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شیمی  3فصل اول – واکنش های شیمیایی و استوکیومتری
مقدمه
.1

دربرخی کشورها آمونیاک را به عنوان  ................به خاک تزریق می کنند.

واکنش های شیمیایی وشیوه های نمایش آنها
 .2تبخیر و میعان ازجمله تغییرات(فیزیکی-شیمیایی)وزنگ زدن آهن وهضم غذا ازتغییرات (فیزیکی-شیمیایی )به شمار می آیند.
 .3ازواکنش این مواد معموالچه ماده یا موادی حاصل می شود؟(معادله نوشتاری)
 →........اکسیژن +
→ …………. + ........

کربن

)b

اکسیژن +هیدروکربنها

)d

→ ........
→

………+ .........

اکسیژن  +هیدروژن

)a

اکسیژن +متان

)c

 .4معادله نمادی سه معادله ی نوشتاری  a,b,cرا بنویسید:
→ )H2 (g) + O2 (g

)b
)(aq

.5

هرکدام از این نمادها در معادله ی نمادی به چه معناست؟

.6

(خود را بیازمایید ص)3معادله ی نمادی این واکنش ها را بنویسید.

)(g

)(l

)a
)c

)(s

موازنه کردن معادله یک واکنش شیمیایی
 .7به چه معادله ای موازنه شده می گوییم؟
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 .8دریک معادله شیمیایی هرکدام از مواردزیر نشان داده می شوند یا نه؟
فرمول شیمیایی مواد -حالت فیزیکی مواد -ترتیب مخلوط کردن مواد  -نکات ایمنی
 .9همه واکنش های شیمیایی از قانون(پایستگی جرم-پایستگی مولکول-پایستگی اتم)پیروی می کنند.
 .11هرکدام از نمادهای زیر چه معنایی دارند؟

 .11آیا

به معنای گرماگیر بودن واکنش است؟

 .12در معادله نمادی واکنش ها ضرایب (می تواند –نباید)کسری باشد.
.13

مقدار  32گرم متان با  128گرم اکسیژن می سوزدوتمام این مواد به  CO2و آب تبدیل می شوند.اگر  88گرم  CO2تولید شده باشد ،چندگرم
آب با آن تولید شده است؟

 .14کامل کنید(:نام وفرمول)
OH-

NO3-

SO42-

CO32-

PO43-

Cl-

S2-

O2-

N3Na+
K+
Mg2+
Ca2+
Al3+
NH4+

Fe(NO3)2
آهن()IIنیترات

Fe3+
شیمی  3فصل اول
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 .15واکنش های زیر راکامل و موازنه کنید(:بهتر است با کدام ماده موازنه را شروع کنیم؟)
→ )C5H12 (g) + O2(g
→ )C4H8 (g) + O2(g
→ )*CnH2n (g) + O2(g
→ )*CnH2n-2 (g) + O2(g
( .16فکر کنید ص 3و )4خود را بیازمایید ص5

→ )a) C3H8 (g) + O2(g
→ )c) C7H16 (g) + O2(g
→ )e) C10H22 (g) + O2(g
→ )g) *CnH2n+2 (g) + O2(g

)b
)d
)f
)h

 .17موازنه کنید:
→ )CS2(l) + O2(g
→ )Al(NO3)3(aq)+ NaOH(aq
→ )Ca(OH)2(aq) + H3PO4(aq
→ H2SO4 +CaBr2
Al2S3+ H2O → Al(OH)3 +H2S
(NH4)2Cr2O7 → N2 + H2O +Cr2O3
*ClO3- + Cl- → Cl2 + H2O

)b
)d
)f
)h
)j
)l
)n
)p

→ )Mg(s) + N2(g
→ )Al(s)+ H2SO4(aq
)? Fe2O3(s) + H2(g) →Fe(s) + H2O(g or l
KNO3 → K NO2 + O2
HCl + CaCO3 → CaCl2 + H2O + CO2
CS2+ Cl2 → CCl4 + S2Cl2
Sb2S3 + HCl → SbCl3 +H2S
*Cr2O72- + H+ + H2S → Cr3+ + S + H2O

)a
)c
)e
)g
)i
)k
)m
)o

انواع واکنش های شیمیایی ص8
 .18پنج نوع واکنش شیمیایی را نام ببرید

سوختن:
 .19به واکنشیی سوختن می گویند که در آن یک ماده به ..........با .........ترکیب شود و طی آن مقداری ...........آزاد شود و ترکیب های اکسیژن دار به
وجود آید.موادی مانند .......و..........و...........می توانند بسوزند.
 .21به واکنشی که درآن یک ماده با اکسیژن ترکیب می شود..........گفته می شود.
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 .21این واکنش های سوختن راکامل و موازنه کنید:
→ S + O2
C +
→
Ca +
→
→

C2H5OH +

→ a) C2H2 + O2
→ c) Fe + O2
e) Mg +
→
g) * Li + O2
→
i) C6H12O6 +
→
k) *C12H22O11 +
→

)b
)d
)f
)h
)j
)l

ترکیب

 .22به واکنشی ترکیب می گویند که .................
 .23این واکنش های ترکیب را کامل و موازنه کنید:
) شناسایی گاز آمونیاک و گازهیدروژن کلرید
→ )c) *NH3 (g) +H2SO4(aq
e) *Fe + Cl2 → FeCl3
)g
از آب دادن به اتن ؛  ................به دست می آید.

MetalOxide+Water
NonMetalOxide+Water

→ )a) NH3 (g) +HCl(g

(

→ )b) NH3 (g) +HNO3(aq
d) *N2 + H2 → NH3
f) *C2H2 + H2 → C2H6
h) *H2C=CH2 +
→ H3C-CH2OH
n H2C=CH2
→
→ n H2C=CHCl
n H2C=CH-CH3
→
→ n F2C=CF2
→ *Na2O + H2O
→ *CO2 + H2O
→ *N2O5 + H2O

→ n) *MgO + H2O
→ p) *SO2 + H2O
→ r) *SO3 + H2O

شیمی  3فصل اول
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)i
)j
)k
)l
)m
)o
)q

 .24منظور از پلی تن(پلی اتیلن) چیست؟
تجزیه
 .25به واکنشی تجزیه می گویند که .................
 .26این واکنش های تجزیه را کامل و موازنه کنید:
b) *MgCO3 →……….+ ……….
d) ZnCO3 →……….+ ……….
f) CH3OH →……….+ ……….
→……….+ ……….

HgO

)i

)پختن سنگ آهک (

c) CdCO3 →……….+ ……….
e) CH3OH →……….+ ……….

متانول
) تجزیه آب(

g) Al2(SO4)3 →……….+ ……….
h) * H2O → ……….+ ……….

)?(j) (NH4)2Cr2O7 (?) → Cr2O3 (?) + N2 (?) + H2O

)واکنش کوه آتشفشان (

k) NaHCO3 →…………..+………..+………….

واکنش تجزیه حرارتی جوش شیرین

……… KClO3 → …………+

)l

NaNO3 → ……+ ………..
*BaCl2.2H2O →……+ 2 H2O

)n
)o

m) *KNO3 → ……+ ………..

دو روش تهیه اکسیژن

…… a) CaCO3 → CaO +

جدا شدن آب تبلور  ،یک پدیده (شیمیایی -فیزیکی) است.

 .27آمونیم دی کرومات جامدی به رنگ  .....به فرمول..........ودرآب (محلول-نامحلول).اسیت.که واکنش آن از نوع (تجزیه -سوختن )است و نیاز به
اکسیژن (دارد-ندارد).جامدی که در پایان واکنش کوه آتشفشان برجای می مانددرآّب(محلول-نامحلول).است واز ماده ی اولیه (سنگین تر-
سبک تر)است .محصوالت واکنش آزمایش کوه آتشفشان؟
 .28دو روش تولید گاز اکسیژن؟
* .29کربنیک اسید چیست؟ از تجزیه آن چه موادی به دست می آید؟
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 .31از حرارت دادن هرکدام چه ماده یا موادی به دست می آید؟ کلراتها ،نیترات ها
 ،کربنات ها ،هیدرو کربنات ها

 .31از تجزیه کدام یک گاز اکسیژن به دست نمی آید؟
CH3OH

HgO

KNO3

KClO3

 .32از تجزیه جوش شیرین (سدیم هیدروژن کربنات )کدام ماده به دست نمی آید؟
آب کربن دی اکسید

گاز اکسیژن

سدیم کربنات

* .33چرا بیشتر واکنش های تجزیه  ،نیاز به حرارت دارند؟(گرماگیرند؟)
جابه جایی یگانه

 .34این واکنش هیای جیابیه جیایی یگیانیه را کیامل و موازنه کنید

(فلز با فلز-

فلزباهیدروژن اسیدی –هالوژن با هالوژن – فلزفعال باهیدروژن آب)
b) Al + CuSO4 → Al2(SO4)3 +
…d) Fe + CuSO4 → FeSO4 +

… → a) Zn + AgNO3
→ c) Zn + CuCl2
→ e) Al + Fe2O3
f) Al +HBr
→
h) Mg + HCl
→ MgCl2 +
i) Cl2 + KBr
→
k) Na + H2O
→

)n

→

m) Ba + H2O

→

Mg + H2O

→

*Al + HCl

)g

j) Br2 + KI
→
→ l) K + H2O

فلزات گروه  1با آب ؟
فلزات گروه  2با آب ؟

منیزیم؟
Al> Zn >Fe > Cu > Ag

F >Cl >Br >I

جابه جایی دوگانه

شیمی  3فصل اول
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)o

 .35این واکنش های جابه جایی دوگانه را کامل و موازنه کنید:
→ Pb(NO3)2 + KI
→ ZnBr2 + AgNO3
→ NaOH + HCl
→ KOH + HCl

اسید و باز

→ AgNO3 + NaCl
→ Fe(NO3)3 + NaOH
→ Ba(OH)2 + HNO3
→ NaOH +H2SO4

)b
)d
)f
)h

)a
)c
)e
)g

 .36خود رابیازمایید ص  11و 11
* .37چگونه در آزمایشگاه مواد زیر را می سازید؟ Mg(OH)2

NH4Cl

Na2O

KOH

MgSO4

* .38ترکیبات گروه  1و نیترات ها در آب حل  .............زیرا.....................................................
* .39هر جفت ترکیبات زیر را به محلول درآب و نامحلول درآب تقسیم کنید:
Ag(NO3)2 , AgCl ,NaCl , Na2SO4,BaSO4 ,
NaOH, Fe(OH)2 ,
KI , Pb(NO3)2 ,PbI2
 .41هرکدام از یون های زیر چگونه شیناسیایی می شوند؟برای هرکدام دو معادله واکنش و
رنگ رسوب را بنویسید:
.41

الف)یون Pb2+

................................................................................

یون یدید )(I-
ب)یون Fe3+

......................................................................................
..............................................................................................

یون هیدروکسید ...............................................................................................
د) یون نقره

...................................................................................
...............................................................................

یون کلرید

...............................................................................

یون کرومات

 .42از واکنش محلول نقره نیترات (.......رنگ) ومحلول سییدیم کلرید (..........رنگ)
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رسوبی به رنگ .........به وجود می آید .معادله واکنش:
 .43خود رابیازمایید ص 14

 .44از اختالط محلول کدام دو نمک زیر رسوب تشکیل نمی شود؟
NaI ,Pb(NO3)2
Na2SO4 , KCl
CaCl2 , AgNO3
* .45چگونه پی می بریم که در آبی نمک وجود دارد یانه؟(مقطر است یانه؟)

استوکیومتری ؛ روابط کمی در واکنش های شیمیایی
روابط مولی – مولی

 .46سه دست استکان یعنی چندعدد استکان؟

 = ....................ییییییییی × 3دست استکان= ؟ عدد استکان

 24 .47عدد استکان یعنی چند دست استکان؟  = ....................ییییییییی × 24عدد استکان= ؟ دست استکان
 .48هشت دست استکان یعنی چند عدد استکان؟
 .49شصت عدد استکان یعنی چند دست استکان؟

..................

 ......m

 750 cm .51یعنی چند متر؟

 6عدد استکان =  1دست استکان
1m =100 cm
1 km =… m
1 kg= … g
1 ft = 12 in
1 in = 2.54 cm
1 hr=… min
1 min = … s
 11نفر ≈  1مینی بوس
 151گرم برنج ≈  1نفر

? m  750cm 

...................

.................. ...............

 ......km
................... ...............

 45000 cm .51چندکیلومتر است؟

? km  45000 cm 

? m  20 ft 

 .52بیست فوت چند متراست؟
 .53سرعت ماشینی  72 km/hrاست سرعت این ماشین را برحسب  m/sحساب کنید.
 .54به یک نفر  2مینی بوس مهمان رسید .چندمهمان به او رسیده است؟
 .55به یک نفر  2مینی بوس مهمان رسید چندکیلوگرم برنج باید بپزد؟
 .56باتوجه به واکنش زیر

 1 C5H12 + 8O2 → 5 CO2 + 6 H2Oبه طور ذهنی جواب دهید :در سوختن : 2 mol C5H12
شیمی  3فصل اول
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الف)چند مول اکسیژن الزم است؟ ......

ج) چند مول آب تولید می شود؟

ب) چند مول کربن دی اکسید تولید می شود؟

 .57برای تولید  31مول CO2
الف)چند مول پنتان الزم است؟
ب)چند مول اکسیژن الزم است؟
پ)چند مول بخارآب با این
مقدار CO2تولید می شود؟

Pb

Ba

Ag

I

Br

Zn

Cu

Fe

Cr

Ca

K

Cl

P

Si

Mg Al

Na

F

O

N

H C

207

137

108

127

80

65.5

63.5

56

52

40

39

35.5

31

28

24

23

19

16

14

1

 .58یک قطعه نوار منیزیم به جرم 3.6 gوارد  15گرم محلول  HClشیده است .پ
دارد.چند گرم هیدروژن آزاد شده است؟ 0.5

0.4

0.3

27

12

از مدتی بر ارر خروج گاز محتویات داخل بشر 18.4 gجرم

0.2

فرمول تجربی

1 mol Cu =…….g Cu
1 mol Cl 2 =…….g Cl2
1 mol O2 =…… g O2
1 mol H 2O =………..

 .59یک مول ازهرکداتم از این مواد چند گرم است؟

1 mol Fe =…….g Fe
1 mol Cl =…….g Cl
1 mol C5H12 =…… g C5H12
1 mol CO2 =…… ……….
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.61

 6 )aمول پنتان چند گرم است؟
? g C5H12 = 6 mol C5H12× ………… = …..
 )bسه مول اکسیژن مولکولی چند گرم است؟
 91 )cگرم آب شامل چند مول آب است؟
 14/4 )dگرم پنتان یعنی چند مول پنتان؟

 .61فرمول تجربی ترکیبات توضیح داده شده ی زیر را به دست آورید(N=14 :

61g N×…..…….= …..mol N

 )aترکیبی دارای  61گرم نیتروژن و 139گرم اکسیژن است.

200g
139 g O ×…..…….= …..mol O

 )bترکیبی دارای  4/43گرم فسفر و 5/72گرم اکسیژن است.
 )cترکیبی دارای  26/56درصد پتاسیم  35/41,درصد کروم و 38/13درصد اکسیژن است.
( )dکنکور)84ترکیبی دارای 23گرم سدیم 16,گرم گوگرد و32گرم اکسیژن است.
شیمی  3فصل اول
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 )eهیدروکربنی که دارای  81%وزنی کربن است.
 .62خود را بیازمایید ص16
 * .63برارر سیوختن  1/2گرم ویتامین ( Cکه دارای عنصیرهای  C,H,Oاسیت) مقدار  1/2998گرم  CO2و  1/1819گرم  H2Oبه دست می آید.
فرمول تجربی ویتامین  Cرا به دست آورید.
* .64هموگلوبین (پروتئین حامل اکسیژن خون در سلول های قرمز خون) به ازای هرمولکول ،چهار اتم آهن دارد و درصد جرمی آهن در آن1/34 %
است .جرم مولی هموگلوبین را حساب کنید.
 .65درصد جرمی نیتروژن در کدام کود شیمیایی زیر بیشتر است؟ NH3 , NH4NO3 , CON2H4
 .66منظور از تجزیه عنصری چیست؟(در تجزیه عنصری یک ترکیب ................. ،و  ................عنصر های آن مشخص می شود)
 .67درترکیبهای یونی فرمول شیمیایی بافرمول تجربی یکسان است ولی برای ترکیبی مولکولی ماننداتن فرمول مولکولی  ....وفرمول تجربی  ....است.
 .68الکل ها در عامل  .....مشترک هستند .نام این ترکیبات را بنویسیدCH3OH , C2H5OH , CH3CH2OH , CH3CH2CH2OH .
f) CH3OH
)b

)a

)e

)d

)c

 .69منظور از الکل چوب و الکل میوه چیست؟
استوکیومتری
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 .71خود را بیازمایید ص21
 .71الف-برای واکنش با 164گرم پنتان چند مول اکسیژن الزم است؟
× ------------- = …..
ب -برای واکنش با25/6گرم اکسیژن چند مول پنتان الزم است؟

? mol O2 = 164 g C5H12 × ----------

g

g

 .72برای واکنش با25/6گرم اکسیژن چند گرم پنتان الزم است؟
?g C5H12=25.6g O2 × --------- × ---------- × --------- = …..

)L (gas

mol

mol

غلظت

)L (gas
غلظت

 .73برای تولید 66گرم کربن دی اکسید چندگرم پنتان الزم است؟
 .74از سوختن چند گرم پنتان 436گرم آب به دست می آید؟
 .75مسئله ای بنویسید که شروع حل آن چنین باشد:
= …..
 .76با توجه به معادله :

× -------------

× -------------

KClO3 → KCl + O2

?g CO2 =32.8 g C5H12× ----------

g
)L (gas

 )aمعادله را موازنه کنید

g
mol

غلظت

mol

)L (gas
غلظت

 )bازواکنش  245گرم پتاسیم کلرات چند گرم اکسیژن به دست می آید؟
…………… = ?g O2 =………..× -------------- × ----------------- × ---------------
 .77از تجزیه  15گرم سنگ آهک (کلسیم کربنات)چندگرم اکسیژن به دست می آید؟
 .78از واکنش 41گرم سنگ آهک با  HClکافی چندگرم گاز کربن دی اکسید به دست می آید؟(اول موازنه کنید)
CaCl2 + CO2 + H2O
 .79برای واکنش با  318گرم سدیم کربنات چندگرم  HClالزم است؟
شیمی  3فصل اول
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→ CaCO3 + HCl

* .81چگونه می توان تشخیص داد که سنگی آهکی است یا نه؟
 .81با توجه به مقادیر داده شده  ,مقادیر خواسته شده را حساب کنید:
→ 2AlCl3 + 3H2
?g
?g

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O
?g
7.3 g

2 Al +6HCl
10.8 g ?g

 90 .82گرم گلوکز برای سوختن کامل به چند گرم اکسیژن نیاز دارد؟ )72 ( C=12 H=1 O=16 g/mol

86

44 96

خلوص مواد :
 .83در صد خلوص سدیم کربنات در یک سنگ  %81است:

 ≈ …… g Na2CO3نمونه 100 g

 )aدر  511گرم از این نمونه چندگرم سدیم کربنات خالص وجود دارد؟
 )bبرای واکنش با 611گرم از این سنگ چندگرم  HClالزم است(فرض کنید بقیه سنگ با اسید واکنش نمی دهد)؟
 )cاز واکنش 611گرم از این سنگ با HClکافی چند گرم کربن دی اکسید تولید می شود؟(فرض کنید بقیه سنگ با اسید واکنش
نمی دهد)؟
 .84یک نوع سنگ آهک که %81آن کلسیم کربنات است(بقیه آن با اسید واکنش نمی دهد)
 )aبرای واکنش با 511گرم از این سنگ چندمول HClنیاز است؟
 )bازواکنش 511گرم از این سنگ با اسید کافی چند گرم کربن دی اکسید به دست می آید؟
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 .85برای تولید  1/5گرم هیدوروژن به چند گرم آلیاژ آلومینیم  91درصد نیاز است؟(بقیه آلیاژ هیدروژن تولید نمی کند)
→ 2AlCl3 + 3H2

2 Al +6HCl

 .86از واکنش  5/4گرم آلیاژ آلومینیم با اسید مقدار  1/36گرم هیدروژن به دست آمده است.درصدآلومینیم در نمونه؟
 .87برای تهیه  21گرم گازکلر به چند گرم نمونه ناخالص منگنز دی اکسید با خلوص %91نیاز است؟(موازنه کنید)
MnO2 + HCl → MnCl2 +Cl2 + H2O
 .88از تجزیه  212گرم پتاسییم نیترات مقدار 16گرم گاز اکسیژن به دست می آید.درصد خلوص  KNO 3چقدر است؟)(K=39 N=14 O=16
75

50

2KNO3 → 2KNO2 +O2

15 25

روابط حجمی برای گازها  :شرایط STP

 .89شرایط این طرفها یکسان
اسیت (درشرایط STP

22.4 lit
00c
1 atm
کربن دی اکسید

22.4 lit
00c
1 atm
هیدروژن

22.4 lit
00c
1 atm
نیتروژن

22.4 lit
00c
1 atm
اکسیژن

یییعیینییی دمییا ی
صیفرسانتیگراد وفشار1

1 Mol gas (STP) = …….Lit

اتمسییفر)ولی گاز داخل
آن ها فرق می کند:
 )aکدام کمیت برای این ظرفها مساوی است؟
شیمی  3فصل اول
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جرم گاز – تعداد مولکول گاز –تعداد مول گاز
 )bدر هر ظرف چقدر از هرگاز وجود دارد؟
 )cجرم گاز موجود در هر ظرف چقدر است؟
 .91اگر شرایط  STPباشدتعدا مول گاز وجرم گاز موجود درهرمورد را حساب کنید:
44.8 L C3H8
44.8 L CO2
56 L NH3
112 L O2
 .91هرکدام در شرایط  STPچه حجمی دارد؟
48 g O2
220 g C3H8
 .92در شرایط دما و فشار یکسان؛ حجم های مساوی از گازها؛  .........یکسان دارند( .قانون آووگادرو)
( .93چون گازها با نسبت مولی مشخصی باهم ترکیب می شوند،بنابراین) گازها با نسبت حجمی مشخصی باهم ترکیب می شوند( ,قانون گیلوساک)
( .94امتحان نهایی)شکل مقابل بیانگرکدام قانون است؟ آن را بنویسید.

 .95برای انجام واکنش مقابل به صورت نسبت های استوکیومتری:
)N2 (g) +3 H2 (g)→2 NH3 (g
مطالب درست ونادرست را تعیین کنید:
الف)تعداد مولکول های هیدروژن سه برابر
نیتروژن باید باشد.
ب)تعداد مول های هیدروژن سه برابر نیتروژن
باید باشد.
پ)حجم هیدروژن سه برابر نیتروژن باید باشد.
ت)جرم هیدروژن سه برابر نیتروژن باید باشد.
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ث)حجم آمونیاک تولید شده دوبرابر حجم نیتروژن مصرف شده است.
ج)از واکنش  5لیتر نیتروژن با  15لیتر هیدروژن  ,ده لیتر آمونیاک تولید می شود.
 .96کامل کنید :از واکنش  21لیتر نیتروژن با  .....لیتر هیدروژن  ..... ,لیتر آمونیاک تولید می
شود.
 .97خود را بیازمایید ص 26
 .98برای واکنش با  44/8لیتر گاز پروپان چند لیتر اکسیژن الزم است؟
→ )C3H8 (g) + O2(g
برای واکنش با  336لیتراکسیژن ,چند لیتر گاز پروپان الزم است؟
g

g
)L (gas

 .99برای سییوزانیدن  445گرم گلوکز بیه چنید لیتر اکسیییژن نییاز اسیییت؟
→ C6H12O6 +
)(Mw=180

mol

غلظت

mol

)L (gas
غلظت

حجم گازها در شرایط بجز STP
 .111ازگرم کردن  1.5gسدیم هیدروژن کربنات
الف)چه حجمی گاز کربن دی اکسید در شرایط  STPآزاد می شود؟
ب) چه حجمی گاز کربن دی اکسید در شرایطی آزاد می شود که چگالی این گاز  1.1 g/litاست؟
 .111خود را بیازمایید ص 27
 .112کامل کنید:
)N2 (g) +3 H2 (g)→2 NH3 (g
?g
)112 L(STP
شیمی  3فصل اول
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2KClO3 → 2KCl + 3O2
12g
)?L(STP
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 .113هدف از انجام این واکنش ها چیست؟ آن ها راکامل کنید:
……… Li2O2 + CO2 → Li2CO3 +
……… LiOH + CO2 → Li2CO3 +
 .114از واکنش  g Al 1,27با مقدار اضیافی محلول  HClچند میلی لیتر گاز هیدروژن تولید می شیود؟ ) (Al=27در شرایط آزمایش چگالی گاز

هیدروژن را  0.6 g/Lبگیرید

60

30 40 50

.

 .115برای جذب  56لیتر گاز کربن دی اکسید در شرایط استاندارد چند مول  LiOHنیاز است؟)(2LiOH+CO 2 → Li 2 CO3 +H2O
5
5.6
8
8.4
 .116ده لیتر گاز کربن منو اکسییید چند مول  Fe 3 O 4را می تواند به  Feتبدیل کند؟(حجم مولی
گاز ها را  25لیتر بر مول بگیرید(

2.5

10

0.4

0.1

 .117استفاده از کدام ماده برای تصفیه هوای درون سفینه مناسب تر است؟
Li2O2
Li2 O
LiOH
Na2O2
 * .118ازحرارت دادن  15گرم مخلوط  KClO3و  NaClمقدار 35.3 Lگازاکسیییژن درشییرایط
 STPبه دست آمده؛ درصدوزنی  KClO3و  NaCl؟
 .119خود را بیازمایید ص 27
واکنش دهند ه ی محدود کننده واضافی
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.111

برای تولید آمونیاک  56 ،گرم نیتروژن با  22گرم هیدروژن مخلوط شده اند:

)N2 (g) +3 H2 (g)→2 NH3 (g

 )aکدام یک محدود کننده و کدام یک اضافی است؟
 )bچند گرم آمونیاک تولید می شود؟
 .111شکل های زیر یک واکنش شیمیایی بین  B2و  AB2را نشان می دهد.
الف)معادله موازنه شده واکنش را بنویسید.
ب)واکنش دهنده ی محدود کننده را با نوشتن دلیل معیین کنید؟ نوع واکنش ؟
 .112از واکنش  1/8گرم کربن منو اکسییید با  1/2گرم هیدروژن چند گرم متانول
به دست می آید؟(محدود کننده واضافی؟)CO + 2H2 → CH3OH
.113

→ 2AlCl3 + 3H2
-

2 Al + 6HCl
10.8 g 42g

→ CaCl2 + CO2 + H2O
?g
-

CaCO3 + 2HCl
150g
150g

3KOH
+ H3PO4 → K3PO4 + 3H2O
300ml 0.4M 90ml 0.5M
?g
?g

شیمی  3فصل اول
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 .111با توجه به تصوير معادله شیمیایی انجام شده از نوع ....بوده كه واكنش دهنده
ي محدودكننده و نوع واكنش به ترتيب  ..... ،......است.

.115

مقدار  1/71مول هيدروژن و  1/41مول اکسیییژن دریک دسییتگاه آب سیینج
درمخلوط شده اند و با یک جرقه واکنش داده اند.
بیا تعیین واکنش دهنده محدود کننده در جدول مقادیر  B ، Aو  Cرا به

دست آورید:
معادله موازنه شده
تعداد مول های واکنش دهنده ها و فرآورده ها قبل از انجام واکنش
تعداد مول های واکنش دهنده ها و فرآورده ها پ

)2H2O(l
0

→

C

از انجام واکنش

)1 O2(g
0.40

+

B

)2H2(g
0.70
A

 .116معموال مواد  ......................به عنوان واکنش دهنده محدود کننده استفاده می شوند.
 .117فکرکنید ص 29

و ص 32

بازده عملی -بازده نظری  -بازده درصدی
 .118مقدار  14گرم هیدروژن با کربن مونواکسید اضافی وارد ظرف واکنش شده است.
 )aانتظارمی رودکه چندگرم متانول تولیدشود؟(بازده نظری) CO+2H2→CH3OH
 )bاگرمقدار  84گرم متانول به دست آمده باشد(بازده عملی= 84گرم) ,بازده درصدی
واکنش را حساب کنید.
× 100

=بازده درصدی
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 .119ازواکنش  35/5گرم فلز روی با مقدار اضافی گازکلر واکنش داده ومقدار  65/2گرم روی کلرید به دست آمده است.بازده درصدی؟
Cl=35.5
 .121ازواکنش 1/2گرم فلزمنیزیم با مقدار اضافی  HClواکنش داده ومقدار  4گرم MgCl2به دست آمده است.بازده درصدی؟
Cl=35.5

Zn=65

Mg=24

 .121اگر بازده درصدی واکنش 75درصد باشد چه مقدار پتاسیم باید بامقدار اضافی آّب واکنش دهیم تا  3/36لیتر گاز هیدروژن در شرایط  STPبه
دست آید؟)(K=39
 .122خود را بیازمایید ص 33

کیسه های هوا
 .123الف)تولید گاز در کیسه های هوا ی خود روها با یک واکنش شیمیایی صورت می گیرد .کامل کنید(موازنه کنید و حالت آنها رابنویسید):
NaN3 → …….+ …….
ب)چه واکنش دیگری به پرشدن کیسه ها کمک می کند؟ چگونه؟
Na (s) + Fe2O3(s) → …….+ …….
ج)سدیم اکسید تولید شده نهایتا با جذب بخار آب و کربن دی اکسید هوا به چه ماده ای تبدیل می شود؟
…………… →Na2O + ………+ ……….
*د)معادله باال را از نظر خاصیت اسیدی وبازی توجیه کنید .آیا جوش شیرین یک ماده پایدار است؟
*ه)چگونه با آزمایشی رابت می کنید که  Na2Oاولیه موجود در یک ظرف به  NaHCO3تبدیل شده است یا نه؟
 .124خود را بیازمایید ص 36

افزایش کارآیی موتورها

شیمی  3فصل اول
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 .125خودرویی در هر ساعت  11/4کیلوگرم بنزین را می سوزاند:
 )aمعادله ی سوختن بنزین (فرمول بنزین را  C8H18درنظربگیرید) را بنویسید:
 )bبه چند لیتر  O2نیاز دارد؟(شرایطی که حجم مولی گازها  25 L/molباشد).
 )cبه چه حجمی ازهوا نیاز دارد؟(21درصد حجم هوا اکسیژن است)
 )dاگر مقدار هوای ورودی از این مقدار بیشتر باشد دما ی گازهای حاصل چه تغییری می کند؟چرا؟
 )eاگر مقدار هوای ورودی از این مقدارکمتر باشد دما ی گازهای حاصل چه تغییری می کند؟ چرا؟
 .126فکر کنید ص 37

تمرین های مروری فصل 1
 .127چند درصد وزنی (جرمی) کود شیمیایی آمونیم نیترات(مهمترین کود شیمیایی) را نیتروژن تشکیل می دهد؟
C3H5O9N3 → N2 + CO2 + H2O + O2

 .128از انفجار دو مول نیتروگیسیرین چند مول گاز تولید می شود؟

 .129در  3تن بوکسیت که دارا ی  %41ماده ی .Al2O3..H2Oاست ,چند گرم آلومینیم وجود دارد؟(بقیه ی آن آلومبنبم ندارد)
( .131ک)85از سوختن کامل  1/1مول اتان ....... ,لیتر اکسیژن درشرایط  STPمصرف و ........گرم آب تولید می شود.
( .131ک)85برای جذب  56لیتر گاز کربن دی اکسید در شرایط  STPبه چند مول لیتیم هیدروکسید نیاز است؟
 .132چند گرم متانول از واکنش  356 g COبا 65 g H 2
).(CO + 2H 2→ CH 3 OH

به دست می آید؟ اضافی و محدود کننده فراموش نشودwww.Riazi100.ir .
25.4

406.7

12.71

32.5

* .133از سیوختن کامل مقداری از یک هیدروکربن (که فقط شیامل هیدروژن وکربن است)  45گرم آب و 88گرم کربن دی اکسید به دست آمده
است.فرمول این هیدروکربن کدام است؟ )O=16

CO2=44 C=12 H=1

(
H2O=18
C2H6
CH4

C3H8

C4H8

 .134برای سوختن کامل 4/6میلی لیتراتانول (با فرمول C2H5OH ,جرم مولی  46وچگالی 1/8گرم بر میلی لیتر)به چند لیتر اکسیژن نیاز است؟(در
شرایطی که حجم گازها  25لیتربر مول باشد ( 1.5

4

6

9.2

 .135از تجزیه مقداری پتاسیم کلرات  1/49,گرم پتاسیم کلرید به دست آمده است.مقدار اکسیژن به دست آمده برحسب مول برابر است با.......
0.04
0.03
0.02
0.01
(KCl=74.5 KClO3=122.5
)O2=32

شیمی  3فصل اول
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ترکیب
1)
3)
5)

Fe + S →
NH3(g) + HCl(g) →
n C2H4 →

N2(g) + H2(g) →
NH3(g) + HBr(g) →
n H2C=CH-CH3 →

2)
4)
6)

تجزیه
7)

CaCO3

8)

MgCO3

9)

NaHCO3(s)

10)

(NH4)2Cr2O7 (s)

11)

KNO3

12)

NaNO3

13)

KClO3

14)

Al2(SO4)3

15)

CH3OH
سوختن

16)
18)
20)
22)

Mg(s) +O2(g) →
P4(s) +O2(g) →
C2H6(g) +O2(g) →
C2H5OH(g) +O2(g) →

17)
19)
21)
23)

Na(s) +O2(g) →
S(s) +O2(g) →
C2H2(g) +O2(g) →
H2S + O2 →
جابه جایی یگانه

24)
26)
28)
29)
31)

Al(s) + HCl(aq) →
Na + H2O →
Ba + H2O →
Cl2(g) + KBr(aq) →
Cl2(g) + KF(aq) →

25)
Sn(s) + HCl(aq) →
27) Li + H2O →
30)
32)

Cl2(g) + KI(aq) →
I2(g) + KBr(aq) →
جابه جایی دوگانه
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33)
35)
37)
39)
41)

NaOH(aq) + HCl(aq) →
NaOH(aq) + H2SO4(aq) →
NaOH(aq) + H3PO4(aq) →
KI(aq) + Pb(NO3)2(s)
NaOH(aq) + FeCl3(aq) →

34)
36)
38)
40)
42)

NaOH(aq) + HNO3(aq) →
Ca(OH)2(aq) + H2SO4(aq) →
Al(OH)3(aq) + H2SO4(aq) →
NaI(aq) + Pb(NO3)2(s)
KOH(aq) + Fe(NO3)3(aq) →
شناسایی

43) AgNO3 + NaCl →
45) AgNO3 + K2CrO4 →

44)

46) MnO2 + HCl →
47) Mg + SiCl4 →
48) CaCO3(s) + HCl(aq) →
50) Na2CO3(s) + HCl(aq) →

AgNO3 + KCl →

49) MgCO3(s) + HCl(aq) →
51) NaHCO3(s) + HCl(aq) →
فضایی

52) LiOH + CO2 →

53) Li2O2 + CO2 →
کیسه هوا

54) NaN3 →
56) Na2O + H2O + CO2 →

55) Fe2O3 + Na →

29تابستان-طاهرنژاد
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