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 بارم استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است. توجه: ردیف

 های درون کادر اضافی است.(واژه های زیر را کامل کنید. )چند مورد ازهای درون کادر، عبارتبا استفاده از واژه 1

 سیاه –هیدروکسید  –باز  –ناهمگن  –هیدرونیوم  –اسید  –سفید  –همگن 

 شود.... محسوب می )آ(* مخلوط اتیلن گلیکول در هگزان، یک مخلوط ... 

 ب افزایش غلظت یونرود، زیرا در آب سبشمار می..... آرنیوس به ب(( یک ..... )HCl(g)* هیدروژن کلرید )

 شود..... می )پ(.... 

 رنگها را جذب کند، بهی آن... و اگر همه )ت(رنگ ... های مرئی را بازتاب کند، بهی طول موج* اگر جسمی همه

 شود.... دیده می )ث(.... 
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 دهید. رو، پاسخهای روبهبه شکل با توجه 2

 

 

 (1شکل )                      (                          2شکل )                                                                                                  

 کدام شکل نمایش یک مولکول استر سنگین است؟ آ(

 دلیل بنویسید.از چه نوعی است؟ )پیوند هیدروژنی یا واندروالسی(  (1شکل )نیروی بین مولکولی غالب در  ب(

1 

 به جدول زیر، پاسخ دهید. با توجه 3

 چرا؟ترین اکسنده است؟ کدام گونه قویآ( 

 چرا؟ را اکسید کنند؟ 2C+(aq)توانند یون کدام گونه )ها( میب( 

 

 

(V)◦E واکنش کاهشنیم 

23/1+ → A(s)  -(aq) + e+A 

87/0+ → B(s) -(aq) + 2e2+B 

12/0- (aq)2+C→  -(aq)  + 3e+3C 

59/1- → D(s) -(aq) + 3e3+D 
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 های زیر را تعیین کنید.عدد اکسایش اتم خواسته شده در ترکیب 4

2-گوگرد در  آ(
4SO                             دار در های کربن ستارهاتم (ب 

 

75/0 

5 pH  های هیدروکسید را در این نمونه های هیدرونیوم به یوناست. نسبت غلظت یون 7/4یک نمونه آب سیب برابر

 ی محاسبات خود را بنویسید.(همه)ی سلسیوس حساب کنید. درجه 25آب سیب در دمای 
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  "ی دوم ی سواالت در صفحهادامه " 

@M
ed

iaS
him

i



 بسمه تعالی

 سواالت امتحان نهایی درس:

 (3)شیمی 
 رشته: ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 ساعت شروع:

 صبح به افق تهران 10
 دقیقه 110 مدت امتحان:

 10/3/1399تاریخ امتحان:  پایه: دوازدهم            نام و نام خانوادگی:

 مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی 1399سال  خرداد ماهج از کشور در آموزان و داوطلبان آزاد خاردانش
 

 را بنویسید. نادرستهای ارتشکل درست عب های زیر را مشخص کنید.درستی یا نادرستی هر یک از عبارت 6

 ی وارونه دارد.پاشی شبکه، با بار الکتریکی کاتیون رابطهوآنتالپی فر آ(

 دهد.استفاده از کاتالیزگر در هر واکنش شیمیایی، سرعت واکنش را کاهش می ب(

 های فلزات واسطه است.جزو ویژگی ع عددهای اکسایش،نوت پ(
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 A                                                                    رو، پاسخ دهید.روبه به شکل با توجه 7

 دلیل بنویسید.نوع این سلول گالوانی است یا الکترولیتی؟  آ(

 آند این سلول است یا کاتد؟ چرا؟ Aالکترود  ب(

 اگر این سلول مربوط به برقکافت سدیم کلرید مذاب پ(

 ی کلی سلول را بنویسید.باشد، معادله
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 با خط زدن واژه نادرست در هر مورد، عبارت درست را بنویسید. 8

آنتالی فروپاشی، گرمای   آ( 
آزاد

مصرف
شده در فشار ثابت برای فروپاشی یک       

مول

گرم
ی یونی و تبدیل آن به   از شبکه   

اتمهای

یونهای
 گازی سازنده است.   

   در ساختار یک جامدب( 
کوواالنسی

مولکولی
میان      

همه

شمار معینی از
همین دلیل چنین ی وجود دارد. بهکاها، پیوند اشتراتم   

   موادی دمای ذوب
باالیی

پائینی
 دارند و دیرگداز هستند.   
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 های زیر پاسخ دهید.درصد، به پرسش 5/2( با درصد یونش HFمول بر لیتر هیدروفلوئوریک اسید ) 004/0با توجه به محلول  9

 این محلول چند مول بر لیتر است؟ در غلظت یون هیدرونیومآ( 

 این محلول را حساب کنید. pH ب(
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  "وم سی ی سواالت در صفحهادامه " 
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 های زیر دلیل بنویسید.برای هر یک جمله 10

 کند.خوبی کف نمیصابون در آب سخت به آ(

 هش است.کا –شود، واکنش اکسایش دار از یک هیدروکربن تولید میهر واکنشی که در آن، ترکیب آلی اکسیژن ب(

 شود.زیست میاستفاده از کاتالیزگر در صنایع گوناگون سبب کاهش آلودگی محیط پ(
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 به نمودارهای زیر، پاسخ دهید. با توجه 11

 چرا؟ گرماده است یا گرماگیر است؟ (1)واکنش  آ(

 کدام واکنش در شرایط یکسان کندتر ب(

 چرا؟شود؟ انجام می

 

1 

 های زیر پاسخ دهید.استاندارد آهن و نقره، به پرسشبا توجه به پتانسیل کاهشی  12
Ag+(aq) + e- → Ag(s)   ,   E◦ = 0/8V                                 Fe2+(aq) + 2e- → Fe(s)   ,    E◦ = -0/44V 

 چرا؟کند؟ نقره، کدام فلز نقش آند را ایفا می –در سلول گالوانی آهن  آ(

 یابد؟نقره، با گذشت زمان جرم کدام تیغه افزایش می –در سلول گالوانی آهن  ب(

 نقره را حساب کنید. –سلول آهن  emf پ(
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  ها پاسخ دهید.های داده شده، به پرسششکلبا توجه به  13

 (1)ی کدام رفتار فیزیکی فلزهاست؟      دهندهها نشانهر یک از شکلآ( 

 با توجه به الگوی دریای الکترونی، (2)رفتار فلزها را در شکل ب( 

 توجیه کنید. 

                                                                                                            (2) 
 

1 

 را در یک ظرف دو لیتری A(g)  2B(g)برقراری تعادل  (1)شکل  14

 

 دهد.نشان می C◦255در دمای  

مول باشد، مقدار عددی ثابت تعادل در  1/0ارز اگر هر گلوله همآ( 

 محاسبه کنید. C◦255را در دمای  (1)شکل 

 را نشان بدهد، C◦25مخلوط تعادلی در دمای ( 2)اگر شکل ب( 

 مشخص کنید.دلیل گرماده یا گرماگیر بودن تعادل را با 

(1)   

(2) 

75/1 

  "م چهاری ی سواالت در صفحهادامه " 

@M
ed

iaS
him

i



 بسمه تعالی

 سواالت امتحان نهایی درس:

 (3شیمی )
 رشته: ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 ساعت شروع:

 صبح به افق تهران 10
 دقیقه 110 مدت امتحان:

 10/3/1399تاریخ امتحان:  پایه: دوازدهم            نام و نام خانوادگی:

 مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی 1399سال  خرداد ماهج از کشور در آموزان و داوطلبان آزاد خاردانش
 

 ی درست را از درون پرانتز انتخاب کنید.های زیر، گزینهکمیل عبارتتبرای  15

 (پارازایلن  –  ترفتالیک اسید  –  اتیلن( است. )PETی پت )یکی از مونومرهای سازنده آ(

 (نادیموا  –  تیتانیم  –  آهنکار رفته در آلیاژ هوشمند. )یکی از فلزات به ب(

 (یخ خشک  –  گرافیت  –  الماسیکی از جامدهای کوواالنسی با ساختار دو بعدی. ) پ(

 (سرکه سفید  – سودسوزآور   –  جوش شیریناز مواد موثر در داروهای ضد اسید معده است. ) ییکت( 

 (های پوششیرنگ  –  شیرخاک  –  آب و قندای از کلوئیدها است. )نمونه ث(
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 20 جمع نمرات موفق باشید.  
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