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 کالس: نام نام خانوادگی:

 دهند؟دو گونه شیمیایی با هم واکنش نمیبا توجه به جدول رقابت الکترون دهی عناصر، کدام  -1

 Feو  و Cu                              2 )2Cuو  HCl( محلول 1

3 )Ag  وCu                                        4 محلول )HCl  وFe 

 کدام مطلب در مورد برقکافت محلول غلیظ نمک طعام درست است؟ -2

 در محلول کاهش می یابد OH( غلظت یون 2   ( در آند تنها گاز اکسیژن آزاد می شود1

NaeNa( نیم واکنش کاهش: 3        سدیم هیدروکسید از محصوالت این فرآیند است4 است ) 

 عدد اکسیداسیون )اکسایش( اتم مرکزی در کدام دو ترکیب برابر است؟ -3

1 )32COH  33وPOH 2 )SH2  2وSCl 3 )2OF  وOCl2 4 )2SOCl  4وCCl 

نیم واکنش کاتدی  oE+ ولت باشد، 34/0نیم واکنش آندی آن  oEولت و  46/0واکنش پیلی  oEاگر  -4

 آن چند ولت است؟

1 )12/0+  2 )8/0+           3 )8/0+               4 )12/0+ 

 کدام مطلب درست است؟ ،با توجه به موقعیت عناصر در سری الکتروشیمیایی فلزات -5

 ( تمایل نقره به اکسید شدن بیشتر است 1

 ، نقره آند است.«نقره -آهن»( در سلول 2

 ، روی قطبی منفی است«مس -روی»( در سلول 3

 ( کاتیون روی از کاتیون سه فلز دیگر اکسنده تر است4

در واکنش:  -6  OHFOOHF 3222 22
2

1
 ، آب کدام دو نقش را دارد؟3

 اکسنده  -( باز4  کاهنده -( باز3  دهکاهن -( اسید2 اکسنده -( اسید1

با توجه به نیم واکنش های:  -7














VEBeB

VEAeA

o

o

34/0;2

27/0;2

2

2

 ، کدام پیشگویی درست است؟

 قطب مثبت است B  ،Aو  A( در سلول حاصل از الکترودهای 1

 بیشتر است Bاز  A( قدرت کاهندگی )احیا کنندگی( 2

3 )2A  اکسنده تر از2B است 

ABAB( واکنش 4    خودبه خود انجام می گیرد. 22
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)(با توجه به اینکه پتانسیل کاهشی استاندارد  -8 oE  :و  -76/0، -66/1آلومینیم، روی و مس به ترتیب

بیشتری دارد و مقدار  oE+ ولت است، سلول حاصل از زوج شدن الکترودهای استاندارد کدام دو فلز 34/0

 آن چند ولت است؟

  32/1( آلومینیم و مس، 2                                   2( آلومینیم و مس، 1

 1/1( روی و مس، 4                                            42/0روی و مس، ( 3

 کدام ویژگی در فلزات نسبت به نافلزات بیشتر است؟ -9

 ( الکترونگاتیوی2    ( انرژی نخستین یونش 1

 ( قدرت کاهندگی4  ( تعداد الکترونهای الیۀ ظرفیت اتم 3
 ت کدام مطلب درست است؟در مورد سلول ولتایی و ظرف برقکاف -10

 .( در دومی کاتد محل نیم واکنش اکسایش است1

 .( در دومی الکترون از مدار خارجی به تیغه آند می رسد2

  .( در اولی الکترون از راه پل نمکی به کاتد می رسد3

 .( در اولی آند قطب منفی است4

 پیشگویی کرد که .......... .توان ت فلزها در سری الکتروشیمیایی میبا توجه به موقعی -11

 .( جیوه آسان تر از روی اکسید می شود1

2 )Na  آسان تر از2Fe کاهیده )احیا( می شود. 

 .( محلول نمک های سدیم را نمی توان در ظرف مسی نگهداری کرد3

 .نگهداری کرد( محلول نمک های نقره را نمی توان در ظرف آلومینیمی 4

 است؟ نادرستدر مورد زنگ زدن آهن، کدام مطلب  -12

OnHOFe( در این فرآیند آهن به ترکیبی با فرمول 1 232  .تبدیل می شود .

 .( فرآیندی است که ماهیت الکتروشیمیایی دارد2

 .افزایدوجود برخی ناخالصی بر سرعت آن می( 3

 .کاهدمحلول در آب از سرعت آن می H( وجود یون 4

هرگاه در هوای مرطوب دو تیغۀ فلزی متفاوت در تماس با یکدیگر قرار گیرند، نوعی سلول )پیل(  -13

 شود........... دارد و .......... میالکتروشیمیایی تشکیل می شود و در آن، فلزی که .......... دارد نقش 

 محافظت  -قطب منفی -ون( تمایل بیشتری به گرفتن الکتر1

 خورده -قطب مثبت -( تمایل بیشتری به گرفتن الکترون2

 محافظت  -کاتد -( قدرت الکترون دهی بیشتری3

 خورده -آند -( قدرت الکترون دهی بیشتری4
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 کدام واکنش از نوع تسهیم نامتناسب است؟ -14

1 ))()(2)(2)( 22 lBrgClaqBrgCl   

2 ))()()()( 442 sNaHSOgHClsNaClaqSOH  

3 ))(3)(5)()(6)(3 232 lOHaqClaqClOaqOHgCl   

4 ))(2)()()(4)( 2222 lOHgClaqMnClaqHClsMnO  

با توجه به جدول روبه رو )بخشی از سری الکتروشیمیایی( کدام فلز در هیدرو کلریک اسید  -15

 بهتر حل می شود؟

   ( روی2   ( آهن 1

 ( نقره 4   ( مس 3

 

آهن در نقش .......... و اتم زنگ زدن آهن، فرآیندی است که ماهیت .......... دارد و در آن اتم  -16

 کند. سیژن به عنوان .......... عمل میاک

 اکسنده -کاهنده -( الکتروشیمیایی2  الکترون دهنده -الکترون گیرنده -( الکتروشیمیایی1

 کاهنده  -اکسنده -( شیمیایی4            الکترون گیرنده -الکترون دهنده -( شیمیایی3

 ای روبرو: با توجه به نیم واکنشه -17















VEFeeFe

VEFeeFe

o

saq

o

saq

77/0

44/02

2

)(

3

)(

)(

2

)( 

oE  واکنش  2

)()(

3

)( 32 aqsaq FeFeFeچند ولت است؟ ، 

1 )155/1-  2 )373/0-  3 )21/1  4 )155/1 

الکترود استاندارد نیکل چند  oE+ ولت باشد، 59/0مس، برابر  -سلول الکتروشیمیایی نیکل oEاگر  -18

)2/(34/0کنند؟ )ولت( ی، آنیون ها به کدام سوی حرکت میولت است و در بخش آند  CuCuEo 

 ، از پل نمکی به سوی محلول -25/0( 2  +، از پل نمکی به سوی محلول25/0( 1

 +، از محلول به سوی پل نمکی.93/0( 4  ، از محلول به سوی پل نمکی.-93/0( 3

 ؟نداردسدیم کلرید، در تهیه ی کدام ماده کاربرد  -19

 کربنات  -( منیزیم4 کریولیت -( آلومینیوم3 کلرید -( منیزیم2 بوکسیت -( آلومینیوم1

.......... ورقه ای آهنی است که سطح آن به وسیله ی الیه ی نازکی از فلز .......... پوشانده شده است و از  -20

 .......... استفاده می شود.آن برای ساخت 

 قوطی روغن نباتی  -قلع -( آهن سفید2   قوطی کنسرو -روی -( حلبی1

 قوطی روغن نباتی  -قلع -( حلبی4  قوطی کنسرو -روی -( آهن سفید3
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 است؟ نادرستکدام مورد درباره ی باتری خودرو،  -21

 های نوع دوم است.یکی از باتری( 1

 دن، مانند یک سلول الکترولیتی عمل می کند.( هنگام استفاده و کار کر2

 ( پس از مصرف شدن واکنش دهنده ها، قابل پر کردن است.3

 ( هم به عنوان سلول گالوانی و هم به عنوان سلول الکترولیتی عمل می کند.4

 ؟نیستکدام ماده، از فرآورده های برقکافت محلول غلیظ نمک خوراکی  -22

 ( گاز کلر 4  ( گاز اکسیژن3 هیدروکسید( سدیم 2  ( گاز هیدروژن1

 کدام مطلب درباره ی سلول الکترولیتی که برای پاالیش مس بکار می رود، درست است؟ -23

 ( کاتد آن از مس ناخالص است.1

 ( آند آن از مس خالص است.2

 باشد.سولفات می (II)( الکترولیت آن محلولی شامل سولفوریک و مس 3

 گیرد.خود به خودی انجام میدی و کاتدی در آن بطور ( هر دو نیم واکنش آن4

   الکترون آزاد شده، از نیم واکنش اکسایش آهن در زنگ زدن آهن، در کدام نیم واکنش زیر شرکت  -24

 کند؟می

1 ))(44)(2)( 22 aqOHelOHaqO             2 ))(2)(2)(2 223 lOHgHeaqOH   

3 ))(24)( 2

2 gOegO                              4 ))(2)(2)(2 22 aqOHgHelOH   
در فرآیند برقکافت محلول غلیظ نمک خوراکی، به ترتیب  از راست به چپ، غلظت کدام یون کاهش و  -25

 غلظت کدام یون در محلول افزایش می یابد؟

1 )OH  وH  2 )Na  وH  3 )Cl  وOH  4 )OH  وCl 

 (Zn)های روی ای آن آزاد کند اما بر محلول نمکهرا از محلول نمک (Sn)بتواند قلع  Mاگر فلز  -26

 اثری نداشته باشد، کدام مقایسه درباره قدرت کاهندگی این سه فلز، درست است؟

1 )MSnZn  2 )ZnSnM  3 )SnMZn  4 )SnZnM  

 است؟ نادرستکدام مطلب درباره استخراج آلومینیم،  -27

 معدن آن به نام بوکسیت استخراج می کنند.( آلومینیم را از یک سنگ 1

63)(حل شده در  32OAl( الکترولیتی که در سلول برقکافت مربوط به کار می رود، 2 aqAlFNa  .است 

 ( به دلیل باال بودن دمای ذوب آلومینا، برقکافت آن به حالت مذاب مقرون به صرفه نیست. 3

2)(3)(4)(3)(( واکنش کلی برقکافت مربوط، به صورت: 4 232 gCOlAlsCsOAl  .است 
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شکل روبه رو، یک قطعه آهن را نشان می دهد که سطح آن با الیه نازکی از فلز .......... پوشیده است و  -28

و   هشد بر اثر خراش برداشتن در هوای مرطوب و تشکیل یک سلول الکتروشیمیایی، آهن در آن .......... واقع

 خورده .......... است. فلز آهن 

 
 نشده -قطب منفی -( قلع2    شده -قطب مثبت -( قلع1

 نشده -کاتد -( روی4             شده -آند -( روی3

 .......... از اکسایش .......... در مجاورت کاتالیزگر .......... در دمای .......... به دست می آید.-29

 اطاق -نقره -متانول -( متانال2  باال -آهن -متانول -( متانال1

 اطاق  -نقره -متانال -( متانول4  باال -آهن -متانال -( متانول3

و در آن عمل  انای .......... الکترون داده شدهکاتد، الکترودی است که در آن از رسانای .......... به رس -30

 گیرد........... انجام می

 کاهش -یونی -( الکترونی2  اکسایش -الکترونی -( یونی1

 کاهش -الکترونی -( یونی4  اکسایش -یونی -( الکترونی3
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را نشان می دهد، « هیدروژن -روی»با توجه به شکل روبه رو که طرحی از یک سلول الکتروشیمیایی  -31

 کدام مطلب درست است؟

 
 ( الکترود روی، قطب منفی و الکترود هیدروژن کاتد است. 1

)()()(2)(( واکنش سلول به صورت 2 2

2 aqHsZnaqZngH   .است 

2)(( ضمن واکنش در سلول، از غلظت 3 aqZn  .کاسته می شود 

4 )oE  ولت است. -76/0این سلول برابر 

 آید........... به دست میوع دوم، یک اکسایش الکل ناز یک .......... و  بر اثر اکسایش الکل نوع اول،  -32

 آلدهید -( کتون2           کتون -( آلدهید1

 کربوکسیلیک اسید -( استر4 استر -( کربوکسیلیک اسید3

تر است؟ فلز برای حفاظت کاتدی آهن، مناسبکدام  -33  VE sFeaqFe
o 41/0)(/)(2  

( قلع 1  VE sSnaqSn
o 15/0)(/)(2   2 سرب )  VE sPbaqPb

o 13/0)(/)(2  

( مس 3  VE sCuaqCu
o 34/0)(/)(2   4 روی )  VE sZnaqZn

o 76/0)(/)(2  

  کند؟تواند شرکت + می6+ و 4+ و 2و  -2مختلف خود، با عددهای اکسایش  اتکدام عنصر در ترکیب-34

1 )P15  2 )S16  3 )Ti22  4 )Cr24 

 3MOکه می تواند با باالترین عدد اکسایش خود، اکسیدی با فرمول  Mکدام مطالب در مورد عنصر  -35

 است؟ نادرستتشکیل دهد، 

 باشد. 16( می تواند نافلزی از گروه 1

 ( در الیه ی ظرفیت اتم آن شش الکترون وجود دارد.2

 دارد. ( الیه ی ظرفیت اتم آن سه الکترون جفت نشده3

 باشد. VIB( می تواند فلزی از گروه 4
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 کلید

2-21 1-1 

3-22 4-2 

3-23 4-3 

1-24 2-4 

3-25 3-5 

3-26 3-6 

2-27 2-7 

4-28 1-8 

1-29 4-9 

2-30 4-10 

1-31 4-11 

1-32 4-12 

4-33 4-13 

2-34 3-14 

3-35 2-15 

 2-16 

 3-17 

 2-18 

 1-19 

 4-20 
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 تشریحیاسخ پ
 

پاسخ صحیح سؤال است. با توجه به جدول الکترون دهی، عنصر مس پایین تر از هیدروژن  1گزینه ی  -1

آزاد سازد. پس  2Hهیدروکلریک اسید نمی تواند از مس الکترون بگیرد و  Hقرار دارد. بنابراین یون 

 با یکدیگر واکنش نمی دهند.  Cuو  HClمحلول 

 پاسخ صحیح سؤال است. واکنش های آند و کاتد به صورت زیر است: 4گزینه ی  -2

22 222 HOHeOH   نیم واکنش کاهش : 
  eClCl 22  : نیم واکنش اکسایش 2

برنده است. با توجه به این واکنش ها، گزینه ی   Naکاتد آب در رقابت با اکسید می شود و در  Clدر آند 

محلول به  OHو  Naصحیح است، چون یون های  4نادرست هستند ولی گزینه ی  ی  3و  2، 1های 

 عنوان محصول هیدروکسید سدیم را تولید می کنند.

 S+، 3برابر  32POHدر  P+، 4برابر  32COHدر  Cپاسخ صحیح سؤال است. عدد اکسایش  4گزینه ی  -3

برابر  2SOClدر  S، -2برابر  OCl2در  O+، 2برابر  2OFدر  O+، 2برابر  2SClدر  S، -2برابر  SH2در 

 + است.4برابر  4CClدر  C+ و 4

 پیل به صورت زیر است:  oEپاسخ صحیح سؤال است. رابطه  2گزینه ی  -4

8/034/046/0ولت    )کاتد(oE oE)کاتد(  34/0  oE)پیل(  oE)کاتد(oE)آند( 46/0

صحیح است. در سری الکتروشیمیایی عناصر، هر چه از باال به پایین بیاییم تمایل عناصر  3گزینه ی  -5

تر الکترون از دست داده و اکسید می شوند. با توجه به این نکته، ای کاهندگی کاهش می یابند و مشکلبر

تمایل نقره برای اکسید شدن کمتر است. همچنین کاتیون نقره از کاتیون سه فلز دیگر اکسنده تر است و 

روی آند « مس -روی»، نقره کاتد و آهن آند است. در پیل «نقره -آهن»بهتر الکترون می گیرد. در پیل 

 است و خورده می شود.  )قطب منفی(

 پاسخ صحیح سؤال است.  3گزینه ی  -6  OHFOOHF 3222 22
2

1
3 

OH2  با گرفتنH  است ولی در  -2نقش بازی دارد و از طرفی عدد اکسایش اکسیژن در طرف چپ برابر

 به صفر رسیده است، پس نقش کاهنده را دارد.  2Oطرف راست در 

 Aاست، در نتیجه قدرت کاهندگی  Bکمتر از  Aپاسخ صحیح سؤال است. پتانسیل کاهشی  2گزینه ی  -7

قطب منفی خواهد شد،  B ،Aو  Aاست. در سلول حاصل از  2Aاکسنده تر از  2Bاست و  Bبیشتر از 

ABABواکنش  oEپس    منفی خواهد شد، در نتیجه چنین واکنشی به صورت خودبه خودی  22

 نخواهد شد. 
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)(پاسخ صحیح سؤال است. اختالف پتانسیل کاهشی استاندارد  1گزینه ی  -8 oE  آلومینیم و مس بیشتر

 است و سلول حاصل از این دو فلز بیشترین ولتاژ را دارد. 

34/0)66/1(2ولت    )آند(oE  )کاتد(oE  )سلول(oE 

 مس کاتد و آلومینیم آند می باشد. « Al-Cu»یادآوری: در سلول 

پاسخ صحیح سؤال است. چون فلزات نسبت به نافلزات راحت تر الکترون از دست می دهند،  4گزینه ی  -9

 پس بهتر اکسید می شوند، بنابراین قدرت کاهندگی فلزات بیشتر از نافلزات است.

پاسخ صحیح است. درسلول ولتایی آند قطب منفی است و عمل اکسایش در آن صورت می  4گزینه ی  -10

سلول ولتایی، کاتد قطب مثبت است و عمل کاهش در آن انجام می شود. همچنین یونها از راه پل  گیرد. در

نمکی مبادله می شوند. در ظرف برقکافت، آند قطب مثبت است و عمل اکسایش در آن صورت می گیرد، 

 همچنین کاتد قطب منفی است و عمل کاهش در آن انجام می شود. 

وی است، پس روی تر از رجدول پتانسیل کاهشی، جیوه پایین سؤال است. درپاسخ صحیح  4گزینه ی  -11

شود. مس پایین کاهیده می Naآسان تر از  2Feباالتر از آهن است، پس   شود. سدیمراحت تر اکسید می

ینیم باالتر از نقره است، پس آلومتوان در ظرف مسی نگهداری کرد. سدیم است، پس نمکهای سدیم را می

 کند. د، چون آلومینیم نقره را آزاد میهای نقره را در ظرف آلومینیومی نگهداری کرتوان نمکنمی

اسیدی بر سرعت واکنش زنگ  Hهای یح سؤال است. محلول نمک و یا یونپاسخ صح 4گزینه ی  -21

 افزاید. زدن می

پاسخ صحیح است. هرگاه در هوای مرطوب دو تیغۀ فلزی متفاوت در تماس با یکدیگر قرار  4گزینه ی  -13

شود و فلزی که قدرت الکترون دهی بیشتری دارد و ول )پیل( الکتروشیمیایی تشکیل میگیرند، نوعی سل

 شود. د( را دارد خورده مینقش قطب منفی )آن

همزمان هم اکسید و هم  ه در آن یک عنصرفهایی کپاسخ صحیح سؤال است. واکنش 3ی  گزینه -14

، کلر هم اکسید و هم کاهیده شده 3شود. در واکنش گزینۀ شود تسهیم نامتناسب نامیده میکاهیده می

 است، بنابراین این واکنش نوع تسهیم نامتناسب است. 

636566666 232 OHClClOOHCl  

 
پاسخ صحیح است. با توجه به موقعیت نسبی عنصرها در سری الکتروشیمیایی، فلز روی در  2گزینه ی  -15

 تری است.شود، زیرا فلز باالتر کاهنده قویاسید هیدروکلریک بهتر حل می 

پاسخ صحیح است. زنگ زدن آهن، فرآیندی است که ماهیت الکتروشیمیایی دارد و در آن  2گزینه ی  -16

 اتم آهن در نقش کاهنده و اتم اکسیژن در نقش اکسنده عمل می کند. واکنش کلی زنگ زدن آهن: 

OnHOFeOnHOFe 23222 .
2

3
2  
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 م: پاسخ صحیح است. بر اساس داده های متن پرسش، داری 3گزینه ی  -17

77/0)44/0(21/1ولت    )آند(oE  )کاتد(oE  )واکنش(oE 

پاسخ صحیح است. اگر فرض می کردیم عنصر نیکل کاتد سلول می باشد، در آن صورت  2گزینه ی  -18

به دست می آمد. و نیکل از فلزات باال هیدروژن بوده و دارای پتانسیل  93/0برای نیکل پتانسیل الکترودی 

 منفی می باشد. 

25/0 )آند(oE  )آند(oE  oEسلول  oE)کاتد(  oE)آند(  34/059/0

 پاسخ صحیح است. فرایند هال برای تولید صنعتی آلومینیم از بوکسیت است 1گزینه ی  -19

آمده است، باید کامل کرد  4پاسخ صحیح است. متن این پرسش را با آنچه که در گزینه ی  4گزینه ی  -20

 تا مفهوم علمی آن درست باشد. 

   پاسخ صحیح است. هنگام استفاده و کار کردن باتری خودرو مانند سلول گالوانی عمل  2ی گزینه -21

 کند. می

حلول نیز گاز کلر و در کاتد گاز هیدروژن تولید می شود. در م پاسخ صحیح است. در آند 3گزینه ی  -22

 ماند.سدیم هیدروکسید باقی می

های س ناخالص تشکیل می شوند. در سلولپاسخ صحیح است. کاتد از مس خالص و آن از م 3ی گزینه-23

 گیرد. کافت( واکنش خودبه خودی صورت نمیالکترولیتی )برق

آهن در واکنش با  است. الکترون آزاد شده از واکنش اکسایش زنگ زدنپاسخ صحیح  1گزینه ی  -24

 کند.اکسیژن شرکت می

از محلول خارج شده و غلظت  2Clدر آند اکسید شده و به صورت  Clپاسخ صحیح است.  3گزینه ی  -25

از محلول  2Hمی شود که  OHو  2Hآن کاهش می یابد ولی در کاتد آب کاهش پیدا کرده و تبدیل به 

 در محلول وارد شده و غلظت آن افزایش می یابد.  OHخارج شده ولی 

الکترون  Mمی تواند از فلز  Snپاسخ صحیح است. از بیان سؤال مشخص می شود که یون  3گزینه ی  -26

اکسنده  Znاز  Mالکترون بگیرد پس  Mنمی تواند از  Znاکسنده تر است ولی یون  Mاز  Snبگیرد و یون 

 خواهد بود. 3تر است. مقایسه ی کاهندگی این سه عنصر به صورت گزینه ی 

63پاسخ صحیح است.  2ی گزینه  -27 AlFNa  .به صورت محلول نیست 

پاسخ صحیح است. روی حافظ کاتدی آهن بوده و تا زمانی که وجود داشته باشد مانع از  4گزینه ی  -28

 اکسید شدن آهن می شود. 

 پاسخ صحیح است. 1گزینه ی  -29

 پاسخ صحیح است. 2گزینه ی  -30
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پاسخ صحیح است. در این سلول تیغه روی آند )قطب منفی( و الکترود استاندارد هیدروژن  1گزینه ی  -31

کاتد )قطب مثبت( است. در این سلول واکنش 
)(2

2

)()()(2
gaqsaq HZnZnH    صورت می گیرد. در این

 + ولت است.76/0سلول آن برابر  oEتولید می شود و  2Znواکنش 

پاسخ صحیح است. از اکسایش الکل نوع اول، آلدهید و از اکسایش الکل نوع دوم، کتون به  1گزینه ی  -32

 دست می آید.

اتدی الکترود آهن است، برای حفاظت ک آن منفی تر ازoEپاسخ صحیح است. فلز روی که  4گزینه ی  -33

 تر است. آهن، مناسب

+ در ترکیب 6+ و 4+، 2، -2پاسخ صحیح است. تنها گوگرد می تواند با عددهای اکسایش  2گزینه ی  -34

 های مختلف خود شرکت داشته باشد.

 پاسخ صحیح است 3گزینه ی  -35
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