
3شیمی 8
سطحیهاي سهمجموعه کتابهاي شیمیایی و استوکیومتريواکنش: 1فصل 

5427کد کتاب

ً       نسبتا  دشوار هايسؤال

.سوال پاسخ دهند3سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.دهندسوال پاسخ) 5یا (4سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند6سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

تر است؟ها بیشدهندهها از مجموع ضرایب واکنشي شیمیایی کدام دو واکنش زیر، پس از موازنه کردن، مجموع ضرایب فراوردهدر معادله- 1
Zn)آ AgNO Zn(NO ) Ag  3 3 Ba)ب2 H O Ba(OH) H  2 2 2

Fe)پ O H H O Fe  2 3 2 Ca(OH))ت2 H PO Ca (PO ) H O  2 3 4 3 4 2 2

آ و ب)4پ و ت) 3ب و پ)2آ و پ)1

xآلکان - 2 yC Hسوزد، بر این اساس ي زیر میطبق معادلهx y است و ضریب …برابر باO2 باشدمی…در این معادله برابر با.

x yC H (g) aO (g) CO (g) H O(g)  2 2 22 16 18

1 (20 ،252 (26 ،273 (20 ،274 (26 ،25

Kدر واکنش- 3 Cr O HCl KCl CrCl Cl H O    2 2 7 3 2 هـا بـا مجمـوع    دهنـده هـاي واکـنش  اختالف مجموع ضریب،موازنهبعد از ، 2
قدر است؟ها چههاي فراوردهضریب

1(12 (23 (34 (4

کدام مطلب درست است؟- 4

.دهدبریلیم تنها عنصر قلیایی است که با آب یا بخار آب داغ واکنش نمی)1

Pbبراي شناسایی یون) 2 2توان از محلول پتاسیم یدید استفاده کرد، نمی.

.استCHOHگلیکول و گلیسرین مربوط به یکتفاوت جرم اتیلن) 3

.شودکرومات ایجاد می) II(زرد رنگ سرب نیترات و پتاسیم کرومات، محلول) II(هاي سرب بر اثر مخلوط کردن محلول) 4

O)ها برابر است؟ ي زیر، تعداد اتمهاي برابر از کدام دو مادهدر جرم- 5 , H , S , C , N : g.mol )     116 1 32 12 14

H-بNO-آ S2پ-N2ت-CO

ب و پ) 4آ و ت) 3پ و ت) 2آ و ب) 1

2531726/07/93%61%69

3216724/08/92%59%65

2531726/07/92%42%59

3151125/11/92%18%56

2244010/11/93%44%49
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است؟نادرستکدام مطلب در مورد واکنش داده شده، - 6

.شودمحصول این واکنش براي تولید ریسمان استفاده می)1
.ي اولیه حالت گاز و فراورده حالت جامد دارددر این واکنش، ماده)2
.آیددست میي اولیه استفاده کنیم، تفلون بهاگر در واکنش فوق از تتراکلراتن به عنوان ماده) 3
.نوع واکنش تولید آمونیاك از گازهاي نیتروژن و هیدروژن یکسان استنوع این واکنش با )4

اطالعات موجود در کدام ردیف جدول زیر، درست است؟ - 7

)1(ردیف ) 1

)2(ردیف ) 2

)3(ردیف ) 3

)4(ردیف ) 4

هاي زیر رنگ رسوب مورد نظر  نادرست بیان شده است؟یک از عبارتدر کدام- 8

. شوداي ایجاد میکلرید رسوبی به رنگ قرمز قهوه(III)در اثر اضافه کردن محلول سدیم هیدروکسید به محلول آهن -آ

. شودنیترات رسوبی سفید رنگ تشکیل می(II)با افزودن محلول پتاسیم یدید به محلول سرب -ب

. شوداگر محلول پتاسیم کرومات را به محلول نقره نیترات قطره قطره اضافه کنیم رسوب زرد رنگی ته نشین می-پ

. شودهاي سدیم کلرید و نقره نیترات رسوبی سفید رنگ تولید میدن محلولدر اثر مخلوط کر-ت

ت-ب) 4پ-ب) 3پ-آ) 2ت-آ)1

کدام گزینه، درست است؟- 9

.آورنددست میاز واکنش متان با سالیسیلیک اسید بهراسالیسیالت متیل) 1

.دهنده به موادغذایی و دارویی کاربرد داردسالیسیلیک اسید، به عنوان طعم) 2

CHفرمول تجربی اتیلن گلیکول،) 3 O3است.

C،)پروپانول-2(فرمول مولکولی پروپیل الکل) 4 H OH3 .است7

2531726/07/92%23%46

3666009/08/93%11%46

توضیحاتي واکنشمعادلهشماره ردیف
1KMnO (s) K MnO (s) MnO (g) O (g)  4 2 4 2 .نوع واکنش تجزیه است22
2Fe(s) S(s) Fe S (s)  2 32 .نوع واکنش ترکیب است3
3nnC H (g) (C H ) (s)3 6 3 تولید ریسمان استفاده از فراورده، براي 6

.شودمی
4FeCl (aq) NaOH(aq) Fe(OH) (s) NaCl(aq)  3 33 استفاده Naبراي شناسایی یون3

.شودمی

2366707/01/94%31%42

3151125/11/92%13%41
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کدام گزینه درست است؟ي آمونیوم دي کرومات،با توجه به واکنش تجزیه-10

. شوددر این واکنش گاز اکسیژن تولید می)1

.است4ها پس از موازنه، مجموع ضرایب فراورده)2

NH)ي اولیه یعنیماده) 3 ) Cr O4 2 2 Crي جامد تولید شده یعنیسبز رنگ است ولی ماده7 O2 .نارنجی رنگ است3

. ي جامد تولید شده در آب نامحلول استشود، اما مادهي اولیه به خوبی در آب حل میماده)4

موجود در یک محلول استفاده کرد ؟) II(نقره و سرب توان به منظور شناسایی و تشخیص هر دو یونکدام آنیون میاز-11

کلرید ) 4کلرات  ) 3نیترات   ) 2کرومات     ) 1

کدام گزینه .پیوندد، واکنش میان سدیم اکسید و کربن دي اکسید و بخار آب استي هواي خودروها به وقوع میهایی که در کیسهیکی از واکنش-12

است؟نادرستدر مورد این واکنش 

.شودمیخطر مول جامد بی2این واکنش منجر به تولید ) 1

.دست آمده استاکسید، به) III(و آهنNa(s)کار رفته در این واکنش از واکنش سدیم اکسید به) 2

.برددرجه باال می100طور ناگهانی دما را تا بیش از این واکنش به) 3

. کندسدیم اکسید بر اثر مجاورت با کربن دي اکسید و رطوبت هوا، سدیم هیدروژن کربنات تولید می) 4

…دهند و را نشان می…و …به ترتیب ساختار ) 2(و ) 1(توان دریافت که شکل هاي زیر میبا توجه به شکل-13

NHو HCl(g)ها نیز از نوع واکنش بیني آنواکنش تهیه-پروپنپلی-اتنپلی) 1 (g)3است.

.شودریسمان استفاده میاز پلی پروپن براي تولید -اتنپلی-پروپنپلی) 2

.ها نیز از نوع واکنش باریم با آب استي آنواکنش تهیه-پروپنپلی-اتنپلی) 3

.ي تفلون استها نیز از نوع واکنش تهیهي آنواکنش تهیه-اتنپلی-پروپنپلی) 4

NOزیر براي توصیف واکنشعبارتکدام-14 (g) H O(l) HNO (aq) NO(g)  2 2 33 درست است؟ 2

Hمول2با NO2مول5/4از واکنش )1 O2 ،5/2آیدمول فراورده به دست می .

. آیدبه دست میNO(g)مول2دهنده، مول واکنش4از واکنش ) 2

Hبا مقدار کافیNO2مول9از واکنش ) 3 O2 ،L2/67 گازNO در شرایطSTPآیدبه دست می .

Hمول3در صورتی که ) 4 O2 مول9وNO2را با هم واکنش دهیم، مقدارNO2اضافی است .

2531711/11/92%27%40

1159325/07/93%20%39

1784407/01/93%26%37

1842610/08/92%21%36

2366707/01/94%30%34
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5427د کتابک

کدام مطلب درست است؟-15

Naمــول یــون02/0هــاي موجــود در تعــداد الکتــرون)1
ــر11 براب

/  231 2044 .الکترون است10
22/هاي مساوي از گازهاي مختلف همیشه مطابق قانون آووگادرو تعداد مول) 2 .لیتر حجم دارند4
Hتوسطي سدیم آزید سدیم تولید شده از تجزیه) 3 O(g)2وCO (g)2شودبه سدیم هیدروژن کربنات تبدیل می.
.کند، برابر استنسبت مولی سوخت به اکسیژن به هنگام روشن کردن خودرو با زمانی که خودرو در جا کار می) 4

شود؟جایی دوگانه انجام نمیدر کدام گزینه واکنش جابه-16

1 (NaOH(aq) HCl(aq) NaCl(aq) H O(l)   2

2(AgNO (aq) NaCl(aq) AgCl(s) NaNO (aq)  3 3

3 (NaCl(aq) KNO (aq) NaNO (aq) KCl(aq)  3 3

4 (Fe(NO ) (aq) NaOH(aq) Fe(OH) (s) NaNO (aq)  3 3 3 33 3
رو پس از موازنه درست است؟واکنش روبهيدربارهمطلبکدام -17

CH NHNH (l) N O (g) CO (g) H O(l) N (g)   3 2 2 4 2 2 2

Hنسبت ضریب مولی)1 O2بهCH NHNH3 1برابر2
.است3

CHمول2در صورت مصرف ) 2 NHNH3 .شودي گازي تولید میمول فرآورده5/6، مقدار 2
Hبوده و ضریب مولی23ها برابر مجموع ضرایب مولی فرآورده) 3 O2تر استها بیشنسبت به دیگر گونه.
Nمول5/2به ازاي مصرف ) 4 O2 .شوددر شرایط استاندارد تولید میCO2لیتر گاز48/4مقدار 4

کدام مطلب صحیح است؟-18

.از نوع ترکیب هستندواکنش سدیم با آبهاي بسپارش و واکنش) 1
.شودتر از لیتیم هیدروکسید استفاده میفضاپیماها بیشي هواي داخل براي تصفیه) 2
.شوداي از اکسید تشکیل میي سادهبر اثر تماس مستقیم پتاسیم با هوا، روي سطح آن الیه) 3
طـور جداگانـه طـی یـک واکـنش      نیترات هـر یـک بـه   ) II(هاي نقره نیترات و سرب محلول) 4

.نمایندوب میجایی دوگانه با پتاسیم کرومات تولید رسجابه
H)ماده بیش تر است؟  نمونهها در کدام شمار مول-19 ,C ,O ,Na ,Cl / : g.mol )     11 12 16 23 35 5

گرم سدیم کلرید 34/2) 2گرم فلز سدیم 38/1) 1
STPلیتر گاز هیدروژن در شرایط g.L184/24 (56/0لیتر گاز کلر با چگالی2) 3

Na)است؟ نادرستکدام گزینه -20 ,N :g.mol )  123 14

. باشدتر از درصد جرمی نیتروژن در سدیم آزید میدرصد جرمی سدیم در سدیم نیترید بیش) 1
. کنندتري را تولید میدر هر واکنش سنتز یا ترکیب دو یا چند عنصر بر هم اثر کرده و ترکیب پیچیده) 2
.پردازدارتباط کمی میان مواد شرکت کننده در واکنش میها و استوکیومتري به بررسی نسبت مقدار عنصرها در ترکیب) 3
/مول سدیم سیانید شامل001/0) 4  19180 66 . اتم است10

2465305/02/93%13%34

1673426/02/93%11%32

1784407/01/93%16%32

2736611/11/92%17%32

2723022/07/90%19%31

2548707/09/93%9%30
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C)مطلب صحیح است؟کدام-21 , H , O , He ,Cu : g.mol )     112 1 16 4 64

Cuدرصد جرمی مس در) 1 O2دو برابر درصد جرمی مس در ،CuOاست.

.لیتر حجم دارد4/22ي گازها در شرایط معین دما و فشار، طبق قانون آووگادرو یک مول از همه) 2

. در شرایط معین از دما و فشار، یک گرم گاز هیدروژن، دو برابر یک گرم گاز هلیم حجم دارد) 3

. گرم است15تفاوت جرم مولی متیل سالیسیالت با جرم مولی سالیسیلیک اسید، ) 4

کدام مطلب درست است؟ -22

. شودهاي سفید و زرد رنگ تولید میسدیم کلرید و محلول پتاسیم کرومات، به ترتیب رسوببا افزودن محلول داراي کاتیون نقره به محلول) 1

.  شودکلرید، رسوب قرمز آجري تولید می(III)در محلولی که یون سدیم وجود دارد، با افزودن محلول آهن ) 2

. توان از محلول سدیم یدید استفاده کردنیترات می(II)براي تشخیص محلول پتاسیم نیترات از محلول سرب ) 3

PbIهايرسوب) 4 (s)2وPbCrO (s)4به ترتیب زرد و آجري رنگ هستند.

H)عبارت کدام گزینه درست است؟-23 , P , S , O , Fe : g.mol )     11 31 32 16 56

/گرم آهن،میلی56در ) 1  236 022 . اتم آهن وجود دارد10
. جرم مولی فسفریک اسید و سولفوریک اسید یکسان است) 2
HوPH3هايدر یک مول از ترکیب) 3 S2ها یکسان است، تعداد اتم .
.هاي نیتروژن استهاي اکسیژن دو برابر تعداد اتماکسید، تعداد اتم(II)در نیتروژن ) 4

تر است؟ ها در کدام نمونه ماده بیششمار اتم-24

مول گاز کریپتون 5/0) 2مول گاز اکسیژن3/0) 1
      مول ید جامدO34 (5/0مول گاز4/0) 3

(.دارنـد ... و جـرم  ... ، چگـالی  ... نیتروژن مونواکسید و پروپان در دمـا و فشـار یکسـان، تعـداد مـول     اکسید، ديلیتر از گازهاي کربن دي25-10
C ,O ,N ,H :g.mol    112 16 14 1(

یکسان-یکسان-یکسان) 2یکسان-متفاوت-یکسان)1
متفاوت-متفاوت-یکسان) 4متفاوت-یکسان-متفاوت) 3

2/اکسید مس به جرمبا اکسیژن ترکیب شده و ً کامالً مس يگرمی مس در اختیار داریم، این نمونه56/2يیک نمونه-26 کند، گرم را تولید می88
Cu)فرمول تجربی این ترکیب کدام است؟ g.mol ,O g.mol )  1 164 16

1(CuO2(CuO2

3(Cu O24(Cu O2 2

3666009/08/93%9%29

1159325/07/93%12%29

1159325/07/93%16%28

1159325/07/93%20%28

2465305/02/93%6%28

3216724/08/92%15%27



13
هاي شیمیایی و استوکیومتريواکنش: 1فصل 

3شیمی 
سطحیهاي سهمجموعه کتاب

5427د کتابک

…تر است؛ زیرا ي هواي درون فضاپیما مناسببراي تصفیه…از دو واکنش زیر، واکنش -27

Li O (aq) CO (g) Li CO (aq) O (g)  2 2 2 2 3 22 2 آ(2
LiOH(aq) CO (g) Li CO (aq) H O(l)  2 2 3 ب(22

.شودي هواي درون فضاپیما میبخار آب تولید شده باعث تصفیه-» ب«) 1
. کندخطر تبدیل میموجود در فضاپیما را به موادي بیCO2سمی است و LiOH-» ب«) 2
.شود، کمبود این گاز در فضاپیما جبران میCO2با تولید گاز اکسیژن عالوه بر مصرف-»آ«) 3
.کندجلوگیري میدر فضاپیماCO2از زیاد تولید شدن -» آ«) 4

هاي داده شده، درست است؟ي واکنشکدام مطلب درباره-28

CH OH(g) CO(g) A 3: 1(واکنش (
Na H O NaOH B  2: 2(واکنش(

.جایی دوگانه است، جابه)2(، تجزیه و واکنش )1(واکنش ) 1
.، گازي هستند)2(هاي واکنش ، تجزیه و فراورده)1(واکنش ) 2
3 (AمولکولH O2 وBمولکولH2گازي هستند.
4 (A وBمولکول ،H2 و واکنش)جایی یگانه است، جابه)2.

C)است؟نادرستکدام عبارت -29 , O , H g.mol )   112 16 1

CH)گرم استیک اسید15) 1 COOH)3 شامل ،/  231 5275 .عدد مولکول است10
.شودطور طبیعی در پوست درخت بید، یافت میآسپرین به) 2
.گیردها، بر حسب مول مورد بحث و بررسی قرار میواکنشاستوکیومتري ) 3
.گرم متان برابر است48ها در گرم آب با شمار اتم90ها در شمار اتم) 4

بوده و …گیرد و مجموع ضرایب مواد در آن، پس از موازنه برابر ي آن نوشته شده انجام میي موازنه نشدهبه همان صورتی که معادله…واکنش -30

…نوع این واکنش مانند 

1(Fe(s) O (g) Fe O (s) 2 2 . ، واکنش اتین با اکسیژن است6، 3

2(Cl (g) KBr(aq) KCl(aq) Br (aq)  2 . ، واکنش بریلیم با آب است6، 2

3(ZnBr (aq) AgNO (aq) AgBr(aq) Zn(NO ) (aq)  2 3 3 . استNaClباAgNO3، واکنش6، 2

4(Pb(NO ) (aq) KI(aq) PbI (s) KNO (aq)  3 2 2 .استNaOHباHCl، واکنش6، 3

Aي شروع واکنش گازي مربوط به لحظهشدهاگر شکل داده -31 B D 3 2 /باشد و هر ذره را معادل4 mol0 ي دهندهدر نظر بگیریم، واکنش5
.)ها را از راست به چپ بخوانیدگزینه(گردد؟ تولید میDماند و چند مول ي اضافی باقی میمحدود کننده کدام است؟ چند مول از ماده

1 (B ،2 ،4
2 (A،1 ،6
3 (A ،1 ،8
4 (B ،2 ،6

3335812/07/92%20%27

3335812/07/92%17%27

1842610/08/92%10%26

1842610/08/92%10%26

2736611/11/92%17%26



3شیمی 14
سطحیهاي سهمجموعه کتابهاي شیمیایی و استوکیومتريواکنش: 1فصل 

5427کد کتاب

سیلیسـیم تولیـدي در   جـرم  . گرم فلز منیزیم خالص را به دو قسمت مساوي تقسیم کرده و در دو واکنش زیر به طور کامل مصرف کردیم32-6/3

Mg)گاز هیدروژن تولیدي در واکنش دوم است؟جرمواکنش اول چند برابر  ,Si ,H :g.mol )   124 28 1
Mg(s) SiCl (l) MgCl (s) Si(s)  4 2

Mg(s) HCl(aq) MgCl (aq) H (g)  2 2

1 (8/32 (93 (74 (1/4
نسـبت  ... و در واکـنش  ... ي متـانول  ي تجزیهي موازنه شدهي سوختن اتانول در مقایسه با معادلهي موازنه شدهضرایب مواد در معادلهمجموع -33

.است... ها برابر ها به واکنش دهندهمجموع ضریب مولی فراورده

1-متانولتجزیه-تربیش) 1
5-سوختن اتانول-تربیش) 32

4

3-متانولتجزیه-ترکم) 3
3-سوختن اتانول-ترکم) 44

2
C)است؟ نادرستبا توجه به ساختارهاي زیر کدام مطلب -34 , H , O : g.mol )   112 1 16

. مول اکسیژن وجود دارد4مول هیدروژن و 8مول کربن، C ،9ي در یک مول از ماده) 1
. آیدبا متانول به دست میBشود و از واکنش ماده به عنوان طعم دهنده مواد غذایی استفاده میAماده ) 2
. آیدبه دست میCوارد واکنش کنیم، ماده Bبا ماده HClاگر الکل چوب را در حضور ) 3
. دهددرصد از جرم آن را اکسیژن تشکیل می56/35را کربن و حدود Cدرصد از جرم ماده 60) 4

است؟نادرستکدام مطلب-35

Cسالیسیالت ترکیبی به فرمولمتیل) 1 H O8 8 .دهنده به مواد غذایی و دارویی کاربرد دارداست که به عنوان طعم3
.سدیم آزید الزم استمولSTP( ،2در شرایط (لیتر 2/67ي هواي خودرو با حجم براي پر کردن یک کیسه) 2
.کنندسیلیسیم خالص را از واکنش سیلیسیم تتراکلرید محلول و منیزیم بسیار خالص تهیه می) 3
.ي محدود کننده استدهندهکند، بنزین واکنشهنگام روشن کردن خودرو، اکسیژن و هنگامی که خودرو با سرعت معمولی حرکت می) 4

. است54/0و 55/0، 6/1، 7/2، 8/3ترتیب از راست به چپ، هاي کربن، هیدروژن، اکسیژن، گوگرد و نیتروژن موجود در ساخارین بهتعداد مول-36

ــاخارین   ــولی س ــرم مولک ــیg.mol1183ج ــدم ــه   . باش ــولی آن ب ــول مولک ــی و فرم ــول تجرب ــپ   فرم ــه چ ــت ب ــب از راس ــت…و …ترتی . اس

(H ،C ،N ،O ،S : g.mol )     11 12 14 16 32

1(C H N O S Cو H NO S14 10 2 3 7 5 32(C H N O S Cو H N O S10 16 4 6 2 5 8 2 3

3(C H N O S Cو H N O S5 8 2 3 5 8 2 34(C H NO S Cو H NO S7 5 3 7 5 3

2548707/09/93%20%25

3666009/08/93%19%24

2244010/11/93%15%24

2736611/11/92%11%24

2736611/11/92%18%23
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هاي شیمیایی و استوکیومتريواکنش: 1فصل 

3شیمی 
سطحیهاي سهمجموعه کتاب

5427د کتابک

است ؟نادرستهاي زیر یک از عبارتکدام-37

.شودمول گاز می5/0مول کلسیم کربنات باعث تولید 5/0ي تجزیه) 1

.شودمول گاز تولید می5مول اتین، 2از سوختن کامل ) 2

.شدپتاسیم با آب باعث تولید یک مول گاز خواهد مول2واکنش ) 3

. آیدمول بخار آب به دست می2مول پروپان، 5/0از سوختن کامل ) 4

.) درصد است75بازده درصدي واکنش (توان تهیه کرد؟ سالیسیالت میگرم سالیسیلیک اسید با مقدار کافی متانول، چند گرم متیل9/6از واکنش -38

)C H O : g.mol1
7 6 3 Cو 138 H O : g.mol1

8 8 3 152 (

1(6/72 (1/103 (5/284 (7/5

دهد، با توجه به آن کدام مطلب درست است؟هاي سدیم سولفات و باریم کلرید را نشان میرو واکنش بین محلولشکل روبه-39

.شود، یکسان استآهن استفاده میواکنش ترمیت که براي جوش دادن خطوط راهشده در ظرف با نوع نوع واکنش انجام) 1

.کلرید و محلول سدیم هیدروکسید یکسان است) III(رنگ رسوب تولید شده با رنگ رسوب تولید شده در واکنش محلول آهن )2

.شودل فراورده تولید میمو5/22مول از باریم کلرید را با مقدار کافی سدیم سولفات واکنش دهیم، 5/7اگر )3

.ي محدود کننده استدهندهدر این واکنش ، همواره باریم کلرید، واکنش)4

بازده درصدي واکنش را (سنگ و بخارآب بسیار داغ، به چند کیلوگرم زغال سنگ خالص نیاز است؟ کیلوگرم متان از واکنش بین زغال6براي تهیه -40

C).) درصد در نظر بگیرید90 ,H ,O :g .mol )   112 1 16

1(52 (103 (204 (40

3666009/08/93%18%23

1784407/01/93%17%23

4468324/11/93%16%23

1784407/01/93%9%23
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هاي شیمیایی و استوکیومتريواکنش: 1فصل 

3شیمی 
سطحیهاي سهمجموعه کتاب

5427د کتابک

است ؟نادرستهاي زیر یک از عبارتکدام-37

.شودمول گاز می5/0مول کلسیم کربنات باعث تولید 5/0ي تجزیه) 1

.شودمول گاز تولید می5مول اتین، 2از سوختن کامل ) 2

.شدپتاسیم با آب باعث تولید یک مول گاز خواهد مول2واکنش ) 3

. آیدمول بخار آب به دست می2مول پروپان، 5/0از سوختن کامل ) 4

.) درصد است75بازده درصدي واکنش (توان تهیه کرد؟ سالیسیالت میگرم سالیسیلیک اسید با مقدار کافی متانول، چند گرم متیل9/6از واکنش -38

)C H O : g.mol1
7 6 3 Cو 138 H O : g.mol1

8 8 3 152 (

1(6/72 (1/103 (5/284 (7/5

دهد، با توجه به آن کدام مطلب درست است؟هاي سدیم سولفات و باریم کلرید را نشان میرو واکنش بین محلولشکل روبه-39

.شود، یکسان استآهن استفاده میواکنش ترمیت که براي جوش دادن خطوط راهشده در ظرف با نوع نوع واکنش انجام) 1

.کلرید و محلول سدیم هیدروکسید یکسان است) III(رنگ رسوب تولید شده با رنگ رسوب تولید شده در واکنش محلول آهن )2

.شودل فراورده تولید میمو5/22مول از باریم کلرید را با مقدار کافی سدیم سولفات واکنش دهیم، 5/7اگر )3

.ي محدود کننده استدهندهدر این واکنش ، همواره باریم کلرید، واکنش)4

بازده درصدي واکنش را (سنگ و بخارآب بسیار داغ، به چند کیلوگرم زغال سنگ خالص نیاز است؟ کیلوگرم متان از واکنش بین زغال6براي تهیه -40

C).) درصد در نظر بگیرید90 ,H ,O :g .mol )   112 1 16

1(52 (103 (204 (40

3666009/08/93%18%23

1784407/01/93%17%23

4468324/11/93%16%23

1784407/01/93%9%23
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هاي شیمیایی و استوکیومتريواکنش: 1فصل 

3شیمی 
سطحیهاي سهمجموعه کتاب

5427د کتابک

است ؟نادرستهاي زیر یک از عبارتکدام-37

.شودمول گاز می5/0مول کلسیم کربنات باعث تولید 5/0ي تجزیه) 1

.شودمول گاز تولید می5مول اتین، 2از سوختن کامل ) 2

.شدپتاسیم با آب باعث تولید یک مول گاز خواهد مول2واکنش ) 3

. آیدمول بخار آب به دست می2مول پروپان، 5/0از سوختن کامل ) 4

.) درصد است75بازده درصدي واکنش (توان تهیه کرد؟ سالیسیالت میگرم سالیسیلیک اسید با مقدار کافی متانول، چند گرم متیل9/6از واکنش -38

)C H O : g.mol1
7 6 3 Cو 138 H O : g.mol1

8 8 3 152 (

1(6/72 (1/103 (5/284 (7/5

دهد، با توجه به آن کدام مطلب درست است؟هاي سدیم سولفات و باریم کلرید را نشان میرو واکنش بین محلولشکل روبه-39

.شود، یکسان استآهن استفاده میواکنش ترمیت که براي جوش دادن خطوط راهشده در ظرف با نوع نوع واکنش انجام) 1

.کلرید و محلول سدیم هیدروکسید یکسان است) III(رنگ رسوب تولید شده با رنگ رسوب تولید شده در واکنش محلول آهن )2

.شودل فراورده تولید میمو5/22مول از باریم کلرید را با مقدار کافی سدیم سولفات واکنش دهیم، 5/7اگر )3

.ي محدود کننده استدهندهدر این واکنش ، همواره باریم کلرید، واکنش)4

بازده درصدي واکنش را (سنگ و بخارآب بسیار داغ، به چند کیلوگرم زغال سنگ خالص نیاز است؟ کیلوگرم متان از واکنش بین زغال6براي تهیه -40

C).) درصد در نظر بگیرید90 ,H ,O :g .mol )   112 1 16

1(52 (103 (204 (40

3666009/08/93%18%23

1784407/01/93%17%23

4468324/11/93%16%23

1784407/01/93%9%23



3شیمی 16
سطحیهاي سهمجموعه کتاباستوکیومتريهاي شمیایی و واکنش:1فصل 

5427کد کتاب

دشوار هايسؤال

.سوال پاسخ دهند2سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند) 4یا (3سوال به 10از هر 6250تا 5500ترازهاي آموزان انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند5سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

دهیم و گاز هیدروژن حاصـل از آن را از روي  را با مقدار اضافی هیدروکلریک اسید واکنش میAlگرم فلز4/5هاي زیر، با توجه به واکنش-41

Alآید؟دست میدهیم، چند گرم فلز مس بهعبور می(CuO)سیدکا(II)مقدار زیادي مس g.mol ) Cu)و 127 g.mol 164

Al(s) HCl(aq) H (g) AlCl (s)  2 32 6 3 2
H (g) CuO(s) Cu(s) H O(g)  2 2

1 (3/02 (4/63 (53/84 (2/19

KNOي واکنش در معادله-42 C K CO CO N   3 2 3 2 24 5 2 3 /به ازاي تولید2  253 011 مولکول نیتروژن، چند گرم کربن مصرف 10

C)شود؟می g.mol ) 112

1(2402(15003(1504(2400
باشـد، فرمـول   Bجرمی مربـوط بـه  % 50وAجرمی این ترکیب مربوط به%10موجود است، اگر CوA،Bترکیبی متشکل از سه عنصر-43

.)باشندمیAبرابر جرم مولی4و 5/2ترتیب بهCوBجرم مولی(تجربی این ترکیب کدام است؟ 

1(AB C2 22(A B C2 23(ABC4(AB C2

در فرمول تجربی آن، به ترتیب از راست به . درصد اکسیژن است1/29درصد هیدروژن و 45/5درصد کربن، 45/65ترکیب آلی داراي یک-44
. است... هاي هیدروژن به اکسیژن برابر و نسبت شمار اتم... هاي کربن به اکسیژن برابر چپ  نسبت شمار اتم

(C , H , O : g.mol )   112 1 16

1 (3-42 (3-23 (2-34 (3-3

gبـا چگـالی   SO3چنـد لیتـر گـاز    ،%80گـرم آلـومینیم سـولفات بـا درصـد خلـوص       84/6از حرارت دادن -45
/

L
1 شـود؟  حاصـل مـی  69

(Al ,S ,O : g.mol )   127 32 16

1 (2/12 (27/23 (6/34 (8/4

3216724/08/92%15%21

3113922/09/92%18%21

3264808/09/92%14%20

1159325/07/93%16%20

1784407/01/93%12%19

3شیمی 16
سطحیهاي سهمجموعه کتاباستوکیومتريهاي شمیایی و واکنش:1فصل 

5427کد کتاب

دشوار هايسؤال

.سوال پاسخ دهند2سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند) 4یا (3سوال به 10از هر 6250تا 5500ترازهاي آموزان انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند5سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

دهیم و گاز هیدروژن حاصـل از آن را از روي  را با مقدار اضافی هیدروکلریک اسید واکنش میAlگرم فلز4/5هاي زیر، با توجه به واکنش-41

Alآید؟دست میدهیم، چند گرم فلز مس بهعبور می(CuO)سیدکا(II)مقدار زیادي مس g.mol ) Cu)و 127 g.mol 164

Al(s) HCl(aq) H (g) AlCl (s)  2 32 6 3 2
H (g) CuO(s) Cu(s) H O(g)  2 2

1 (3/02 (4/63 (53/84 (2/19

KNOي واکنش در معادله-42 C K CO CO N   3 2 3 2 24 5 2 3 /به ازاي تولید2  253 011 مولکول نیتروژن، چند گرم کربن مصرف 10

C)شود؟می g.mol ) 112

1(2402(15003(1504(2400
باشـد، فرمـول   Bجرمی مربـوط بـه  % 50وAجرمی این ترکیب مربوط به%10موجود است، اگر CوA،Bترکیبی متشکل از سه عنصر-43

.)باشندمیAبرابر جرم مولی4و 5/2ترتیب بهCوBجرم مولی(تجربی این ترکیب کدام است؟ 

1(AB C2 22(A B C2 23(ABC4(AB C2

در فرمول تجربی آن، به ترتیب از راست به . درصد اکسیژن است1/29درصد هیدروژن و 45/5درصد کربن، 45/65ترکیب آلی داراي یک-44
. است... هاي هیدروژن به اکسیژن برابر و نسبت شمار اتم... هاي کربن به اکسیژن برابر چپ  نسبت شمار اتم

(C , H , O : g.mol )   112 1 16

1 (3-42 (3-23 (2-34 (3-3

gبـا چگـالی   SO3چنـد لیتـر گـاز    ،%80گـرم آلـومینیم سـولفات بـا درصـد خلـوص       84/6از حرارت دادن -45
/

L
1 شـود؟  حاصـل مـی  69

(Al ,S ,O : g.mol )   127 32 16

1 (2/12 (27/23 (6/34 (8/4

3216724/08/92%15%21

3113922/09/92%18%21

3264808/09/92%14%20

1159325/07/93%16%20

1784407/01/93%12%19

3شیمی 16
سطحیهاي سهمجموعه کتاباستوکیومتريهاي شمیایی و واکنش:1فصل 

5427کد کتاب

دشوار هايسؤال

.سوال پاسخ دهند2سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند) 4یا (3سوال به 10از هر 6250تا 5500ترازهاي آموزان انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند5سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

دهیم و گاز هیدروژن حاصـل از آن را از روي  را با مقدار اضافی هیدروکلریک اسید واکنش میAlگرم فلز4/5هاي زیر، با توجه به واکنش-41

Alآید؟دست میدهیم، چند گرم فلز مس بهعبور می(CuO)سیدکا(II)مقدار زیادي مس g.mol ) Cu)و 127 g.mol 164

Al(s) HCl(aq) H (g) AlCl (s)  2 32 6 3 2
H (g) CuO(s) Cu(s) H O(g)  2 2

1 (3/02 (4/63 (53/84 (2/19

KNOي واکنش در معادله-42 C K CO CO N   3 2 3 2 24 5 2 3 /به ازاي تولید2  253 011 مولکول نیتروژن، چند گرم کربن مصرف 10

C)شود؟می g.mol ) 112

1(2402(15003(1504(2400
باشـد، فرمـول   Bجرمی مربـوط بـه  % 50وAجرمی این ترکیب مربوط به%10موجود است، اگر CوA،Bترکیبی متشکل از سه عنصر-43

.)باشندمیAبرابر جرم مولی4و 5/2ترتیب بهCوBجرم مولی(تجربی این ترکیب کدام است؟ 

1(AB C2 22(A B C2 23(ABC4(AB C2

در فرمول تجربی آن، به ترتیب از راست به . درصد اکسیژن است1/29درصد هیدروژن و 45/5درصد کربن، 45/65ترکیب آلی داراي یک-44
. است... هاي هیدروژن به اکسیژن برابر و نسبت شمار اتم... هاي کربن به اکسیژن برابر چپ  نسبت شمار اتم

(C , H , O : g.mol )   112 1 16

1 (3-42 (3-23 (2-34 (3-3

gبـا چگـالی   SO3چنـد لیتـر گـاز    ،%80گـرم آلـومینیم سـولفات بـا درصـد خلـوص       84/6از حرارت دادن -45
/

L
1 شـود؟  حاصـل مـی  69

(Al ,S ,O : g.mol )   127 32 16

1 (2/12 (27/23 (6/34 (8/4

3216724/08/92%15%21

3113922/09/92%18%21

3264808/09/92%14%20

1159325/07/93%16%20

1784407/01/93%12%19
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هاي شیمیایی و استوکیومتريواکنش: 1فصل 

3شیمی 
سطحیهاي سهمجموعه کتاب

5427کد کتاب

اسید بـر  (شود؟ درصد با نیتریک اسید کافی، چند مول سدیم نیترات تشکیل می80گرم سدیم هیدروژن کربنات با خلوص 1/2از واکنش -46

H)). ناخالصی اثر ندارد ,C ,O ,Na : g.mol )    11 12 16 23

1 (2/02 (5/03 (02/04 (05/0

.)گرم فرض کنید001/0جرم قطره را . (شوداتم ایجاد می... ي آن حدوداً اگر یک قطره آب در دماي خیلی باال کامالً تجزیه شود، از تجزیه-47

(H ,O :g.mol )  11 16

1(/  211 0036 102 (/  201 0036 103(/  213 345 104(/  203 345 10

طور کامل انجام شوند، در شرایط ها بهکنیم تا واکنشرا در آب وارد میKمول عنصر 3و Ca، یک مول عنصر Beمول عنصر 2مخلوطی از -48
STPچند لیتر گاز ،H2شود؟ تولید می

1 (8/1002 (4/783 (564 (4/22
لیتر گاز اکسیژن تولید شود، میلیSTP ،672در صورتی که در شرایط . دهیمرا حرارت میCaCO3وKClO3ازg5/3اي به جرم نمونه-49

KClO)دهد؟ چند درصد از جرم نمونه اولیه را کلسیم کربنات تشکیل می / , CaCO : g.mol )  1
3 3122 5 100

1(702 (303 (204 (80
با خلوص ZnSکیلوگرم97/0گیرد، اگر روي حاصل از مورد استفاده قرار میZnSهاي زیر براي جداسازي روي از کانی روي سولفیدواکنش-50
برابـر  H2چگـالی گـاز  (شـود؟  در شـرایط آزمـایش تولیـد مـی    H2وارد واکنش کنیم، چند لیتر گـاز HClدرصد را با مقدار کافی محلول50

/ g.L10 )است08

(Zn ,S ,H : g.mol )   165 32 1ZnS O ZnO SO  2 22 3 2 2

ZnO C Zn CO  

1(5002 (1123 (2504 (125
گرم گاز اکسیژن در ظرفی سربسته وارد کنیم تا بر اثـر جرقـه بـا هـم واکـنش دهنـد،       2را در %80با خلوص فلزرويگرم گرد 125/8اگر -51

O)ماند؟ ي اضافی کدام است و چند گرم از آن باقی میدهندهواکنش g.mol ,Zn g.mol )  1 116 65

4/0-اکسیژن) 25/02-روي) 1

25/1-روي) 6/04-اکسیژن) 3

1159325/07/93%15%19

3151125/11/92%8%19

2244010/11/93%10%18

2366707/01/94%12%17

3434828/01/94%11%17

3529909/12/92%17%17



3شیمی 18
سطحیهاي سهمجموعه کتاباستوکیومتريهاي شمیایی و واکنش:1فصل 

5427کد کتاب

باشد، بـه  % 80واکنش درصدي اگر بازده. ه استلیتر گاز تولید شد18در واکنش فلز منیزیم با سولفوریک اسید رقیق، در شرایط استاندارد -52

Mg)مصرف شده است؟% 72تقریب چند گرم منیزیم ناخالص با خلوص  g.mol ) 124

1 (43/212  (36/173 (15/424(48/33

Hgگرم یون004/0اگر هر کیلوگرم از یک نمونه آب فاضالب داراي -53 2
کلرید اضافی با یک تن از این نمونه آب، چند باشد، از واکنش سدیم2

Hgگرم رسوب  Cl2 Cl)؟درصد باشد90که بازده درصدي واکنش برابر آید، در صورتیبه دست می2 / ,Hg : g.mol )  135 5 200

1 (239/42 (71/43 (552/44 (23/5
ي محدودکننده و جرم ید حاصل گرم پتاسیم یدید محلول وارد شد، واکنش دهنده3/8لیتر گاز کلر در محلولی شامل STP ،7/0در شرایط -54

K).)فرض شود واکنش جانبی انجام نشده است( اند؟کدام , I : g.mol )  139 127

76/3-گاز کلر) 46/42-گاز کلر) 1
45/3-پتاسیم یدید) 35/64-پتاسیم یدید) 3

aA(g)هاي ترکیبی براي واکنش نمادینبر اساس قانون نسبت-55 bB(g) حروف : توجه (کدام گزینه در دما و فشار یکسان، درست است؟
.) کوچک ضرایب استوکیومتري و حروف بزرگ واکنش دهنده یا فراورده هستند

bگرم گاز واکنش دهنده،20با مصرف ) 1
a

.شودگرم گاز فراورده تولید می20

bمول گاز واکنش دهنده،20با مصرف ) 2
a

.شودگرم گاز فراورده تولید می20

bلیتر گاز واکنش دهنده،20با مصرف ) 3
a

.شودمول گاز فراورده تولید می20

bلیتر گاز واکنش دهنده،20با مصرف ) 4
a

.شودلیتر گاز فراورده تولید می20

1اگر جرم روي سولفید تولید شده . دهیم تا واکنش دهندهاي برابر از فلز روي و گوگرد را با هم حرارت میجرم-56
جرم مخلوط اولیه باشـد،  4

Zn)ً          بازده درصدي واکنش، تقریباً کدام است؟ , S :g.mol )  165 32

1(40%2 (5/33%3 (25%4 (5/16%
تر و چند گرم است؟  گرم نیتروگلیسرین خالص در واکنش زیر، جرم کدام فرآورده بیش27/2ي در تجزیه-57

C H (NO ) (l) CO (g) H O(g) O (g) N (g)   3 5 3 3 2 2 2 24 12 10 6

(H , C , N , O : g.mol )    11 12 14 16

1 (CO2-88/12گرم (H O2-8/1
3 (CO2-32/1  4گرم (H O2-01/1

4468324/11/93%11%17

4484222/12/93%9%17

3666009/08/93%10%17

3666009/08/93%11%16

6427501/03/94%6%16

1159325/07/93%13%16
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هاي شیمیایی و استوکیومتريواکنش: 1فصل 

3شیمی 
سطحیهاي سهمجموعه کتاب

5427کد کتاب

شود؟ ي فرآورده تولید میً             مول فسفریک اسید با مقدار کافی محلول کلسیم هیدروکسید، مجموعاً چند مول ماده05/0در واکنش کامل -58

1 (125/02 (1/03 (150/04 (175/0

/ِِ جرمِِ-59  226 022 /برابر جرم7/2مولکول از کدام ترکیب تقریبا 10  226 022 مولکول آمونیاك است؟10

(H , N , O , P : g.mol )    11 14 16 31

1 (N O22 (PH33 (NO24 (H PO3 4

smترین الکترون اتم آن داراي اعداد کوانتومیطوري که بیرونییکی از عناصر جدول زیر باشد، بهAاگر عنصر -60  
1
2 ،l  وn  باشد؛ 3

آید؟دست میبهAگرم از هیدروکسید آن با مقدار کافی از محلول سولفوریک اسید، حدوداً چند گرم سولفات 1از واکنش

(H ,O ,S :g.mol )   11 16 32

1(75/1

2 (06/2

3 (78/1

4 (83/1

. هرگاه سدیم کربنات جامد و سیتریک اسید جامد را در هاون چینی بساییم و به خوبی مخلوط کنیم، واکنش زیر به آرامی انجام خواهد شد-61
ها به طـور  واکنش دهنده(بوده است؟ ند گرم گرم کاهش جرم مشاهده شود، جرم سیتریک اسید در آغاز واکنش چ7/7واکنش،پس از پایاناگر 

C).)کامل مصرف شده اند , O , H : g.mol )   112 16 1

Na CO (s) C H O (s) NaC H O (s) CO (g) H O(l)   2 22 3 6 8 7 6 7 7 2 2

1(72/62 (91/93 (1/994 (2/67
(II)گرم از نمک کبالـت 3/11هاي کلر موجود در با تعداد اتم%98هاي اکسیژن موجود در چند گرم سولفوریک اسید با خلوص تعداد اتم-62

Hبرابر است؟%40کلرات با خلوص  SO g.mol ) 1
2 4 Co(ClO)و98 ) 3 2 226

1 (12 (63 (5/124 (7/127
چگالی (شود؟ اکسید در هوا پراکنده میديتقریباً چند متر مکعب کربنSTP، در شرایط)ایزواکتان خالص(لیتر بنزین 40از سوختن کامل -63

C).) در نظر بگیرید و معادله موازنه نشده استg.L1800بنزین را ,H ,O : g.mol )   112 1 16
C H (g) O (g) CO (g) H O(g)  8 18 2 2 2

1(322 (6/783 (6/254 (3/50

1159325/07/93%12%16

1159325/07/93%15%15

3151125/11/92%9%15

4468324/11/93%12%14

3264808/09/92%8%14

3151125/11/92%6%13

Mg12Na11K19Ca20عنصر

g.mol)جرم اتمی  )124233940



3شیمی 20
سطحیهاي سهمجموعه کتاباستوکیومتريهاي شمیایی و واکنش:1فصل 

5427کد کتاب

باشد، چند لیتر اکسـیژن بـا   %92اکسید، در صورتی که بازده درصدي واکنش با کربن دي%80پراکسید با خلوص لیتیمگرم 30از واکنش -64

/چگالی g.L11 Li)شود؟حاصل می6 ,O :g.mol )  17 16

1 (6/92 (8/43 (64 (22/5
بـا  NO2لیتـر گـاز  10هاي موجود در ً                       تحت شرایط استاندارد، تقریباً چند برابر تعداد مولکولSO2لیتر گاز8/2هاي موجود در تعداد اتم-65

N)گرم بر لیتر است؟92/0چگالی  , O : g.mol )  114 16

1 (88/12 (54/03 (17/24 (63/0
اگر در پایان واکنش، در شرایط استاندارد . دهدواکنش میHClهاي زیر با مطابق واکنشMnO2وCaCO3گرمی شامل20ي یک نمونه-66
MnO)دهد؟ تشکیل میCaCO3لیتر گاز کلر تولید شود، چند درصد نمونه را36/3 g.mol ) 1

2 87
CaCO (s) HCl(aq) CaCl (aq) H O(l) CO (g)

MnO (s) HCl(aq) MnCl (aq) Cl (g) H O(l)

   

   
3 2 2 2

2 2 2 2

2
4 2

1 (25/652 (75/343(204 (80
فرمول آنیون تشکیل . است33/53و 20در یک ترکیب یونی متشکل از منیزیم، اکسیژن و گوگرد، درصد جرمی منیزیم و اکسیژن به ترتیب -67

S)ي آن کدام است؟ دهنده , O , Mg : g.mol )   132 16 24

1 (SO 2
32 (SO 2

43 (S O 2
2 34 (S O 2

4 6

گرم نیترات بدون آب آن فلز تشکیل شود، جـرم  4/7گرم از یک فلز قلیایی خاکی با مقدار کافی محلول نیتریک اسید، 2/1اگر در واکنش -68
H)اتمی این فلز چند گرم بر مول است؟   , N , O : g.mol )   11 14 16

HNO (aq) M(s) M(NO ) (aq) NO (g) H O(l)   3 3 2 2 24 2 2

1 (242 (403 (94 (88
درصد کلسیم باشد، فرمول آنیون این ترکیـب یـونی،   9/22درصد اکسیژن و 6/36درصد کلر، 5/40اگر یک ترکیب یونی از کلسیم داراي -69

O)کدام است؟  ,Cl / ,Ca : g.mol )   116 35 5 40

1(ClO
22(ClO

43(ClO
34(Cl O 2

2 2

KClOگرم پتاسیم کلرات خالص را مطابق واکنش 70-8/9 (s) KCl(s) O (g) 3 22 2 . دهیم تا تجزیه شوددر یک ظرف سر باز حرارت می3
ي گزارش، واکنش چند درصد پیشرفت داشته است؟در لحظه. گرم گزارش شده است88/7قبل از اتمام واکنش جرم مواد درون ظرف 

(K ,Cl / , O : g.mol )   139 35 5 16

1 (25%2 (50%3 (45%4 (75%

2736611/11/92%9%13

3666009/08/93%6%12

2733611/11/92%7%11

3666009/08/93%7%11

1159325/07/93%8%11

2736611/11/92%7%11

2736611/11/92%3%11
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5427کد کتاب

تردشوارهايسؤال

.سوال پاسخ دهند1سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند) 3یا (2سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند4سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

گرم آب تولید شده 18/0طور کامل تجزیه شوند، در پایان واکنش ایم تا بهگرم مخلوط سدیم کربنات و سدیم هیدروژن کربنات را گرما داده71-5

Na)درصد جرمی سدیم کربنات در مخلوط اولیه چقدر است؟ . است ,C ,O ,H :g.mol )    123 12 16 1

1 (8/162 (2/833 (6/334 (4/66

آن فلز ) بدون آب تبلور(گرم سولفات 1/7، با مقدار کافی محلول سولفوریک اسید، مقدار 1گرم هیدروکسید یک فلز اصلی گروه4اگر در واکنش -72

Sتشکیل شود، جرم اتمی این فلز، کدام است؟ g.mol ) O)و132 , H 16 1

1 (232 (393 (854 (132

در این فرایند . شودگرم کلسیم کربنات تولید می10حاصل از سوختن مقداري گاز اتین وارد محلول کلسیم اکسید کافی شود، CO2اگر گاز-73

Ca)درصد مورد نیاز است؟ 65چند گرم گاز اتین با خلوص  , C , O , H : g.mol )    140 12 16 1

1 (6/22 (2/03 (26/04 (2

پایانو دردهندواکنشهمباآمونیاكتولیدبرايداردحجملیتر8/156استانداردشرایطدرکههیدروژنونیتروژنگازدوازمخلوطیاگر-74

.) اسـت کننـده دهنـده محـدود  واکنشنیتروژن(شده است؟ تولیدآمونیاكگرمچندشود،لیتر112استاندارد شرایطدرموجودگازحجمواکنش

(N ,H : g.mol )  114 1

1 (342 (173 (514 (5/25

) .دهـد حجم هوا را اکسیژن تشکیل مـی %20(الزم است؟ STPگرم ایزو اوکتان خالص، چند لیتر هوا در شرایط 8/22براي سوختن کامل -75

(C ,H : g.mol )  112 1

1 (2802 (563 (1404 (112

2548707/09/93%6%10

3216724/08/92%7%10

1159325/07/93%7%10

3434828/01/94%4%10

1673426/02/93%6%9
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2548707/09/93%6%10

3216724/08/92%7%10
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تردشوارهايسؤال

.سوال پاسخ دهند1سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند) 3یا (2سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند4سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
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آن فلز ) بدون آب تبلور(گرم سولفات 1/7، با مقدار کافی محلول سولفوریک اسید، مقدار 1گرم هیدروکسید یک فلز اصلی گروه4اگر در واکنش -72

Sتشکیل شود، جرم اتمی این فلز، کدام است؟ g.mol ) O)و132 , H 16 1

1 (232 (393 (854 (132

در این فرایند . شودگرم کلسیم کربنات تولید می10حاصل از سوختن مقداري گاز اتین وارد محلول کلسیم اکسید کافی شود، CO2اگر گاز-73

Ca)درصد مورد نیاز است؟ 65چند گرم گاز اتین با خلوص  , C , O , H : g.mol )    140 12 16 1

1 (6/22 (2/03 (26/04 (2

پایانو دردهندواکنشهمباآمونیاكتولیدبرايداردحجملیتر8/156استانداردشرایطدرکههیدروژنونیتروژنگازدوازمخلوطیاگر-74

.) اسـت کننـده دهنـده محـدود  واکنشنیتروژن(شده است؟ تولیدآمونیاكگرمچندشود،لیتر112استاندارد شرایطدرموجودگازحجمواکنش

(N ,H : g.mol )  114 1

1 (342 (173 (514 (5/25

) .دهـد حجم هوا را اکسیژن تشکیل مـی %20(الزم است؟ STPگرم ایزو اوکتان خالص، چند لیتر هوا در شرایط 8/22براي سوختن کامل -75

(C ,H : g.mol )  112 1

1 (2802 (563 (1404 (112

2548707/09/93%6%10

3216724/08/92%7%10

1159325/07/93%7%10

3434828/01/94%4%10

1673426/02/93%6%9
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گـرم ترکیـب   42/10جدول تناوبی جاي دارد با مقدار کافی محلول سـولفوریک اسـید،   12مول از یک فلز که در گروه 05/0اگر در واکنش -76

O)سولفات بدون آب آن فلز تشکیل شود، جرم اتمی این فلز کدام است؟  , S : g.mol )  116 32

1 (7/692 (4/653 (4/1124 (8/114

گرم کلسیم کربنات چند گرم است؟ 60گرم پتاسیم نیترات و 4/40ي حرارتی  هاي جامد، در تجزیهاختالف جرم فراورده-77

(Ca , N , O , C , K : g.mol )     140 14 16 12 39

1 (2/02 (4/03 (6/04 (8/0

درصد خالص به هنگـام پـر   50کربنات چند گرم سدیم هیدروژن. لیتر گاز نیتروژن نیاز است40هواي یک اتومبیل به يکیسهبراي پر کردن -78

/چگالی گاز نیتروژن در دماي واکنش برابر(گردد؟ هاي انجام شده تولید میشدن آن در واکنش g.L10 .)است9

1(2882 (1443 (724 (36

Na:واکنشبراساس -79 O (s) CO (g) Na CO (s) O (g)  2 2 2 2 3 22 2 گـرم سـدیم   2/31باشد، CO2گرم088/0، اگر هر لیتر هوا، داراي 2

C)کند؟ موجود در چند لیتر هوا، کفایت میCO2براي جذب گازپراکسید  ,O ,Na : g.mol )   112 16 23

1 (1002 (1503 (2004 (250

80-g10از مخلوطCaC2وCaO1/اگر در شرایط غیراستاندارد. ریزیمرا در مقدار کافی آب می C)لیتر گاز625 H )2 تولید شـود، درصـد   2

C)چگالی گاز استیلن (در این مخلوط کدام است؟ CaOخلوص H )2 /ً حدودا2ً g.L11 H.)شوددر نظر گرفته می6 g.mol ) Oو 11 16 و

C 12 و(Ca  40

CaO H O Ca(OH) 2 2

CaC H O Ca(OH) C H  2 2 2 2 22

1 (64%2 (54%3 (36%4 (46%

ي نیترات، به تقریب چند گرم از کدام ترکیب واکنش دهنده بیافزاییم تا واکنش دهنده(II)گرم سرب 60گرم پتاسیم یدید با 80در واکنش -81

K)محدود کننده نداشته باشیم؟  , I , Pb , N , O : g.mol )     139 127 207 14 16

1 (87/92 (32/73 (76/194 (54/17

3666009/08/93%6%9

1159325/07/93%6%9

2896123/12/92%5%9

2736611/11/92%6%9

3264808/09/92%3%8

2749823/08/93%3%7

(Na ,O ,N ,C ,H : g.mol )     123 16 14 12 1
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درصد گاز هیدروژن . شوداکسید تولید میگرم کربن دي8/8در این واکنش، . سوزانیمگرم را می4مخلوطی از گازهاي متان و هیدروژن به جرم -82

Cدر مخلوط کدام است؟  : g.mol ) 112،O 16،(H 1

1 (80%2 (20%3 (40%4 (60%

ــی از ســوخت - 83 ــال  یک ــایی کــه س ــه کــار مــی     ه ــک ســازي ب ــکل از دو   هــا پــیش در موش ــت، مخلــوطی متش N)مــایع هیــدرازین رف H )2 و 4

N)نیتروژن تترا اکسیددي  O )2 گـرم  4/18گـرم هیـدرازین بـا    4/6اگر . کنندبوده است که در اثر تماس، آتش گرفته و دو گاز نیتروژن و بخار آب را تولید می4

ً           ن واکنش تقریباً کدام است؟ دست آید، بازده درصدي ایبهSTPلیتر گاز نیتروژن در شرایط میلی5600نیتروژن تترا اکسید مخلوط شوند و دي

(O ,N , H : g.mol )   116 14 1

1 (33/82 (66/163 (66/414 (33/83

درصد جرمی از مخلوط داده شده را گاز متان تشکیل دهد، درصد 20لیتري موجود است، اگر 40مخلوطی از گازهاي متان و نیتروژن در ظرفی -84

)ً           مولی گاز متان در مخلوط تقریباً چقدر است؟  molCH g , mol N g) 4 21 16 1 /چگالی مخلوط را(28 g.L11 .)در نظر بگیرید6

1 (202(25/153 (4/304 (7/18

جـرم  . کنـد گرم کاهش جرم پیدا می8/4درصد در یک ظرف سرباز تجزیه شود، 70اگر مقداري آلومینیم سولفات در دماي مناسب به میزان -85

Al)ً                   آلومینیم سولفات در ابتداي واکنش تقریباً چند گرم بوده است؟  , S , O : g.mol )   127 32 16

1 (86/132 (35/43 (71/164 (77/9

درصد تجزیه شود، چند گرم 5/62درصد به میزان 80کرومات با خلوص گرم آمونیوم دي8/100کرومات، ي آمونیوم دياگر در واکنش تجزیه-86

N).)کنندها نیز جامدند و در واکنش شرکت نمیناخالصی(ماند؟ ي جامد در واکنش باقی میماده , H , O , Cr : g.mol )    114 1 16 52

1 (4/302 (783 (4/1084 (8/80

42/1اگر چگالی این گاز . شده استC25در دماي لیتر گاز5/2باعث تولید aq(HCl(اکسید با مقدار کافی از)IV(گرم منگنز5واکنش-87

)mol.g:O,/Cl,Mn(گرم بر لیتر باشد، بازده درصدي این واکنش چقدر بوده است؟ 11653555 

1 (43%2 (5/57%3 (75%4 (87%

1673426/02/93%5%7

3666009/08/93%3%6

4468324/11/93%3%6

3666009/08/93%3%6

3666009/08/93%1%6

1784407/01/93%2%5
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92/5جرم جامد باقی مانده در ظرف . دهیم تا به طور کامل تجزیه شودناخالص را در دماهاي باال حرارت میکربناتگرم سدیم هیدروژن 88-4/8

.کندمول گاز آزاد می... بوده و همین مقدار سدیم هیدروژن کربنات با درصد خلوص فوق مقدار ... درصد خلوص سدیم هیدروژن کربنات . گرم است

(Na , H ,C ,O : g.mol )    123 1 12 16

1(40 ،04/02 (80 ،08/03 (80 ،16/04 (40 ،6/1

چنـد گـرم   ً   تقریبـاً  ،گرم باشد10در سامانه، اي باز تجزیه شود و جرم جامد باقی ماندهسامانهدر % 80اگر مقداري آلومینیم سولفات به میزان -89

S)آلومینیم سولفات تجزیه شده است؟  , O ,Al :g.mol )   132 16 27

1 (8/222 (22/723 (11/814(81/11

اگر پس از تجزیه کامل مخلوط . شوند تا تجزیه شوندمقدار کافی حرارت داده میپرمنگنات، به هاي آلومینیم سولفات و پتاسیممخلوطی از ترکیب-90

لیتر گاز در شرایط استاندارد تولید شده باشد، درصد جرمی آلومینیم سولفات 2/95دار در ظرف داشته باشیم و مول ترکیب آلومینیم25/1جامد اولیه، 

ً          در مخلوط اولیه تقریباً کدام است؟

(Al ,K , S ,O ,Mn : g.mol )     127 39 32 16 55

1(732 (3/673 (7/584 (3/42

1784407/01/93%2%5

2749823/08/93%2%4

6427501/03/94%1%2




