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اختبار حتصيلي الكيمياء الكهربائية
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اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل مما يلي:
العلم الذي يهتم بدراسة عمليات األكسدة واالختزال اليت تتحول من خالهلا الطاقة الكيميائية إىل طاقة كهربائية وبالعكس:
 )aالكيمياء احليوية

 )cالكيمياء الكهربائية

 )bالكيمياء العضوية

 )dالكيمياء غري العضوية

القطب الذي حيدث عنده تفاعل األكسدة يف اخلاليا اجللفانية:
 )aاملهبط

 )cالكاثود

 )bاآلنود

 )dألفا

القطب الذي حيدث عنده تفاعل االختزال يف اخلاليا اجللفانية:
 )aاملصعد

 )cالكاثود

 )bاآلنود

 )dجاما

تستعمل القنطرة امللحية ممر لتدفق........من جهة إىل أخرى:
 )aالذرات

 )cاأليونات

 )bاجلزيئات

 )dالنيوترونات

وظيفة القنطرة امللحية يف اخللية اجللفانية هي:
 )aاستمرار التفاعل

 )cاحملافظة على سرعة التفاعل  )dحمفز التفاعل

 )bايقاف التفاعل

األجهزة اليت يتكون فيها تيار كهربائي نتيجة حدوث تفاعل كيميائي تلقائي هي اخلاليا:
 )aالكهربائية

 )cالكهروضوئية

 )bالكيميائية

 )dاجللفانية

اخلاليا اجللفانية نوع من أنواع اخلاليا:
 )aالكهروسالبية

 )cالكهروكيميائية

 )bالكهروحيوية

 )dالكهرومغناطيسية

مقياس كمية التيار اليت ميكن توليدها من خلية جلفانية للقيام بشغل ما:
 )aالطاقة احلركية

 )bطاقة الوضع

 )cالطاقة احلرارية

 )dالطاقة الضوئية

الوحدة املستعملة يف قياس جهد اخللية:
 )aاجلول

 )bاألمبري

 )cالفولت

 )dنيوتن

مدى قابلية املادة الكتساب اإللكرتونات تعرف بـ:
 )aجهد االختزال

 )bجهد األكسدة

 )cجهد اخللية

 )dجهد القطب

القطب القياسي جلهد االختزال:
 )aقطب النيرتوجني

 )bقطب اهليدروجني

 )cقطب األكسجني

 )dقطب الصوديوم

أي من القيم التالية تساوي جهد قطب اهليدروجني القياسي:
0V )a

1V )b

-1V )c

2V )d

أي مما يلي القاعدة الصحيحة لكتابة رمز اخللية الكهروكيميائية التاليةH2(g) + Cu2+(aq)  2H+(aq) + Cu(s) :
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Cu ৷Cu2+ ॥ H+৷H2 )c
H+৷H2॥Cu৷Cu2+ )d

H2৷H+॥Cu2+৷Cu )a
Cu2+৷Cu ॥ H2৷H+ )b
أي مما يلي ال ميثل رمز اخللية الكهروكيميائية:

14

15

Cu2+৷Cu॥ Ag+৷Ag )c
Zn৷Zn2+॥ Cu2+৷Cu )d

Mg৷Mg2+॥ Ag+৷Ag )a
Al৷Al3+॥ Zn2+৷Zn )b

جهد اخللية القياسي للتفاعلI2(s) + Fe(s) → Fe2+(aq) + 2I-(aq) :
علماً بأن جهود االختزال القياسية هيE0 I-=+0.536V , E0 Fe2+=-0.447V :
-0.983V )a
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إذا كان اجلهد القياسي للخلية  Zn|Zn2+॥M2+|Mيساوي  1.1Vفإن جهد االختزال القياسي للعنصر  Mيساوي:
))E0 Zn2+=-0.76V
-0.34V )a

-0.76V )b
)Sn2+(aq

17

الدرجة:

اجلهد القياسي خللية جلفانية تفاعلها+ Cu(s) :
) (E0Sn=-0.1375V , E0Cu=+0.3419هو:
-0.4794V )a

+0.34V )c
→ )(aq

Cu2+

+0.2044V )b

+0.76V )d

 Sn(s) +إذا علمت أن:
+0.4794V )c

-0.2044V )d

املعادلة الصحيحة حلساب جهد اخللية القياسي:
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E0cell=E0cathode - E0anode )c
E0cell=E0cathode ÷ E0anode )d

E0cell=E0cathode + E0anode )a
E0cell= E0anode - E0cathode )b
عبارة عن خلية جلفانية أو أكثر يف عبوة واحدة تنتج التيار الكهربائي:
 )aاخللية الكهروسالبية

 )cاخللية الكهروفيزيائية

 )bالبطارية

 )dاخللية الكهروحيوية

األنود يف اخللية اجلافة يتكون من حافظة:
 )aالكربون

 )cالصوديوم

 )bاخلارصني

 )dالكلور

الكاثود يف اخللية اجلافة يتكون من عمود:
 )aالكربون

 )cالصوديوم

 )bاخلارصني

 )dالكلور

أي من البطاريات التالية متتاز خبفة الوزن وطول العمر واجلهد العايل:
 (aبطاريات الرصاص احلمضية

 (cبطاريات الفضة

 (bبطاريات الليثيوم

 (dالبطاريات القلوية

يستخدم الليثيوم يف صناعة بطاريات اهلواتف النقالة ألنه:
 )aله أكرب جهد اختزال قياسي

 )cأرخص العناصر املعروفة

 )bأخف عنصر معروف

القطب السالب يف خاليا الوقود هو:
H2 )a

)c

O2 )b

H+

 )dأكثر العناصر توافراً
)d

OH-

ما الفلز الذي ميكن استخالصه من البوكسيت باستخدام التحليل الكهربائي:
 )aاخلارصني

 )cالذهب

 )bاألملنيوم

 )dالرصاص

املادة اليت تنتج عند الكاثود خالل عملية التحليل الكهربائي للبوكسيت:
 )aاهليدروجني

 )cفوق أكسيد اهليدروجني

 )bاألكسجني

 )dاألملنيوم

املادة اليت تنتج عند الكاثود خالل عملية التحليل الكهربائي للماء:
 )aاهليدروجني

 )cفوق أكسيد اهليدروجني

 )bاألكسجني

 )dاألملنيوم

أي مما يلي التفاعل املناسب للتآكل يف اخلاليا اجللفانية:
 )aاالستبدال

 )cاألكسدة واالختزال

 )bالتكاثف

 )dاإلضافة

تعرف عملية تغليف احلديد بفلز أكثر مقاومة للتأكسد منه بعملية:
 )aاجللفنة

 )bالتصنب

 )cالتكثف

 )dاالختزال

أي العبارات التالية املتعلقة بالبطاريات غري صحيحة:

30

 )aالبطاريات مناذج مضغوطة من اخلاليا اجللفانية
 )bالبطاريات الثانوية من بطاريات التخزين
 )cميكن أن تتكون البطاريات من خلية واحدة
 )dتفاعل األكسدة واالختزال يف البطاريات اليت ميكن إعادة شحنها تفاعل معكوس
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يسمى استخدام الطاقة الكهربائية إلحداث تفاعل كيميائي:
 )aالتحليل احلجمي

 )cالتحليل الوزين

 )bالتحليل الكهربائي

 )dالتحليل النوعي

تستخدم خلية داون يف:
 )aالتحليل الكهربائي ملاء البحر

 )bالتحليل الكهربائي ملصهور  )c NaClإنتاج األملنيوم

 )dالطالء الكهربائي

خام البوكسيت صيغته:
Al2O3 )a

NaCl )c

Al2O3.2H2O )b

Na3AlF6 )d

الكريوليت صيغته:
Al2O3 )a

Na3AlF6 )c

Al2O3.2H2O )b

Fe3O4 )d

اسم اخللية اليت تستخدم لتحضري الصوديوم من مصهور كلوريد الصوديوم:
 )aخاليا املركم الرصاصي
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 )bخاليا القلويات

 )cخاليا الوقود
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 )dخلية داون
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