
 

١٢٠  مدت امتحان :ساعت شروع : رشته :شيمي سؤاالت امتحان نهايي درس :   
٣تعداد صفحه:  تاريخ امتحان :  آموزش متوسطه دوازدهمسال نام و نام خانوادگي :

نمرهرديف

١

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

 الف) در فرايند انحالل ذره هاي سازنده عسل با ملوكول هاي آب پيوند هاي .......................... (هيدروژني
كواالنسي) برقرار مي شود.

بيشتر) از هفت بدست مي آيد. ................. (كمتر در آب محلولي با  ٢ب) با حل شدن 

ر آن گاز هيدروژن با گاز اكسيژن به صورت كنترل شده واكنش مي دهد و بخش قابل توجهي از ج) دستگاهي كه د
سلول سوختي)  –انرژي شيميايي به انرژي الكتريكي تبديل مي شود .................................... (سلول الكتريكي 

نام دارد.

د ذوب مي شود و به حالت مذاب رساناي جريان برق درجه سانتيگرا ٢٠٠٠د) يك جامد بلوري در دماي باالتر از 
كواالنسي) است. نيست، اين ماده يك جامد .............. (يوني

اتانول) است كه به هر نسبتي در آب حل مي شود. ه) ساده ترين عضو خانواده الكل ها ........................ (متانول

از دست دادن) الكترون از گونه هاي ديگر، آن ها را اكسيد مي كند  –.... (گرفتن ز) ماده اي كه با .......................
اكسنده) است. .......................... (كاهنده

٧٥/١

٢

درستي يا نادرستي عبارت هاي زير را مشخص كنيد و شكل درست عبارت هاي نادرست را بنويسيد.

كه مانند گرافيت انعطاف پذير و شفاف است.الف) گرافن يك جامد كواالنسي دو بعدي است 

ب) انرژي فعال سازي واكنش ها را مي توان با استفاده از گرما كاهش داد.

ج) در آبكاري يك قاشق فوالدي با فلز نقره، قاشق را به قطب منفي باتري وصل مي كنيم.

د)از گرم كردن استرهاي طبيعي با سديم هيدروكسيد اسيد چرب توليد مي شود.

٢

٣

به پرسش هاي زير پاسخ كوتاه دهيد.

الف) چگونه مي توان ضمن افزايش عمر فلز آلومينيوم برخي از هزينه هاي توليد اين فلز را كاهش داد؟

) سولفات از ظرفي با جنس روي استفاده كرد؟ب) چرا نمي توان براي نگه داري محلول نيكل (

فلزي را بنويسيد. ج) دو مورد از شباهت هاي جامد هاي يوني و

د) استفاده از مبدل هاي كاتاليستي در خودرو ها از ورود چه آالينده هايي به هواكره جلوگيري مي كند؟

٢

ادامه سواالت در صفحه بعد
 

 بسمه تعالی



 
 

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

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

نمرهرديف

٤

نقره) به پرسش ها پاسخ دهيد. با توجه به شكل سلول الكترو شيميايي (مس

الف) جهت حركت را در مدار بيروني مشخص كنيد.

ب) واكنش كلي سلول را نوشته و گونه كاهنده را مشخص كنيد.

سلول را محاسبه كنيد ج) نيروي الكترو موتوري 

متخلخل در اين سلول چيست؟د)نقش ديواره 

٢

٥
آغشته به آن به رنگ آبي در مي آيد؟ كداميك از محلول هاي زير الكتروليت ضعيف بوده و كاغذ 

– ٣ ٤ ٢ – – ٣

١

٦

پوشيده شده است. شكل مقابل يك قطعه آهن را نشان مي دهد كه با اليه نازكي از فلز 

) مي تواند باشد؟ چرا؟ ،  ،  كدام يك از فلز هاي ( الف) 

ب) هرگاه بر سطح اين ورقه خراشي برداشته شود 

  نيم واكنش كاغذ را بنويسيد.

٥/١

٧

به سواالت زير پاسخ دهيد.

 الف) براي باز كردن لوله هايي كه با اسيد چرب مسدود شده اند كدام مناسب تر است : سديم هيدروكسيد يا
هيدروكلريك اسيد؟ چرا؟

ب) معادله واكنش را بنويسيد

ج) پاك كننده هاي خورنده بر چه اساسي عمل مي كنند؟ (دو مورد)

٥/١

٨

ميلي ليتر از اسيد هاي هيدروكلريك اسيد (الف) و هيدرو فلوئوريك اسيد  ١٠٠گرد فلز روي را به دو ظرف كه حاوي 
توليد شده را به درستي نشان مي  ٢(ب) با غلظت يكسان است اضافه مي كنيم. كدام نمودار تغييرات حجم گاز 

دهد؟ توضيح دهيد.

١ 

ادامه سواالت در صفحه بعد
 

 بسمه تعالی

 

  مدت امتحان : 
١٢٠  ساعت شروع :شيمي 

آموزش متوسطه 

 

 



 
 

  

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

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

نمرهرديف

٩

موارد خواسته شده را با ذكر دليل با هم مقايسه كنيد.

و   الف) آنتالپي فروپاشي شبكه 

٢و  ب) نقطه ذوب 

٥/١

١٠

درستي يا نادرستي جمالت زير را با ذكر علت بررسي كنيد.) ٢٣در مورد عنصر واناديم ( 

جدول تناوبي است كه شبكه بلوري آن شامل كاتيون و درياي الكتروني است. الف) عنصري واسطه از دسته 

+ است.٥ب) داراي عدد هاي اكسايش مختلف است و يبشتر عدد اكسايش آن 

١

١١
يوني نادرست است؟ چرا؟كدام مقايسه در مورد اندازه شعاع هاي 

٣ب)                                                      ٢الف)  ٢

١

١٢
١٠اگر در تعادل گازي  ٤ ٢ ٣  ١/٠در دماي معين در يك ظرف سر بسته مقدار  ٢

مول بخار آب داشته باشيم حجم ظرف واكنش چند ليتر است؟ ٠٠١/٠مول گاز متان و  ٠٣/٠،  مول گاز 
٥/١

١٣

با افزايش دما در جهت برگشت و بر اثر انتقال به ظرف سر بسته كوچكتر  اگر واكنش تعادلي  
(در دماي ثابت) در جهت رفت جا به جا شود:

گرماده است يا گرماگير؟ چرا؟ الف) مشخص كنيد واكنش

را باهم مقايسه كنيد. باذكر دليل و  ب) مقدار ضرايب 

١

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

 

Ni
٢+   

 / Ni    = -٠,٢٣              ECu
٢+

/ Cu = ٠,٣٤          EZn
٢+

/ Zn = -٠,٧٦ E 

 

EMg
٢+

/ Mg   = -٢/٣٧                  E Ag
+

/ Ag = ٠,٨            EFe
٢+

/ Fe = -٠,٤٤ 
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