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آموزشگاه پرسا

با توجه به پتانسیل کاهشی دو فلز منیزیم و آلومینیم در سلول گالوانی حاصل از این دو فلز:  ..................   1

    ,      

جهت حرکت الکترون در سیم از  به  است. منیزیم قطب منفی یا آند را تشکیل میدهد.

پتانسیل سلول برابر با  ولت است. آلومینیم اکسید شده و جرم آن کاهش مییابد.

(Mg) = −2٫37E∘(Al) = −1٫66E∘

AlMg

4٫03

- می باشند کدامیک - و صفر و  + و  با توجه به پتانسیل کاهشی کاتیون هاي  و و  و  که بترتیب   2
اکسنده قوي تر از بقیه است؟

Ag+Al3+H +Fe2+0٫81٫660٫43

Al3+H +Fe2+Ag+

در واکنش سوختن کامل کدام هیدروکربن داده شده بیشترین مقدار تغییر عدد اکسایش رخ می دهد؟  3

بنزن اتین اتن اتان

آب باران با کدامیک از سازوکارهاي بیان شده باعث افزایش سرعت خوردگی آهن می شود؟  4

تأمین  براي مصرف در واکنش اکسایش تأمین  براي مصرف در واکنش اکسایش

مصرف  تولید شده در واکنش کاهش مصرف  تولید شده در واکنش کاهش

OH −H +

OH −H +

چه تعداد از موارد زیر در یک سلول گالوانی «مس - نقره» و یک سلول آبکاري الکترولیتی یک قاشق مسی با فلز نقره مشابه یکدیگر است؟   5
آ) خودبه خودي انجام شدن واکنش ها

ب) جهت یکسان حرکت الکترون در مدار بیرونی
پ) جنس الکترودهاي به کار رفته

ت) جنس الکترولیت هاي به کار رفته

1234

در طی مراحل تهیۀ فلز منیزیم از آب دریا یون هاي  موجود در آب دریا با کمک یون  .................. رسوب داده می شود و در  6

واکنش با  به شکل  .................. در می آید. پس از انجام برقکافت به جز فلز منیزیم  .................. نیز تولید می شود.

Mg2+

HCl

C (g) − Mg(OH (s) − C (aq)l2 )2 l−(g) − Mg(OH (s) − C (aq)O2 )2 l−

C (g) − MgC (aq) − O (aq)l2 l2 H −(g) − MgC (aq) − O (aq)O2 l2 H −

کدام یک از مطالب زیر نادرست است؟  7

فلز  با داشتن کمترین چگالی و  در میان فلزها، نقش مهمی در تولید باتري هاي جدید دارد.

باتري دگمه اي از جمله باتري هاي لیتیمی است که در شکل ها و اندازه هاي گوناگون به کار می رود.

» استفاده می شود. براي محاسبۀ  یک باتري لیتیمی همانند سایر باتري ها، از رابطۀ «

به تیغه اي از لیتیم که درون محلولی شامل یون هاي لیتیم قرار گرفته باشد، نیم سلول لیتیم گفته می شود.

LiE0

emfemf = −E0
(آند)

E0
(کاتد)

1



کدامیک از مطالب زیر نادرست است؟   8

قوي ترین کاهنده و اکسنده به ترتیب  است.

یون هاي  نمی توانند اتم  را اکسید کنند.

بیشترین ولتاژ تولید شده مربوط به واکنش میان اتم  و یون  است.
یون  می تواند با یون  واکنش دهد و تولید گاز هیدروژن کند.

(aq) + e → A(s) = +1٫33A+ E0

(aq) + e → (aq) = −0٫12C3+ C2+ E0

(aq) + 2e → B(s) = 0٫87B2+ E0

(aq) + 3e → D(s) = −1٫59D3+ E0

،D(s)A+

،C3+ D3+B

AD3+

C2+H +

جدول زیر داده هایی از قرار دادن برخی تیغه هاي فلزي درون محلول حاوي یون هاي  را در دماي  نشان می دهد. با  9
توجه به آن کدام مورد نادرست است؟ 

ترتیب قدرت اکسندگی یون هاي این فلزات به صورت  است.

اگر فلز  با اسیدها واکنش دهد، به طور قطع فلز  هم با اسیدها واکنش می دهد.

فرآوردة واکنش فلز  با محلول  نسبت به واکنش دهنده ها پایداري بیشتري دارد.

از آنجا که دماي مخلوط واکنش  با  و  با  تغییري نمی کند، لذا واکنش پذیري  و  با هم برابر است.

(aq)D2+C200

دمای مخلوط واکنش پس از مدتی
23
20
26
20

فلز
A

B

C

D

B > D > A > C

AC

CD2+

BD2+DD2+BD

در سلول گالوانی  اگر از جرم آند  گرم کاسته شود، چند گرم به جرم کاتد افزوده شده و چند مول الکترون مبادله می   10

شود؟ 

Zn − Ag2٫6

(Ag = 108, Zn = 65 : g ⋅ mo )( = +0٫80V , = −0٫76V )l−1 E
0
(A /Ag)g+ E

0
(Z /Zn)n2+

0٫06 − 8٫640٫08 − 8٫640٫06 − 4٫320٫08 − 4٫32

2

هم
زد
دوا

آموزشگاه پرسا


