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دو هرگاه تو را بر خداي سبحان نيازي است در آغاز بر رسول خدا )ص( درود فرست، سپس حاجت خود بخواه كه خدا بزرگوارتر  از آن است كه بدو 

 حضرت علي )ع(                                                                                                                                      حاجت برند، يكي را برآرد و ديگري را بازدارد.             

 مباحث خوردگي و سلول هاي الكتروليتي مربوط به  بخش اول    سوال هاي

 خوردگي آهن 

 98کنکور ریاضی   با توجه به فرایند زنگ زدن آهن در هوای مرطوب، نقش های آب در این واکنش، کدام اند؟  1

             ( کاهنده، حالل       2( اکسنده، حالل                                                                    1

 ( الکترولیت، اکسنده4( الکترولیت، واکنش دهنده                                                 3

شکل زیر، نشان دهنده یک قطعه آهن گالوانیزه است.  2

 ، بیان شده است؟ نادرستکدام بخش از آن 

 98ارج کشور خکنکور ریاضی  

 ندیآ( واکنش 1

 ( گونه اکسنده2

 ( نوع فلز خورده شده3

 ( شمار الکترون ها در واکنش کاتدی4

 

 

 98ارج کشور خکنکور ریاضی   چند مورد از مطالب زیر، درست اند؟  3

 .آهن در طبیعت به صورت هماتیت وجود دارد 

 .زنگ آهن از واکنش آهن با اکسیژن در هوای مرطوب، تشکیل می شود 

 .به علت نفوذ پذیر بودن زنگار، زنگ زدن آهن در هوای مرطوب، به درون آن نیز سرایت می کند 

  واحد افزایش می یابد.  2زنگ زدن آهن، یک واکنش اکسایش است و در آن عدد اکسایش آهن، تنها 

1 )1                                          2 )2                                         3 )3                                         4 )4 

 99کنکور تجربی خارج کشور   کدام مطالب زیر درست اند؟  4

 محیط وابسته است. pHآ( سرعت خوردگی آهن به 

 ب( نتیجه نیم واکنش کاهش در سلول گالوانی تشکیل اتم فلزی است.

 پ( پتانسیل کاهشی استاندارد اغلب فلزها منفی و اغلب نافلزها مثبت است.

 گالوانی بیشتر باشد، قدرت آن سلول کمتر است.ت( هر چه تفاوت پتانسیل کاهشی استاندارد نیم سلول ها در سلول 

تنظیم شدده  H+(aq)ث( جدول پتانسیل کاهشی استاندارد فلزها، بر مبنای تشکیل مولکول هیدروژن محلول در آب از یون 

 است. 

 پ، ت، ث( 4                                 آ، پ، ث( 3                                 ب، ت( 2                                  آ، پ( 1

 كليد پاسخ نامه  

1 2 3 4               

3 4 3 1               
. 
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 سلول هاي الكتروليتي 

کروم در آند  ( و الکترودIIIموالر یون های کروم ) 1با کروم، از یک لیتر محلول  Kg 10در آبکاری یک قطعه فوالدی به وزن  1

ند نقره ای استفاده موالر نقره نیترات و آ 1استفاده شده است، و در آبکاری قطعه مشابه )با جرم برابر( با نقره، از یک محلول 

 ؟ شده است. با عبور یک مول الکترون، از هر دو محلول، تفاوت جرم دو قطعه آبکاری شده، به تقریب چند گرم است

(1-g.mol  :25 = Cr  ،108 = Ag)    98کنکور تجربی 

1 )4/25                                             2 )56                                       3 )82                                      4 )6/90 

ه است. به عنوان الکترولیت استفاده شد %1آب نمک با غلظت  Kg 1در یک آزمایش تجزیه آب به عنصرهای سازنده آن، از  2

چند لیتر  به تقریب STPبرسد، حجم گازهای تولید شده در شرایط  %2اگر آزمایش تا زمانی ادامه یابد که غلظت آب نمک به 

 98کنکور تجربی    (g.mol  :1 = H  ،16 = O-1است؟ )

 (2O ( +g)2H → (aq)O2H(gمعادله موازنه شود،      )

1 )311                                       2 )622                                        3 )933                                    4 )1866 

        نشان  درستیکدام نمودار غلظت گونه های محلول را در آبکاری یک قاشق مسی با استفاده از الکترود آند نقره  را به  3

 98ارج کشور خکنکور ریاضی     می دهد؟ )الکترولیت به کار رفته، محلول یک موالر از نمک فلز نقره است.(

 

 

ی، که نیم واکنش آندی آن اکسایش آب و نیم واکنش کاتد 3AgNO(aqدر یک سلول الکترولیتی دارای مقدار کافی از ) 4

ل باقی محلو pHمول الکترون از آن عبور کند،  3/0بوده و  L 3است، اگر حجم الکترولیت برابر  Ag+(aqکاهش یون های )

اولیه را خنثی  محلول pHمانده و وزن نقره تولید شده به تقریب، برابر چند گرم است؟ )گزینه ها را از راست به چپ بخوانید. 

        98ج کشور کنکور تجربی خار   ( g.mol  :108 = Ag-1در نظر بگیرید. )

 Ag → -e ( +aq)+Ag(s)معادله موازنه شود.(   )

 e ( +aq)+H ( +g)2O  →  (l)O2H-)معادله موازنه شود.(   

1 )1    ،4/32                           2 )5/0    ،8/10                               3 )1    ،8/10                            4 )5/0    ،4/32 

 1400کنکور ریاضی  چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ 5

 ای است.یکی از معایب فرایند هال، انتشار گاز گلخانه 

 .آلومینیم، یک فلز فعال و اکسید آن، چسبنده و متراکم است 

 توانند از یک جنس باشند.در سلول الکترولیتی، کاتد و آند می 
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 راست جدول تناوبی، جای دارند.ترین عنصرهای اکسنده، در سمت قوی 

 .از کاربردهای برقکافت، استخراج فلزاتی مانند آلومینیم و تهیۀ گازهایی مانند هیدروژن است 

1 )2                                2 )3                                      3 )4                                          4 )5 

 1400خارج کشور  ریاضیکنکور  موارد از مطالب زیر، درست است؟کدام  6

 تمایل (s)Al ها، ازبه از دست دادن الکترون در واکنش (s)Au .بیشتر است 

 واکنش کاهش است. در سلول الکترولیتی مانند سلول گالوانی، کاتد محل انجام نیم 

 (در فرایند اکسایش آهنII)  یابد.آجری تغییر میهیدروکسید، رنگ رسوب از سبز به 

 :واکنش  (s)Ag2  +(aq)+3Fe  →  (aq)+Ag2 ( +s)Feرود.، در جهت طبیعی پیش می 

1 )1                            2 )2                                3 )3                                  4 )4 

 1400خارج کشور  ریاضیکنکور  درست است؟کدام موارد از مطالب زیر، دربارۀ فرایند برقکافت،  7

 شود.آ( در برقکافت آب، در آند، گاز هیدروژن آزاد می

 گیرد.ب( در رقابت برای از دست دادن الکترون در آند، اتم کلر از اتم برم پیشی می

 یابد.تری دارد، زودتر در کاتد کاهش میای که پتانسیل کاهشی استاندارد بزرگپ( گونه

 یابد.تری دارد، زودتر در آند اکسایش میای که پتانسیل کاهشی استاندارد کوچکت( گونه

 (ب ، پ ، ت4            ( پ ، ت                 3( آ ، ب ، پ                             2( آ ، ت                         1

 كليد پاسخ نامه  

1 2 3 4 5 6 7            

4 3 1 1 4 4 3            

. 
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 بخش دوم    سوال ها به همراه پاسخ تشريحي و ارائه راهكار در حل مسئله ها

 خوردگي آهن 

 98کنکور ریاضی   با توجه به فرایند زنگ زدن آهن در هوای مرطوب، نقش های آب در این واکنش، کدام اند؟  1

              ( کاهنده، حالل      2( اکسنده، حالل                                                                    1

 ( الکترولیت، اکسنده4( الکترولیت، واکنش دهنده                                                 3

 اکسیژن نقش اکسنده، فلز نقش کاهنده و آب ،57دوازدهم، فصل دوم، صفحه  بر اساس متن کتاب شیمی(   3گزینه )پاسخ 

بر اساس  نقش الکترولیت را دارد و همچنین مطابق شکل مقابل

 واکنش دهنده است.  واکنش خوردگی آهن، آب یک

           

(s)3(OH)Fe4 → (l)O2H2 (+g)2O ( +s)2(OH)Fe4 

 

 

شکل زیر، نشان دهنده یک قطعه آهن گالوانیزه است.  2

  ؟ ، بیان شده استنادرستکدام بخش از آن 

 98ارج کشور خکنکور ریاضی 

 ندیآ( واکنش 1

 ( گونه اکسنده2

 ( نوع فلز خورده شده3

 ( شمار الکترون ها در واکنش کاتدی4

 

درسی با توجه به شکل مقابل که از متن کتاب (   4گزینه )پاسخ 

گرفته شده است، و مطالب گفته  59شیمی دوازدهم، صفحه 

 شده در کتاب درسی

 

 

 

 98ارج کشور خکنکور ریاضی   چند مورد از مطالب زیر، درست اند؟  3

 .آهن در طبیعت به صورت هماتیت وجود دارد 

 .زنگ آهن از واکنش آهن با اکسیژن در هوای مرطوب، تشکیل می شود 

  بودن زنگار، زنگ زدن آهن در هوای مرطوب، به درون آن نیز سرایت می کند.به علت نفوذ پذیر 

  واحد افزایش می یابد.  2زنگ زدن آهن، یک واکنش اکسایش است و در آن عدد اکسایش آهن، تنها 

1 )1                                          2 )2                                         3 )3                                         4 )4 

 (   3گزینه )پاسخ 

 

 

 

 

behzad
  m

irz
aie



 تهیه، تنظیم و نگارش  بهزاد میرزائی                               1400 - 99 - 98در کنکور  3 شیمی فصل دوممربوط به  پاسخنامه تشریحیو  سوال ها

  1400دی ماه                                               (سوال 11) پاسخ تشریحی برای سوال هاطبقه بندی شده موضوعی با کلید پاسخنامه و 

5 Bemirzaie.blogfa.com                                 @bemirzaie77 

 

 بررسی گزینه ها

  3یکی از اکسیدهای طبیعی آهن هماتیت با فرمولO2Fe  .درست(است( 

  درست( 57طبق متن کتاب درسی شیمی دوازدهم، فصل سوم، صفحه( 

  درست( دوازدهمفصل سوم کتاب درسی شیمی  58طبق متن صفحه( 

 )نادرست(اکسایش می یابد.  3Fe+و  2Fe+به یون های  Feدر زنگ زدن آهن، 

 99کنکور تجربی خارج کشور   کدام مطالب زیر درست اند؟  4

 محیط وابسته است. pHآ( سرعت خوردگی آهن به 

 ب( نتیجه نیم واکنش کاهش در سلول گالوانی تشکیل اتم فلزی است.

 فلزها منفی و اغلب نافلزها مثبت است.پ( پتانسیل کاهشی استاندارد اغلب 

 ت( هر چه تفاوت پتانسیل کاهشی استاندارد نیم سلول ها در سلول گالوانی بیشتر باشد، قدرت آن سلول کمتر است.

 تنظیم شده است.  H+(aq)جدول پتانسیل کاهشی استاندارد فلزها، بر مبنای تشکیل مولکول هیدروژن محلول در آب از یون ث( 

 پ، ت، ث( 4                                 آ، پ، ث( 3                                 ب، ت( 2                                  آ، پ( 1

 1پاسخ   گزینه 

 مطالب داده شدهبررسی 

 )درست(   آ(

ول اگر در کاتد کاتیون فلزی وجود نداشته باشد، در اثر کاهش اتم فلزی تشکیل نمی شود. برای مثدال اگدر در یدک سدل  ب 

 )نادرست(   تولید خواهد شد.  2Hگالوانی، نیم سلول استاندارد هیدروژن کاتد باشد، در کاتد گاز 

 شکیل یون مثبت دارند، که موجب می شدود پتانسدیلاغلب فلزها به صورت طبیعی تمایل به از دست دادن الکترون و ت  پ 

ند، و بده کاهشی استاندارد آن ها منفی باشد. و اغلب نافلزها به طور طبیعی تمایل به گرفتن الکترون و تشکیل یون منفی دار

 )درست(همین دلیل پتانسیل کاهشی استاندارد بیشتر آن ها مثبت است. 

، نیروی الکتدرو °E)سلول( = °E)کاتد( - °Eم سلول بیشتر باشد، طبق رابطه:  )آند(ت(   هر چه تفاوت پتانسیل کاهشی دو نی

 )نادرست(موتوری سلول گالوانی حاصل بیشتر بوده و قدرت سلول بیشتر است. 

 –کسایش جدول پتانسیل کاهشی استاندارد فلزها، بر مبنای رقابت فلزها برای داد و ستد الکترون در واکنش های اث(   

 )نادرست(کاهش تنظیم شده است. 

 سلول هاي الكتروليتي 

کروم در آند  ( و الکترودIIIموالر یون های کروم ) 1با کروم، از یک لیتر محلول  Kg 10در آبکاری یک قطعه فوالدی به وزن  1

ند نقره ای استفاده موالر نقره نیترات و آ 1استفاده شده است، و در آبکاری قطعه مشابه )با جرم برابر( با نقره، از یک محلول 

 ؟ شده است. با عبور یک مول الکترون، از هر دو محلول، تفاوت جرم دو قطعه آبکاری شده، به تقریب چند گرم است

(1-g.mol  :52 = Cr  ،108 = Ag)    98کنکور تجربی 

1 )4/25                                             2 )56                                       3 )82                                      4 )6/90 

 (   4پاسخ   گزینه )

لکترون را مول ا 1استفاده می کنیم و جرم کروم آزاد شده به ازای مصرف  Cr  →  +3Cr(sاز نیم واکنش کاهش  )  راهکار 

ول م 1، جرم نقره آزاد شده به ازای مصرف Ag  →  (aq)+Ag(sحساب می کنیم. سپس با استفاده از نیم واکنش کاهش )

 الکترون را به دست می آوریم. در پایان تفاوت جرم کروم و نقره آزاد شده محاسبه می شود. 

 راه حل

 محاسبه جرم کروم آزاد شده  به ازای یک مول الکترون
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g Cr 33/17 = 52  ×𝟏

𝟑
  = mol Cr 𝟏

𝟑
  → -e mol 1   ++3Cr mol 𝟏

𝟑
 

 محاسبه جرم نقره آزاد شده به ازای یک مول الکترون 

g Ag 108 = Ag mol 1 → -e mol 1   ++Ag mol 1 

 g 6/90 = 3/17 – 108                 محاسبه تفاوت جرم دو قطعه آبکاری شده                       

ه است. به عنوان الکترولیت استفاده شد %1آب نمک با غلظت  Kg 1در یک آزمایش تجزیه آب به عنصرهای سازنده آن، از  2

چند لیتر  به تقریب STPبرسد، حجم گازهای تولید شده در شرایط  %2اگر آزمایش تا زمانی ادامه یابد که غلظت آب نمک به 

 98کنکور تجربی    (g.mol  :1 = H  ،16 = O-1است؟ )

 (2O ( +g)2H → (aq)O2H(gمعادله موازنه شود،      )

1 )311                                       2 )622                                        3 )933                                    4 )1866 

 (            3پاسخ   گزینه )

جرم آب  (،g1000 = kg1جرمی نمک است. با داشتن درصد جرمی نمک و جرم اولیه آب نمک ) %1محلول اولیه دارای  راهکار  

هش می و جرم نمک را به دست می آوریم. در فرایند تجزیه آب، جرم نمک ثابت می ماند و فقط جرم آب در اثر تجزیه کا

ساب می (، جرم محلول و جرم آب را پس از تجزیه ح%2تجزیه ) یابد. بنابر این، با داشتن درصد جرمی محلول نمک پس از

 د. کنیم. با مشخص شدن جرم آب پس از تجزیه، محاسبات استوکیومتری برای تعیین حجم گاز تولید شده انجام می گیر

 راه حل

 محاسبه جرم آب و جرم نمک در محلول اولیه

 جرم نمک در محلول اولیه = g 990 = 10 – 1000       →      g 10 = 01/0  ×1000جرم آب در محلول اولیه 

 در فرایند تجزیه آب، جرم نمک ثابت می ماند و فقط جرم آب در اثر تجزیه، کاهش خواهد یافت. بنابر این:

g 10 = جرم نمک در محلول پس از الکترولیز 

 محاسبه جرم محلول پس از تجزیه

 جرم محلول را حساب می کنیم. با داشتن، درصد نمک در محلول پس از تجزیه، 

g 500 = 𝟏𝟎𝟎𝟎جرم محلول   

𝟐
  = X     →     

𝟏𝟎 𝒈

𝑿
  = 02/0       →   100  ×

جرم نمک

جرم محلول
 درصد نمک در محلول =  

 جرم آب پس از الکترولیز در محلول باقی مانده حساب می شود.

g 490 = 10 – 500  = جرم آب پس از الکترولیز 

        دست  گرم( با جرم آب در محلول باقی مانده پس از الکترولیز، جرم آب تجزیه شده به 990از اختالف جرم اولیه آب )

 می آید.

 g 990اولیه آب  جرم  -  g 490جرم آب پس از الکترولیز  =   g 500جرم آب تجزیه شده 

 گرم آب 500محاسبه حجم گاز تولید شده در اثر تجزیه 

 د می شود. (، تولی2Oمول  1و  2Hمول  2مول گاز ) 3مول آب، در مجموع  2واکنش موازنه شده زیر، به ازای تجزیه بر اساس 

(g)2O ( +g)2H2 → (aq)O2H2 

  = 3/933لیتر گاز تولید می شود   
𝟐𝟐.𝟒 𝑳 گاز

𝟏 𝒎𝒐𝒍 گاز
    ×

𝟑 𝒎𝒐𝒍 گاز

𝟐 𝒎𝒐𝒍 آب
    ×

𝟏 𝒎𝒐𝒍 آب

𝟏𝟖 𝒈 آب
   ×O2H g 500 
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         ی نشانکدام نمودار غلظت گونه های محلول را در آبکاری یک قاشق مسی با استفاده از الکترود آند نقره  را به درست 3

 98ارج کشور خکنکور ریاضی     می دهد؟ )الکترولیت به کار رفته، محلول یک موالر از نمک فلز نقره است.(

 

 (  1گزینه )پاسخ 

 آندی و کاتدی در آبکاری مس توسط آند نقره، به صورت زیر است.نیم واکنش های 

 e ( +aq)+Ag  →  (s)Ag-نیم واکنش آندی:               

 Ag → -e ( +aq)+Ag(sنیم واکنش کاتدی:               )

. فر استص(، در هیچ یک از نیم واکنش های آندی و کاتدی شرکت نمی کند. بنابر این غلظت مس در محلول برابر با Cuمس )

ون در در کاتد مصرف می شود، و غلظت این ی Ag+در آند، مقدار یک مول یون  Ag+در محلول به ازای تولید یک مول یون 

 ( همخوانی دارند.1ده در گزینه )محلول ثابت می ماند. این اطالعات با نمودار داده ش

ی، که نیم واکنش آندی آن اکسایش آب و نیم واکنش کاتد 3AgNO(aqدر یک سلول الکترولیتی دارای مقدار کافی از ) 4

ل باقی محلو pHمول الکترون از آن عبور کند،  3/0بوده و  L 3است، اگر حجم الکترولیت برابر  Ag+(aqکاهش یون های )

اولیه را خنثی  محلول pHمانده و وزن نقره تولید شده به تقریب، برابر چند گرم است؟ )گزینه ها را از راست به چپ بخوانید. 

        98کنکور تجربی خارج کشور    ( g.mol  :108 = Ag-1در نظر بگیرید. )

 Ag → -e ( +aq)+Ag(s)معادله موازنه شود.(   )

 e ( +aq)+H ( +g)2O  →  (l)O2H-)معادله موازنه شود.(   

1 )1    ،4/32                           2 )5/0    ،8/10                               3 )1    ،8/10                            4 )5/0    ،4/32 

 (   1گزینه )پاسخ 

مول  3/0ور تولید شده به ازای عب H+، غلظت یون های نیم واکنش اکسایش آب در آند با استفاده از استوکیومتری   راهکار

       محلول حساب  pH، مقدار H+با داشتن غلظت یون های سپس، الکترون را بر حسب مول بر لیتر، به دست می آوریم. 

 می شود. 

 راه حل

 e4 ( +aq)+H4 ( +g)2O  →  (l)O2H2-معادله موازنه شده نیم واکنش اکسایش در آند                  

 محلول pHدر محلول و  H+محاسبه غلظت یون های 

1= 1/0 log- = ]+H[ log- = pH    →   1-mol.L 1/0 = ]+H[   →   1-mol.L 1/0 =  
𝟒 𝒎𝒐𝒍 𝑯+

𝟒 𝒎𝒐𝒍 𝒆−
   ×-e mol 3/0 
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 محاسبه جرم نقره آزاد شده در واکنش 

کترون را مول ال 3/0، جرم نقره آزاد شده به ازای عبور Ag4 → -e4 ( +aq)+Ag4(sشده، ) با استفاده از معادله موازنه

 حساب می کنیم.                          

g Ag 4/32 =  
𝟏𝟎𝟖 𝒈 𝑨𝒈

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝑨𝒈
    ×

𝟒 𝒎𝒐𝒍 𝑨𝒈

𝟒 𝒎𝒐𝒍 𝒆−
   ×-e mol 3/0 

 1400 کنکور ریاضی چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ 5

 ای است.یکی از معایب فرایند هال، انتشار گاز گلخانه 

 .آلومینیم، یک فلز فعال و اکسید آن، چسبنده و متراکم است 

 توانند از یک جنس باشند.در سلول الکترولیتی، کاتد و آند می 

 ترین عنصرهای اکسنده، در سمت راست جدول تناوبی، جای دارند.قوی 

  ،استخراج فلزاتی مانند آلومینیم و تهیۀ گازهایی مانند هیدروژن است.از کاربردهای برقکافت 

1 )2                                2 )3                                      3 )4                                          4 )5 

 4 پاسخ گزینه

 بررسي جمله هاي داده شده

  2فرایند هال، یکی از فراورده ها گاز در واکنش های انجام شده درCO .درست( است که گاز گلخانه ای می باشد( 

  66/1آلومینیم با داشتن پتانسیل کاهشی استاندارد- = E° فلزی با فعالیت شیمیایی زیاد است، که به دلیل وجود ،

 )درست(یک الیه چسبنده اکسید روی سطح آن، دچار خوردگی نمی شود. 

  .درست(سلول هال نمونه ای از این نوع سلول ها است( 

  .درستقویترین عنصرهای اکسنده، هالوژن ها و اکسیژن هستند که در سمت راست جدول دوره ای قرار دارند() 

  نجام ااستخراج فلزهای فعال، همچنین، تهیه گاز هیدروژن از تجزیه الکتریکی آب، توسط سلول های الکترولیتی

 )درست(می گیرد. 

 1400خارج کشور  ریاضیکنکور  کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟ 6

 تمایل (s)Al ها، ازبه از دست دادن الکترون در واکنش (s)Au .بیشتر است 

 واکنش کاهش است. در سلول الکترولیتی مانند سلول گالوانی، کاتد محل انجام نیم 

 (در فرایند اکسایش آهنII)  یابد.رسوب از سبز به آجری تغییر میهیدروکسید، رنگ 

 :واکنش  (s)Ag2  +(aq)+3Fe  →  (aq)+Ag2 ( +s)Feرود.، در جهت طبیعی پیش می 

1 )1                            2 )2                                3 )3                                  4 )4 

 4پاسخ گزینه 

 بررسي گزينه ها

  پتانسیل کاهشی استانداردAl  کوچکتر ازAu  .درست(است( 

 )درست( 

 ( آهنII( در اثر اکسایش به آهن )III( تبدیل می شود. یون های آهن )IIدر محلول سبز رنگ و یون های )  آهن

(III .می باشند )درست(( در محلول آجری )قهوه ای روشن( 

 Fe  کاهنده تر ازAg  می باشد و می تواند به یون های+Ag  .درست(الکترون دهد( 
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 1400خارج کشور  ریاضیکنکور  کدام موارد از مطالب زیر، دربارۀ فرایند برقکافت، درست است؟ 7

 شود.آ( در برقکافت آب، در آند، گاز هیدروژن آزاد می

 گیرد.برم پیشی میب( در رقابت برای از دست دادن الکترون در آند، اتم کلر از اتم 

 یابد.تری دارد، زودتر در کاتد کاهش میای که پتانسیل کاهشی استاندارد بزرگپ( گونه

 یابد.تری دارد، زودتر در آند اکسایش میای که پتانسیل کاهشی استاندارد کوچکت( گونه

 (ب ، پ ، ت4            ( پ ، ت                 3( آ ، ب ، پ                             2( آ ، ت                         1

 3 پاسخ گزینه

 بررسي گزينه ها

-آ( در برقکافت آب، در آند نیم واکنش  
e4 ( +aq)+

H4 ( +g)2O  →  (l)O2H2   ی م   انجام می گیرد و گاز اکسیژن تولید

 )نادرست(شود. 

، V 04/1 += °E (،aq)-Cl2 → -e2 ( +s)2Cl، و برم V 36/1 += °E (،aq)-Cl2 → -e2 ( +s)2Clب( پتانسیل کاهش کلر 

  )نادرست(برم کوچکتر است، تمایل آن برای دادن الکترون بیشتر است.  °Eاست. چون 

 )درست(تر باشد، تمایل ذره به گرفتن الکترون و کاهش بیشتر است. پتانسیل کاهشی استاندارد بزرگپ( هرچه 

 ست()درکوچکتر باشد، تمایل ذره به از دست دان الکترون و اکسایش بیشتر است. پتانسیل کاهشی استاندارد ت( هرچه 
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