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 نمونه سوال شیمی

 ای و کاردانشهای فنی و حرفهکلیه رشته رشته:

 الکتروشیمیعنوان فصل: 

 www.hoonarjo.ir آدرس سایت: 

  honarjo1@ کانال تلگرام:

 های زیر را تعیین کنید.درستی یا نادرستی عبارت 1

 نادرست نامند.می کاهش را اکسیژن با فلزات ترکیبالف( 

 دست از برای بیشتری تمایل باشد گرفته قرار باالتر که عنصری سری الکتروشیمیایی، درب( 

 درست .دارد الکترون دادن

 پایگاه کاتدی اول محل کنند، مهاجرت دیگر محل به فلز سطح در محلی از ها الکترون چنانچهج( 

 نادرست بود. خواهد آندی پایگاه دوم محل و

 

 مفاهیم زیر را تعریف کنید. 2

 شود.دهد، آند نامیده میالکترودی که در سطح آن عمل اکسایش رخ می آند:الف( 

 شود.نامیده می کاتددهد، ش رخ میالکترودی که در سطح آن عمل کاه: ب( کاتد

 سلول یک کمک به عمل، این در .تاس الکترولیتی های سلول کاربردهای از آبکاری،ج( آبکاری: 

 .شود می پوشانده جسم روی یک بر فلز یک از نازکی الیۀ الکترولیتی

 

 . کنید پر مناسب های کلمه با را خالی جاهای 3

 باشد.می الکترون گرفتن شاملِکاهش  و الکترون دادن دست از شاملِ اکسایش الف(

 لکترولیتیا سلول نوعی ،ف آنظر و گویند کافتبرق را برق جریان وسیلۀ به ماده یک تجزیۀب( 

 .کند می تبدیل شیمیایی انرژی به را الکتریکی انرژی که است

 

 اجزای یک سلول الکتروشیمیایی را بنویسید. 4

 اکسایش، سلول نیم از که گیردمی انجام الکتروشیمیایی هایسلول در الکتروشیمیایی هایواکنش

 تشکیل (الکترولیت محلول) داخلی رسانای وبیرونی(  مدار)خارجی رسانای کاهش، سلول نیم

 .اند شده
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 .دهید پاسخ سؤاالت به و کنید رسم را دهد می رُخ آن در زیر واکنش که الکتروشیمیایی سلول 5

(s) + 2Ag (aq) 2+Fe   (aq) ++ 2Ag  (s)Fe  
 .کنید مشخص را کاتد و الف( آند

 آهن آند است.آهن در برابر نقره، الکترون از دست داده و اکسید شده است. بنابراین 

 اند. بنابراین نقره کاتد است.های نقره الکترون جذب کرده و کاهیده شدهیون

 .بنویسید را کاهش و اکسایش های واکنش ب( نیم

e2+ (aq) 
+2Fe   (s) Fe       نیم واکنش اکسایش 

(s) Ag2 e 2+  (aq) +Ag 2         نیم واکنش کاهش 

 دهید.هن را توضیح حفاظت کاتدی آ 6

 یا گریس رنگ، از پوششی توسط هوا، و رطوبت از را آن باید آهن، زدن زنگ از جلوگیری برای

 به آهن اگر .بیاوریم پایین آلیاژ، تشکیل با را آهن شیمیایی فعّالیت یا داریم نگه دور دیگری فلز

 سلول، آن در که دهد تشکیل می سلولی شود، متصل آلومینیوم یا روی منیزیم، مانند دیگری فلز

 شودمی گفته صورت این در شود، می اکسید دیگر فلز و ماند می سالم و دارد را کاتد نقش آهن

 .است شده کاتدی آهن حفاظت که

 

 توضیح دهید. طور مختصربه  ده ورهای الکتروشیمیایی را نام بانواع سلول 7

 انرژی ها، سلول این از نوع یک در شوند، می تقسیم دسته دو به شیمیاییالکترو های سلول

 .هستند ولتایی معروف یا گالوانی های سلول به و شود می تبدیل الکتریکی انرژی به شیمیایی

 در ها الکترون الکتروشیمیایی، واکنش انجام نتیجۀ در الکتروشیمیایی، های سلول نوع این در

 .شود می تولید و الکتریسیته یابند می جریان بیرونی مدار

 ها، سلول این در .نامند می الکترولیتی های سلول را الکتروشیمیایی های سلول از دیگری دستۀ

 است الکترود دو شامل الکترولیتی سلول یک .شود می شیمیایی تبدیل انرژی به الکتریکی انرژی

و  گیردمی قرار دستگاه مدار در که (تغذیه منبع) باتری یک و گیرند قرار می محلول یک در که

 مثبت الکترود از را های الزم الکترون الکتریکی، انرژی صرف با باتری .کندمی عمل پمپ مانند

 .سازدمی روانه (کاتد) الکترود منفی به و کندمی دریافت دستگاه( آند)

 

 www.hoonarjo.ir دریافت نمونه سوال، جزوه آموزشی، پاورپوینت و ... در سایت هنرجو  

 honarjo1@کانال تلگرام: 

 .گیرد قرار خودتان نام با سایت در تا کنید ارسال ما برای را خود سواالت نمونه لطفا

 

http://www.hoonarjo.ir/
http://www.hoonarjo.ir/

