت مي دهيد.چرا؟

١

ادامه سواالت در صفحه بعد
 

 بسمه تعالی

٢٩Cu , ٢٤Mg , ٢٨Ni , ١١ Na, ٢٦Fe , 

 

 



 
 

  

١٢٠  مدت امتحان :شروع : ساعتتجربي رشته :شيمي سؤاالت امتحان نهايي درس : 
٦تعداد صفحه:  تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

نمرهرديف

١٤

با توجه به پتانسيل هاي كاهشي داده شده به سواالت پاسخ دهيد.

پتانسيل هاي  
كاهشي

شمارهنوع پتانسيل كاهشي
نيم 

سلول
- ٠/٧٦ VE٠ Zn٢+ / Zn     ١ 
+٠/٣٤ V E٠Cu٢+ / Cu    ٢ 

٠/٠٠ VE٢ ٠H+ / H٣      ٢ 
-٣/٠٥ VE٠ Li+ / Li       ٤ 

گونه اي كه به عنوان آند در تهيه ي باتري هاي تلفن و رايانه ي همراه كاربرد دارد. الف

براي ساخت آن استفاده شود. ٢و  ١نيم واكنش كاهش براي سلول گالواني را بنويسيد كه از نيم سلول هاي  ب

كدام فلز در نقش  ,آزمايشگاه الكتروشيمي توليد گاز هيدروژن باشداگر هدف از طراحي سلول گالواني در يك  پ
آند كاربردي ندارد.

قويترين كاهنده در اين مجموعه كدام است. ت

١

٣

١٥

مهندسان كشتي سازي در جزيره ي قشم انواع شناورها در كالس تجاري را با بدنه ي آلومينيومي و متفاوت مي 
فرايند هال است. دراين فرايند: ,سازند. يكي از روشهاي تهيه ي آلومينيوم مورد استفاده در اين صنعت 

عامل اكسنده را نام ببريد. علت را بنويسيد. الف

اي مبادله شده در اين فرايند را بنويسيد.تعدا الكترون ه ب

٧٥/٠

١٦

با توجه به شكل هاي زير كه دگر شكل هاي عنصر كربن را نشان مي دهد  به سواالت پاسخ دهيد.

كدام ساختار مربوط به يك جامد كواالنسي  الف

 با چينش سه بعدي اتم ها است.

استفاده شود.چرا؟كدام ساختارمي تواند براي تهيه مغز مداد  ب

باشد   ٢٧/٢ ٣برابر  ١اگر چگالي ساختار پ 

كداميك از اعداد زير مي تواند باشد: ٢آنگاه چگالي ساختار 

٩٦/١ ٣  ٥١/٣ ٣(

١

ادامه سواالت در صفحه بعد
 

 بسمه تعالی

 



 
 

  

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

٦تعداد صفحه:  تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

نمرهرديف

١٧

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

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی
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