
 به نام خدا

 نام دبیر: آقای شریفی -1441خرداد  -5و4پودمان -نمونه سوال های درس شیمی

 4فصل –الکتروشیمی 

چه روی می م،یقرار ده( سولفات ، کات کبود ، II )از مس یرا در محلول یاز فلِز رو یا غهیت -1

 96دهد؟چرا؟ معادله واکنش انجام شده را بنویسید. ص

را (  II) تعریف کنید.معادله واکنش اکسایش اتم روی وکاهش یون مس  و کاهش را  شیاکسا-2

 04صبنویسید.

دراین واکنش کدام عنصر اکسید می شود؟ .دیریرا در نظر بگ ژنیدر اکس میزیواکنش سوختن من -3

 04کدام عنصر کاهش می یابد؟ نیم واکنش های اکسایش و کاهش را بنویسید.ص

 01؟ مثال بزنید.صچیست ییولتا ای یسلول گالوان-4

 رادر نظر بگیرید وبه پرسش ها پاسخ دهید. مس -یرو ییایمیسلول الکتروش-5

صورت  شیدر سطح کدام الکترود، اکسا-آند و کاتد را مشخص کنید.پ -شکل سلول را رسم کنید.ب -آ

 یانتقال الکترون چگونه صورت م-ثگرفتن الکترون دارند؟ یبرا یشتریب لیتما کیکدام -ترد؟یگ یم

 01ص.دیسیافتد، بنو یسلول اتفاق م نیرا که در ا یواکنش-حرد؟یگ

از دست دادن  یبرا یشتریب لیتما کدام عنصرها ،یسر نیدر اچیست؟ ییایمیالکتروش یسر-9

 01؟صدنالکترون دار

 که درسطح آن عمل یالکترود، و4444دهد  یرخ م شیاکسا که درسطح آن عمل یالکترود-0

 02صشود. یم گفته44444دهد یرخ م کاهش

کدام سلول ها،  نیدر ا نامند. یم یتیالکترول یرا سلول ها ییایمیالکتروش یاز سلول ها یگرید ۀدست-8

 03صد.نشو یم لیتبد انرژی ها به یکدیگر

 03چه اجزایی است ودرآن چه روی می دهد؟ صشامل  یتیسلول الکترول کی-6

 03ص چه کاربردهایی دارند؟ یتیالکترول یسلول ها-14

 یم لیتبدیکدیگر  بههایی  یانرژچه نوع ، «برق کافت » در فرایند چیست؟برق کافت  -11

 05صشوند؟



در فرایند برقکافت سدیم کلرید مذاب ، شکل دستگاه را رسم کنید.نیم واکنش های انجام شده -12

 05ص.دیسیرا بنوآن  وواکنش کلی 

 در آب،در اطراف کاتد، چندقطره شناساگر ینمک خوراک ظیبرق کافت محلول غل ندیاگر در فرا -13

 05صد؟یکن یم هیرا چگونه توج دهیپد نیشود. ا یرنگ زرد ظاهر م م،ییفزایب ینارنج لیمت

آب به چه عنصرهایی تجزیه می شود؟ شکل دستگاه برق  برق کافتدر اثر چیست؟برق کافت آب  -14

   09صکافت آب را رسم کنید ونیم واکنش های انجام شده در آن را بنویسید.

مورد  تیالکترول دراین فرایند ، فلز پوشاننده در کدام قطب قرار می گیرد؟و چیست؟ یآبکار -15

 00؟ص باشد یها ونی چه  یدارا دیاستفاده، با

شکل سلول  -،رادر نظر بگیرید.آ یقاشق آهن یبا نقره بر رو یآبکار یبرا یتیل الکترولسلویک   -19

 00الکترولیت از جنس کدام ماده است؟ص -قاشق در کدام قطب قرار می گیرد؟ پ-را رسم کنید. ب

 00چه کاربردهایی دارد؟ رنگ نمک های مختلف آهن را بنویسید.صآهن  -10

ی خوردگی آهن چیست؟ آهن در اثر خوردگی به چه ماده ای تبدیل می شود؟ چه شرایط یخوردگ -18

 08صرا تسریع می کند؟

چگونه  ،ییایمیالکتروش یسراکسیژن  با چه فلزهایی واکنش نمی دهد؟ جایگاه این فلز ها در -16

 08صاست؟

 گرید یاز قسمت ها از سطح فلز ییاست. قسمت ها ییایمیالکترو ش ندیفرا کیزنگ زدن آهن  -24 

 08صهریک از این قسمت ها چه نامیده می شوند؟.رندیگ یالکترون م

 06صاز چه روش هایی استفاده می شود؟از زنگ زدن آهن، یریجلوگ یبرا -21

 06صآهن از کدام فلز ها استفاده می شود؟ یحفاظت کاتدچیست؟ برای  یحفاظت کاتد -22

پر از  یها سهیک ،ییایمیاز زنگ زدن الکتروش یآهن یها هیحفاظت پا یچرا در اسکله ها، برا -23

 06صدهند؟ یرا در مجاورت آنها قرار م میزیمن

 کربن دار یها بیترک-فصل پنجم

 ست؟یچ یآل یمیش -24

 دارد؟ ییها یژگیعنصر کربن چه و -25

 کربن کدام اند؟ یها ست؟آلوتروپیآلوتروپ چ -29



  بایکدیگر بنویسید. را یو معدن یمواد آل یتفاوت ها -20

 هستند؟ یو کدام معدن یآل بیترک ریاز مواد ز کیکدام -28

 ( نفت   ب( سنگ    پ( کاغذ       ت( پارچه      ث( آهنالف

 .دیسیآلکان اول را بنو 14ونام  یفرمول مولکول -26

 یم جادیآلکان ها ا یدر گرانرو یرییکربن ، چه تغ یتعداد اتم ها شیبا افزا ست؟یچ یگرانرو-34

 شود؟

 .دیاند؟ مثال بزن ییها بیآلکن ها چه ترک-31

بافزایش تعدادکربن و هیدروژن در آلکان ها چه تغییری در نقطه جوش وگرانروی آلکان ها ایجاد -32

 می شود؟

 .دیسیآن را بنو هیته دارد؟ معادله واکنش ییچه کاربردها ست؟یچ(لنیات یپل)اتن یپل-33

 دارد؟ ییشود؟ وچه کاربردها یم هیچگونه ته ست؟یچ نیات-34

 .دیکن یرا نامگذار ریز یها دروکربنیه-35

 

 .دیکدام اند؟ مثال بزن کیآرومات یها بیترک-39

 چیست؟ گروه عاملی را درترکیب های زیر مشخص کنید. یگروه عامل-30

 یآل یدهایاس -استر ها -کتون ها -دهایآلده -اترها -الکل ها

 از کاربردهای آن را بنویسید. چیست؟ تعدادیسبز یمیش -38

 د.یبربرا نام  آنها نیپرکاربردترکدام اند؟  یکربن ینانو ساختارها -36



 به پرسش های زیر پاسخ دهید. -44

 موفق باشید

 

 

 

 

 

 

 

 

 


