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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 6تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
قطب شهيد هاشمی  -طراح سوال : سرکارخانم منصوره کلبادي نژاد

 دبيرستان جفایی -0ناحيه  -نژاد

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

0 

 اضافی هستند.تعدادي از کلمه ها با استفاده از واژه هاي داخل کادر عبارتها را کامل کنيد.

 

 *عسل داراي مولکولهاي قطبی است که در ساختار خود شمار زیادي گروه ..)آ(..........دارد.

 * شمار نزدیك ترین یون هاي ناهمنام موجود در پيرامون هر یون در شبکه بلور را ....)ب(............می گویند.

 .......)پ(...می یابد. [-OH] ,دیم هيدروکسيدموالر س 0/1ميلی ليتر محلول  211*با افزودن مقداري آب به 

 قاشق فوالدي به قطب .......)ت(........ متصل است.. ,*در فرایند آبکاري قاشق فوالدي با نقره 

 شعاع یا اندازه ي اتم .......)ث(...... می یابد. ,* در هنگام تبدیل اکسيژن به آنيون پایدار آن 

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

5/0 

2 

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

 این نوع پاک کننده ها از مواد پتروشيميایی طی واکنشهاي پيچيده در صنعت توليد می شوند. -الف

 کننده هاي غير صابونی(پاک  -)پاک کننده هاي صابونی

 در هنگام استفاده از کاتاليزگر در واکنشهاي شيميایی این کميت ثابت می ماند. -ب

 انرژي فعالسازي( -)آنتالپی واکنش

 پروپان( -این ماده در ميدان الکتریکی جهت گيري می کند) دي متيل اتر -پ

 کوچك( -دارد)بسيار بزرگ این مقدار را C1 25 مقدار ثابت یونش اسيدهاي ضعيف در دماي -ت

0 

3 

 دهيد. تك پاسخدرهر مورد 

یك فراورده ي پاالیشگاهی که از واکنش کربن مونوکسيد با گاز هيدروژن در شرایط مناسب و در حضور  -الف 

 کاتاليزگر به دست می آید.

 سلول سوختی از این دسته سلول هاي الکتروشيميایی است. -ب

 به چه رنگی در می آید.,در برقکافت آب محيط اطراف آند در حضور شناساگر تورنسل -پ

 به منظور افزایش خاصيت ضدعفونی کنندگی صابون ها چه ماده اي به آنها اضافه می شود. -ت

 ذره هاي صابون با کدام بخش خود با مولکولهاي چربی موجود در سطح لباس جاذبه بر قرار می کنند.-ث

25/0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی



55 

 

 

 

  

 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 6تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
قطب شهيد هاشمی  -منصوره کلبادي نژادطراح سوال : سرکارخانم 

 دبيرستان جفایی -0ناحيه  -نژاد

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

4 

 بياورید. دليل علمیبراي درستی هر یك از موارد زیر یك 

 ساختاري به صورت  ,اتم کربن داشته باشد  02یك پاک کننده ي صابونی جامد که در آن گروه آلکيل  -الف

C02H25 - COONa .دارد 

به جاي مبدل کاتاليستی از مبدل هاي  ,پژوهشگران و مهندسان کارخانه ي خودرو سازي ماشين هاي دیزلی -ب

 ویژه ي داراي آمونياک استفاده می کنند.

 آهن در محيط اسيدي به ميزان بيشتري رخ می دهد. خوردگی-پ

5/0 

 

 

25/5 

5 

  براي عبارت نادرست دليل نادرستی بنویسيد.درستی یا نادرستی جمله هاي زیر را معلوم کرده و 

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

 می آورد.گوگرد دي اکسيد در اثر انحالل در آب باز آرنيوس به وجود  -ب

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

 نمودار حاصل ضرب غلظت یون هاي هيدرونيوم و هيدروکسيد با حجم محلول یك نمودار نزولی است. -ت

 جرم تيغه ي آند کاهش می یابد. ,مس -در سلول گالوانی روي -ث

5/2 

6 

 ,-096 , -33نيتروژن و هيدروژن به ترتيب با نقطه جوش  ,فرایند هابر مخلوطی از آمونياکاگر در   -الف

 C1 253-     جود داشته باشد کدام دما را براي سرد کردن و جمع آوري آمونياک مناسب می دانيدد. بدراي انتخداب

 (-C1211یا  - C141خود دليل بياورید. ) 

 

  -جود الگوي رفتار الکترونی در ساختار آنها توجيه می شود که بر اساس و -دو رفتار فيزیکی عنصرها-ب

                                              را نام ببرید.

 را حساب کنيد. Aنيم سلول  E1است.  V98/0سلولی که واکنش زیر در آن رخ می دهد برابر با  emf -پ

A(s) + 2Ag+ (aq)               A2+ (aq) + 2Ag(s) 

75/0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 6تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
قطب شهيد هاشمی  -منصوره کلبادي نژادطراح سوال : سرکارخانم 

 دبيرستان جفایی -0ناحيه  -نژاد

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

7 

 با توجه به نمودار مقابل به سواالت پاسخ دهيد.

   فلزهاي قلياییبا افزایش شعاع کاتيون -الف

 بنویسيد. دلیلآنتالپی فروپاشی شبکه چه تغييري می کند. 

 را با هم مقایسه کن  +Na+ , Kچگالی بار  -ب

 نقطه ي ذوب پتاسيم کلرید و پتاسيم برميد را با یکدیگر -پ

 بنویسيد. دلیلمقایسه کنيد.

 

 

25/1  

 

 

5/5  

 

8 

دانش آموزي براي انجام یك فعاليت علمی یا رفع یك مشکل در ازمایشگاه نياز به انتخاب یك ماده ي شيميایی 

ترکيب مناسب را از ميان نمونه هاي موجود در آزمایشگاه مدرسه انتخاب  ,مناسب دارد.با توجه به نوع فعاليت 

 کرده و در پاسخنامه وارد کنيد.

 2 × 01 -4استيك اسيد  -موالر  2 × 01 -4نيتریك اسيد  -ت)سدیم هيدروژن کربنا نمونه ها

(-جوهر نمك  -سدیم هيدروکسيد  -آمونياک  -موالر   

نوع فعاليت 

 علمی:

 

ایجاد رسانایی الکتریکی زیاد در یك مدار الکتریکی با محلول بازي  -الف  

رفع سوزش ناشی از ریختن اسيد بر روي دست پس از شستشو با آب -ب  

ي محلولی باتهيه  -پ = 3/7  PH 

توليد حجم زیادي از  گاز هيدروژن  در اثر واکنش سریع  فویل آلومينيوم با یك  -ت

  محلول اسيدي

0 

9 

یکی از پاک کننده هاي پر کاربرد در منزل شيشه پاک کن است که حاوي محلول آمونياک و چندد مداده شديميایی    

حساب کنيدد چندد    ,تهيه کنيمPH=00 ليتر محلول آمونياک با  25/1مجاز دیگر است. اگر بخواهيم در آزمایشگاه  

 نياز داریم.   5/1مول آمونياک با درجه یونش 

5/0 

01 

 ترکيبی است که از تقطير نفت خام به وجود می آید که پس از تغيير ساختار به ترفتاليك اسيد پارازایلن 

 به سواالت پاسخ دهيد: ,ترکيب 2با توجه به ساختار این  تبدیل می شود.

 

 

 عدد اکسایش اتم هاي کربن ستاره دار در پارازایلن با هم برابر هستند یا خير.  -الف

 ماده ي اکسنده مناسب است یا کاهنده؟ ,به ترفتاليك اسيدبراي تبدیل پارازایلن -ب

  دليل بنویسيد.ترکيب ترفتاليك اسيد در آب بهتر حل می شود یا در هگزان.  -پ

0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 6تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
قطب شهيد هاشمی  -منصوره کلبادي نژادطراح سوال : سرکارخانم 

 دبيرستان جفایی -0 ناحيه -نژاد

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

00 

 یك عنصر اضافی است.با توجه به توضيح هاي داده شده عنصر مناسب را از داخل کادر انتخاب کنيد.

 است. 

وجود یون هاي آن در محلول باعث سختی آب  -ب  فلزي که در ساختار نيتينول یا آلياژ هوشمند کاربرد دارد.  -الف

 می شود.

این عنصر در بخش کاتدي سلول دانز به  -ت  ماده ي اصلی رنگ دانه ي معدنی که رنگ قرمز ایجاد می کند. -پ

 وجود می آید.

0 

 

 

5/4 

02 

 با توجه به واکنشهاي تعادلی داده شده به سواالت پاسخ دهيد.

 

 

 

 در مخلوط تعادلی دارد.  موجودNO2 کاهش دما چه تاثيري بر درصد مولی  Aدر واکنش  -الف

 غلظت مولی هيچ یك از گونه هاي شرکت کننده تغييري نمی کند. ,در کدام تعادل با افزایش فشار  -ب

را نشان مدی دهدد عبدارت ثابدت      Aبا توجه به جدول زیر که غلظت تعادلی گونه هاي شرکت کننده در تعادل  -پ

 تعادل را محاسبه کنيد.

 

 ماده

NO (g) O2(g) NO2 (g) 

  1/13 1/0 1/0 غلظت مولی

0 

03 

 با توجه به نمودارهاي داده شده به سواالت پاسخ دهيد.

     

 

                                                               

 چرا؟گرماگير است یا گرماده. Bواکنش  -الف

هوا و دماي اتاق می سوزد آنگاه کدام  اگر این واقعيت را بدانيم که فسفر سفيد بر خالف گاز هيدروژن در -ب

 نمودار را به این واکنش نسبت می دهيد.چرا؟

0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی

29Cu , 24Mg , 28Ni , 00 Na, 26Fe , 
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 720  مدت امتحان : صبح 8شروع : ساعت تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 6تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
قطب شهيد هاشمی  -منصوره کلبادي نژادطراح سوال : سرکارخانم 

 دبيرستان جفایی -0ناحيه  -نژاد

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

04 

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

پتانسيل هاي  

  کاهشی

 شماره نوع پتانسيل کاهشی

نيم 

 سلول

- 1/76 V E
1 

Zn
2+

 / Zn     0 

+1/34 V E
1
Cu

2+
 / Cu     2 

1/11 V E
1 2H

+
 / H2       3 

-3/15 V E
1 

Li
+
 / Li        4 

 گونه اي که به عنوان آند در تهيه ي باتري هاي تلفن و رایانه ي همراه کاربرد دارد. -الف

 براي ساخت آن استفاده شود. 2و  0نيم واکنش کاهش براي سلول گالوانی را بنویسيد که از نيم سلول هاي  -ب

کدام فلز در نقش  ,آزمایشگاه الکتروشيمی توليد گاز هيدروژن باشداگر هدف از طراحی سلول گالوانی در یك  -پ

 آند کاربردي ندارد.

 قویترین کاهنده در این مجموعه کدام است. -ت

0 

 

 

3 

 

 

 

 

 

05 

مهندسان کشتی سازي در جزیره ي قشم انواع شناورها در کالس تجاري را با بدنه ي آلومينيومی و متفاوت می 

 فرایند هال است. دراین فرایند: ,سازند. یکی از روشهاي تهيه ي آلومينيوم مورد استفاده در این صنعت 

 عامل اکسنده را نام ببرید. علت را بنویسيد. -الف

 اي مبادله شده در این فرایند را بنویسيد.تعدا الکترون ه -ب

 

75/1 

06 

 با توجه به شکل هاي زیر که دگر شکل هاي عنصر کربن را نشان می دهد  به سواالت پاسخ دهيد.

 کدام ساختار مربوط به یك جامد کواالنسی  -الف

  با چينش سه بعدي اتم ها است.

 استفاده شود.چرا؟کدام ساختارمی تواند براي تهيه مغز مداد  -ب

 باشد   g/cm3 27/2برابر  0اگر چگالی ساختار -پ 

 کداميك از اعداد زیر می تواند باشد: 2آنگاه چگالی ساختار 

g/cm3) 50/3  , g/cm3 96/0) 

0 

 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 6تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 قطب شهيد هاشمی -منصوره کلبادي نژادطراح سوال : سرکارخانم 

 دبيرستان جفایی -0ناحيه  -نژاد

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف
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 21 جمع نمره  «««                                      باشيد.  یّدموفّق و مؤ»»»  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 4ناحيه  -قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : جناب آقاي قاسميان  97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

0 

 در عبارات زیر واژه درست را از داخل پرانتز انتخاب کنيد. 

 نمی کنند(-آ( محلول ها بر خالف کلوئيدها نور را پخش )ميکنند

یون ها یا مولکول ها( و ذرات سازنده سوسپانسيون را )ذرات  –ب( ذرات سازنده محلول ها را )توده هاي مولکولی 

 توده هاي مولکولی( تشکيل می دهد. –ریز ماده 

 ته نشين نمی شوند( –پ( از نظر پایداري کلوئيدها )ته نشين ميشوند 

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

 

5/0 

2 

 درست را کامل کنيد. در هر مورد عبارت

د واکنش در جهت شمار مول هاي گازي آ( هنگامی که در دماي ثابت فشار بر یك تعادل گازي افزایش یاب
کمتر

بیشتر
 

پيش می رود تا به تعادل 
جدید

اصلی
 برسد. 

ب( در ساختار یك جامد 
کوواالنسی

مولکولی
ميان همه اتم ها پيوندهاي اشتراکی وجود دارد ، به همين دليل چنين موادي دماي  

ذوب 
باالیی

پایینی
 دارند. 

 

0 

3 

 با استفاده از واژه های درون کادر ، عبارات زیر را کامل کنید.

صابون -باز -اکسایش  -اکسيد اسيدي –افزایش  –هيدورنيوم  –کاهش  –پاک کننده غير صابونی   

 

 شود. دی نیتروژن پنتا اکسید یک ...................... آرنیوس به شمار می رود چون در آب باعث افزایش غلظت یون ..................... می آ(

 ..... می یابد.در سلول گالوانی ، آند الکترودی است که در آن نیم واکنش .................. رخ می دهد و با گذشت زمان جرم آن ................ ب(

C6𝐻4 𝑂3 پاک کننده ی با فرمول عمومی  پ(
 N𝑎   است. ..................یک 
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 بسمه تعالی



60 

 

  

 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 4ناحيه  -قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : جناب آقاي قاسميان  97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

4 

→ 𝑨𝒍 𝑪𝒖𝟐با توجه به واکنش  𝑨𝒍𝟑  𝑪𝒖 .پاسخ دهيد 

 آ( معادله نيم واکنش کاهش را بنویسيد و آن را موازنه کنيد.

 ب( کدام گونه اکسایش یافته است ؟ با ذکر دليل بنویسيد.

 پ( کدام گونه اکسنده است ؟

5/0 

5 

 صحيح عبارت هاي نادرست را بنویسيد.درستی یا نادرستی هر یك از عبارات زیر را مشخص کرده ، شکل 

 آ( تنوع و شمار مواد مولکولی بيشتر از مواد یونی و آن هم بيشتر از مواد کوواالنسی است.

 ب( در سلول هاي الکتروليتی ، الکترودي که بر قطب منفی منبع جریان برق متصل است ، محل اکسایش است.

 ت ، بنابراین پروپان در ميدان الکتریکی جهتگيري می کند.پ( چون توزیع بار در مولکول پروپان یکنواخت اس

25/0 

6 
𝟎𝟒 𝟎اگر غلظت یون هيدورنيوم در زمان استراحت معده 

𝒎𝒐𝒍

𝑳
شيره معده و غلظت یون هيدورکسيد از  PHباشد ،  

 یك نمونه شيره معده در دماي اتاق را حساب کنيد.

75/0 

7 

𝑬
𝒁𝒏𝟐  𝒁𝒏
   𝟎 𝟕𝟔 

𝑬
𝑭𝒆𝟐  𝑭𝒆
   𝟎 𝟒𝟒 

𝑲 > 𝑪𝒂 > 𝑻𝒊𝟐𝟐
⬚

𝟐𝟎
⬚

𝟏𝟗
⬚  

 براي عبارات زیر دليل بياورید.

 اثر ایجاد خراش بر سطح آهن سفيد فلز روي اکسيد می شود.آ( بر 

 ب( ترتيب واکنش پذیري فلزات پتاسيم ، کلسيم و تيتانيوم به صورت زیر است.

𝟐𝑺𝑶𝟐پ( با کاهش حجم سامانه تعادلی   𝑶𝟐 → 𝟐𝑺𝑶𝟑 .در دماي ثابت مقدار فراورده ها زیاد می شود 

5/0 

8 

 در هر مورد عبارت درست را کامل کنيد.

 ( نيترات را در ظرف مسی نگهداري کرد ؟ IIآ( آیا می توان محلول آهن )

 چرا ؟

 را اکسيد کرد ؟ توضيح دهيد. 𝑭𝒆می توان   𝑪𝒖𝟐ب( آیا با کاتيون 

0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 4ناحيه  -قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : جناب آقاي قاسميان  97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

9 

 با توجه به شکل هاي زیر پاسخ دهيد.

 آ( در کدام شکل نقطه ذوب بيشتر است؟ چرا؟

 نشان می دهد ؟( چه نوع جامدي را 2ب( شکل )

 

75/1 

01 

 با توجه به فرمول هاي ساختاري ترکيبات زیر به سواالت مربوطه پاسخ دهيد.

 آ( حالل مناسب براي بنزوئيك اسيد ، هگزان است یا آب ؟ چرا؟

 قطبی هستند یا ناقطبی ؟ Bو  Aب( قسمت هاي 

 

  پ( عدد اکسایش کربن ستاره دار را در ترکيب تعيين کنيد.

 

25/0 

00 𝑬
𝒁𝒏𝟐  𝒁𝒏
   

𝟎

𝟕𝟔
                                               𝑬

𝑪𝒖𝟐  𝑪𝒖
   𝟎 𝟑𝟒 

 با توجه به پتانسيل کاهش استاندارد مس و روي به پرسش هاي زیر پاسخ دهيد :

 مس رسم کنيد. - آ( نمودار تغيير غلظت یون ها را در سلول گالوانی روي

 مس را محاسبه کنيد.-سلول روي emf  ب(

 مس کدام فلز نقش کاتد را ایفا ميکند؟چرا-پ( در سلول روي

25/0 

02 

 با توجه به جدول زیر که آنتالپی فروپاشی شبکه بلور را براي برخی ترکيبات یونی نشان می دهد.

 اي دارد؟ آ( آنتالپی فروپاشی شبکه با بار الکتریکی کاتيون و بار الکتریکی آنيون چه رابطه

 ب( آیا می توان بين آنتالپی فروپاشی شبکه 

 و نقطه ذوب جامدات یونی رابطه اي در نظر گرفت ؟ توضيح دهيد.
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 4ناحيه  -قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : جناب آقاي قاسميان  97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره دارد(سوًاالت )پاسخ نامه  ردیف

03 

 مقایسه شده است. 𝑯𝑪𝑶𝑶𝑯و  𝑯𝑪𝑵در جدول زیر قدرت اسيدي ، دو اسيد 

 آ( کدام اسيد قوي تر است؟ چرا؟

 

 

 

 محلول یك موالر کدام اسيد بزرگتر است؟ PH،  25℃ب( در دماي 

5/0 

04 

⇌ 𝑵𝟐 𝒈  𝟑𝑯𝟐 𝒈با توجه به معادله واکنش تعادلی زیر پاسخ دهيد:               𝟐𝑵𝑯𝟑 𝒈   

 الف( عبارت ثابت تعادل را بنویسيد.

 ( را در دماي معين محاسبه کنيد.Kب( با توجه به جدول زیر مقدار عددي ثابت تعادل واکنش )

 

 

 

 چه تغييري می کند؟ این تغيير جا به جا شدن تعادل را در چه جهتی نشان می دهد؟ Kپ( با افزایش دما 

5/0 

05 

 نمودارهاي زیر به پرسش ها پاسخ دهيد.باتوجه به 

 

 

 

 

 

 آ( چرا این واکنش ها در دماي پایين انجام نمی شوند یا بسيار کند هستند؟

 ( را تعيين کنيد ؟2ب( انرژي فعالسازي و آنتالپی واکنش )

0 

06 

⇌ 𝑯𝟐 𝒈  𝑰𝟐 𝒈تعادل  𝟐𝑯𝑰 𝒈   را در نظر بگيرید. مشخص کنيد در دماي ثابت با افزایش فشار غلظت

 مولی هر یك از مواد شرکت کننده چه تغييري می کند؟چرا؟

 

75/1 

 21 جمع نمره  «««                                      باشيد.  یّدموفّق و مؤ»»»  

 

 

 بسمه تعالی

 

 

 



64 

 

  
 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد هاشمی نژاد -خانم ميلحه خبازطراح سوال : سرکار 

 دبيرستان بانوان قفلی  -7ناحيه

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

0 

              ي مناسب را انتخاب کنيد:در هر مورد گزینه

 شود.تبدیل میآورد، ......................... میالف( در مولدي که موتور را در موتورسيکلت برقی به حرکت در

a                              انرژي الکتریکی به شيميایی )bانرژي شيميایی به الکتریکی ) 

 ب( مقاومت کششی گرافن ......................... برابر فوالد است.

a )0111                                                      b )011 

 توان مواد اوليه براي توليد متانول را تهيه کرد................. در حضور کاتاليزگر، می پ( از واکنش گاز متان با

a                                             بخار آب )bگاز هيدرژن ) 

 هاي کاتاليستی خودروها ...................... است.هاي فلزي در مبدلت( قطر توده

a )2  ميکرومتر   01تا                                  b)2  نانومتر 01تا 

0 

2 

 هاي نادرست را بنویسيد.درستی و نادرستی جمالت زیر را مشخص کنيد. شکل صحيح عبارت

 الف( همواره رسانایی الکتریکی محلول یك اسيد قوي از اسيد ضعيف بيشتر است. 

 ي از سيليس ناخالص هستند. ب( کوارتز و ماسه هر دو نمونه

𝐍𝐎𝟑 پ( در واکنش
   𝒂𝒒 → 𝑵𝑶𝟐(g)  .اتم نيتروژن کاهش یافته است ، 

 ت( در واکنش توليد ترفتاليك اسيد از پارازایلن، پتاسيم پرمنگنات، نقش کاهنده دارد.

75/0 

3 

 هاي زیر به سواالت پاسخ دهيد:        با توجه به شکل

دهدکه با چربی مسدود شده است. براي حذف چربی در ي فاضالب صنعتی را نشان می( یك لوله0الف( شکل )

 شود؟اي استفاده میاین لوله از چه نوع پاک کننده

 (، چه ترکيب)هایی( 0کننده قسمت )ب( در پاک

 وجود دارد؟

  ( جهت گيري ميسل یك پاک کننده2پ( شکل )

 هگزان( –دهد؟ چرا؟  ) آب را در کدام حالل نشان می

25/0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد هاشمی نژاد -طراح سوال : سرکار خانم ميلحه خباز

 دبيرستان بانوان قفلی  -7ناحيه

 نمره دارد( سوًاالت )پاسخ نامه ردیف

4 

 با توجه به جدول به سواالت زیر پاسخ دهيد:           

 الف( مقادیر مربوط به عالمت سوال را محاسبه کنيد.

 شعاع یون چگالی بار
انرژي شبکه در 

  𝐂𝐥کنار یون 

ویژگی                    

    

کاتيون              
3- 01× 5/7  X 707 ؟ 

 Y 787 97 ؟

 سدیم و کدام پتاسيم است؟ yو  xهاي ب(کدام از یون

 (2488 -689-751تواند باشد. چرا؟ )کدام یك از اعداد پيشنهادي می Na2Oپ(انرژي شبکه براي 

75/0 

5 

 ولت نياز است. 0/0به نيروي الکتروموتوري  Aبراي آبکاري یك جسم توسط فلز 

 گيرد؟     براي آبکاري، در کدام قطب سلول قرار می Aفلز الف(

هاي زیر مناسب درصد باشد، کداميك از سلول 91 گالوانی اگر بازده توليد نيروي الکتروموتوري هر سلولب( 

 ( Zn-Cu  ،Fe-Agسلول گالوانی  است؟                     )

E
1
 (Zn

2+
 / Zn) = - 1/76 V ,  E

1
 (Ag

0+
/ Ag) = 1/83 V 

E
1
 (Cu

2+
 / Cu) = +1/34 V ,  E

1
 (Fe

2+
/ Fe) = - 1/41 V  

25/0 

6 

  الف( یك کاربرد از الماس و یك کاربرد از گرافيت بنویسيد. 

 هاي زیر گشتاور دوقطبی صفر ندارد؟دو ترکيب، مشخص کنيد کدام یك از مولکول رسم ساختار لوویسب( با 

 چرا؟

a) SO3                                                                   b)  CHCl3 

دار در ترکيب زیر، توضيح دهيد چرا عدد اکسایش این اتم در هاي کربن ستارهبا تعيين عدد اکسایش اتم پ(

 ترکيب متفاوت است؟
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس :   

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد هاشمی نژاد -سوال : سرکار خانم ميلحه خباز طراح

 دبيرستان بانوان قفلی  -7ناحيه

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

7 

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

 ي نشان دهنده bو  aآ( در شکل )الف( هر کدام از حروف 

 چه کميتی هستند؟

 یکسان سرعت کدام واکنش بيشتر است؟چرا؟ در دمايب( 

 پ( واکنش )ب( گرماده است یا گرماگير؟

25/0 

8 

  است.(            25 ℃جدول زیر را کامل کنيد: )دما 

 pH [-OH] [+H] (mol/L)غلظت محلول نام محلول

12/1 (HF) هيدروفلوریك اسيد   5-01    

  02    (Ba(OH)2)باریم هيدروکسيد 

75/1 

9 

  دهد.شکل زیر سلول سوختی را نشان می

 ب( کاتد و آند را مشخص کنيد؟           الف( سلول سوختی، چه نوع سلولی است؟

 چيست؟ Xي خروجی پ( ماده

0 

01 

  است.ي بسته در دماي معين در یك سامانه SO3مول گاز  6

2SO3 (g)  2SO2(g) + O2(g)               k=3 mol/L      

 کند؟ چرا؟افزایش حجم، تعادل را به چه سمتی جابحایی میالف( 

 باشد، حجم ظرف چند ليتر است. 5/7هاي موجود در ظرف برابر ب( اگر در هنگام تعادل مجموع مول

2 

00 

 )  هاي داده شده، به سواالت پاسخ دهيد:واکنشبا توجه به نيم

a) O2(g) + 4 𝑯 (aq) + 4𝒆  → 2H2O (l)                                     E1
= + 0/23  V 

b) O2(g) +2 H2O (l) + 4𝒆  → ……. )aq(                                    E
1
= +1/41   V  

c) 𝐂𝐮𝟐  (aq) + 2𝒆  → Cu)s(                                                      E1
 = +1/34  V 

d) 2𝐇  (aq) + 2𝒆  → H2 (g)                                                      E1
 = 1/11     V 

 را کامل کنيد. b الف( نيم واکنش

تر ب( در شهرهاي صنعتی غلظت اکسيدهاي نيتروژن در هوا زیاد است. چرا خوردگی آهن در این شهرها راحت

 افتد؟ چرا؟حاوي آب ليمو واکنشی اتفاق میپ( آیا در ظرف مسی سرباز                  افتد؟اتفاق می
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد هاشمی نژاد -طراح سوال : سرکار خانم ميلحه خباز

 دبيرستان بانوان قفلی  -7ناحيه

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

02 

HB  وHA  گرم از  02دو اسيد ضعيف هستند. اگرHB  گرم  8وHA  ،جداگانه در یك ليتر آب حل شوندpH  دو

 گرم بر مول است.( HB=051و  HA=51محلول برابر خواهد شد. )جرم مولی 

 الف( کدام اسيد قویتر است؟ 

[ 𝐇]ب( اگر غلظت   𝟏𝟎 𝟒 𝒎𝒐𝒍 𝑳  ،ثابت یونش اسيد باشدHA .را محاسبه کنيد 

2 

03 

 2گرم بر مول را در  011به جرم مولی  HAچند گرم اسيد  =pH 3ي یك محلول با باتوجه به شکل براي تهيه

 کند.(ليتر آب حل کنيم؟ )در اثر حل شدن اسيد، حجم آب تغيير نمی

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 
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 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 –قطب شهيد برونسی  –طراح سوال : جناب آقاي حسين یعقوبی 

 دبيرستان اتحاد -شهرستان رشتخوار

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

0 

 با استفاده از کلمات داخل کادر جاهاي خالی را در عبارات زیر پر کنيد 

 کاتيون ها  –نيروهاي بين مولکولی  -بيشتر   –الکترون هاي ظرفيت  –کمتر  –آنيون ها 

آ( در یون هاي با بار یکسان ، هر چه شعاع بزرگتر باشد چگالی بار ................ و انرژي الزم براي شکستن شبکه 

 بلوري حاوي این یون ها ............... خواهد بود 

 لی همانند چگالی و دماي جوش به .................... بستگی دارند .ب(رفتار هاي فيزیکی مواد مولکو

پ( در یك سلول الکتروشيميایی ..................... از نيم سلول آند به کاتد و .................... از نيم سلول کاتد به آند 

 با گذار از دیواره متخلخل مهاجرت می کنند .

 

0,25 

2 

 ارت هاي زیر را تعيين کرده و در صورت نادرستی ، علت یا شکل آن را بنویسيد . درستی یا نادرستی عب

 آ( اسيد ها بر مبناي غلظت به اسيد هاي قوي و ضعيف دسته بندي می شوند .

 ب(در ساخت پروانه کشتی هاي اقيانوس پيما از تيتانيم به جاي فوالد استفاده می شود .

 رسانایی الکتریکی باالیی دارند .پ( محلول اسيد هاي ضعيف در آب ، 

 

0,5 

3 

 جدول زیر را کامل کنيد . 

 شربت معده رنگ پوششی  آب نمك ویژگی       ماده

 نور را پخش می کند  ........................ نور را عبور می دهد  رفتار در برابر نور

 ناهمگن ................. همگن همگن بودن

 ................. پایدار .................. پایداري 

 .................. ...................... یون ها و مولکول ها  ذره هاي سازنده 
 

 

 

0,5 

 

4 

 براي موارد زیر دليل بياورید . 

 آ( کلوئيد ها نور را به خوبی پخش می کنند .

 ب(صابون ها هم در آب و هم در چربی حل می شوند .

 حلبی نسبت به آهن گالوانيزه پس از خراش زودتر دچار خوردگی می شود . پ(

 

0,5 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  خانوادگی :نام و نام 

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 –قطب شهيد برونسی  –طراح سوال : جناب آقاي حسين یعقوبی 

 دبيرستان اتحاد -شهرستان رشتخوار

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

5 

 آ(معادله شيميایی واکنش هر یك از اکسيد هاي زیر  را با آب نوشته و موازنه کنيد . 

 در هر یك از این محلول ها چه رنگی خواهد داشت ؟pHب(کاغذ 

𝟏 𝑵𝟐𝑶𝟓 𝑺                           𝟐 𝑲𝟐𝑶 𝑺  

2 

6 

𝑯𝟐 𝒈   𝑰𝟐 𝒈 ↔  𝟐𝑯𝑰 𝒈     

وارد شده است . پس از برقراري   𝑰𝟐 𝒈مول  4/1و   𝑯𝟐 𝒈مول  6/1در دماي معين ،  0Lدر ظرفی به حجم 

  در ظرف باقی می ماند . ثابت تعادل واکنش را در این دما به دست آورید .  𝑯𝟐 𝒈مول  3/1تعادل زیر 

0 

7 

→ 𝐻2𝑆𝑂4 𝑎𝑞 آ  𝐻   𝑎𝑞  ⋯…… 𝑎𝑞  

…… پ    𝑎𝑞 ↔  𝑁𝐻4
   𝑎𝑞  𝑂𝐻  𝑎𝑞  

 جاهای خالی را در واکنش پر کنید 

 

0 

8 

 ( پاسخ دهيد . 2( و )0با توجه به شکل سلول اي الکتروشيميایی )

 

 

 

 

 

 

 ( را بنویسيد.2آ( نيم واکنش آندي سلول )

 بهتر اکسيد می شوند ؟ چرا ؟ B و  Aب( کدام یك از فلز هاي 

یك سلول گالوانی بسازیم ، نيم واکنش هاي آندي و کاتدي این   B و  Aفلز  پ( اگر بخواهيم با استفاده از دو 

 سلول را بنویسيد .

2 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 –قطب شهيد برونسی  –طراح سوال : جناب آقاي حسين یعقوبی 

 دبيرستان اتحاد -شهرستان رشتخوار

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

9 
𝑀𝑔 𝑠  2𝐻𝐶𝐿 𝑎𝑞 →  𝑀𝑔𝐶𝐿2  𝑎𝑞  𝐻2 𝑎𝑞  

   عدد اکسایش گونه ها در واکنش روبرو را تعیین کنید .تغییر 

1 

01 

 شکل مقابل فرایند استخراج آلومينيم به روش هال را نشان می دهد . 

 

 

 0الکتروليتی( انجام می شود ؟ چرا ؟ -آ( این فرایند در چه نوع سلولی )گالوانی 

 کدام قطب باتري است ؟ دليل بنویسيد . Aب( قسمت نشان داده شده روي شکا با حرف 

 پ( واکنش کلی این سلول را بنویسيد .

0,5 

00 

𝟖𝟖𝟎,𝟕𝟓𝟎,𝟔𝟒𝟎 𝒌𝒋 𝒎𝒐𝒍 𝟏 

کيلوژول بر مول است . با دليل بنویسيد  689و  787به ترتيب   , KBr(s), 𝑳𝒊𝑪𝑳 𝒔   آنتالپی فروپاشی شبکه بلور 

 نسبت داد ؟ 𝑵𝒂𝑩𝒓کدام یك از اعداد روبرو را می توان به 

 

0 

02 

 با توجه به جدول روبرو به سواالت پاسخ دهيد . 

 (pmشعاع ) آنيون (pmشعاع ) کاتيون

𝑴𝒈𝟐  78 𝑭  033 

𝑪𝒂𝟐  016 𝑪𝒍  080 

𝑺𝒓𝟐  027 𝑩𝒓  095 

𝑩𝒂𝟐  043 𝑰  221 

 محاسبه کنيد .  𝑪𝒂𝟐آ( نسبت بار به شعاع را براي یون 

 ب( چگالی بار کدام کاتيون کمتر و کدام یك بيشتر است ؟ چرا ؟

فروپاشی را داشته باشد . )دليل پ( با توجه به اطالعات جدول ، فرمول ترکيب یونی را بنویسيد که کمترین آنتالپی 

 بنویسيد(

 را با هم مقایسه کنيد . 𝑪𝒂𝑭𝟐و  𝑪𝒂𝑪𝑰𝟐ت( آنتالپی فروپاشی 

0,75 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 –قطب شهيد برونسی  –طراح سوال : جناب آقاي حسين یعقوبی 

 دبيرستان اتحاد -شهرستان رشتخوار

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

03 

𝑨𝟐 𝒈   𝑩𝟐 𝒈 ↔  𝟐𝑨𝑩 𝒈     ∆𝑯  𝟓𝟎𝒌𝒋 

  باشد با توجه به اطالعات داده شده ، به پرسش ها پاسخ دهيد . 81KJاگر انرژي فعال سازي واکنش زیر 

 پيشرفت واکنش این واکنش رسم کنيد . –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 افزایش یابد ؟ پاسخ خود را توضيح دهيد .

2 

04 

نمودار روبرو ، درصد مولی فراورده یك واکنش تعادلی را در فشار ثابت نشان می دهد ، با توجه به آن به پرسش ها 

 پاسخ دهيد . 

 

 

 

 

 عالمت آنتالپی این واکنش را تعيين کنيد . )با ذکر دليل(آ( 

ب( اگر مخلوط تعادلی این واکنش را وارد ظرفی با حجم کوچك تر کنيم ، درصد فراورده افزایش می یابد . پيش 

 بينی می کنيد تعداد مول گازي در فراورده ها بيشتر است یا واکنش دهنده ها ؟ )با ذکر دليل(

0 
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 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
شهرستان  -قطب شهيد دهقان -طراح سوال : سرکار خانم زهره زارع

 تایباد

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

0 

 کامل کنيد.در هر قسمت متن داده شده را با انتخاب گزینه ي درست 

 الف. چربی ها مخلوطی از اسيدهاي چرب و )الکل/استر( هاي بلند زنجير هستند.

دار( ب. براي اینکه صابون افزایش خاصيت ميکروب کشی و ضدعفونی داشته باشد به آن ترکيبات )کلردار/گوگرد

 اضافه می شود.

خالص )بيشتر/کمتر( باشد، آن ماده در  ج. مطابق یك قاعده کلی، هرچه تفاوت بين نقطه ذوب و جوش یك ماده ي

گستره ي دمایی )کمتري/بيشتري( به حالت مایع بوده و نيروهاي جاذبه ميان ذره هاي سازنده ي مایع قوي تر 

 است.

 د. در ساختار یك جامد )کوواالنسی/مولکولی( ميان )همه/شمارمعينی از( اتم ها پيوندهاي اشتراکی وجود دارد.

5/0 

2 

 درستی هر یك از عبارت هاي زیر را با دليل مشخص کنيد.درستی یا نا

 بدست می آید. ( در آب محلولی با الف. با حل شدن سدیم اکسيد )

 پایداري سيليس از سيليسيم خالص کمتر است. ب. 

 شيرینی هایی مانند آب قند است.ي مولکول هاي آب، پاک کننده ي مناسبی براي لکه  ج.

 خورشيد منبعی تجدیدناپذیر است که انرژي خود را با پرتوهاي الکترومغناطيسی به سوي ما گسيل می دارد. د. 

2 

3 

 با توجه به فرمول ساختاري داده شده به سئواالت پاسخ دهيد.

 الف. بخش هاي آب دوست و آب گریز آن را مشخص کنيد.

 جزو کدام نوع از پاک کننده ها می باشد؟ ب. ساختار داده شده

  ج. چربی ها به کدام بخش از پاک کننده می چسبند؟ )با دليل(

5/0 

4 

 تعيين کنيدالف. عدد اکسایش کربن ستاره دار و عدد اکسایش نيتروژن را 

 ب. گونه ي اکسنده و کاهنده را در واکنش زیر مشخص کنيد.

 

 

0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
شهرستان  -قطب شهيد دهقان -طراح سوال : سرکار خانم زهره زارع

 تایباد

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

5 

 شکل زیر یك سلول الکتروليتی را نشان می دهد که در آبکاري استفاده می شود.

 خورده می شود؟الف. کدام فلز به تدریج 

 

 ب. تيغه ي مس نقش کدام الکترود را دارد؟

 ج. نيم واکنش هاي آندي و کاتدي این فرایند را بنویسيد.

 (یا  د. از کدام نمك می توانيم بعنوان الکتروليت استفاده کنيم؟ )

5/0 

6 

 از تغييرات زیر تعادل در چه سمتی جابجا می شود؟ )با دليل( در واکنش زیر با اعمال هر یك

 

 الف. افزایش دما

 ب. کاهش حجم

0 

7 

و در دیگري یك  دو ظرف یك ليتري آب را در نظر بگيرید که در یکی از آنها یك مول هيدروکلریك اسيد 

 حل کرده ایم. مول هيدروفلوئوریك اسيد 

 الف. انتظار دارید کدام محلول رساناي بهتري براي جریان الکتریکی باشد؟ چرا؟

 ب. در ظرف کدام محلول، مولکول هاي حل شده وجود دارد؟

0 

8 

آمونياک به روش هابر بر طبق واکنش روبرو توليد می شود: 

 

 چه تأثيري بر توليد آمونياک دارد؟ الف. خارج کردن 

 ب. با وجود گرماده بودن این واکنش، چرا این فرایند را در دماهاي باال انجام می دهند؟

موالر  0/1برابر  موالر و غلظت در حال تعادل  12/1برابر  ج. اگر در واکنش باال غلظت در حال تعادل 

 باشد. مقدار ثابت تعادل  بر حسب مول بر ليتر را بدست آورید.

2 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
شهرستان  -قطب شهيد دهقان -طراح سوال : سرکار خانم زهره زارع

 تایباد

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

9 

 با توجه به شکل روبرو به سئواالت پاسخ دهيد.

 الف. در محل خراش کدام فلز اکسایش می یابد؟

 ب. نيم واکنش کاتدي را بنویسيد.

 غذایی از این آلياژ استفاده کرد؟ چرا؟ج. آیا می توان براي نگهداري مواد 

5/0 

01 

 دليل عبارت هاي زیر را بنویسيد.

 الف. نقش فلز ليتيم در ساخت باتري پررنگ است.

 ب. در فرایند برقکافت سدیم کلرید در سلول دانز، به آن مقداري کلسيم کلرید اضافه می کنند.

 جوش شيرین می افزایند.ج. براي افزایش قدرت پاک کردن چربی ها به شوینده ها 

د. آالیندگی گازهاي خروجی از اگزوز خودروها در هنگام روشن شدن و گرم شدن خودروها بيشتر 

 است.

2 

00 

 مول بر ليتر باشد. 116/1( برابر اگر غلظت یون هيدرونيوم در محلول استيك اسيد )

 آب را بنویسيد. الف. معادله مربوط به یونش این اسيد در

موالر باشد، ثابت یونش این اسيد را  12/1ب. اگر غلظت تعادل استيك اسيد در این محلول 

 حساب کنيد.

0 

02 PH  0 % را محاسبه کنيد.2/1( با درصد یونش مول بر ليتر هيدورسيانيك اسيد ) 15/1محلول 

03 

( را نشان می دهد، با توجه ( و اتين )SCOمولکول هاي کربونيل سولفيد)شکل هاي مقابل، نقشه ي پتانسيل 

 به آن گشتاور دو قطبی کدام مولکول برابر با صفر است؟ چرا؟

 

 

 

 

1 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
شهرستان  -قطب شهيد دهقان -زارعطراح سوال : سرکار خانم زهره 

 تایباد

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

04 

 به پرسش هاي زیر درباره ي بطري آب پاسخ دهيد.

 ی شود؟ نام تجاري این پليمر چيستالف. بطري آب از چه پليمري ساخته م

 ب. ساختار مونومرهاي سازنده ي این پليمر را رسم کنيد.

0 

05 

 با یکدیگر مقایسه کنيد. موارد زیر را

 (الف. نقطه ي ذوب )

 (ب. آنتالپی فروپاشی )

0 
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 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد دهقان – عليزادهفاطمه طراح سوال : سرکارخانم 

  الزهرا)س(دبيرستان  -شهرستان باخرز

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

0 

   مشخص کنيد .« غ»یا «  ص»درستی یا نادرستی عبارات زیر را با نوشتن 

قادر باشد فلز مس را از محلول ابی داراي یونهاي مس خار)ج کند، قدرت کاهندگی آن بيشتر از   Mاگر فلز الف(  

  .فلز مس است.

  .می باشد. 7بيشتر از   PHدر آب  داراي     N2O5محلول حاصل از  حل شدن ب(  

محلول زیاد  می نقره  با گذشت زمان جرم الکترود کاتد کاهش می یابد و بار منفی -در سلول گالوانی رويپ( 

  .شود.

  .در یك واکنش شيميایی اغلب انرژي فعالسازي  از مجوع آنتالپی پيوندهاي واکنش دهنده ها  کمتر است. ت(

ث( در استخراج  فلز  آلومينيوم به روش هال یون هاي اکسيد جذب اند گرافيتی شده وبا توليد اکسيژن از سلول 

  .خارج می شوند.

25/1  

2 

 جاهاي خالی را باکلمه مناسب پر کنيد. 

 الف(  .....تك الیه اي ازگرافيت است که ض خامت کم آن سبب شفافيت و انعطاف پذیري آن شده است.

 ب(  مال ک و معيار اصلی مقایسه قدرت اسيدي...................است که فقط به ...............بستگی دارد. 

 .پالستيکی به کار می رود ..................نام داردپ( پليمري که در تهيه بطري 

ت(  ..................آلياژ تيتانيوم با نيکل است که به عنوان آلياژ هوشمند در ساخت  فرآورده هاي صنعتی و پزشکی 

 به کار می رود.

 افزایند. می .............. هاي نمك آنها به پا کننده هاي صابونی در آب سخت، کنندگی پاک قدرت افزایش ث( براي

5/1  

3 

 در هر مورد  زیر  از دو واژه داده شده واژه مناسب را انتخاب کنيد. 

 ( می یابند. اکسایش / کاهش ( الکترون )گرفتن / دادن (  اکسنده هستند وبا )فلزها / نافلزها اغلب ) الف( 

  واکنش رفت از برگشت   بيشتر است.ب ( در واکنش هاي  ) گرماگير / گرما ده ( انرژي فعالسازي  

پ(  با افزایش عدد اتمی در یك دوره  از جدول دوره اي شعاع یون پایدار فلز ) کاهش / افزایش( و چگالی    بار 

 آن ) کاهش / افزایش(   می یابد.

 ت(  از ) سيليس/ سيليسيم کربيد(  در تهيه  سمباده استفاده  می شود.

 مخلوط هاي سوسپانسيون )همانند/ بر خالف( کلوئيدها نور را پخش می کنند. ث( 

2 

 

 

 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد دهقان – فاطمه عليزادهطراح سوال : سرکارخانم 

  الزهرا)س(دبيرستان  -شهرستان باخرز

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

4 

 به سواالت زیر پاسخ دهيد 

چرا با اینکه گرافيت والماس هردو آلوتروپ هاي کربن هستند ، گرافيت رساناي جریان برق است  اما الماس  

 جریان برق را از خود عبور نمی دهد؟.    

(I) 

      چرا با وجود اینکه فرآیند هابر در توليد آمونياک گرماده است  آن را در  دماي باال انجام می دهند؟.

(II) 

 ماده توليد شده در آند و کاتد سلول دانز را بنویسيد..     

(III) 

5/0 

 

 

5 

 ترکيبات زیر را در مورد  خواسته شده داخل پرانتز با  یکدیگر مقایسه کنيد.) با ذکر دليل( 

 ) جهت گيري در ميدان الکتریکی(.       CO2و     NO2ب(            ) نقطه جوش( .      H2Sو    H2Oالف(  

 ) انرژي فروپاشی شبکه(.     KClو     Li Fت(           ) نقطه ذوب(.  MgOو         SiO2پ(  

 ( C=02  /O=06 /N=04 /H=0 /S= 32  gr.mol-0جر م مولی :)  ) عدد کئوردیناسيون(.      CsClو    NaClث( 

5/2 

6 

  مخلوط هاي آب و روغن و آب و سرکه است . تصاویر داده شده مربوط به

 الف( به کدام ظرف کمی صابون اضافه شده است ؟ چرا؟

 در کدام مخلوط قرمز می شود؟چرا؟  PHب( رنگ کاغذ 

 

 

 

 

 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 طراح سوال :  97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی :رشته  شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد دهقان – فاطمه عليزادهطراح سوال : سرکارخانم 

  الزهرا)س(دبيرستان  -شهرستان باخرز

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

7 

  با توجه به تعادالت داده شده،  جدول زیر را کامل کنيد.

شماره 

 واکنش

تاثير در  جابجایی تعادل تغيير اعمال شده واکنش

 kمقدار 

0 
 

 بی تاثير .……a… افزایش فشار

2 

 

 ......b............. ..........c....... افزایش حجم 

3 

 
 

……d……  در جهت

 برگشت.

.......e...... 

 

25/0 

 

 

 

 

 

 

 

8 
ميلی 211باید به  2/1(   با درصد تفکيك یونی   gr.mol-0    81   =M)    MOHبه تقریب چند گرم از باز ضعيف

 بدست آید؟  PH= 02ليتر آب اضافه شود  تا محلولی با 
5/0 

9 

چرا از مخلوط پودر آلومينيوم و سود براي باز کردن لوله ها و مسيرهایی که در اثر ایجاد رسوب و تجمع چربيها  

بسته شده اند استفاده می شود؟) ذکر دومورد الزامی است.(  ) فاطمه عليزاده/آموزشگاه الزهرا /آموزش و پرورش  

 شهرستان باخرز(

0 

01 
مول بر ليتر   باشد، مجموع غلظت یونها با  5/4 ×01 -4 و    13/1اگر درجه یونش و ثابت یونش نيترو اسييد 

 صرف نظر کردن از یونش مولکولهاي آب چند مول بر ليتر است؟
5/0 

00 

تجزیه شده در لحظه   HIليتر قرار داده ایم تا تعادل زیر برقرار شود .درصد   2را در ظرفی  به حجم   HIمول  8

 تعادل را  بدست آورید. 

 

0 

02 

𝑨 𝑩در واکنش  → 𝑪 𝑫         کيلوژول بر مول است، وانرژي آزاد 221تفاوت سد انرژي و واکنش دهنده ها

کيلوژول بر مول می باشد. اگر کاتاليزگر انرژي فعال سازي واکنش  رفت  041برابر   Cشده از تشکيل  یك مول  

   کاهش دهد،  انرژي فعالسازي برگشت چند کيلوژول خواهدبود؟  ٪21را به اندازه  

0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد دهقان – عليزادهفاطمه طراح سوال : سرکارخانم 

  الزهرا)س(دبيرستان  -شهرستان باخرز

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

03 

 شکل مقابل یك قطعه آهن را نشان می دهد که   

 پوشيده شده است.  Bبا الیه نازکی از فلز 

 آ(  در صنعت به این عمل چه می گویند؟

 می تواند باشد ؟ (Mg ،Cuکداميك از فلزهاي )   Bب( فلز 

 چرا؟ 

 

𝑴𝒈𝟐   𝒂𝒒  𝟐𝒆 → 𝑴𝒈 𝒔       𝑬𝟎= -2/37  

𝑪𝒖𝟐  𝒂𝒒  𝟐𝒆 → 𝑪𝒖 𝒔     𝑬𝟎  𝟎 𝟑𝟒  

0 

 

04 

𝑪𝒖𝟐    𝒂𝒒  𝟐𝒆 → 𝑪𝒖 𝒔     𝑬𝟎    𝟎 𝟑𝟒 

 با توجه به شکل  پاسخ دهيد.     𝑪𝒖⎜𝑪𝒖 𝑵𝑶𝟑 𝟐‖𝑨𝒈𝑵𝑶𝟑⎜𝑨𝒈در سلول گالوانی   

 

     .الف(  نقش دیواره بين دو محلول چيست؟

 جهت حرکت  چه یونهایی را مشخص می کنند؟ب(  فلش ها 

 آن را تعيين کنيد.   E1ج(  واکنش کلی  سلول را نوشته و 

                                          

 𝑨𝒈   𝒂𝒒  𝒆 → 𝑨𝒈 𝒔      𝑬𝟎  =+1/81 V 

                                 

2 

 21 جمع نمره  «««                                      باشيد.  یّدموفّق و مؤ»»»  

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس :   

 3تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد ش.شتري –طراح سوال : سرکارخانم زهره کوثري 

 شهرستان 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

0 

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

 -الف( در فرایند انحالل ذره هاي سازنده عسل با ملوکول هاي آب پيوند هاي .......................... )هيدروژنی

 کواالنسی( برقرار می شود.

 بيشتر( از هفت بدست می آید. -................. )کمتر PHدر آب محلولی با  K2Oب( با حل شدن 

ر آن گاز هيدروژن با گاز اکسيژن به صورت کنترل شده واکنش می دهد و بخش قابل توجهی از ج( دستگاهی که د

سلول سوختی(  –انرژي شيميایی به انرژي الکتریکی تبدیل می شود .................................... )سلول الکتریکی 

 نام دارد.

د ذوب می شود و به حالت مذاب رساناي جریان برق درجه سانتيگرا 2111د( یك جامد بلوري در دماي باالتر از 

 کواالنسی( است. -نيست، این ماده یك جامد .............. )یونی

 اتانول( است که به هر نسبتی در آب حل می شود. -ه( ساده ترین عضو خانواده الکل ها ........................ )متانول

از دست دادن( الکترون از گونه هاي دیگر، آن ها را اکسيد می کند  –.... )گرفتن ز( ماده اي که با .......................

 اکسنده( است. -.......................... )کاهنده

75/0 

2 

 درستی یا نادرستی عبارت هاي زیر را مشخص کنيد و شکل درست عبارت هاي نادرست را بنویسيد.

 که مانند گرافيت انعطاف پذیر و شفاف است.الف( گرافن یك جامد کواالنسی دو بعدي است 

 ب( انرژي فعال سازي واکنش ها را می توان با استفاده از گرما کاهش داد.

 ج( در آبکاري یك قاشق فوالدي با فلز نقره، قاشق را به قطب منفی باتري وصل می کنيم.

 د(از گرم کردن استرهاي طبيعی با سدیم هيدروکسيد اسيد چرب توليد می شود.

2 

3 

 به پرسش هاي زیر پاسخ کوتاه دهيد.

 الف( چگونه می توان ضمن افزایش عمر فلز آلومينيوم برخی از هزینه هاي توليد این فلز را کاهش داد؟

 ( سولفات از ظرفی با جنس روي استفاده کرد؟IIب( چرا نمی توان براي نگه داري محلول نيکل )

 فلزي را بنویسيد. ج( دو مورد از شباهت هاي جامد هاي یونی و

 د( استفاده از مبدل هاي کاتاليستی در خودرو ها از ورود چه آالینده هایی به هواکره جلوگيري می کند؟

2 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8شروع : ساعت تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 3تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد ش.شتري –طراح سوال : سرکارخانم زهره کوثري 

 شهرستان 

 نمره )پاسخ نامه دارد(سوًاالت  ردیف

4 

 نقره( به پرسش ها پاسخ دهيد. -با توجه به شکل سلول الکترو شيميایی )مس

 الف( جهت حرکت را در مدار بيرونی مشخص کنيد.

 ب( واکنش کلی سلول را نوشته و گونه کاهنده را مشخص کنيد.

 سلول را محاسبه کنيد emfج( نيروي الکترو موتوري 

 متخلخل در این سلول چيست؟د(نقش دیواره 

2 

5 

 آغشته به آن به رنگ آبی در می آید؟ PHکداميك از محلول هاي زیر الکتروليت ضعيف بوده و کاغذ 

NaOH – Ca3 (PO4)2 – HF – NH3 

0 

6 

 پوشيده شده است. Bشکل مقابل یك قطعه آهن را نشان می دهد که با الیه نازکی از فلز 

 ( می تواند باشد؟ چرا؟ Mg  ،Cu  ،Niکدام یك از فلز هاي ) Bالف( 

 ب( هرگاه بر سطح این ورقه خراشی برداشته شود 

  نيم واکنش کاغذ را بنویسيد.

 

5/0 

7 

 به سواالت زیر پاسخ دهيد.

 الف( براي باز کردن لوله هایی که با اسيد چرب مسدود شده اند کدام مناسب تر است : سدیم هيدروکسيد یا

 هيدروکلریك اسيد؟ چرا؟

 ب( معادله واکنش را بنویسيد

 ج( پاک کننده هاي خورنده بر چه اساسی عمل می کنند؟ )دو مورد(

8/5 

8 

ميلی ليتر از اسيد هاي هيدروکلریك اسيد )الف( و هيدرو فلوئوریك اسيد  011گرد فلز روي را به دو ظرف که حاوي 

توليد شده را به درستی نشان می  H2)ب( با غلظت یکسان است اضافه می کنيم. کدام نمودار تغييرات حجم گاز 

 دهد؟ توضيح دهيد.

 

 

 

5 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 3تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد ش.شتري –طراح سوال : سرکارخانم زهره کوثري 

 شهرستان 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

9 

 موارد خواسته شده را با ذکر دليل با هم مقایسه کنيد.

 MgO     و   CaOالف( آنتالپی فروپاشی شبکه 

 Na2Oو  NaFب( نقطه ذوب 

5/0 

01 

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را با ذکر علت بررسی کنيد.( 23Vدر مورد عنصر وانادیم ) 

 جدول تناوبی است که شبکه بلوري آن شامل کاتيون و دریاي الکترونی است. dالف( عنصري واسطه از دسته 

 + است.5ب( داراي عدد هاي اکسایش مختلف است و یبشتر عدد اکسایش آن 

0 

00 

 یونی نادرست است؟ چرا؟کدام مقایسه در مورد اندازه شعاع هاي 

 -Na+ > Al3+ > O2ب(                                                      +K+ > Na+ >Mg2الف( 

0 

02 
 0/1در دماي معين در یك ظرف سر بسته مقدار  K=01 , CH4 + H2O                 CO + 3H2اگر در تعادل گازي 

 مول بخار آب داشته باشيم حجم ظرف واکنش چند ليتر است؟ 110/1مول گاز متان و  CO  ،13/1مول گاز 

5/0 

03 

با افزایش دما در جهت برگشت و بر اثر انتقال به ظرف سر بسته کوچکتر  aA(g)             bB(g)اگر واکنش تعادلی  

 )در دماي ثابت( در جهت رفت جا به جا شود:

 گرماده است یا گرماگير؟ چرا؟ الف( مشخص کنيد واکنش

 را باهم مقایسه کنيد. باذکر دليل bو  aب( مقدار ضرایب 

0 
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Ni
2+   

 / Ni    = -3.20              ECu
2+

/ Cu = 3.04          EZn
2+

/ Zn = -3.96 E 

 

EMg
2+

/ Mg   = -2/09                  E Ag
+

/ Ag = 3.9            EFe
2+

/ Fe = -3.44 

 

 

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 5تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد کاوه –طراح سوال : سرکار خانم عشرت حسينی 

 شهرستان احمد آباد

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

0 

 )چهار عمل اصلی( مجاز است.توجه: استفاده از ماشين حساب ساده 

 .با حذف گزینه هاي نادرست عبارت هاي درست را به پاسخنامه منتقل کنيد

الف( پاک کننده هاي 
یصابون

خورنده
  تنها بر اساس برهم کنش ميان ذره ها عمل می کنند. 

ب( در سلول هاي الکتروليتی همانند سلولهاي گالوانی همواره الکترون دهی در 
آند

کاتد
  می گيرد. انجام 

پ( فرآیند 
تشکیل

فروپاشی
  شبکه بلور ترکيب هاي یونی با مصرف انرژي همراه است. 

ت( هنگامی که 
حجم

دمای
نيز  Kیك سامانه محتوي تعادل گازي تغيير می کند، افزون بر تغيير غلظت مواد شرکت کننده،  

  تغيير خواهد کرد.

ث( الکترونهاي 
درونی

ظرفیت
  دریاي الکترونی را می سازد. 

25/0 

2 

  درستی یا نادرستی هر یك از عبارت هاي زیر را مشخص کنيد. شکل درست عبارت هاي نادرست را بنویسيد.

  .الف( گوگردي اکسيد یك باز آرینوس محسوب می شود

  فلزهایی که قدرت کاهندگی بيشتر از هيدروژن دارند، مثبت است. °Eب( در جدول پتانسيل کاهشی، 

 )عشرت حسينی/ کيمياي سعادت/ منطقه احمدآباد( است. SiC(s)مشابه ساختار  Si(s)پ( ساختار 

 

  است.                                   ت( ساختار پليمر سازنده بطري آب                                                    

 

 

5/0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 5تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد کاوه –طراح سوال : سرکار خانم عشرت حسينی 

 شهرستان احمد آباد

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

3 

 . توجه به شکل به پرسش ها پاسخ دهيد. با

 الف( کدام مخلوط یك کلویيد است؟

 مشاهده نمی شود؟ Cب( چرا مسير عبور نور در مخلوط 

 پ( کدام مخلوط ناپایدار است؟ 

0 

4 

 . به پرسش هاي زیر پاسخ کوتاه دهيد.

 الف( ترکيب مقابل ساختار گلوکز را نشان می دهد. 

 آب حل می شود؟آیا به نظر شما گلوکز در 

 

ب( در شکل مقابل که ساختار نوعی صابون را نشان می دهد بخش هاي آب دوست و آب گریز آن را مشخص 

 کنيد.

 

 

 پ( چرا ها برمجبور شد فشار سامانه تعادلی را افزایش دهد.

 

حسينی/ )عشرت  ج( چرا براي افزایش قدرت پاک کردن چربی ها به شوینده ها، جوش شيرین می افزایند؟

 کيمياي سعادت/ منطقه احمدآباد(

75/0 

5 

  سولفات دست نخورده باقی می ماند: IIدر محلول نقره نيترات حل می شود ولی در محلول آهن  Mفلز 

 را از زیاد به کم بنویسيد.  Fe  ،Ag ،Mالف( قدرت کاهندگی 

 کدام است؟ +Agو  +M2و  +Fe2ب( قویترین اکسنده از بين کاتيون هاي 

75/1 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 بسمه تعالی

 

 

 2     2   → 2      

 

 

 ثابت تعادل (°Cدما)

450 3/50  

25 094 

 



85 

 

  

 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 5تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  خانوادگی :نام و نام 

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد کاوه –طراح سوال : سرکار خانم عشرت حسينی 

 شهرستان احمد آباد

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

6 
𝟐𝑨𝑳𝟐𝑶𝟑 𝒔  𝟑𝑪 𝒔 → 𝟒𝑨𝑳 𝑳  𝟑𝑪𝑶𝟐 𝒈  

 0 . با محاسبه تغيير عدد اکسایش گونه کاهنده و اکسنده را تعيين کنيد.در واکنش زیر 

7 

 𝑺𝒊𝑶𝟐  𝟔𝟎 𝒈 𝒎𝒐𝑳 𝟏  

 % است:44% و در نمونه دوم 46دو نمونه خاک رس در اختيار داریم، درصد جرمی سيلسيم در نمونه اول 

 دارد؟گرم از نمونه اول چند گرم سيلسيم وجود  75در 

75/1 

8 

   در هر یك از موارد داده شده با ذکر دليل مشخص کنيد کدام ترکيب یونی:

 𝐁𝐚𝐁𝐫𝟐 ,𝐁𝐚𝐅𝟐الف( آنتالپی فروپاشی شبکه بيشتري دارد؟ 

  𝐍𝐚𝟐𝐎 ,𝐊𝟐𝐒ب( نقطه ذوب باالتري دارد؟ 

0 

9 

 . پاسخ دهيد:توجه به جدول مقابل به سواالت زیر 

 الف( واکنش گرماده است یا گرماگير؟ توضيح دهيد.

 ب( افزایش فشار چه تاثيري روي واکنش دارد؟ توضيح دهيد.

 

01 

 . با توجه به نمودارهاي مقابل به پرسش هاي داده شده پاسخ دهيد.

 الف( چرا این واکنش ها در دماهاي پایين انجام نمی شوند یا بسيار کند هستند؟

 انرژي فعال سازي و آنتالپیب( 

 واکنش را تعيين کنيد. 

25/1 

00 

برخی از قسمت هاي بدن انسان را نشان می دهد. غلظت یون هيدروکسيد در روده کوچك چند  PHشکل روبرو 

 .برابر غلظت یون هيدرونيوم در خون است؟

𝑳𝒐𝒈𝟐  𝟎 𝟑 ,𝑳𝒐𝒈𝟑  1/48 

75/0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 بسمه تعالی

 

 

 2     2   → 2      

 ثابت تعادل (°Cدما)

450 3/50  

25 094 
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 5تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد کاوه –طراح سوال : سرکار خانم عشرت حسينی 

 شهرستان احمد آباد

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

02 

 moL 10/1نشان می دهد. اگر هر ذره نشان دهنده  251Cليتر محلول فرميك اسيد را در دماي  5/1شکل مقابل 

 .باشد

 این اسيد چه مقدار است؟ kaالف( 

 چه تغييري می کند؟ Kaب( با رقيق کردن آن با آب مقدار 

25/0 

03 

 .پوشيده شده است Bشکل مقابل یك قطعه آهن را نشان می دهد که با الیه نازکی از فلز 

 ( می تواند باشد؟چرا؟Mg ،zn  ،Niکدام یك از فلزهاي ) Bالف( 

 ب( هرگاه بر سطح این ورقه خراشی برداشته شود ندديمه واکندش 

 را بنویسيد.  کاتدانجام شده در 

25/0 

04 

 .داده شده است ALو آلومينيوم  Agشکل زیر براي سلول استاندارد تشکيل شده از نقره 

  دهيد.با توجه به محل قطب هاي مثبت و منفی نشان داده شده در سلول به سوالهاي زیر پاسخ 

 +AL3یا  +Agکدام است؟  +Byالف( کاتيون 

 ب( جهت حرکت الکترون ها را در شکل نشان دهيد و واکنش کلی 

 این سلول را محاسبه کنيد.  emfج( مقدار  سلول را بنویسيد. 

5/0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد
 

 

 

 

 

   

 

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 5تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد کاوه –طراح سوال : سرکار خانم عشرت حسينی 

 شهرستان احمد آباد

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

05 

 .با توجه به ساختارهاي زیر، به پرسش هاي داده شده پاسخ دهيد

 الف( کدام یك از این شکل ها، ساختار یخ و کدام یك، ساختار سيليس را نشان می دهد؟ 

 چه اتم هایی هستند؟ bو   a(، اتم هاي 0ب( در ساختار)

 پ( چرا با وجود این که دو ساختار شباهت زیادي با هم دارند.

 اما یخ بر خالف سيليس ، زودگداز است؟ 

8/5 

06 

را در   𝑶𝟐 𝒈  𝟒𝑵𝑶𝟐 𝒈 ⇌ 𝟐𝑵𝟐𝑶𝟓 𝒈ليتر است، ثابت تعادل  2با توجه به شکل زیر اگر بدانيم حجم ظرف 

 .دماي آزمایش بدست آورید

 

 

8/5 
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 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيدکاوه -طراح سوال : سرکارخانم معصومه کمالی نيا

 دبیرستان نمونه دولتی پژوهش والزهرا)س( -شهرستان سرخس 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

0 

 بااستفاده ازواژه هاي درون کادر ، عبارت هاي زیرراکامل کنيد.

افزایش   –اکسایش  –ضعيف تر   –سدیم  -بيشتر  -کاهش   –پتاسيم  –کمتر  -قوي تر   

 *صابون جامدرامی توان نمك ......)آ(......اسيدچرب دانست.

وجوش یك ماده خالص ......)ب(..... باشد، آن ماده درگستره دمایی بيشتري به * هرچه تفاوت بين نقطه ذوب 

 حالت مایع بوده ونيروهاي جاذبه ميان ذره هاي سازنده مایع ....)پ(....است.

* دریك سلول گالوانی کاتدالکترودي است که  درآن نيم واکنش ....)ت(.... رخ می دهدوباگذشت زمان جرم آن 

 د.....)ث(....می یاب

25/0 

2 

 رابنویسيد.نادرست درستی یانادرستی هریك ازعبارت هاي زیررامشخص کنيد.شکل درست عبارت هاي 

 آ( پاک کننده هاي صابونی درآب سخت نيزخاصيت پاک کنندگی خودراحفظ می کنند.

 )سيليسيم کاربيد( نمی توان واژه ي فرمول مولکولی رابه کاربرد. SiCب( براي ترکيب 

 بازآرنيوس محسوب می شود زیرادرآب سبب افزایش غلظت یون هيدرونيوم می شود.  (Na2O)اکسيدپ( سدیم 

 ت( هرچه چگالی بار یون هاي سازنده یك جامدیونی کمترباشد، شبکه آن آسان ترفروپاشيده می شود.

5/0 

3 

آ(                 Al(s) + Cu2+(aq)  →  Al3+(aq) + Cu(s) باتوجه به واکنش داده شده به سواالت زیرپاسخ دهيد.

ب(                           E°(Cu2+/Cu) = +1/34  ,  E°(Al3+/Al )= -0/66 گونه کاهنده واکسنده رامشخص کنيد.

 بانوشتن نيم واکنش ها، معادله راموازنه کنيد.

 این سلول رامحاسبه کنيد. emfپ( 

2 

4 

دردماي  Cو A ،Bمحلول هاي  OH-(aq)ویایون هيدروکسيد H3O+(aq)درجدول زیرغلظت یون هاي هيدرونيوم 

 اتاق داده شده است.

 C B A محلول

 4/5×01-9 [OH-]= 0/1×01-01 [H3O+]=2/1×01-5 =[+H3O] (mol.L-0)غلظت یون

 ؟ دليل بنویسيد.Cبيش تراست یامحلول Aآ( ميزان اسيدي بودن محلول 

 رامحاسبه کنيد.   Bمحلول PHب( 

5/0 

5 
pH   مول برليتر هيدروسيانيك اسيد 115/1محلولHCN(aq)   چه قدراست ؟ درصدیونش این اسيد دردماي

 درصداست. 12/1معين درمحلول 
0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس :   

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيدکاوه -طراح سوال : سرکارخانم معصومه کمالی نيا

 دبیرستان نمونه دولتی پژوهش والزهرا)س( -شهرستان سرخس 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

6 

 باتوجه به شکل ها پاسخ دهيد.                                        

 ( چه نوع جامدي رانشان ميدهد؟2آ( شکل )

 ب( کدام شکل ساختار گرافيت رانشان ميدهد؟

 گرم برسانتی مکعب(  50/3یا 27/2پ( کدام چگالی)

 ( می توان نسبت داد؟ چرا؟0رابه شکل )

    0 

7 

 باتوجه به نمودارپاسخ دهيد.

 آ( کدام ترکيب یونی حاصل از دویون جدول، بيش ترین

 انرژي شبکه رادارند؟ چرا؟

 ب( ميزان سختی کدام یك بيش تراست؟

(NaF یاKBr ) 

75/1 

8 

اصل لوشاتليه ، مشخص کنيد هریك ازتعادل هاي زیربراثر تغييراعمال شده درچه جهتی جابه جا خواهد باتوجه به 

 شد؟

                                                                                                    NO2                                                                                             (g) 2NO2  ↔ (g) N2O4آ( تغييراعمال شده : افزایش غلظت

 PCl5(g) ↔ PCl3(g)  +  Cl2(g)ب( تغييراعمال شده : افزایش دما                                                               

 2NO(g) + O2(g) ↔  2NO2(g)                                                          پ( تغييراعمال شده : کاهش فشار    

                                                         C(s) + O2(g)  ↔  CO2(g)ت( تغييراعمال شده : افزایش مقدارکربن 

0 

9 

 باتوجه به نمودارهاپاسخ دهيد.

  درشرایط یکسانسرعت کدام واکنش آ( 

 بيش تراست ؟ چرا؟

 ( گرماده یاگرماگير است ؟2ب( واکنش )

 دليل بنویسيد.

0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيدکاوه -طراح سوال : سرکارخانم معصومه کمالی نيا

 والزهرا)س(دبیرستان نمونه دولتی پژوهش  -شهرستان سرخس 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

 0 براي عبارت ثابت تعادل زیر ، یك معادله موازنه شده بنویسيد. 01

00 

 رادرنظربگيرید.  2HBr(g)  H2(g) + Br2(g)تعادل

 ( مخلوط 2وشکل) C°525( مخلوط تعادلی رادردماي 0شکل )

 نشان ميدهد. بابيان دليل گرماده یا C°829تعادلی رادردماي 

 گرماگيربودن تعادل رامشخص کنيد.

5/1 

02 

 باتوجه به جدول داده شده به سواالت پاسخ دهيد.

 آ( قوي ترین گونه اکسنده وقوي ترین گونه کاهنده را

 تعيين کنيد.

 رااکسيد کنند. C2+(aq)ب( کدام گونه )ها( می توانند 

 پ( بااستفاده ازسلول گالوانی تشکيل شده از کدام دوگونه 

 می توان بيشترین ولتاژرادریافت کرد؟

5/0 

03 

 جدول زیرراکامل کنيد.

نوع                       

 مخلوط

 ویژگی                  

 محلول  کلوئيد سوسپانسيون

 نورراپخش...)ب(... نورراپخش می کند نورراپخش...)آ(.... رفتاردربرابرنور

 همگن .....)پ(..... ناهمگن همگن بودن

 پایداراست ، ته نشين نمی شود .....)ت(..... ناپایدار، ته نشين می شود پایداري

  .....)ج(..... .....)ث(..... ذره هاي ریزماده ذره هاي سازنده

5/0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 

 

 

 

   

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيدکاوه -طراح سوال : سرکارخانم معصومه کمالی نيا

 دبیرستان نمونه دولتی پژوهش والزهرا)س( -شهرستان سرخس 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

04 

 باتوجه به ساختارهاي داده شده ، به سواالت پاسخ دهيد.

 عدداکسایش اتم هاي کربن ستاره دار رابنویسيد.ب(    آ( نام شيميایی هریك ازترکيبات داده شده رابنویسيد.

 ( ، آب است یاهگزان ؟ چرا؟0پ( حالل مناسب براي ترکيب شماره )

 

 

 
 
 

 

75/0 

05 

 باتوجه به شکل به سواالت پاسخ دهيد.

 آ( ساختمان بلوري مربوط به کدام نوع جامداست؟

 ب( شکل داده شده کدام ویژگی جامدرانشان ميدهد؟

 توضيح دهيد.

 

0 

06 

 باتوجه به شکل ها به سواالت پاسخ دهيد.

 ( مربوط به چه نوع سلولی است؟2آ( شکل )

 ( نشان دهنده کدام قسمت این سلول است؟2درشکل)  Xب( قسمت 

 ( چيست؟0پ( نام فرآیندمربوط به شکل)

 ( رابنویسيد.0ت( واکنش کلی )موازنه شده( سلول درشکل)

 

 

                                                                                                                                X 

 

                                                                                                                  (2(                                                                          شکل)0شکل)                               

75/0 
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 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس :   

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد مدرس -روجطراح سوال : سرکارخانم محبوبه م

 دبيرستان دخترانه شاهد ریحانه النبی )س( -شهرستان گناباد

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

0 

 با استفاده از واژه هاي درون کادر ، عبارت هاي زیر را کامل کنيد .

 

 هستند. اد،ی. با جرم مولی ز........)آ(..... يچرب و استرها يچربی ها، مخلوطی از اسيدها*

در واکنش شيميایی بين فلزها و نا فلزها ، فلزها اغلب تمایل دارند ضمن ........)ب(.......... به کاتيون تبدیل   *

 شوند از این رو، فلز ها اغلب  ........)پ(........ هستند .

 ... )ث(....... است ....... باشد ، ساخت آن.....)ت(......... در ملکول هدف یعامل يهرچه نوع وتعدادگروه ها *

  

25/0 

2 

 .دهدی آهن( نشان م -ي)رو یرا در سلول گالوان ونهایغلظت  رييتغ رینمودار ز

  .                              ديسیواکنش را بنو نیکاهش ا-شیاکسا يها واکنش مينآ(

 ب(با گذشت زمان جرم کدام تيغه افزایش می یابد ؟ دليل بنویسيد. 

5/0 

3 

 شکل زیر نقشه پتانسيل الکتروستاتيکی چند مولکول را نشان می دهد . 

 

 آ( کدام مولکول )ها( در ميدان الکتریکی جهت گيري می کنند ؟ 

 مولکول )ها( است ؟ب( نقشه پتانسيل مولکول اتين مشابه شکل کدام 

75/1 

4 

 : داده شده ییايميش هبا توجه به معادل

𝑹𝑪𝑶𝑶𝑵𝒂(𝒂𝒒) + 𝑴𝒈𝑪𝒍𝟐 (𝒂𝒒) ⟶ ..........................(𝒔) + 𝟐 𝑵𝒂𝑪𝒍(𝒂𝒒)  

  آ(طرف دوم معادله را کامل کنيد .

 ب(توضيح دهيد چرا ارتفاع کف صابون در آب سخت کم است ؟

 ؟ ستيپس از شستن لباس با صابون چ ديسف يلکه ها( علت ماندن پ

25/0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی

کاهش-دشوارتر  –اکسنده  –بلند زنجير  –کاهنده  –ساده تر  –کمتر  –حلقوي  –اکسایش  –بيشتر   
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد مدرس -طراح سوال : سرکارخانم محبوبه مروج

 دبيرستان دخترانه شاهد ریحانه النبی )س( -شهرستان گناباد

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

5 

 يد آرنيوس را نشان می دهد .محلول آبی سه اس ریز يشکل ها

 مرتب کنيد .  Kaآ( با ارائه دليل و بدون انجام محاسبات اسيدهارا به ترتيب افزایش 

 

 را حساب کنيد .  HYب( درصد یونش اسيد 

75/0 

6 

  دنناست توصیه مي ک ادیکه ترشح اسید معده آن ها ز یپزشکان به افراد

 نکنند.  رفمص نیرپآس

 

  یخاصیت اسید که به آن  نیرپآ( گروه عاملي در مولکول آس

 شکل مشخص کنید.   یمي دهد را رو

 ( عدد اکسایش کربن ستاره دار را در این ترکیب مشخص کنید . ب

 

   قطبی یا ناقطبی هستند . Bو  Aپ( قسمت 

1 

7 

                                       +2Ag+ + Cu → 2Ag +Cu2 .شودی انجام م ریواکنش ز گالوانی ، سلول كیدر

 آ(در رقابت براي گرفتن الکترون ، کدام کاتيون برنده است؟

 ب( کدام گونه کاهنده است؟  

 سلول را حساب کنيد . emfپ( 

       Eo ( Cu2+/Cu)= +1/34V   ،                                 Eo( Ag+/Ag)=+1/81V    

25/0 

 در صفحه بعدادامه سواالت 

 

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد مدرس -طراح سوال : سرکارخانم محبوبه مروج

 دبيرستان دخترانه شاهد ریحانه النبی )س( -شهرستان گناباد

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

8 

هيدرونيوم به هيدروکسيد را در این نمونه است نسبت غلظت یون هاي  7/2یك نمونه از سرکه سيب PH آ(    

 حساب کنيد .

 باشد .    7/4محلول حاصل برابر     PHليتر آب افزوده شود تا  211به   HNO3ب( چه جرمی از 

H=0    -   O = 06    -    N= 04 g.mol-0 )   ) 

5/0 

9 

 با خط زدن واژه نادرست در هرمورد عبارت هاي زیر را کامل کنيد.

يد مخلوطی   آ(کلوئ
 نا همگن

همگن
حاوي توده هاي مولکولی با اندازه هاي متفاوت است ، که نور را     

 پخش نمی کند

  پخش می کند 
و   

 پایدار

 نا پایدار
 

 است 

ب( در ساختار یخ که یك جامد   
 کوواالنسی

 مولکولی
است  ، ميان    

 همه

 شمار معینی از 
اتم ها پيوند اشتراکی وجود دارد به همين دليل   

دماي ذوب 
 پایینی

 باالیی
 دارد و زودگداز است .      

5/0 

01 

 با توجه به برقکافت به سواالت پاسخ دهيد .

 آ( برقکافت سدیم کلرید مذاب، در چه نوع سلولی انجام می شود ؟  

 ب( در برقکافت آب ، الکترودها از چه جنسی هستند ؟ چرا ؟ 

 پ(دربرقکافت منيزیم کلرید مذاب در اطراف آند چه گازي آزاد می شود ؟

 پ نيم واکنش آندي آن را بنویسيد . 

5/0 

00 

 مشخص کنيد .     2SO2(g) + O2(g)  ¾ 2SO3(g)آ( اثر هر یك از تغيير هاي زیر را برتعادل   

    افزایش فشار ( SO2                       2خارج کردن ( 0                   

 باشد ميزان پيشرفت واکنش در دماي اتاق چه تغييري 5/2× 01-4برابر  436ب( اگر ثابت تعادل در دماي 

 می کند ؟ چرا ؟  

به ترتيب  SO2و   O2پ( عبارت ثابت تعادل را براي واکنش باال بنویسيد و در صورتی که غلظت هاي تعادلی 

 را حساب کنيد .  SO3مول بر ليتر باشد غلظت تعادلی   4× 01-2و  0× 01-0برابر 

75/0 

 ادامه سواالت در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد مدرس -طراح سوال : سرکارخانم محبوبه مروج

 دبيرستان دخترانه شاهد ریحانه النبی )س( -شهرستان گناباد

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

02 

 براي هر یك از عبارت هاي زیر دليل بنویسيد . 

 قدرت اسيدي آنها متفاوت است . ، رسانایی الکتریکی و HF و   HClآ( با وجود یکسان بودن غلظت دو محلول 

شده و در کاتد کم می  ادیطور پيوسته غلظت کاتيون ها در آند زبه که  نیسلول گالوانی در حال کار با ا كیدر ب( 

 .خنثی می مانند کییشود، اما هر دو محلول از نظر الکتر

0 

03 

کيلوژول گرما آزاد می  25/6گرم فراورده  75/32ديتول يبه ازا  → 2NOCl (g)   2NO(g)+Cl2(g)       در واکنش

 این واکنش چند کيلوژول است ؟   (Ea )شود با توجه به نمودار،  انرژي فعال سازي

Cl=35/5 g.mol-0 ) ،O = 06  ،N = 04  ) 

 

 

 

 

 

5/0 

04 

 .ديپاسخ ده ریا توجه به شکل زب

 

 فلز است؟  یکیزيشکل نشان دهنده کدام رفتار ف نیالف( ا

 .ديکن هيالکترون توج يایدر يرفتار فلز را با توجه به الگو نیب(ا

0 

05 

در جدول مقابل آنتالپی فروپاشی شبکه بلور چند ترکیب یونی نشان داده شده 

 است با بررسی آن  به سواالت پاسخ دهید .                  

 چیست ؟  Al2O3از   MgO آ( علت کمتر بودن آنتالپی فروپاشی 

 مقایسه کنید .  KBrرا با   KFب( با ذکر دلیل نقطه ذوب 

 کدام   KClشبکه آنتالپی فروپاشی پ( پیش بینی کنید 

 ؟  یک از اعداد زیر می تواند باشد. چرا

kj.mol -1                                              
  650      ،845     ،717 

5/0 
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 بسمه تعالی

 

 

 آنتالپی فروپاشی 

kj.mol -1                  
  

فرمول شیمیایی 
 ترکیب 

821 KF 
682 KBr 
3771 MgO 
15716 Al2O3 
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 پاسخ نامه

 شيمی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 6تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
قطب شهيد هاشمی  -کلبادي نژاد طراح سوال : سرکارخانم منصوره

 دبيرستان جفایی -0ناحيه  -نژاد

 نمره پاسخ نامه   ردیف

0 

 (25/1منفی) -ت(       25/1کاهش)-(     پ25/1وردیناسيون)ئعدد کو -ب     (25/1هيدروکسيل )-آ

 (25/1درشت بودن یا توده اي بودن ) -ج(      25/1افزایش)-ث

5/0  

2 
 (25/1دي متيل اتر)-پ(     25/1آنتالپی واکنش) -ب     (25/1صابونی)پاک کننده ي غير -الف

 (25/1کوچك) -ت

0 

3 
ماده ي شيميایی  -(   ت25/1قرمز) -(     پ25/1سلول گالوانی)-ب      (25/1) (CH3OH )متانول -الف

 (25/1چربی دوست یا آب گریز) -ث(          25/1کلردار)

25/0  

4 

( و داراي گروه عاملی کربوکسيل است. 25/1می باشد ) C02H25اتم کربن به صورت  02گروه آلکيل داراي  -الف

(25/1) 

خروجی از خودروهاي دیزلی را به گاز   NO2 , NOزیرا به کمك مبدل هاي کاتاليستی نمی توان گاز هاي  -ب

 (5/1نيتروژن تبدیل کرد.)

( و تمایل اکسيژن به گرفتن الکترون  یا 25/1کاهشی اکسيژن افزایش یافته )زیرا در محيط اسيدي پتانسيل  -پ

 (25/1خاصيت اکسندگی آن بيشتر می شود.)

5/0  

5 

 (25/1( اسيد آرنيوس )25/1غلط)-ب   (25/1( فلز روي )25/1غلط) -الف

 (25/1( خط افقی )25/1غلط) -ت(  25/1شدن نياز به انرژي دارند.) ( همه ي واکنشها براي آغاز25/1غلط) -پ

 (5/1صحيح) -ث

5/2  

6 

( و در نتيجه به 25/1دمایی است پایين تر از نقطه ي جوش آمونياک ) ,( زیرا این دما 25/1) -41دماي  -الف

 (25/1مایع تبدیل می شود و نيتروژن و هيدروزن همچنان گازي شکل باقی می مانند)

 25/1و جواب آخر  25/1یا جاگذاري درست نوشتن فرمول -پ    (5/1چکش خواري و رسانایی ) -ب

= E1C - E1aسلول  emf 

0/98 V= 1/8 V - E1a  (1/25)    E1a= -0/08 V (1/25)    

75/0  

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 

 

 بسمه تعالی



98 

 

 

 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس :   

 6تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
قطب شهيد هاشمی  -منصوره کلبادي نژادطراح سوال : سرکارخانم 

 دبيرستان جفایی -0ناحيه  -نژاد

 نمره پاسخ نامه   ردیف

7 

 (25/1( چون قدرت نيروي جاذبه بين یونها در شبکه ي بلور کاهش می یابد . )25/1کاهش می یابد) -الف

 Na+   > K+ (25/1) چگالی بار : -ب

( زیرا  اندازه ي شعاع آنيون آن نسبت به شعاع آنيون در 25/1نقطه ي ذوب پتاسيم کلرید بيشتر است )  -پ

 ( یا آنتالپی فروپاشی شبکه در پتاسيم کلرید بيشتر است.25/1برميد کوچك تر است.)پتاسيم 

25/0  

8 
 (25/1سدیم هيدروژن کربنات ) -ب(    25/1سدیم هيدروکسيد ) -الف

 (25/1جوهر نمك) -ت(        25/1) موالر 2 × 01 -4نيتریك اسيد  -پ

0 

9 

PH= 00 , 04= PH + POH , POH= 3 (1/25 , [OH-]= 01 -3(1,25)  

 چون آمونياک باز ضعيف است پس غلظت یون هيدروکسيد با غلظت آمونياک برابر نيست. 

 

 

 

 

5/0  

01 

 (25/1اکسنده) -ب        (25/1برابر هستند. ) -الف

 (25/1( زیرا بخش قطبی آن بر بخش ناقطبی غلبه می کند)25/1در آب ) -پ

0 

 Na (25/1) 0 00 -ت      Fe(25/1) 26  -پMg  (25/1     ) 02-ب     Ni (25/1) 28  -الف 00

02 

( و جواب 25/1جاگذاري درست اعداد ) -(    پ25/1) cتعادل  -(    ب25/1افزایش درصد مولی آمونياگ )-الف

 ( 25/1اخر)

 

 

0 

03 
 (25/1( زیرا سطح انژي فراورده ها کمتر است)25/1گرماده ) -الف

 (25/1( زیرا انرژي فعالسازي کمتر دارد.)25/1) Aنمودار  -ب

0 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی

 

 



99 

 

  

 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 6تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
قطب شهيد هاشمی  -منصوره کلبادي نژادطراح سوال : سرکارخانم 

 دبيرستان جفایی -0ناحيه  -نژاد

 نمره پاسخ نامه   ردیف

04 

 (25/1) -ب                  (25/1) ليتيم-الف

 Li (1/25) -ت(         25/1) 2 فلز مس یا نيم سلول شماره -پ

0 

05 

 (25/1( زیرا  یون آلومينيوم موجود در آن با گرفتن الکترون کاهش می یابد.)25/1آلومينيوم اکسيد ) -الف

 (25/1الکترون) 02 -ب

75/1  

06 

 (25/1)  2 -الف

 (25/1ضعيف بين الیه ها وجود دارد که باعث نرمی آن می شود.) زیرا نيروي -(25/1) 0 -ب

 (25/1) 50/3 -پ

0 

 21 جمع نمره

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی

 



011 

 

 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس :   

 2تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
ناحيه  -قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : جناب آقاي قاسميان 

4 

 نمره پاسخ نامه  ردیف

0 

 (  25/1آ(پخش نمی کند )

 (25/1ذرات ریز ماده )( 25/1یونی )-ب(توده هاي مولکولی

 ( 25/1پ( ته نشين نمی شود )

 (25/1( ناهمگن )25/1ت( همگن )

 

  (25/1دماي ذوب باالیی ) –( 25/1ب( کوواالنسی )                    (25/1جدید ) –( 25/1آ( کمتري ) 2

3 

 (25/1کاهش ) –( 25/1ب( اکسایش )                  ( 25/1هيدرونيوم ) -( 25/1آ( اکسيد اسيدي )

 (25/1پ( پاک کننده غير صابونی )

 

4 

 𝑪𝒖𝟐  (25/1)ب(                 (25/1( چون الکترون از دست داده )25/1)  Alآ( 

𝑪𝒖𝟐  𝟐𝒆پ(  → 𝑪𝒖 (25/1) 

 

5   

6 

(5         ) 𝑃𝐻   𝑙𝑜𝑔 0  53 2 ⟹  3 49  2  5 82    

    (98/3       )  𝑂𝐻 ]  
53 54

 𝐻 ]
⇒  𝑂𝐻 ]  

53 54

0 53 2  3 00  53 52 

 

7 

 ( 5/1روي منفی تر است )  𝑬آ( زیرا 

 (5/1قليایی خاکی است )<ب( زیرا واکنش پذیري فلزات قليایی 

 ( 5/1پ( حجم کاهش می یابد ، فشار سيستم زیاد می شود و به سمت تعداد مولکول کمتر می رود )

 

𝑬𝑪𝒖بله ، زیرا  8
𝑬𝑭𝒆بله زیرا  –( 5/1بزرگتر و مثبت تر است )  

  (5/1منفی تر است )  

  (25/1( )0پ( شکل )           ( 25/1ب( جامد مولکولی )              (  25/1( )0آ( شکل ) 9

01 

 (5/1آ( آب ، زیرا شبيه شبيه را حل می کند و آب هم مولکول قطبی است )

 (25/1)    4-3=0پ(                    B   (5/1)،    ناقطبی =     Aب( قطبی = 

 

00 

( )8/3) 

𝑒𝑚𝑓( 8/3ب( )  3 04    3 96  5 5𝑉 

 (8/3بزرگتری دارد )  𝐸پ( مس زیرا 
 

 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 2تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
ناحيه  -قطب شهيد هاشمی نژاد –طراح سوال : جناب آقاي قاسميان 

4 

 نمره پاسخ نامه  ردیف

02 

 ( 5/1آ( رابطه مستقيم )

 (75/1ب( رابطه مستقيم هر چه آنتالپی فروپاشی شبکه بيشتر باشد نقطه ذوب باالتر است )

 

03 

 (75/1بزرگی دارد ) 𝑲𝒂چون  𝑯𝑪𝑶𝑶𝑯آ( 

 (75/1هيدرو سيانيك اسيد ، چون اسيد ضعيف تري است ) PHب( 

 

04 

𝑲(     5/1آ( )  
 𝑵𝑯𝟑]

𝟐

 𝑵𝟐]  𝑯𝟐]𝟑
 

𝑲(     5/1ب( )  
 𝟎 𝟓 𝟐

 𝟎 𝟕  𝟑  𝟎 𝟔 
 

𝟎 𝟐𝟓

𝟎 𝟑𝟒 𝟎 𝟔
=0/23 

 (5/1به چپ می رود ) –( 5/1پ( زیاد می شود )

 

05 

 (5/1آ( چون انرژي فعالسازي زیادي دارند. )

𝑬𝒂ب(   𝟑𝟖𝟏𝑲𝒋 , ∆𝑯   𝟓𝟔𝟔𝑲𝒋 (5/1) 

 

06 
می یابد غلظت همگی مواد شرکت کننده در واکنش افزایش می یابد ، چون با افزایش فشار حجم ظرف کاهش 

(75/1) 

 

 21 جمع نمره

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 3تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد هاشمی نژاد -طراح سوال : سرکار خانم ميلحه خباز

 دبيرستان بانوان قفلی  -7ناحيه

 نمره پاسخ نامه  ردیف

 b  (25/1.) 0(              تa (25/1 )( پ               b  (25/1)( ب                   b  (25/1)الف(  0

2 

 (25/1(  همواره رسانایی الکتریکی محلول یك اسيد قوي از اسيد ضعيف بيشتر نيست. )25/1الف( نادرست )

 (25/1ي از سيليس هستند. )( کوارتز و ماسه هر دو نمونه25/1ب( نادرست )

 (25/1پ( درست )

 (25/1پرمنگنات نقش اکسنده دارد.)  ( در واکنش توليد ترفتاليك اسيد از پارازایلن، پتاسيم25/1ت( نادرست )

75/0 

3 

 (25/1)و آلومينيم  (25/1)ب( سدیم هيدروکسيد     (25/1)هاي خورنده الف( پاک کننده

 (25/1)( زیرا حالل ناقطبی است 25/1پ( هگزان )

25/0 

4 

 شعاع یون چگالی بار
 انرژي شبکه 

در کنار یون 
𝐂𝐥  

ویژگی          

              

          

 کاتيون
3- 01× 5/7  (25/1 )033  707 X 

3-01 × 13/0 

(25/1)  

97 
787 Y 

 (5/1)الف( 

 (25/1)سدیم  yو ( 25/1)پتاسيم  xب( 

 (. 25/1است )  𝐂𝐥بيشتر از   𝐎𝟐(. و بار آنيون 25/1زیرا کاتيون سدیم مشترک ) -(25/1)( 2488)پ( 

75/0 

5 

Ecell= Eب( ٍ                                               (25/1)الف( قطب منفی 
1
 cathod - E

1
anod                                 

         

 emf (Fe-Ag) = 1/83- (-1/4) =0/23  V             (25/1)            𝟏 𝟐𝟑  
𝟗𝟎

𝟏𝟎𝟎
 𝟏 𝟏  𝑽                

(25/1)          

 emf(Zn-Cu) = 1/34 – (-1/76) = 0/0  V       (25/1)                𝟏 𝟏  
𝟗𝟎

𝟏𝟎𝟎
 𝟎 𝟗𝟗   𝑽             

(25/1 )  

25/0 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی



013 

 

  

 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 3تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد هاشمی نژاد -طراح سوال : سرکار خانم ميلحه خباز

 دبيرستان بانوان قفلی  -7ناحيه

 نمره پاسخ نامه  ردیف

6 

 (25/1)کاربردگرافيت: مغز مداد                  (25/1)یا ابزار برش شيشه  الف( کاربرد الماس: مته

  (25/1)هاي کناري در این ترکيب یکسان نيست.   زیرا اتم (25/1)ب( کلروفرم 

 

(28/3)                                     (28/3)                   

 

 

         (25/1)هاي اطراف دو کربن متفاوت هستند.   زیرا اتمپ( 

 (28/3)هر کدام                                                               

 

 

25/2 

 

7 

 (25/1)آنتالپی  b               (25/1)سازي  انرژي فعال  aآ( 

 (25/1)پ( گرماده                          (25/1)سازي کمتري دارد ، زیرا انرژي فعال (25/1)ب ب( قسمت 

25/0 

8 

غلظت  نام محلول

 (mol/L)محلول

[H+] [OH-] pH 

12/1 (HF) هيدروفلوریك اسيد   5-01  9- 01 (25/1)   

3- 01 × 5 (25/1) (Ba(OH)2)باریم هيدروکسيد    2-01 (25/1)  02  

75/1 

9 

               (25/1)کاتد= گاز اکسيژن                (25/1)ب( آند= گاز هيروژن                (25/1)الف( سلول گالوانی   

        (25/1) H2O       )پ  

0 

01 

( و تعادل 25/1شود )زیرا با افزایش حجم ظرف، فشار گاز کم می -(25/1الف( به سمت محصوالت ) یا راست( ) 

 (.25/1شوند )هاي گازي بيشتر جابجا میگازي به سمت مول

2x + x=7/5 mol             (25/1) + (2x-6)=مجموع مولهاي تعادلی                    x= 0/5 mol          )ب

                      (25/1)              

𝑲  
 𝑺𝑶𝟐]

𝟐 𝑶𝟐]

 𝑺𝑶𝟑]𝟐 
           ⇒     𝟑  

 
𝟐 𝟏 𝟓

𝑽
 
𝟐
 
𝟏 𝟓

𝑽
]

 
𝟔 𝟐 𝟏 𝟓

𝑽
]𝟐 

           ⇒    𝐕  𝟎 𝟓 𝐋              

                                                                     (25/1( .)25/1      )             (25/1) 

2 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 3تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد هاشمی نژاد -طراح سوال : سرکار خانم ميلحه خباز

 دبيرستان بانوان قفلی  -7ناحيه

 نمره پاسخ نامه  ردیف

00 

O2(g) +2 H2O (l) + 4e    الف( 
-
 → …4OH

-
…. )aq(         (25/1 )   

پتانسيل کاهشی براي کاهش اکسيژن  ( و از طرفی25/1)کند ب( اکسيد نيتروژن با بخار آب در هوا توليد اسيد می

تر آهن اکسيد ( پس راحت25/1)( است.  1/34V+از محيط خنثی ) (25/1)( بيشتر 0/23V +در محيط اسيدي )

 شود.می

و خنثی بيشتر از پتانسيل کاهشی مس است  (، زیرا پتانسيل کاهشی اکسيژن در محيط اسيدي25/1پ( بله )

 (  25/1شود. )( بنابراین اکسيژن توانایی اکسایش مس را دارد و واکنش انجام می25/1)

75/0 

02 

𝟏𝟐𝒈 𝑯𝑩  
𝟏𝒎𝒐𝒍

𝟏𝟓𝟎 𝒈
 𝟎 𝟎𝟖   𝒎𝒐𝒍 𝑯𝑩     (25/1)                  𝑯𝑩]  

 𝟎 𝟎𝟖  𝒎𝒐𝒍

𝟏 𝑳
 𝟎 𝟎𝟖 𝒎𝒐𝒍 𝑳 

   (25/1)   

 

𝟖𝒈 𝑯𝑨  
𝟏𝒎𝒐𝒍

𝟓𝟎 𝒈
 𝟎 𝟏𝟔  𝒎𝒐𝒍 𝑯𝑩(25/1      )                     𝑯𝑨]  

 𝟎 𝟏𝟔  𝒎𝒐𝒍

𝟏 𝑳
 𝟎 𝟏𝟔 𝒎𝒐𝒍 𝑳 

   (25/1) 

 HB    (25/1)الف( 

𝑲𝒂                                                                                      ب(  
 𝑯 ]  𝑨 ]

 𝑯𝑨]  𝑯 ]
  

𝟏𝟎 𝟒 𝟏𝟎 𝟒

𝟎 𝟏𝟔  𝟏𝟎 𝟒  𝟔 𝟐𝟓 

𝟏𝟎 𝟖𝒎𝒐𝒍 𝑳 

                                                                                         (25/1(    )25/1(            )25/1) 

2 

03 

  pH= 3     [H
+
]=01-3

 mol/L         (25/1) 

∝ 
تعداد یونی شده

تعداد کل
 

𝟏

𝟖
   (25/1 )             ∝ 

 𝑯 ]

 𝑯𝑨]
 

𝟏𝟎 𝟑

 𝑯𝑨]
 

𝟏

𝟖
            (25/1 ) [HA]=8 × 01 

-3
 mol/L 

(25/1         ) 

𝒈 𝑯𝑨  𝟐𝑳  
𝟖 𝟏𝟎 𝟑 𝒎𝒐𝒍

𝟏 𝑳
 

𝟏𝟎𝟎 𝒈

𝟏𝒎𝒐𝒍
 𝟎 𝟖       𝒈   

                                                                                              (25/1(    .)25/1(  )25/1(   )25/1) 

2 

 21 جمع نمره

 

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 –قطب شهيد برونسی  –طراح سوال : جناب آقاي حسين یعقوبی 

 دبيرستان اتحاد -شهرستان رشتخوار

 نمره پاسخ نامه  ردیف

  (1,25آنيون ها )هر مورد   –کمتر                 ب(نيروهاي بين مولکولی               پ( کاتيون ها  –آ( کمتر  0

2 

 اسيد ها بر مبناي یونش به اسيد هاي قوي و ضعيف دسته بندي می شوند . –آ( نادرست 

 ب( درست 

یونش اسيدهاي ضعيف بسيار کم بوده و به همين دليل شمار یون ها در محلول آنها کم بوده و  –پ( نادرست 

 (1,5رساناي ضعيف جریان برق هستند . )هر مورد  

 

3 

 شربت معده رنگ پوششی آب نمك ویژگی ماده

  نور را پخش می کند  

  ناهمگن  

   پایدار 

 ناپایدار توده هاي مولکولی  

ماده ذرات ریز     

 (1,25)هر مورد  

 

 

4 

آ( ذرات تشکيل دهنده کلوئيدها ، توده هاي مولکولی با اندازه هاي بزرگ هستند ، به همين دليل نور را به خوبی 

 پخش می کنند .

 ب( صابون ها داراي دو سر قطبی و ناقطبی هستند . به همين دليل در آب و چربی به خوبی حل می شوند .

گالوانيزه فلز روي نسبت به آهن ، کاهنده قوي تري است و از آن در برابر خوردگی محافظت می کند اما پ( در آهن 

 (1,5در حلبی پس از خراش آهن خورده می شود . )هر مورد  

 

5 

𝑵𝟐𝑶𝟓 𝒔   𝑯𝟐𝑶 𝒍 → 𝟐𝑯𝑵𝑶𝟑 𝒂𝒒 → 𝟐𝑯  𝒂𝒒 →    𝟐𝑵𝑶 
𝟑 𝒂𝒒       

𝑲𝟐𝑶 𝒔   𝑯𝟐𝑶 𝒍 → 𝑲𝑶𝑯 𝒂𝒒 → 𝟐𝑲  𝒂𝒒 →    𝟐𝑶𝑯  𝒂𝒒       

 آبی رنگ 2قرمز رنگ و در محلول  0ب( در محلول 

 نمره 0نمره      ب:  0الف: 

 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 3تعداد صفحه: 0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 –قطب شهيد برونسی  –طراح سوال : جناب آقاي حسين یعقوبی 

 دبيرستان اتحاد -شهرستان رشتخوار

 نمره پاسخ نامه  ردیف

6 

 

 

 نمره ( 1)

 

 𝑯𝑺𝑶 آ(   7
  (1,25)هر مورد  𝑵𝑯𝟒𝑶𝑯پارازایلن       پ(  –ب( اتيلن گليکول        𝟒

8 

نیم واکنش آندی ∶ 𝑨 𝒔 →  𝑨𝟐   𝐚𝐪   𝟐𝒆   

نیم واکنش کاتدی ∶ 𝑩𝟑   𝐚𝐪   𝟑𝒆 → 𝑩 𝒔   

𝑩 𝒔 → 𝑩𝟑  𝒂𝒒   𝟑𝒆     )آ 

منفی  Bفاز   𝑬𝟎از  Aفاز  𝑬𝟎( عدد بزرگتر است ؛ پس 0براي سلول ) emfکاتد در هر دو شکل نقره است .  aب( 

 تر است .

 نقش کاتد را خواهد داشت . Bکاهنده قوي تري است ، پس  Aپ( از قسمت قبل می دانيم که 

 نمره( 0پ:         1,5ب:        1,5)الف : 

 

9 

 

 

 

 (1,5)هر مورد  
 

 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 3تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 –قطب شهيد برونسی  –طراح سوال : جناب آقاي حسين یعقوبی 

 دبيرستان اتحاد -شهرستان رشتخوار

 نمره پاسخ نامه  ردیف

01 

این واکنش به طور طبیعی انجام نمی شود و برای انجام شدن آن نیاز به انرژی الکتریکی  –آ(الکترولیتی 

 ب( قطب مثبت ، چون در سلول الکترولیتی آند به قطب مثبت وصل می شود .        دارد .

→ 2𝐴𝐿2𝑂0 𝑠  0𝐶 𝑠پ(      4𝐴𝑙  𝑙   0𝐶𝑂2 𝑔 (    3.8هر مورد )نمره 

 

00 

دارد ؛   𝐶𝑙نیز چگالی بار کمتری از   𝐵𝑟است و   𝐿𝑖و کمتر از   𝐾بیشتر از    𝑁𝑎چگالی بار  -983

 نمره( 5)بیشتر است .  KBrکمتر و از  LiClاز  NaBrپس آنتالپی فروپاشی 

 

02 

 

 

𝟐آ(    

𝟏𝟎𝟔
 

𝟏

𝟖𝟖
  𝟏𝟎 𝟐 

بيشترین و    𝑴𝒈𝟐است ؛ پس هر چه شعاع کمتر ، چگالی بار بيشتر است و برعکس ،  2ب( بار همه کاتيون ها +

𝑩𝒂𝟐   . کمترین چگالی بار را دارند 

کمترین آنتالپی فرو پاشی را دارد ، چون هر دو یون کمترین چگالی بار را در بين کاتيون ها و آنيون ها  𝑩𝒂𝑰𝟐پ( 

𝑪𝒂𝑪𝒍𝟐ت(       دارند .    𝑪𝒂𝑭𝟐 

 نمره( 1,5ت:       1,75نمره        پ    1,5ب        1,75)الف: 

 

03 

 است پس واکنش گرما گير است . 𝐇∆>1آ( چون 

 چون تعداد مول گازها در دو سمت واکنش برابر است . –ب( تاثيري ندارد 

 چون واکنش گرما گير است با افزایش دما در جهت رفت پيش می رود  –پ( افزایش دما 

 (1,75پ:          1,75نمره       ب:  1,5)الف : 

 

04 

عدم توزیع یکنواخت بار در این مولکول نشان دهنده ناجور هسته بودن این مولکول است ؛ پس در  –( 2آ( شکل)

 آب بهتر حل می شود .

( قطبی است ؛ در نتيجه نيروهاي بين مولکولی آن قوي تر بوده و نقطه جوش 2مولکول شکل) –( 2ب( شکل)

 نمره( 1,5نمره           ب:  1,5)آ :     باالتري دارد .

 

 21 جمع نمره

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8شروع :ساعت  تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 3تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
شهرستان  -قطب شهيد دهقان -طراح سوال : سرکار خانم زهره زارع

 تایباد

 نمره پاسخ نامه  ردیف

 5/0 همه  –بيشتري              د. کواالنسی  –. الف. استر                    ب. کلردار                   ج. بيشتر 0 0

2 

 می باشد. اکسيد فلزها در آب خاصيت بازي دارد و  –. الف. نادرست 2

بيشتر است. در نتيجه در فرایند تشکيل جامد از ميانگين آنتالپی پيند آنتالپی پيوند  –ب. نادرست  

گرماي بيشتري نسبت به فرایند تشکيل جامد کوواالنسی سلسيم خالص آزاد و ( از اتم هاي کواالنسی )

 بنابراین پایداري سيليس از سيلسيم خالص بيشتر است. –می شود 

زیرا آب قند داراي مولکول هاي قطبی است و با آب پيوند هيدروژنی برقرار می کند و در سرتاسر آن  –ج. درست 

 پخش می شود.

خورشيد منبعی تجدیدپذیر است که انرژي خود را با پرتوهاي الکترومغناطيسی به سوي ما گسيل می  –د. نادرست 

 کند.

2 

3 

 . الف.3

 

 ب. پاک کننده غيرصابونی

ج. به بخش آب گریز می چسبند. زیرا بخش آب گریز پاک کننده ناقطبی بوده و چربی نيز ناقطبی است. و شبيه در 

 شود.شبيه حل می

5/0 

4 

  C+ = عدد اکسایش N                       0= عدد اکسایش  -3. الف. 4

  اکسنده:            HClب.    کاهنده :    
0 

5 

 . الف. فلز روي              ب. کاتد5

 د. از نمك             ج.                        
2 

6 

 . الف. واکنش گرماده است. و با افزایش دما، تعادل در جهت مصرف گرما یعنی در جهت برگشت جابجا می شود.6

یعنی کاهش حجم سبب می شود که تعادل به سمتی که  –ب. براثر کاهش حجم در جهت رفت پيش می رود 

 تعداد مول هاي گازي کمتري دارد پيش رود.

0 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 3تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
شهرستان  -قطب شهيد دهقان -طراح سوال : سرکار خانم زهره زارع

 تایباد

 نمره پاسخ نامه  ردیف

7 

بصورت یونی حل می شود و غلظت آنيون ها و کاتيون ها  HCl. الف. ظرفی که حاوي هيدروکلریك است. زیرا 7

 بيشتر است.

 HFب. ظرف حاوي 

0 

8 

 موجب جابجایی تعادل در جهت برگشت و در نتيجه کاهش فراورده می شود.. الف. خارج کردن 8

 ب. افزایش دما سرعت واکنش را زیاد می کند.    

              ج.      

 پيشرفت واکنش

2 

9 

 . الف. فلزي روي9

 ب.    

و فاسد  مواد غذاییداخلبهورود کاتيونباعثدهند ومیواکنشمواد خوراکی با فلز رويزیرا اسيدهاي–ج. خير

 شدن آنها می شود.

5/0 

01 

 را دارد. . الف. زیرا ليتيم در ميان فلزها کمترین چگالی و 01

پایين می آورد. و باعث می شود که انرژي کمتري در فرایند ذوب ب. زیرا دماي سدیم کلرید را تا حدود 

 مصرف شود.

دليل که جوش شيرین خاصيت بازي دارد. با افزایش خاصيت بازي شوینده ها می توان قدرت پاک  ج. به این

 کردن چربی را افزایش داد.

د. براي عملکرد بهينه مبدل هاي کاتاليستی نياز به گرما و انرژي باالیی وجود دارد اما در هنگام شروع کار خودرو، 

 هاي کاتاليستی به درستی کار نمی کنند. دماي موتور پایين است و به همين دليل مبدل

2 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 3تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
شهرستان  -قطب شهيد دهقان -طراح سوال : سرکار خانم زهره زارع

 تایباد

 نمره پاسخ نامه  ردیف

00 

00                                                                       .   

 )الف

                                                       

 )ب

0 

02 

02                               .

 

                                     

0 

03 
زیرا توزیع بار الکتریکی اطراف دو اتم کربن و دو اتم هيدروژن اتين مشابه است، بعبارت دیگر توزیع  –. اتين 03

 بار الکتریکی در این مولکول متقارن بوده و در نتيجه گشتاور دو قطبی آن برابر با صفر است.
0 

04 

 ب.                PET –. الف. پلی اتيلن ترفتاالت 04

 ج. 
0 

05 

زیرا بار الکتریکی کاتيون و آنيون )بيشتر باشد، آنتالپی فروپاشی بيشتر و نيروهاي جاذبه بين  – MgO. الف. 05

 یون هاي تشکيل دهنده بيشتر است.

 MgO= مجموع بار       

 MgF= مجموع بار       

 و آنتالپی فروپاشی با شعاع یونی رابطه ي عکس دارد. است  بيشتر از  شعاع یونی  – KFب. 

0 

 21 جمع نمره

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس :   

 3تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد دهقان – فاطمه عليزادهطراح سوال : سرکارخانم 

  الزهرا)س(دبيرستان  -شهرستان باخرز

 نمره پاسخ نامه  ردیف

0 

 (           25/1(                                    پ( غ )25/1(                                    ب( غ )25/1الف( ص )

 (                                  25/1(                                         ث( غ)25/1ت(ص)

25/0 

2 

 (25/1دما) -(25/1(                              ب( ثابت یونش اسيدي )25/1الف( گرافن ) 

 (25/1ث( فسفات )               (         25/1(                ت( نيتينول)25/1پ( پلی اتيلن ترفتاالت)

5/0 

3 

 (25/1کاهش )  -(        25/1گرفتن   )  -(       25/1الف( نافلزها   )

 (               25/1افزایش )    -(       25/1(                                           پ( کاهش )25/1ب( گرماگير)

 (25/1ث( همانند )                  (              25/1ت( سيليسيم کربيد)

2 

4 

(I در گرافيت هر اتم کربن با سه پيوند کوواالنسی به سه اتم دیگر متصل است و ) به دليل یك الکترون نامستقر

 (5/1رساناي جریان برق است، امادر الماس هر کربن با چهار پيوند به چهار اتم دیگر متصل است.)

(IIطبق اصل لوشاتليه با ک  ) اما  کاهش دما سرعت واکنش اهش دما تعادل در جهت توليد آمونياک پيش می رود

 هاي رفت و برگشت و سرعت رسيدن به تعادل را کاهش می هد  و این از نظر صنعتی و اقتصادي  مناسب نيست

(.5/1) 

(III(  ماده حاصل در کاتد: سدیم مذاب  )25/1(    و   ماده حاصل در آند : گاز  کلر)25/1) 

5/0 

5 

 (25/1(    /قوي بودن نيروهاي بين مولکولی هيدروژنی در آب )25/1)    H2S  <  H2Oالف(  نقطه جوش           

  NO2 (  / به دليل قطبی بودن مولکول   25/1در ميدان الکتریکی جهت گيري می کند.) CO2برخالف   NO2ب( 

(25/1) 

 SiO2      (25/1)  (   / به دليل دارابودن شيکه غول آسا  وپایدار25/1)  MgO      2  ˃ SiOپ( نقطه ذوب

(  /   به دليل شعاع کوچك فلوئور و ليتيم نسبت   به شعاع 25/1)   Li F  > KClت( انرژي فروپاشی شبکه :      

 (25/1کلر و پتاسيم  )

   Naنسبت  به  Cs بزرگتر بودن شعاع یونی    (  / به دليل25/1)  NaCl <  CsClث(  عدد کئوردیناسيون    :      

(25/1   ) 

5/2 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 3تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد دهقان – فاطمه عليزادهطراح سوال : سرکارخانم 

  الزهرا)س(دبيرستان  -شهرستان باخرز

 نمره پاسخ نامه  ردیف

6 

(  /  زیرا با 25/1( )ظرف سمت راستالف (  ظرفی که نور را پخش کرده و مسير عبور نور در آن مشخص است ) 

و نورا پخش می  کلوئيد  حاصل می شود که  ناهمگن استافزایش صابون به مخلوط آب و روغن  یك 

 (25/1کند.)

مخلوط آب و سرکه  یك محلول  (  / زیرا25/1ب(  ظرف سمت چپ که مسير عبور نور در ان مشخص نيست. )

 (25/1اسيدي است. )

0 

7 
a)( 25/1بی تاثير  )  b( در جهت رفت  )25/1)   c( افزایش )25/1      )d(افزایش دما )25/1                  ) 

e( کاهش  )25/1 ) 

25/0 

8 

PH=02        POH=04-02=2           [OH- ] =01-PoH =01-2      mol.lit-0     

    (25/1(                                                                      )25/1) 

5 mol.lit-0 = [OH- ]= Mα        → M= 
     𝟏𝟎 𝟐

𝟐 𝟏𝟎 𝟑 

                                                       (25/1                                                )          (25/1) 

                                                                              (5/1) 𝒈𝒓 فلز  𝟓
𝒎𝒐𝒍

𝒍𝒊𝒕
 𝟎 𝟐𝒍𝒊𝒕  𝟖𝟎

𝒈𝒓

𝒎𝒐𝒍
 𝟖𝟎 

5/0 

9 

𝟐𝑨𝒍 𝒔  𝟐𝑵𝒂𝑶𝑯 𝒂 𝒒  𝟔𝑯𝟐𝑶 𝒍 → 𝟐𝑵𝒂𝑨𝒍 𝑶𝑯 𝟒  𝟑𝑯𝟐 𝒈  

با انجام واکنش فوق  گرماي زیادي آزاد می شود که  این دماي باال چربيها را ذوب ميکند  و شناور می سازد  

(گاز  هيدروژن توليد شده فشاري توليد ميکند که  مواد جامد را  سست کرده وجابجا می کند و مسير باز می 5/1)

                               ان اشاره کرد.(  (.) به تبدیل چربيها به صابون در حضور  باز می تو5/1شود.)

0 

01 

                                                                          (25/1) 

𝜶  𝟑  𝟏𝟎 𝟐<1/15               𝑲𝒂  𝑴𝜶𝟐         

𝑴  
𝟒 𝟓  𝟏𝟎 𝟒

𝟗 𝟏𝟎 𝟒          𝑴  𝟎 𝟓 𝒎𝒐𝒍 𝒍𝒊𝒕 𝟏           (25/1) 

      =0/5×01-2 [H+  ]= Mα   =1/5× 3×𝟏𝟎 𝟐 

 (25/1) (25/1)        

[NO2
- ]= [H+  ]              [NO2

- ]+ [H+  ]= 3×01-2       mol.lit-0  

 (25/1) (25/1)                       

5/0 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 طراح سوال :  97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 3تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد دهقان – فاطمه عليزادهطراح سوال : سرکارخانم 

  الزهرا)س(دبيرستان  -شهرستان باخرز

 نمره پاسخ نامه  ردیف

00 

 

                                                                 4                  1                   1غلظت اوليه  ) مول بر ليتر(                             

 x                 +x               -2x+         تغيير غلظت                             

    x                         4-2x               xغلظت تعادلی                                      

𝒌  
𝒙𝟐

 𝟒 𝟐𝒙 𝟐
   

𝟏

𝟒
        𝒙  𝟎 𝟔𝟔                                    (5/1) 

𝑯𝑰%تجزیه شده          
𝟐𝑿

𝟒
  𝟏𝟎𝟎  

𝟐 𝟎 𝟔𝟔 𝟏𝟎𝟎

𝟒
   𝟑𝟑%   (5/1) 

0 

02 

(25/1      )∆𝑯  𝑬𝒂برگشت   𝑬𝒂رفت 

 (25/1)041=𝑬𝒂برگشت برگشت𝑬𝒂  در غیاب کاتالیزگر                        𝟐𝟐𝟎    𝟏𝟒𝟎 𝟐𝟐𝟎  𝟑𝟔𝟎  𝒌𝒋        

رفت   𝑬𝒂در حضور  کاتالیزگر       𝟏𝟒𝟎  
𝟐𝟎

𝟏𝟎𝟎
  𝟏𝟒𝟎  𝟏𝟏𝟐kj                               (25/1) 

برگشت   𝑬𝒂در حضور کاتالیزگر           𝟑𝟔𝟎 𝟐𝟖  𝟑𝟑𝟐  kj       (25/1) 

0 

03 

 (25/1حفاظت کاتدي )  الف( 

کمتري دارد و کاهنده قویتري است واز خوردگی آهن جلوگيري می کند.      E1 (            زیرا  25/1)   Mgب(  فلز 

(5/1) 

0 

04 
𝑪𝒖  𝒔  𝟐 𝑨𝒈    𝒂𝒒 → 𝑪𝒖𝟐   𝒂𝒒  𝟐𝑨𝒈 𝒔  

 (5/1الف( توازن بار الکتریکی  بين دو الکتروليت و جلوگيري از قطع شدن جریان الکتریکی )

NO3( و حرکت آنيونهاي  25/1به سمت کاتد )سمت راست( )  +Cu2ي  ب( حرکت کاتيون ها
به سمت آند )  -

 (5/1ج( )        (25/1سمت چپ( )

(5/1                     )                
آند
 – E1 

   𝑬𝟎سلول  =    E1 کاتد

 𝑬𝟎   𝟎 𝟖𝟎   𝟎 𝟑𝟒      +1/46 Vسلول  

2 

 

 

 

 21 جمع نمره

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 2تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد ش.شتري –طراح سوال : سرکارخانم زهره کوثري 

 شهرستان 

 نمره پاسخ نامه  ردیف

0 

 1,25هرمورد 

 اکسنده -الف( هيدروژن  ب( بيشتر   ج(سلول سوختی    د( کواالنسی    ه( متانول           و( گرفتن 

0,75 

2 

 انرژي فعال سازي واکنش ها با استفاده از گرما فراهم  –ب( نادرست       1,25الف( درست 

  1,75می شود   

از گرم کردن استر هاي طبيعی با سدیم هيدروکسيد صابون توليد می  -د( نادرست     1,25ج( درست   

 1,75شود

2 

3 

ب( چون پتانسيل کاهشی روي کمتر از پتانسيل کاهشی نيکل است و در مقابل نيکل   1,5الف( با بازیافت   

ج( در حالت مذاب، رساناي جریان برق هستند در شبکه بلور خود داراي         1,5اکسایش انجام می دهد    

 CO  ،NO  ،CxHy    (1,5)د(       1,5کاتيون می باشند   

2 

4 

  Ag 1,25به سمت  Cuالف( از سمت 

 (Cu1,25(  (  گونه کاهنده:   1,5)  +Cu2+ + 2Ag          Cu + 2 Agب(     واکنش کلی=   

 emf = EAg – ECu = 1,8 – 1,34 =1,46       (1,5)ج( 

منفی را برقرار د( دیواره متخلخل باعث جا به جایی یون ها در دو نيم سلول می شود و تعادل بين بار هاي مثبت و 

 (1,5می کند ) 

2 

5 
که  NH3را آبی می کند پس باز است بنابرین  PHچون الکتروليت ضعيف است پس یونش آن کامل نيست و کاغذ 

 یك بار ضعيف است پاسخ این سوال است. 

0 

6 

  

  

0,25 

7 

تبدیل شده است پس پتانسيل کاهشی آن  +B2به  Bمحافظت شده و  Fe(، چون در اثر خراش 1,25)  Mgالف( 

 ( 1,5کمتر باشد  )  Feباید از 

 O2 + 2H2O + 4e-              4OH-       ) (   1,75ب( 

0,5 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 2تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد ش.شتري –طراح سوال : سرکارخانم زهره کوثري 

 شهرستان 

 نمره پاسخ نامه  ردیف

8 

الف( سدیم هيدروکسيد مناسب تر است. چون بااسيد چرب واکنش می دهد و توليد صابون می کند که باعث روان 

 شدن لوله می شود.شدن رسوب حاصل و پاک 

 NaOH + RCOOH               RCOONa + H2Oب( 

 ج(عالوه بر ایجاد بر هم کنش ها، با آالینده ها واکنش می دهند

0,5 

9 
آزاد می کند و  H2چون هيدروکلریك اسيد یك اسيد قوي است و سریع تر واکنش می دهد پس سریع تر  2نمودار 

 هر دوواکنش یکسان است. در نهایت مقدار هيدروژن آزاد شده در

0 

01 

 +Ca2کمتر از  +Mg2می باشد و شعاع یون  Caدر جدول باالتر از  Mgچون  MgO > CaOالف( آنتالپی فروپاشی 

 است 

 دارد و شبکه قوي تري به وجود می آورد. -Fبار یون بيشتر از  -O2چون  Na2O > NaFب( نقطه ذوب 

0,5 

00 

می باشد و چون فلز است در حالت جامد  dالف( درست: با توجه به آرایش الکترونی، وانادیم عناصر واسطه دسته 

 V : 0s2  2s2   2p6   3s3   3p6   4s2  3d3 23شامل کاتيون و دریاي الکترونی است. 

 5+و  4+و  3+و  2اکسایشب( عناصر واسطه داراي اعداد اکسایش مختلف می باشند، وانادیم هم داراي اعداد 

 +است

0 

02 
الکترون می باشند در یون هاي هم الکترون هر چه عدد اتمی  01قسمت ب نادرست است، هر سه یون داراي 

 O2- > Na+> Alبيشتر باشد جاذبه هسته روي الکترون ها بيشتر بوده و شعاع یون کوچکتر است             

0 

03 

 

0,5 

04 

الف( چون با افزایش دما در جهت برگشت جا به جا شده یعنی در جهت برگشت گرماي اضافی مصرف می شود 

 پس واکنش گرما ده است

ب( با افزایش فشار )کاهش حجم( در جهت رفت جا به جا شده یعنی به سمت مول گازي کمتر جا به جا شده است 

 b < aپس 

0 

 21 جمع نمره

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد کاوه –طراح سوال : سرکار خانم عشرت حسينی 

 شهرستان احمد آباد

 نمره پاسخ نامه  ردیف

0 

 ( 55( )صفحه 25/1(                            ب( آند ) 02( )صفحه25/1الف( صابونی )

 ( 015( )صفحه 25/1ت( دماي )                            ( 81( )صفحه25/1پ( فروپاشی )

 ( 82( )صفحه 25/1ث( ظرفيت )

25/0 

2 

 (04( )صفحه25/1( گوگرد دي اکسيد یك اسيد آرنيوس محسوب می شود.)25/1الف( نادرست: )

ند منفی فلزهایی که قدرت کاهندگی بيشتر از هيدروژن دار E( در جدول پتانسيل کاهشی، 25/1ب( نادرست: )

 (003 )صفحه( 25/1ت( درست )     ( 69 )صفحه( 25/1پ( درست )     ( 47( )صفحه25/1است. )

5/0 

3 

 ( 7( )صفحه 25/1) Cالف( 

( به همين خاطر کلوئيد نور را پخش می 25/1ب( ذره هاي موجود در کلوئيدها درشت تر از محلول ها هستند )

 ( 7( )صفحه25/1) Eپ(           ( 7( )صفحه25/1کنند. )

0 

4 

( گلوکز قطبی است و به واسطه داشتن شمار زیادي گروه هيدروکسل با آب پيوند هيدروژنی می 25/1الف( بله )

پ( افزایش فشار ، حجم کمتر ميشود به     ( 6ب( )صفحه        ( 4( )صفحه25/1دهد و در آن حل می شود. )

 ( 016 )صفحه( 25/1طرف توليد مول کمتر و توليد آمونياک ميشود.) 

 ج( چون گرما زیاد می شود و قدرت پاک کنندگی زیاد

 (03( )صفحه  25/1می شود. ) 

75/0 

5 
 75/1  ( 47( )صفحه 25/1) Agب(       ( 47( )صفحه 25/1) Fe > M > Agالف( 

6 

 ( 53( )صفحه 25/1( و نوشتن کاهنده یا اکسنده )25/1مورد محاسبه تغيير عدد اکسایش ) در هر

 

 

 

0 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد کاوه –طراح سوال : سرکار خانم عشرت حسينی 

 شهرستان احمد آباد

 نمره پاسخ نامه  ردیف

7 

𝟕𝟓𝒈𝒓 نمونه اول 
𝟒𝟔𝒈𝒓𝒔𝒊𝒐𝟐

𝟏𝟎𝟎𝒈𝒓 نمونه اول
 

𝟐𝟖𝒈𝑺𝒊

𝟔𝟎𝒈𝒓𝒔𝒊𝒐𝟐
 𝟏𝟔 𝟏𝒈𝒓𝒔𝒊 

 (25/1(              )25/1(              )25/1(         ) 67)صفحه 

75/1 

8 

شعاع آنیون ها  𝐁𝐫 > 𝐅  → 𝐁𝐚𝐅𝟐                 آنتالپی فروپاشی > 𝐁𝐚𝐁𝐫𝟐 

شعاع کاتیون ها  𝑵𝒂  𝒌  

   𝐍𝐚𝟐𝐎 > 𝑲𝟐𝑺 

شعاع آنیون ها  𝑶𝟐  𝑺𝟐  

 ( 79الف( )صفحه 

                                    (25/1(                                            )25/1) 

 ( قدر مطلق بارها یکسان است پس مقایسه شعاع یون ها: 81ب( )صفحه 

 (25/1است. )نوشتن یك مورد به تنهایی  درست 

0 

9 

درست راست )از  qزیاد شده، واکنش در جهت رفت جابجا شده پس  K( با کاهش دما مقدار 25/1الف( گر ماده )

 (015( )صفحه 25/1مورد پاسخ یك مورد نوشته شود.( ) 2

 (015( )صفحه 25/1( زیرا تعداد مولهاي دو طرف برابر است. )25/1ب( تاثيري ندارد )

0 

01 

𝟐𝑵𝑶 𝒈 → 𝑵𝟐 𝒈  𝑶𝟐 𝒈     ∶ ∆𝑯   𝟏𝟖𝟏𝒌𝒋     𝟎 𝟐𝟓  

𝑬𝒂  𝟑𝟖𝟏𝒌𝒋     𝟎 𝟐𝟓  

𝟐𝑪𝑶 𝒈  𝑶𝟐 𝒈 → 𝟐𝑪𝑶𝟐 𝒈  ∶ ∆𝑯   𝟓𝟔𝟔𝒌𝒋     𝟎 𝟐𝟓  

𝑬𝒂  𝟑𝟑𝟒𝒌𝒋     𝟎 𝟐𝟓  

 25/0 ( 97( )صفحه 25/1مقدار انرژي فعال سازي این واکنش ها بزرگ است. )الف( زیرا 

 21 جمع نمره 

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه: 0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد کاوه –طراح سوال : سرکار خانم عشرت حسينی 

 شهرستان احمد آباد

 نمره پاسخ نامه  ردیف

00 

𝑃𝐻روده کوچک   8 5  𝐻 ]  10 𝑃𝐻  10 8 5  10 9  100 5  3  10 9  0 25  

 𝐻 ] 𝑂𝐻 ]  10 14       𝑂𝐻1]  
10 14

3  10 9  33  10 7    0 25  

𝑃𝐻 خون  7 4  𝐻 ]  10 7 4  10 8  102 0 3  4  10 8  0 25  

                                                       (0/25) 

                                                       (0/25) 

[ 𝑂𝐻  روده کوچک

[ 𝐻  خون
 

33 10 7

4 10 8  82 5(25/0        )   (25/0                                ) 

75/1 

02 

 𝐻3𝑂
 ]   𝐻𝐶𝑂𝑂 ]  

1  0 01𝑚𝑜𝐿

0 5𝐿
 0 02               0 25  

 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻]  
5  0 01𝑚𝑜𝐿

0 5𝐿
 0 1             0 25  

𝑘𝑎  
 𝐻3𝑂

 ] 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻]

 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻]
 

 0 02 2

0 1
 4  10 3                0 25  

 (28()صفحه 25/0به دما بستگی دارد . ) Kب( تغییر نمی کند (0/25)                     

25/1 

03 
نیم واکنش کاهش ∶  𝑂2 𝑔  2𝐻2𝑂 𝐿  4𝑒 → 4𝑂𝐻 

 𝑎𝑞  

 25/1 ( 57ب( )صفحه     فلز روی از آهن کوچکتر است بنابراین فلز روی اکسید شده و از آهن محافظت می کند. Zn (25/0 )Eالف( 

04 

   0 5      𝐴𝐿  3𝐴𝑔 → 𝐴𝐿3  3𝐴𝑔 

𝑒𝑚𝑓  𝐸  کاتد  𝐸   آند    0 8  ولت 4 2  6 1   

 (46( )صفحه 25/0) +Agالف( 

 (46( )صفحه 25/0) Bبه سمت فلز  Aب( از سمت فلز 

  (48ج( )صفحه 

(25/0(                )25/0                                         ) 

5/1 

 پاسخ ها در صفحه بعد ادامه

 

 بسمه تعالی



009 

 

  

 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 4تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد کاوه –طراح سوال : سرکار خانم عشرت حسينی 

 شهرستان احمد آباد

 نمره پاسخ نامه  ردیف

05 

 (25/1(: ساختار یخ )2(           )25/1(: ساختار سيليس )0الف( )

 a :Si (25/1                                )b :O   (25/1)ب( 

پ( در ساختار یخ، همراتم اکسيژن به دو اتم هيدروژن با پيوند کوواالنسی و به دو اتم هيدروژن از ملکول هاي 

 (25/1دیگر با پيوند هيدروژنی متصل است.)

 اما در سيليس همه پيوندها کوواالنسی هستند.

 (25/1ولی( بر خالف سيليس )جامد کوواالنسی( زودگداز است. )بنابراین یخ )جامد ملک

 (72تا  71)صفحه 

5/0 

06 

𝑶𝟐 𝒈  𝟒𝑵𝑶𝟐 𝒈 ⇌ 𝟐𝑵𝟐𝑶𝟓 𝒈  

𝑶𝟐تعداد مول تعادلی  𝟐 𝒙  𝟏 𝟕𝟓 → 𝒙  𝟎 𝟐𝟓     𝟎 𝟐𝟓  

(25/1)  تعداد مول اوليه 2 2 1 

(25/1)  +2x -4x -x تغيير تعداد مول 

(25/1)  2x 2-4x 2-x تعداد مول تعادلی 

 (013)صفحه 

 

𝒌  
 𝑵𝟐𝑶𝟓]

𝟐

 𝑶𝟐] 𝑵𝑶𝟐]𝟒
 

(
𝟐𝒙

𝟐
)
𝟐

(
𝟐 𝒙

𝟐
) (

𝟐 𝟒𝒙

𝟐
)
𝟒  𝟏 𝟒                 (1/25) 

(25/1) 

5/0 

 21 جمع نمره 

 

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 2تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيدکاوه -طراح سوال : سرکارخانم معصومه کمالی نيا

 دبیرستان نمونه دولتی پژوهش والزهرا)س( -شهرستان سرخس 

 نمره پاسخ نامه  ردیف

 25/0 (5/1افزایش) –(                      پ(کاهش 5/1قوي تر ) –(                               ب( بيشتر 25/1آ( سدیم) 0

 5/0 (25/1ت(درست)      (5/1هيدروکسيد) –پ( نادرست      (25/1(     ب( درست)5/1غيرصابونی) –آ( نادرست  2

3 

 Cu2+ (25/1)(وگونه اکسنده:25/1) Alآ( گونه کاهنده:

 Al→Al3+ +3e     Cu2+ +2e→Cu        ,   (25/1)ب(

 (25/1ضرب شود)3ضرب شودو واکنش دومی در2واکنش اول در

 2Al + 3Cu2+ → 2Al3+  + 3Cu   (25/1)واکنش اصلی:

وجواب 25/1وعددگداري درست  25/1نوشتن فرمول (  °emf= E کاتد - °E  آند2+ =(0/66 -)– 1/34+ =  پ( 

25/1) 

2 

4 

 (25/1( زیرا غلظظت یون هيدرونيوم درآن بيشتراست)25/1)Aآ( محلول 

   01-04           [H+]=01-04/[OH-]               (25/1 )[H+]=01-4              (25/1 )PH=4=[-OH][+H]( 25/1ب()

25/0 

5 

 (25/1)  4-01×2محاسبه درجه یونش ازروي درصدیونش =

 PH=6(                 محاسبه 25/1) 01-6=[+H](                       محاسبه 25/1نوشتن فرمول درجه یونش)

(25/1) 

0 

6 

 (                25/1)0ب( شکل      ( 25/1آ( جامدکوواالنسی)

( زیرادرگرافيت فضاي خالی بين الیه هاداریم  پس درحجم مشابه جرم کمتري داریم درنتيجه 25/1) 27/2پ( 

 (5/1چگالی آن کمتراست.) 

25/0 

7 

 (25/1(   ، زیراکمترین شعاع رادربين یون ها دارندوانرژي شبکه باشعاع رابطه عکس دارد.)25/1)LiFآ( 

 (25/1ب( سدیم فلوئورید)

75/1 

 0 (25/1ت( رفت)                 (25/1(              پ( رفت)25/1(                ب( رفت)25/1برگشت یاسمت چپ)آ(  8

9 

 (25/1زیراانرژي فعالسازي کمتري دارد)  (25/1)3آ( واکنش

 (25/1(زیراسطح انرژي فرآورده ها پایين ترازواکنش دهنده هااست)25/1ب( گرماده)

0 

01 2H2S  + CH4 → CS2  +  4H2  0 (25/1) هرمورد 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 2تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيدکاوه -طراح سوال : سرکارخانم معصومه کمالی نيا

 دبیرستان نمونه دولتی پژوهش والزهرا)س( -شهرستان سرخس 

 نمره پاسخ نامه  ردیف

00 
ومقدارفرآورده هاکاهش یافته یاواکنش   زیراباافزایش دماتعادل درجهت برگشت جابجاشده  (25/1گرماده)

 (25/1دهنده هاافزایش یافته)

5/1 

02 

 (25/1) هرمورد Dوقوي ترین کاهنده:   +Aآ(قوي ترین اکسنده:

 (               25/1) هرمورد +B2   و +Aب(

 (25/1) هرمورد  D و Aپ(

5/0 

03 

 (  25/1(     پ( ناهمگن)25/1(      ب( نمی کند)25/1آ(می کند)

 ( 25/1ت( پایداراست یاته نشين نمی شود ) 

 (  25/1ث(مولکول هاي بزرگ یاتوده هاي مولکولی)

 (25/1ج( یون هایامولکول ها)

5/0 

04 

 (25/1= ترفتاليك اسيد ) هرمورد2= پارازایلين    و0آ( 

 (25/1) هرکدام  2 درشماره 3و+0درشماره 3-ب( 

 (5/1(، زیرا مولکولی غيرقطبی است پس درحالل غيرقطبی مانندهگزان حل می شود.)25/1پ( هگزان )

75/0 

05 

 ( 25/1آ( جامدفلزي)

، باواردکردن ضربه چيدمان کاتيون هادرشبکه بلوري فلزهاجابه جاشده   (25/1ب( شکل پذیري یاچکش خواري)

امابه خاطر دریاي الکترونی، نيروي جاذبه بردافعه غلبه کرده وچيدمان کاتيون هادرحالت جدیدپایدارمی 

 (5/1ماند.)

0 

06 

 (  25/1آ( سلول سوختی )

 (  25/1ب( غشاي مبادله کننده پروتون)

 ( 25/1پ( فرآیندهال)

 (25/1)هرمورد2Al2O3 +3C→ 4Al + 3CO2 ت(

75/0 

 21 جمع نمره 

 

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 3تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد مدرس -طراح سوال : سرکارخانم محبوبه مروج

 دبيرستان دخترانه شاهد ریحانه النبی )س( -شهرستان گناباد

 نمره پاسخ نامه  ردیف

0 

 (     25/1(                       )پ(   کاهنده  )25/1(              )ب( اکسایش )25/1)آ( بلند زنجير   )

 (25/1(                                 )ث( دشوارتر  )25/1)ت( بيشتر   )                       

25/0 

2 

Zn(s) →   Zn2+
+(aq) + 2e-          ( 5/1)  نيم واکنش اکسایش  

  Fe2+(aq) + 2e- → Fe(s)            ( 5/1نيم واکنش کاهش ) 

وي تيغه آهنی ( یون هاي آهن در کاتد با گرفتن الکترون به شکل اتم هاي آهن بر ر25/1ب(  تيغه آهنی )

 ( 25/1مينشينند . )

5/0 

 75/1 ( 25/1)  0ب( مولکول           (5/1)    3و  2آ( مولکول  3

4 

 2Mg   (25/1)(RCOO)آ( 

 ( 5/1ب(  زیرا صابون با یون هاي موجود در آب سخت رسوب تشکيل ميدهد و به خوبی کف نمی کند .)

 ( 5/1پ(  صابون منيزیم نامحلول که رسوب سفيد رنگی روي لباس بر جاي می گذارد . )

25/0 

5 

 HY> HZ>HX      (75/1)( 25/1آ( هرچه یونش بيشتر باشد ثابت یونش بزرگتر می شود .)

 (   25/1= درصد یونش   )×  011ب(

 (5/1= درصد یونش ) ×  %100 =  75

75/0 

 0 ( 5/1قطبی   ) Bناقطبی     Aپ( (      25/1)    4-0=3ب(      COOH  (25/1  )آ(  6

  A Eo -  C     Eo  =emf   (75/1 )=   8/1 - 1/ 34=  46/1(    پ( 25/1(    ب( مس )25/1)  +Agآ(  7

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 3تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد مدرس -طراح سوال : سرکارخانم محبوبه مروج

 دبيرستان دخترانه شاهد ریحانه النبی )س( -شهرستان گناباد

 نمره پاسخ نامه  ردیف

8 

                                                01 –PH = 01-2/7= 011/3×01-3=2×01-3 (1/25) =[+H3O]آ( 

                                                           (25/1    )01-  01   ×5 [OH-]=  →  [OH-]=01-04 [H3O+]×  

 (25/1) 106      ×4  = 

01 –PH = 01-4/7= 011/3×01-5=2×01-5 =   [HNO3 =[+H3O]   ب( 
+]                                             (25/1)        [HNO3

+] 

  = 4×01-3 mol                                                             =         (25/1)             =1/252 g                     

                                               =4×01-3 mol  (25/1) 

5/0 

9 

 (   25/1(        پایدار )25/1(   پخش ميکند  )25/1آ( ناهمگن   )

 (   25/1(      پایينی )25/1(       شمار معينی از    )25/1ب( مولکولی   )

5/0 

01 

 (  25/1آ( سلول الکتروليتی )

 (25/1زیرا بی اثر بوده و در واکنش شرکت نکنند . )  ( 25/1ب( گرافيت )

 Cl2  (  )25/1 )2Cl-  → Cl2 +2e-                    (5/1 )پ( گازکلر ) 

5/0 

00 

 ( 25/1تعادل در جهت رفت پيش می رود . ) -2(    25/1تعادل در جهت برگشت پيش می رود .) -0آ( 

( زیرا تعادل گرماده است با کاهش دما تعادل در جهت رفت پيش می رود و صورت 25/1ب(افزایش می یابد . )

 (   25/1کسر ثابت تعادل افزایش می یابد .) 

 پ(  

K=    (25/1 )        5-01 ×2  =  →    = 4-01 ×5/2 

                                             

                                                                      (25/1)                               (25/1)  

75/0 

 ادامه پاسخ ها در صفحه بعد

 

 بسمه تعالی
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 720  مدت امتحان : صبح 8ساعت شروع : تجربی رشته : شيمی سؤاالت امتحان نهایی درس : 

 3تعداد صفحه:  0398/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 97بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 
 -قطب شهيد مدرس -طراح سوال : سرکارخانم محبوبه مروج

 دبيرستان دخترانه شاهد ریحانه النبی )س( -شهرستان گناباد

 نمره پاسخ نامه  ردیف

02 

به صورت جزئی  HFاست و یونش در    HClکمتر از   HFآ( در شرایط یکسان غلظت یون هاي موجود در محلول 

 ( 5/1به صورت کامل است  . )  HClودر  

به آند مهاجرت می  ب( از طریق دیواره متخلخل کاتيون ها از نيم سلول آند به کاتد و آنيون ها از نيم سلول کاتد

 ( 5/1کنند . )

0 

03 

04+06+35/5=65/5    (25/1) 

 

 (25/1(                 )5/1(               )5/1) 

   (25/1) 

75/0 

04 

 ( 25/1ی )الکترون ییرساناآ( 

 Nي حاو یکیالکتر انیجر یبار برقرار است.وقت ،تعادلیالکترون يایالکترون بين کاتيون و در يایدر مدل درب( 

همان  دیحفظ تعادل،با يبه هم خورده پس برا یکیشود،تعادل بار الکتر یم يطرف وارد جسم فلز كیاز الکترون 

 (75/1) الکترون خارج شوند. يایدر گریتعداد الکترون از طرف د

0 

05 

 ( 5/1است . )  Al2O3کمتر از  MgOنویچون مقدار بار آ( 

 ( 5/1دارد. )  KBrه نسبت ب يشبکه بيشتر يانرژ رایزباالتر است   KFب( نقطه ذوب 

 ( 5/1. )کلر از فلوئور بيشتر و از برم کمتر است یشعاع اتم رایز - 707پ( 

5/0 

 21 جمع نمره 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی
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