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 های شیمیایی و استوکیومتریواکنش

 

ها را تولید دهند و فرآوردهبا یکدیگر واکنش می دهندهواکنشفرآیندی است که طی آن یک دسته از مواد  واکنش شیمیایی :

 همراه است.  تولید یک گازیا  تشکیل رسوب ،تغییر رنگبا  اغلبکه  ،کنندمی

 انواع تغییرات طبیعی :

ده مواد، های تشکیل دهنکند در حالی که ماهیت ذره: تغییری که در آن تنها خواص فیزیکی ماده تغییر میتغییر فیزیکی  .1

، نند : تبخیرباشد. مامنظور از خواص فیزیکی مانند حالت، شکل، اندازه و ... می کندتغییر نمیها خواص و ساختار آن

 ...و  انجماد، ذوب، تصعید، میعان بخار آب، گداخته شدن آهن روی شعله گاز، حل شدن قند در آب

س، مانند : زنگ زدن آهن، سوختن کاغذ، تنف کند.تغییر میآن ماهیت، خواص و ساختار مواد تغییری که طی  : تغییر شیمیایی .2

 ....، ترش شدن شیر و تخریب الیه اوزون و هضم غذا

 همراه است. با مبادله انرژی همیشههر دو تغییر فیزیکی و شیمیایی  نکته(

 انواع معادالت شیمیایی : 

  ذارد.گشود و اطالعات بیشتری در اختیار ما نمیدهنده و فرآورده به زبان فارسی ارائه می: نام مواد واکنشمعادله نوشتاری 

 مانند :

 اکسیژن   +   متان   →انرژی   +   کربن دی اکسید  +   آب   

  شود و برای نشان دادن حالت فیزیکی هر ماده و گرما از نمادهای تعریف : فرمول شیمیایی مواد بیان میمعادله نمادی

 شود. مانند :شده استفاده می

𝑪𝑯4(𝒈)  +  𝑶2(𝒈)   →    𝑯2𝑶(𝒈)   +    𝑪𝑶2(𝒈)   +   𝒒 
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های شیمیایی :مورد استفاده در معادلهنمادهای   

   شوددمایی که در آن واکنش انجام می 
088℃
→   

طرفهواکنش کامل یا یک    (S) : حالت جامد →

شود اتمسفر انجام می 3واکنش در فشار  
3𝒂𝒕𝒎
واکنش دوطرفه یا تعادلی      →  (g) :  حالت گاز ⇌

استفاده از کاتالیزگر پالتین          
𝒑𝒕
واکنش برگشت پذیر یا ناقص   →  (l) : حالت مایع            ⇄

اندها گرم شدهدهندهواکنش   q : گرما
∆
      (aq) : حالت محلول آبی →

 

ای ستههای هزیرا واکنش ،ایهای هستهواکنش ءبه جز ،کنندهای شیمیایی از قانون پایستگی جرم پیروی میی واکنشهمه (نکته

 ی پرتوزا همراه است.با کاهش جرم ماده

 قانون پایستگی جرم :

 یها به شیوهبلکه پس از انجام واکنش، همان اتم ،رودآید و نه اتمی از بین میبه وجود مینه اتمی شیمیایی  هایدر واکنش

چنین  .یکسان باشدهای هر عنصر در دو طرف معادله باید ی شیمیایی تعداد اتمشوند یعنی در یک معادلهدیگری به هم متصل می

 ای را معادله موازنه شده گویند.معادله

𝑪𝑯4(𝒈)  +  𝑶2(𝒈)   →    𝑯2𝑶(𝒈)   +    𝑪𝑶2(𝒈)   

  

 

 تواند درست باشد؟های شیمیایی کدام مورد نمیبر اساس قانون پایستگی جرم، در واکنش تست :

 ها برابر است.ها با مجموع جرم فرآوردهدهندهواکنش مجموع جرم (1

 های هر عنصر در دو سوی معادله یکسان است.تعداد مولکول( 2

 ها برابر است.ها با فرآوردهدهندههای موجود در واکنشمجموع تعداد اتم( 3

 رود.آید نه اتمی از بین میوجود میههای شیمیایی نه اتمی بدر واکنش( 4

  های مختلف داشته باشد.لکولوتعداد م ،تواند در دو طرف معادلهیک عنصر میحل : 

C = 1   ,    H , O = 4  C = 1   ,    H , O = 4 
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 یابد؟ی اتصال اتم به یکدیگر تغییر نمیدر کدام گزینه شیوه تست :

 ( زنگ زدن آهن4( تبخیر آب             3           ( سوختن متان    2هضم غذا              (1

ییر ها به یکدیگر تغی اتصال آنبلکه فقط شیوه ،آیندوجود میه ب نه روند ونه از بین می ،هاهای شیمیایی اتمدر واکنشحل : 

های هضم غذا، سوختن متان، زنگ زدن آهن همگی تغییرات شیمیایی هستند ولی تبخیر آب یک تغییر فیزیکی فرآیند .کندمی

  است.

 قانون پایستگی جرم است؟ گریکسان بودن کدام موارد، در دو طرف واکنش، بیان تست :

 ها        ( تعداد اتمبها            تعداد مولکول الف(

             مواد      مول تعداد د(                   ( تعداد عنصرهاج

   مواد گرم مقدارر(                مواد مول تعدادح( 

 ی موارد( همه4            )ح(جزء  ی موارد به( همه3        (   ر)، (د)، (ج)، (ب) (2     (        ر)، (ج)، (ب)( 1

  : گذاردنمیی شیمیایی در اختیار ما اطالعاتی که یک معادله

 هادهندهچگونگی و ترتیب مخلوط کردن واکنش (1

 شرح عملی اجرای واکنش (2

    های ایمنینکته (3

 : گذارد می ی شیمیایی در اختیار مااطالعاتی که یک معادله

 فرمول شیمیایی مواد (1

 حالت فیزیکی مواد (2

 کنند.مشخص می (→گر( که روی پیکان )شرایط الزم برای انجام واکنش )گرما، دما، فشار، کاتالیز (3
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د البته موارد ی تشکیل رسوب باشتواند نشانههای انجام یک واکنش شیمیایی تغییر رنگ است، تغییر رنگ مییکی از نشانه (نکته

رنگ مخلوط نیترات بی (𝐈𝐈) د دارد. برای مثال اگر دو نمک محلول در آب پتاسیم کرومات زرد رنگ را با سرباستثناء هم وجو

 هد.دکه تشکیل این رسوب رنگی از وقوع یک واکنش شیمیایی خبر می ،شود( کرومات ایجاد می𝐈𝐈)کنیم رسوب زرد رنگ سرب 

 

 

 

  به جدول زیر توجه کنید :

 

 نام ترکیب
 

 نماد شیمیایی
 

 حالت فیزیکی موجود در کتاب درسی رنگ ترکیب

 (aq) رنگبی 𝐏𝐛(𝐍𝐎3)2 ( نیتراتII) سرب

 (aq) زرد 𝐊2𝐂𝐫𝐎4 پتاسیم کرومات

 (S) سفید 𝐌𝐠𝐎 منیزیم اکسید

 (S) سفید 𝐏4 فسفر

 (S) سفید 𝐍𝐇4𝐂𝐥 آمونیوم کلرید

 (g) رنگبی 𝐍𝐇3 آمونیاک

 (aq) رنگبی 𝐀𝐠𝐍𝐎3 نقره نیترات
 (S) سفید 𝐀𝐠𝐂𝐥 نقره کلرید

 (S) قرمز 𝐇𝐠𝐎 ( اکسیدII) جیوه
 (l) اینقره 𝐇𝐠 جیوه

 (S) نارنجی 2𝐂𝐫2𝐎7(𝐍𝐇4) آمونیوم دی کرومات
 (S) اینقره 𝐀𝐥 آلومینیوم

 (aq) آبی 𝐂𝐮𝐒𝐎4 ( سولفاتII) مس
 (S) قرمز 𝐂𝐮 مس
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. به صورت .شود و .... رنگی تشکیل می..( نیترات رسوب .𝐈𝐈کردن محلول پتاسیم کرومات و محلول سرب)با مخلوط  تست :

 ماند.. باقی می....

 ( سفید، پتاسیم نیترات، جامد2زرد، پتاسم نیترات، محلول در آب                      (1

 ( کرومات، محلول در آبIIسفید، سرب)( 4          زرد، سرب کرومات، جامد                   (   3

 :  حل

𝐊2𝐂𝐫𝐎4 (𝐚𝐪)    +   𝐏𝐛(𝐍𝐎3)2 (𝐚𝐪)    →    PbCrO4 (𝐬)     +     2KNO3 (𝐚𝐪) 

  )محلول در آب(                                       رنگ(   زرد )رسوب                                      

 های شیمیایی : ی واکنشموازنه

 ای این یکسانبر .های هر عنصر و بارها در طرفین معادله یکسان باشداتم طبق قانون پایستگی جرم و پایستگی بار، باید تعداد

 شود.های موازنه کردن استفاده میسازی از روش

 مراحل موازنه به روش وارسی :

 که باید شرایط زیر را داشته باشد:انتخاب عنصر آغازگر :  (1

 در هر سمت واکنش فقط در ساختار یک ماده حضور داشته باشد.باشد این است که شرط اول که الزامی می 

  ی تک عنصری )تا جای امکان نباید در ساختار یک مادهعنصر آغازگر𝐌𝐧
2+

,  𝐏4,  𝐅𝐞 .و ...( شرکت داشته باشد 

 و از بین نافلزصورت  در غیر این( بر فلز اصلی است فلز واسطه مقدمابتدا فلز )ها آغازگر موازنه در بیشتر موازنه 

…) های چنداتمییون 𝑵𝑯  و 
4
𝑵𝑶 و+

3
𝑺𝑶 و −

4

2-
به عنوان آغازگر انتخاب  ی داشته باشدهرکدام زیروند بزرگتر( 

 کنیم.می

 ن و اکسیژاز  ،کدام شرایط آغازگر موازنه را نداشته باشدهای چنداتمی هیچدر صورتی که فلزات، نافلزات و یون

 هیدروژن هر کدام که زیروند بزرگتری داشته باشد شروع می کنیم.
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یل تری حضور داشته باشد ]ترکیبی که از نوع و تعداد اتم بیشتری تشکعنصر آغازگر حتی االمکان در یک ترکیب پیچیده (نکته

 تری است([ترکیب پیچیده 𝐊𝐂𝐥از   𝐊𝐌𝐧𝐎4شده باشد )مثالا 

ریب تر است آنگاه ضهای آغازگر بیشکنیم که تعداد اتمآغازگر، موازنه را از طرفی شروع می پس از انتخاب عنصر (2

 دهیم.ی همان عنصر یا یون چنداتمی را در طرف دیگر انجام میآن را عدد یک و موازنه

غازگر آپس از انتخاب عنصر  ،شودهای شیمیایی ترتیب خاصی برای موازنه کردن رعایت نمیی واکنشدر موازنه (3

 کنیم.ی آن هر عنصری که شرایط آن را داشت موازنه میو موازنه

 .یر دهیمجا کرده یا تغیتوانیم آن ضریب را جابهبرای یک ترکیب ضریبی را قرار دهیم هرگز نمیاگر در حین موازنه کردن  نکته(

𝐊2𝐒𝐎3    (مثال    +    𝐇𝐁𝐫   →    𝐊𝐁𝐫   +     𝐒𝐎2    +    𝐇2𝐎    

ست. ورده به کار رفته اآه و یک ساختار در فردهندتنها در یک ساختار در واکنش فلز بوده دوماا  : پتاسیم چون اوالا  عنصر آغازگر

 دهیم.و موازنه را در سمت دیگر انجام می 1که تعداد اتم آغازگر بیشتر است را عدد  ضریب پتاسیم در جایی

1𝐊2𝐒𝐎3    +    𝐇𝐁𝐫   →   2𝐊𝐁𝐫   +   𝐒𝐎2    +    𝐇2𝐎   

بیشتر است عدد یک قرار داده و موازنه را در سمت دیگر  Sو  Brکه تعداد اتم در جاییو سپس برم و گوگرد را موازنه کرده 

 دهیم.میانجام 

1𝐊2𝐒𝐎3    +    2𝐇𝐁𝐫   →   2𝐊𝐁𝐫   +  1𝑺𝑶3   +    𝐇2𝐎    

 دهیم.را انجام می سپس موازنه هیدروژن و اکسیژن

1𝐊2𝐒𝐎3    +    2𝐇𝐁𝐫   →   2𝐊𝐁𝐫   +  1𝐒𝐎2    +   1𝐇2𝐎  

 

𝐂𝐚(𝐎𝐇)2  (مثال    +    𝐇3𝐏𝐎4     →    𝐂𝐚3(𝐏𝐎4)2    +    𝐇2𝐎    
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 ت.ورده بیشتر اسآتری شرکت کرده است زیروند آن در سمت فراینکه در ترکیب پیچیده است چون عالوه بر Caآغازگر موازنه 

  3𝐂𝐚(𝐎𝐇)2    +    𝐇3𝐏𝐎4     →    1𝐂𝐚3(𝐏𝐎4)2    +    𝐇2𝐎    

 شود.انجام می به عنوان یون چنداتمی (𝐏𝐎4)سپس موازنه

  3𝐂𝐚(𝐎𝐇)2    +    2𝐇3𝐏𝐎4     →    1𝐂𝐚3(𝐏𝐎4)2    +    𝐇2𝐎   

 نشده است. ورده تکرارآدر سمت فر باشد چون عیناابه عنوان یون چند اتمی نمی (OH) نکته(

 دهیم.را انجام می ی هیدروژن و اکسیژنسپس موازنه

  3𝐂𝐚(𝐎𝐇)2    +    2𝐇3𝐏𝐎4     →    1𝐂𝐚3(𝐏𝐎4)2    +    6𝐇2𝐎 

 تواند آغازگر واکنش باشد؟های زیر کدام عنصر میمثال( در واکنش

𝐅𝐞2𝐎3  +   𝐇2  →  𝐅𝐞  +  𝐇2𝐎    

 تک عنصر است. Feباشد زیرا می Oجواب : آغازگر موازنه 

𝐂𝐥2  +   𝐍𝐚𝐎𝐇 →   𝐍𝐚𝐂𝐥 +  𝐍𝐚𝐂𝐥𝐎3  +  𝐇2𝐎   

ها به کار وردهآتواند باشد زیرا هر کدام از این سه عنصر در دو ساختار در بین فرنمی O ,Cl , Naجواب : آغازگر موازنه 

 کنیم.از هیدروژن آغاز می موازنه را اند در نتیجهرفته

𝐀𝐥  +   𝐍𝐚𝐎𝐇   +    𝐇2𝐎   →    𝐍𝐚𝐀𝐥(𝐎𝐇)4   +    𝐇2      

یادمان  ،باشدی تک عنصری مییک ماده Alدو فلز هستند اما چون  هر Alو  Naکه  با این .است Naجواب : آغازگر موازنه 

 ی تک عنصری باشد.باشد که آغازگر تا حد امکان نباید یک ماده
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پس  .ی موازنه شده بایستی کوچکترین عدد صحیح )غیرکسری( ممکن باشنددر یک معادلهطبق قرارداد ضرایب موجود بر نکته(

ی ترکیبات موازنه شده ضرب کنیم تا معادله از اگر در حین موازنه، با ضریب کسری مواجه شدیم باید مخرج کسر را در همه

 حالت کسری خارج شود.

𝐌𝐠5(𝐏𝐎4)3𝐂𝐥   +   𝐇2𝐒𝐎4 (مثال     →    𝐌𝐠(𝐇2𝐏𝐎4)2    +    𝐌𝐠𝐒𝐎4   +     𝐇𝐂𝐥   

و  Clاز میان نافلز  است. فرآورده به کار رفته وساختار دفلز است باشد زیرا این فلز در یک که  Mg ،تواندآغازگر موازنه نمی

که تعداد در جاییاست. ، 𝐏𝐎4پس آغازگر موازنه  ،کنیمکه زیروند بزرگتری دارد را انتخاب میآن( 𝐏𝐎4 , 𝐒𝐎4)یون چند اتمی 

 کنیم.موازنه را در سمت دیگر شروع می و اتم آغازگر زیاد است عدد یک

  1𝑴𝒈5(𝑷𝑶4)3𝑪𝒍   +    𝑯2𝑺𝑶4    →    
3

2
𝑴𝒈(𝑯2𝑷𝑶4)2    +    𝑴𝒈𝑺𝑶4    +    𝑯𝑪𝒍 

  .شودکنیم تا معادله از حالت کسری خارج مخرج کسر را فقط در ترکیبات موازنه شده ضرب می

  2𝑴𝒈5(𝑷𝑶4)3𝑪𝒍   +    𝑯2𝑺𝑶4    →    3𝑴𝒈(𝑯2𝑷𝑶4)2    +    𝑴𝒈𝑺𝑶4    +    𝑯𝑪𝒍 

 : ی منیزیمحال موازنه

  2𝑴𝒈5(𝑷𝑶4)3𝑪𝒍   +    𝑯2𝑺𝑶4    →    3𝑴𝒈(𝑯2𝑷𝑶4)2    +   7𝑴𝒈𝑺𝑶4    +    𝑯𝑪𝒍 

 :𝑺𝑶4 و   Clی در پایان موازنه

  2𝑴𝒈5(𝑷𝑶4)3𝑪𝒍   +    7𝑯2𝑺𝑶4    →    3𝑴𝒈(𝑯2𝑷𝑶4)2    +   7𝑴𝒈𝑺𝑶4    +    2𝑯𝑪𝒍 

 

𝐊𝐌𝐧𝐎4   (مثال    +    𝐇𝐁𝐫   →    𝐁𝐫2    +    𝐊𝐁𝐫  +    𝐌𝐧𝐁𝐫2    +    𝐇2𝐎  

 )فلز واسطه مقدم است(  .کنیمرا انتخاب می Mnهر دو فلز هستند.  Kهم  Mn: هم  عنصر آغازگر
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 : Kسپس 

1𝐊𝐌𝐧𝐎4   +   HBr   →   𝐁𝐫2   + 1KBr   + 1 Mn𝐁𝐫2   +   𝐇2O 

 ی اکسیژن :سپس موازنه

1𝐊𝐌𝐧𝐎4   +   HBr   →     𝐁𝐫2   +   1KBr   +   1Mn𝐁𝐫2   +   4𝐇2O 

 ی هیدروژن : حال موازنه

1𝐊𝐌𝐧𝐎4   + 0HBr   →   𝐁𝐫2  + 1KBr   + 1 Mn𝐁𝐫2   + 4𝐇2O 

 ورده به کار رفته است.آدر چندین ساختار در قسمت فر برم:  Brی موازنهحال 

1𝐊𝐌𝐧𝐎4   + 0HBr   →   
5

2
𝐁𝐫2   +   1KBr   +   1 Mn𝐁𝐫2   + 4𝐇2O 

 کنیم تا معادله از حالت کسری خارج شود.ی ترکیبات موازنه شده ضرب میدر پایان مخرج کسر را در همه

2𝐊𝐌𝐧𝐎4   +16HBr   →   5𝐁𝐫2   +   2KBr   +   2Mn𝐁𝐫2   +   0𝐇2O 

بار وجود داشته باشد باید در نظر داشته باشیم طبق قانون پایستگی بارها، عالوه بر  ،هایی که در طرفین معادلهدر واکنش نکته(

باید  شود وو منفی ضرب می ها، بارها نیز باید در طرفین معادله موازنه باشند همیشه ضریب در تعداد بارهای مثبتموازنه اتم

  های قبلی وجود نداشت هر جا امکان انجام موازنه به روش .مجموع بارهای مثبت و منفی در طرفین معادله با هم برابر باشد

 رویم.ی بارها میسراغ موازنه .گوییم موازنه قفل کرده استمی

𝐂𝐫2𝑶7   (مثال

-2
   +   𝐇+   +   𝐇2𝐒   →   𝑪𝒓 +3  +   S   +   𝐇2𝐎 

 .است Crعنصر آغازگر 



(69)ویژه کنکور  مهندس رواز های شیمیایی و استوکیومتریواکنش    

 

 

 

18 

1𝐂𝐫2𝑶7

-2
+   𝐇+    +   𝐇2𝐒    →   2𝑪𝒓 +3    +   S   + 𝐇2𝐎 

 : ی اکسیژنسپس موازنه

1𝐂𝐫2𝑶7

-2
   +   𝐇+   +   𝐇2𝐒    →   2𝑪𝒓 +3

  +   S  +  7𝐇2𝐎 

در دو ساختار شرکت کرده  ،دهندههیدروژن در قسمت واکنش .ها را موازنه کردتوان آننوبت هیدروژن و گوگرد است که نمی

 ی بارها :رویم سراغ موازنهو گوگرد هم در هر دو سمت موازنه نشده، در نتیجه موازنه قفل کرده است می

1𝐂𝐫2𝑶7

-2
   +   x 𝐇+   +   𝐇2𝐒      →   2𝑪𝒓 +3

   +   S   +  7𝐇2𝐎 

 (دهندهواکنش= تعداد بار ) x  ( +2- × )1(+1ورده(                )آ= تعداد بار )فر 2( × +3)                                     

 )طبق قانون پایستگی بار( .تعداد بار در هر دو سمت باید یکی باشد

 2-  + x = 6    →    x = 0                 

 : ی هیدروژنحال موازنه

1𝐂𝐫2𝑶7

-2
   +   0𝐇+   +   3𝐇2𝐒   → 2𝑪𝒓 +3

   +   S   +   7𝐇2𝐎 

به راحتی گوگرد نیز  .کنیمموازنه مینیز دهنده ی هیدروژن در سمت محصوالت انجام شده بود در سمت واکنشچون موازنه

  .شودموازنه می

1𝐂𝐫2𝑶7

2-
   + 0𝐇+   +   3𝐇2𝐒      →   2𝑪𝒓3+

   +   3S   + 7𝐇2𝐎 

 

𝐁𝐫2   +   𝐎𝐇−   →   𝐁𝐫 −   +   Br𝐎3  )مثال
−   + 𝐇2𝐎 

 اند.بیش از یک ساختار در سمت فراورده شرکت کردهO و  Brتک عنصری و  Brآغازگر موازنه هیدروژن است چون 

𝐁𝐫2   + 2𝐎𝐇−   → 𝐁𝐫 −   +   Br𝐎3
−   +  1𝐇2𝐎 
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 است. حال نوبت اکسیژن

𝐁𝐫2   + 2𝐎𝐇−   →   𝐁𝐫 −  +   
1

3
 Br𝐎3

−   +   1𝐇2𝐎 

 .کنیممخرج کسر را در تمام ترکیبات موازنه شده ضرب می

𝐁𝐫2   +   6𝐎𝐇−   →   𝐁𝐫 −   + 1Br𝐎3
−   +   3𝐇2𝐎 

 : رویمی بارها میی موازنه وجود ندارد موازنه قفل کرده است سراغ موازنهدیگر امکان ادامه

                                 (1- × )1 ( +1- × )x دهنده(= تعداد بار )واکنش 6( -1)      ورده(       آ= تعداد بار )فر 

 :  کنیم طبق قانون پایستگی باراستفاده می xباشد از ضریب موازنه نشده و دارای بار می Br ،وردهآچون در سمت فر نکته(

 =6-  -x 1-       →      x = 5   

𝐁𝐫2   +   6𝐎𝐇−  →   5𝐁𝐫 −   + 1Br𝐎3
−   +   3𝐇2𝐎 

 :  Brی در آخر موازنه

3𝐁𝐫2    +   6𝐎𝐇−   →   5𝐁𝐫 −   +   1Br𝐎3
−  + 3𝐇2𝐎 

: پیچیده به روش وارسی هایواکنشی موازنه  

های زیر به مثال .کنیمتشکیل معادله استفاده می و y و xاز ضرایب  ،عالوه بر انتخاب عنصر آغازگر موازنه هاواکنشدر این گونه 

 دقت کنید :

𝑲𝑴𝒏𝑶4   (مثال    +    𝑺𝒃𝑩𝒓3    +    𝑯𝑩𝒓   →    𝑲𝑩𝒓   +    𝑴𝒏𝑩𝒓2    +    𝑺𝒃𝑩𝒓5    +    𝑯2𝑶  

   .کنیمرا موازنه می Kفلز است ولی فلز واسطه مقدم است بعد  هم  K، با اینکه است 𝐌𝐧آغازگر موازنه : 

1𝐊𝐌𝐧𝐎4 + 𝐒𝐛𝐁𝐫3    + HBr → 1KBr + 1𝐌𝐧𝐁𝐫2 + 𝐒𝐛𝐁𝐫5 + 𝐇2𝐎 

 .دهیمانجام میموازنه را هم  موازنه شده پس در طرف محصوالت دهندهواکنشدر سمت راست اکسیژن 

1𝐊𝐌𝐧𝐎4 + 𝐒𝐛𝐁𝐫3 + HBr → 1KBr + 1𝐌𝐧𝐁𝐫2 + 𝐒𝐛𝐁𝐫5  + 4𝐇2𝐎 
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 .کنیمنیز موازنه می دهندهواکنشدر سمت فرآورده موازنه شده پس در سمت  H ،کنیمسپس هیدروژن را موازنه می

1𝐊𝐌𝐧𝐎4 + 𝐒𝐛𝐁𝐫3 + 0HBr → 1KBr + 1𝐌𝐧𝐁𝐫2 + 𝐒𝐛𝐁𝐫5 + 4𝐇2𝐎 

شد در استفاده میی بارها عمالا وجود ندارد اگر باردار بود از موازنه 𝐒𝐛𝐁𝐫5و  𝐒𝐛𝐁𝐫3بینیم که امکان موازنه در این مرحله می

 کنیم.استفاده می yو  xجا از ضرایب این

 1𝐊𝐌𝐧𝐎4  + x 𝐒𝐛𝐁𝐫3 + 0HBr → 1KBr + 1𝐌𝐧𝐁𝐫2 + y 𝐒𝐛𝐁𝐫5 + 4𝐇2𝐎 

هایتعداد اتم Sb در دو طرف معادله   :       x = y    (I) 

هایتعداد اتم Br در دو طرف معادله   :       3x + 0 = 1 + 2 + 5y              3x - 5y = -5 (II) 

   
(𝑰) ,(𝑰𝑰)
→       3𝒙 –  5𝒙 =  −5                x = + 

5

2
         ,        y = + 

5

2
     

1𝐊𝐌𝐧𝐎4 + 
5

2
𝐒𝐛𝐁𝐫3  + 0HBr → 1KBr + 1𝐌𝐧𝐁𝐫2 + 

5

2
𝐒𝐛𝐁𝐫5 + 4𝐇2𝐎 

 تا ضریب کسری از بین برود.ی ترکیبات موازنه شده را در مخرج کسر ضرب کرده در آخر همه

2𝐊𝐌𝐧𝐎4+ 5𝐒𝐛𝐁𝐫3 + 16HBr → 2KBr + 2𝐌𝐧𝐁𝐫2 + 5𝐒𝐛𝐁𝐫5 + 0𝐇2𝐎 

𝐂𝐮 (مثال +2
 +  𝐌𝐧𝐎4

−  +  𝐇+  →  𝐂𝐮
3+
 +  𝐌𝐧

+2
 +  𝐇2𝐎    

 .باشنددو تک عنصری می هر Mnو  Cuچون  ،است Oآغازگر موازنه 

𝐂𝐮
+2
  +  1𝐌𝐧𝐎4

−  +  𝐇+  →  𝐂𝐮
+3
  +  𝐌𝐧

+2
  +  4𝐇2𝐎 

ی منگنز را سمت محصوالت و هیدروژن را پس موازنه ،و هیدروژن سمت محصوالت موازنه شده دهندهواکنشمنگنز سمت 

 .کنیمتکمیل می دهندهواکنشسمت 

𝐂𝐮
+2
 +   1𝐌𝐧𝐎4

− +   0𝐇+  →   𝐂𝐮 +3
 +   1𝐌𝐧 +2

  +   4𝐇2𝐎 

  .کنیمی بار و ضرایب استفاده میاز موازنه ،کرده استی موازنه نیست واکنش قفل امکان ادامه
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 x𝐂𝐮
+2
 +   1𝐌𝐧𝐎4

−  +   0𝐇+  →   y𝐂𝐮
3+

   +   1𝐌𝐧 +2
 +   4𝐇2𝐎 

دهندهتعداد بار سمت واکنش  2x + (-1) + (+0) = 3x + 2   (I)    →   تعداد بار سمت محصوالت = 

در سمت چپ   Cu در سمت راست = تعداد اتم Cu تعداد اتم       →      x = y         (II) 

 
(𝑰) ,(𝑰𝑰)
→        2x – 3x = -5                    x = 5  ,  y = 5 

5𝐂𝐮 +2
 + 1𝐌𝐧𝐎4

− + 0𝐇+   → 5𝐂𝐮 +3
 + 1𝐌𝐧 +2

 + 4𝐇2𝐎 

نسبت ضریب استوکیومتری  𝑪𝒙𝑯𝒚𝑶𝒛ی واکنش سوختن کامل یک ترکیب آلی به فرمول ی موازنه شدهدر معادله                  

 اکسید کدام است؟اکسیژن به ضریب استوکیومتری کربن دی

1 )2x + 𝒚

4
−
𝒛

2
              2 )2+ 𝒚

2x
−
𝒛

𝒙
               3 )1+ 𝒚

4x
−

𝒛

2x
                4 )𝒙 +

𝒚

𝒙
−

𝒛

2x
 

 

 

 

𝒂 𝑲𝑰 در واکنش                + 𝒃 𝑯2𝑺𝑶4  → 𝒄 𝑿 + 𝑺𝑶2 + 2𝑯2𝑶+ 𝑰2   )به ترتیب )از راست به چپ𝐛  و𝐜  برابر

 است. ، ....... 𝐗....... و ....... و 

1 )2  ،1  ،𝑲2𝑺𝑶3             2 )2  ،3  ،𝑲𝑯𝑺𝑶3               3 )3  ،2  ،𝑲𝑯𝑺𝑶4               4 )1  ،2  ،𝑲2𝑺 
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 های زیر را موازنه کنید؟واکنش تمرین :

𝑲𝑴𝒏𝑶4  +   𝑯2𝑺𝑶4   →   𝑲2𝑺𝑶4  +   𝑴𝒏𝑺𝑶4  +   𝑯2𝑶 + 𝑶2     

 
𝑵𝑶2  +   𝑯2𝑶  →   𝑯𝑵𝑶3  +   𝑵𝑶     

 
𝑪𝑯3𝑵𝑯𝑵𝑯2  +   𝑵2𝑶4   →   𝑪𝑶2  +   𝑯2𝑶 +  𝑵2    

 
𝑺𝑶2  +   𝑲𝑴𝒏𝑶4  +   𝑯2𝑶  →   𝑯2𝑺𝑶4  +   𝑲2𝑺𝑶4  +   𝑴𝒏𝑺𝑶4    

 
𝑪𝒍𝑶3

−  +   𝑪𝒍−  +   𝑯+   →   𝑪𝒍2  +   𝑯2𝑶     

 یادآوری از شیمی سال دوم :

میلیون  18ها با اتصال به یکدیگر، پیوندهای شیمیایی برقرار کرده و حدود عنصر وجود دارد ولی اتم 188با آن که تنها حدود 

 باشد :ی تغییر در توزیع الکترون بوده و شامل سه نوع میکنند. پیوند شیمیایی نتیجهترکیب را ایجاد می

 و نافلز )به غیر از برخی فلزات واسطه، بریلیم و بور و ...( ونی )الکتروواالنسی( : بین فلزپیوند ی .1

 پیوند اشتراکی )کوواالنسی( : بین نافلز و نافلز .2

 پیوند فلزی : بین فلز و فلز .3

 های یونی :ترکیب فرمول نویسیاصول 

 . مبار داری یشود و به منظور موازنهآنیون نوشته می( در سمت چپ ابتدا نماد شیمیایی کاتیون و سپس نماد شیمیایی 1

 𝐀𝐥2𝐎3     

 ساده شوند باید زیروندها را ساده کنیم. سبت فرمولی هستیم اگر زیروندهاترین نچون به دنبال ساده (2

 به عنوان مثال : کنند.، همدیگر را خنثی میهای ناهمنامکنیم زیرا یونف میها را حذبار یون (3

𝑴𝒈𝑪𝑶3منیزیم کربنات :             ←          𝑴𝒈
+2
𝑪𝑶    و  

3

-2
          

2𝑪𝒓2𝑶7(𝑵𝑯4)     کرومات :آمونیوم دی           ←           𝑵𝑯4
𝑪𝒓2𝑶7    و     +

-2
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 های چند اتمی :نکته( مهمترین یون

 

 : )کوواالنسی( مولکولیهای گذاری ترکیبنام

 وندهای یونانی :های مولکولی با استفاده از پیشگذاری ترکیبنام

یشوندها با پ شود که نام اینازنده استفاده میهای سهای مولکولی ابتدا از پیشوندهایی برای ذکر تعداد اتمگذاری ترکیببرای نام

 ها به صورت زیر است.توجه به تعداد اتم

 تعداد اتم 1 2 3 4 5 6 7 0 9 18

 نام پیشوند منو دی تری تترا پنتا هگزا هپتا اکتا نونا دکا

  

صر در ترکیب مولکولی آورده )البته اگر تعداد عن ابتدا پیشوندی مناسب با تعداد عنصر اولهای مولکولی گذاری ترکیببرای نام

ام پیشوندی نسپس  سپس نام عنصر را ذکر کردهکنیم( اول موجود در ترکیب مولکولی یکی باشد. از آوردن لفظ منو خودداری می

لش لفظ به دنبا را ذکر کرده نام عنصر دوم موجود در ترکیبآورده و در پایان  متناسب با تعداد عنصر دوم در ترکیب مولکولی

 آوریم.می «ید»

  گذاری کنید.های مولکولی زیر را ناممثال : ترکیب

 کنیم.توجه : از آوردن لفظ منو برای کربن خودداری می

 فرمول بنیان نام  فرمول بنیان نام فرمول بنیان نام فرمول بنیان نام

CrO4 کرومات
2-

CH3COO استات 
-
NO3 نیترات 

-
NH4 آمونیوم 

+
 

Cr2O کروماتدی
7

2-
CO3 کربنات 

2-
NO2 نیتریت 

-
NH2 آمید 

-
 

ClO کلریتهیپو
-
HCO3 هیدروژن کربنات 

-
-N3 نیترید 

 −𝑪𝑵 سیانید 

ClO2 کلریت
-
PO4 فسفات 

3-
SO4 سولفات 

2-
 −𝑶𝑯 هیدروکسید 

ClO3 کلرات
-
HPO4 هیدروژن فسفات 

2-
SO3 سولفیت 

2-
-O2 اکسید 

 

ClO4 کلراتپر
-
H2PO دی هیدروژن فسفات 

4

-
-S2 سولفید 

O2 پراکسید 
2-

 

O3 اوزونید
-
H2PO دی هیدروژن فسفیت 

3

-
MnO4 منگناتپر 

-
O2 سوپراکسید 

-
 

SiO3 سیلیکات
2-

AsO4 آرسنات 
3-

MnO4 منگنات 
2-

 −𝑯𝑪𝑶𝑶 فرمات 
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𝐂𝐂𝐥4 :  کربن تترا کلرید 

𝐍2𝐎5 :  دی نیتروژن پنتا اکسید 

𝐒𝐅6 :   گوگرد هگزا فلوئورید  

𝐂𝐁𝐫4 :  کربن تترا برمید 

های مولکولی نیز طبق نام ترکیب مولکولی با توجه به تعداد و نماد شیمیایی هر عنصر فرمول فرمول شیمیایی ترکیبدر نوشتن 

 نویسیم.مورد نظر را می

 های مولکولی با استفاده از عدد اکسایش :گذاری ترکیبنام

آن  نام. سپس کنیممشخص می آورده شدهابتدا عدد اکسایش عنصری را که اول  ،گذاری به روش تعیین عدد اکسایشدر نام

ه اضاف «ید»عنصر دیگر را ذکر کرده، و لفظ آوریم و به دنبالش می عنصر را ذکر کرده و عدد اکسایش آن را با اعداد رومی

 .کنیممی

 های زیر را با تعیین عدد اکسایش ذکر کنید؟مثال : نام ترکیب

 𝑺𝑭4 (ج                      𝑵2𝑶3( ب                      𝑷𝑪𝒍3 (الف

 فلوئورید (𝐈𝐕)اکسید          ج( گوگرد  (𝐈𝐈𝐈)کلرید           ب( نیتروژن  (𝐈𝐈𝐈)الف( فسفر 

خاصیت  ها در آبمحلول آنو  ( گازی شکل هستند𝑯2𝑶 ء)البته به جز 17و  16عنصرهای گروه  دارهای هیدروژنترکیبنکته( 

 کنیم.گذاری اسید مورد نظر از فرم کلی زیر استفاده میبرای نام اسیدی دارد.

 هیدرو + نام نافلز + یک + اسید

𝐇𝐅    )هیدروژن فلوئورید )نام بدون آب(        ،         هیدرو فلوئوریک اسید )نام در حالت محلول آبی 

𝐇2𝐒    )هیدروژن سولفید )نام بدون آب(        ،         هیدرو سولفوریک اسید )نام در حالت محلول آبی 

و یا  هالوژنو آلکانگذاری را بر وزن توان ناممی (... و 𝑪2𝑯5𝑭  و 𝑪𝑯3𝑪𝒍 های دارای یک هالوژن )مانندنکته( در مورد آلکان

 برمو اتان یا اتیل برمید. 𝑪2𝑯5𝑩𝒓 انجام داد. مانند  آلکیل هالید
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کی از این تنها به ی توانها را نمیبرخی از واکنشهای شیمیایی است و بندی واکنشی طبقهترین شیوهگانه رایجبندی پنجدسته

 ها متعلق دانست.دسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدار زیادی انرژی به صورت نور و شود و با اکسیژن ترکیب می به سرعتدر این نوع واکنش یک ماده  ( واکنش سوختن :1

 کند.تولید می و ...( 𝐂𝐎2  ،𝐒𝐎2  ،𝐇2𝐎)دار های ساده اکسیژنگرما و ترکیب

 کنند : ی زیر تقسیم میشاخه 4های سوختن را به ترین واکنشمهم

 شود.حاصل می 𝐂𝐎2گاز و  آباز سوختن ترکیبات آلی،  الف(

𝐂2𝐇4(𝐠)  +  3𝐎2(𝐠)   
∆
→   2𝐂𝐎2(𝐠)  +  2𝐇2𝐎(𝐠) +  𝐪                                

𝐂2𝐇5𝐎𝐇 +  3𝐎2   
∆
→   2𝐂𝐎2(𝐠)  +  3𝐇2𝐎(𝐠)  +  𝐪                                      

𝐂6𝐇12𝐎6(𝒔)  +  6𝐎2(𝐠)   
∆
→  6𝐂𝐎2(𝐠)  +  6𝐇2𝐎 +  𝐪            



(69)ویژه کنکور  مهندس رواز های شیمیایی و استوکیومتریواکنش    

 

 

 

10 

}                                                                   نکته(

𝐂6𝐇12𝐎6(𝒔) +  6𝐎2(𝐠)  
∆
→  6𝐂𝐎2(𝐠) +  6𝐇2𝐎          سوختن 

𝐂6𝐇12𝐎6(𝒂𝒒)  +  6𝐎2(𝐠)   
∆
→  6𝐂𝐎2(𝐠)  +  6𝐇2𝐎    اکسایش

 

 (.بریلیم)به استثناء شود می تولید گرما و نور، اکسید این فلزات ،خاکی و قلیایی از سوختن فلزات قلیایی ب(

4𝐋𝐢(𝐬)  +  𝐎2(𝐠)   
∆
→  2𝐋𝐢2𝐎(𝐬)  +  𝐪      

2𝐂𝐚(𝐬)  + 𝐎2(𝐠)  
∆
→  2𝐂𝐚𝐎(𝐬)  +  𝐪  

 های اکسایش و سوختن :تفاوت فرآیند نکته(

 اگر فلز با اکسیژن به سرعت و به شدت ترکیب شود و مقدار زیادی انرژی تولید کند فرآیند سوختن است اگر واکنش 

 شود فرآیند اکسایش است.فلز با اکسیژن به آرامی )با سرعت کم( و بدون شعله انجام می

 باشد مثل زنگ زدن آهن یا واکنش منیزیم با اکسیژنفرآیند اکسایش تحت شرایط خاص و کنترل شده می. 

 باشد در نتیجه واکنش سوختن محسوب میهمراه با آزاد شدن نور و گرمای زیاد  وار منیزیم با اکسیژن هوا معموالا واکنش ن نکته(

  شود.می

2𝐌𝐠(𝐬) + 𝐎2(𝐠)  
مجاور شعله به سرعت
→              2𝐌𝐠𝐎(𝐬) +   نور و گرما

 

که تشکیل آرام  ،کندرنگ تولید می سفید MgOاما در شرایط خاص منیزیم با اکسیژن به آرامی و بدون شعله ترکیب شده و 

یجه واکنش در نت به این واکنش اکسایش گویند. ،شاهدی بر این قضیه استی ترد و سفید رنگ روی سطح براق نوار منیزیم الیه

 نوار منیزیم با اکسیژن، گاهی از نوع سوختن و گاهی از نوع اکسایش است.

)به جای نوار  Mgبزرگ  ی نسبتاا، کم کردن غلظت اکسیژن یا استفاده از یک قطعهکاهش دمای محیطواکنش مثل  ط خاصیاشر

 به طور کلی :  .باشد، فرآیند اکسایش میعله، بدون شمنیزیم(
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 .مثل زنگ زدن آهن باشدمی اکسایشبا اکسیژن از نوع  اغلب فلزات واسطهواکنش ( 1

 .𝐀𝐥2𝐎3باشد مثل تشکیل می اکسایشبا اکسیژن از نوع  گروه سوم اصلیواکنش فلزات ( 2

 .های اکسایش با آزاد شدن نور و گرما همراه نیستندو واکنشبوده از نوع اکسایش  دمای پایینواکنش فلزات با اکسیژن در ( 3

 .باشداز نوع اکسایش می سرعت کم و به آرامیواکنش فلزات با اکسیژن با ( 4

 .باشدیابد از نوع اکسایش می غلظت اکسیژن کاهشکه ( واکنش فلزات با اکسیژن در صورتی5

 یکسان است.های حاصل از هر دو واکنش سوختن و اکسایش ( فرآورده6

 باشد.واکنش برخی نافلزات )فسفر ، کربن ، گوگرد و هیدروژن( با اکسیژن از نوع سوختن می (ج

𝐏4(𝐬)  +  5𝐎2  
∆
→ 𝐏4𝐎18(𝐬)  +  𝐪     

𝐒(𝐬)  +  𝐎2(𝐠)  
∆
→  𝐒𝐎2(𝐠)  +  𝐪  

2𝐇2(𝐠)  +  𝐎2(𝐠)  
∆
→  2𝐇2𝐎(𝐠) +  𝐪  

ترکیب مولکولی یک  یدسففسفرباشد که سیاه می، فسفرقرمز، فسفرسفیدهای فسفرنام است به آلوتروپ سه نوعفسفر دارای  نکته(

 .کندمی 𝐏4𝐎18سوزد و تولید است که به راحتی در هوا می 𝐏4به فرمول 

( حداقل انرژی الزم برای شروع اکتیواسیونسازی )انرژی فعال .برای آغاز واکنش همواره به مقداری انرژی نیاز است نکته(

 ی الکتریکی یا وارد نمودن یک شوک مانند زدن، تخلیهاین انرژی توسط دادن گرما، تابش نور، ایجاد جرقه یی استواکنش شیمیا

 شود.ضربه یا افزایش ناگهانی فشار تأمین می

 شود.حاصل می 𝑺𝑶2اکسید عنصر و از سوختن سولفید عناصر ،  د(

𝐂𝐒2(𝐥)  +  3𝐎2(𝐠)  →  𝐂𝐎2(𝐠)  +  2𝑺𝑶2(𝐠)  

2𝐅𝐞2𝐒3  +  9𝐎2  →  2𝐅𝐞2𝐎3  +  6𝐒𝐎2(𝐠)  
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 های سوختن :ای از واکنشخالصه

         اکسیژن   +  هیدروکربن   گرما  +  آب  +  دی اکسید کربن      

       +   فلز قلیاییاکسیژن        اکسید فلز قلیاییگرما  +   

        +   فلز قلیایی خاکیاکسیژن        اکسید فلز قلیایی خاکیگرما  +   

       +   نافلزاکسیژن       اکسید نافلز   گرما  +   

      +   سولفید عنصر    اکسیژن     اکسید عنصر+    دی اکسید گوگرد 

 ی موارد در مورد واکنش سوختن صحیح است به جزء :همه تست :

 شود.شدت با اکسیژن ترکیب می یک ماده به سرعت و .1

 کند.مقدار زیادی انرژی و نور به صورت گرما آزاد می .2

 آورد.دار به وجود میهای اکسیژناغلب ترکیب .3

 هستند. از نوع سوختن  های اکسایشی واکنشهمه .4

های اکسایش واکنش وواکنش سوختن نیست و جز وای با اکسیژن ترکیب شود اما با شدت و سرعت کم جزاگر مادهحل : 

  باشد.می

 شود؟کدام واکنش از نوع سوختن محسوب نمی تست :

1. 1C0𝑯10  + 25𝑶2   →   16𝑪𝑶2  +   10𝑯2𝑶 

2. 2𝑴𝒈 +  𝑶2   →   2𝑴𝒈𝑶 

3. 4𝑭𝒆 +  3𝑶2  →  2𝑭𝒆2𝑶3 

4. 2𝑪𝒖2𝑺 +   3𝑶2  →   2𝑪𝒖2𝑶 +   2𝑺𝑶2 

 زیرا به شدت و سرعت سوختن نیست.  ،اکسایشی است زنگ زدن آهن از نوع واکنش
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    های سنتز یا ترکیب :واکنش (2

    .کنندتولید می ترساختار پیچیدهشوند و یک ترکیب با تر با هم ترکیب میی سادهواکنشی که در آن دو یا چند ماده

 : های ترکیبانواع واکنش

 1عنصر   +   عنصر     )   ترکیب دوتایی عنصر    

𝑪𝒂(𝒔)  +  𝑪𝒍2(𝒈)    →   𝑪𝒂𝑪𝒍2(𝑺) 

3𝑴𝒈(𝑺)  +  𝑵2
(𝒈)   →    𝑴𝒈3𝑵2(𝑺) 

 2)     اکسید فلز+      آب       هیدروکسید فلز )باز(

         𝑳𝒊2𝑶(𝑺) + 𝑯2𝑶(𝒍)  → 2𝑳𝒊𝑶𝑯(𝒂𝒒)     

  𝑴𝒈𝑶(𝑺) + 𝑯2𝑶(𝒍)  →   𝑴𝒈(𝑶𝑯)2(𝒂𝒒)  

 3)     اکسید نافلز+      آب       داراسید اکسیژن

𝑺𝑶3(𝒈) + 𝑯2𝑶(𝒍)  → 𝑯2𝑺𝑶4(𝒂𝒒)             

𝑪𝑶2(𝒈) + 𝑯2𝑶(𝒍)  → 𝑯2𝑪𝑶3(𝒂𝒒) 

 4)     اکسید فلز+       اکسید نافلز        نمک 

    𝑲2𝑶 (𝒔)  +   𝑺𝑶2(𝒈)    →   𝑲2𝑺𝑶3(𝑺)         

𝑴𝒈𝑶 (𝒔)  +   𝑪𝑶2(𝒈)    →   𝑴𝒈𝑪𝑶3(𝑺) 

 5)     آمونیاک+       اسید        دارآمونیوم نمک

𝑵𝑯3 (𝒈)  +   𝑯𝑪𝒍(𝒈)    →   𝑵𝑯4𝑪𝒍(𝒔) 

𝑵𝑯3 (𝒈)  +  𝑯𝑵𝑶3(𝒈)    →   𝑵𝑯4𝑵𝑶3(𝒔) 
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 9)   ترکیب+     ترکیب   ترکیب   +        ترترکیب پیچیده

𝑵𝒂2𝑶 (𝒔)  +   2𝑪𝑶2(𝒈)  + 𝑯2𝑶 (𝒈)   →   2𝑵𝒂𝑯𝑪𝑶3(𝑺) 

هایی به درشت مولکول هزاران مولکول کوچک با هم ترکیب شده وواکنشی که طی آن ( واکنش پلیمر شدن )بسپارش( : 7

مله مهمترین از ج اتن )تفلون( تترافلوئورپلیو  پروپنپلی اتیلن(،تن )پلیپلیتولید آورند. وجود مینام پلیمر )بسپار( را به 

 سپارش )پلیمر شدن( در صنعت است.های بواکنش

 

 

 

 

 

 

  شود.استفاده می تولید ریسمانبرای  پروپنپلی از نکته(

                

                                      

 شود.شوند و بند دوگانه شکسته میهای گازی شکل به حالت جامد تبدیل میمولکول ندر واکنش پلیمری شد نکته(

مولکول و در سمت راست واکنش، یک مولکول داریم پس در این نوع  nدر واکنش پلیمر شدن در سمت چپ واکنش  نکته(

 وجود دارد. کاهش شدید حجمها واکنش
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8)    عنصر   +  ترکیب                         ترترکیب پیچیده

 𝐂2𝐇4(𝐠)  + 𝐇2(𝐠) 
𝑷𝒅−𝑷𝒕−𝑵𝒊
→        𝐂2𝐇6(𝐠) 

               دار کردن  ی هیدروژنهامثل انواع واکنش                                                                   

 𝐂2𝐇2(𝐠)  +  2𝐇2(𝐠) 
𝑷𝒅−𝑷𝒕−𝑵𝒊
→        𝐂2𝐇6(𝐠)  

 شود؟بندی میها طبقهکدام دو وکنش زیر در یک گروه از واکنش تست :

      𝐀)  𝐂2𝐇4  +  3𝐎2   →   2𝐂𝐎2  +  2𝐇2𝐎                    𝐁) 𝐧𝐂2𝑯4   →   (𝐂2𝐇4)𝒏 

𝑪) 𝑵𝒂𝑶𝑯 +  𝑯𝑩𝒓 →   𝑵𝒂𝑩𝒓 + 𝑯2𝑶              𝑫) 𝑵𝑯3  +  𝑯𝑩𝒓   →   NH4𝑩𝒓  

1 )D  وB                     2 )C  وA                      3 )C  وD                        4 )B  وA 

 د.نباشهای سنتزی )ترکیب( میواکنش ودو جز هر Bو  D حل :

 ... ءی موارد در مورد پلیمرشدن صحیح است به جزهمه تست :

 های سنتزی است.ای از واکنشمجموعه (1

 این نوع واکنش با افزایش حجم همراه است.  (2

 کنند.نام پلیمر ایجاد میهایی بهطی آن هزاران مولکول کوچک با یکدیگر ترکیب شده درشت مولکول (3

 اتن از جمله پرکاربردترین واکنش پلیمرشدن در صنعت است.تولید پلی (4

 است؟ درست همواره ترکیب یا سنتز واکنش مورد در عبارت کدام زیر، هایعبارت بین در : تست

 تر است.ها بیشدهندهالف( جرم مولی فرآورده از جرم مولی واکنش

  ها است.دهندهتری نسبت به واکنشساختار پیچیدهب( فرآورده دارای 

 پ( با کاهش تعداد مول ذرات همراه است.

 ت( عکس آن واکنش تجزیه نام دارد.

 ( هر چهار عبارت درست است.4( )ب( و )پ(              3( )ب( و )ت(             2( )آ( و )پ(               1
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 : پلیمر ی یکی تشخیص مونومرهای سازندهنحوه

   ی آن را از شما ها یا همان مونومرهای سازندهدهند و مولکولهنگامی که ساختار یک پلیمر مانند پلیمر زیر را به شما می

 خواهند به ترتیب زیر عمل کنید :می

 

 

 ابتدا در زنجیر اصلی پلیمر مورد نظر، پیوندها را به صورت( 1

  رو :به صورت روبهیک در میان، شکسته شده فرض کنید. یعنی 

 

 

 سالم  یک در میاندر زنجیر اصلی، پیوندهایی که به صورت ( 2

 اند را به صورت پیوند دوگانه فرض کنید. یعنی به این صورت : باقی مانده

 

 

 گذاری کنید ها را به صورت جداگانه نامتوانید یکی از مولکولحال می( 3

 نظر به دست آید. مثال : ی پلیمر موردتا نام مونومرهای سازنده
 

 

 رو حاصل پلیمر شدن کدام ماده است؟پلیمر روبه : تست

 ( پروپن1

 بوتن -1( 2

 پنتن -1( 3

 بوتن -2( 4
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 پنتن کدام است؟ -2ساختار پلیمر حاصل از پلیمر شدن  : تست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( واکنش تجزیه :3

 یک نوع ماده داریم. هاواکنش این نوعهمواره در سمت چپ  .را واکنش تجزیه گویند ترتبدیل یک ماده به مواد ساده 

 های تجزیه : انواع واکنش

 کربنات  فلز  (1
∆
→ +  اکسید فلز   𝐂𝐎2    

𝐂𝐝𝐂𝐎3(𝐬)  
∆
→  𝐂𝐝𝐎(𝐬)  +  𝐂𝐎2(𝐠)  

𝐌𝐠𝐂𝐎3(𝐬)  
∆
→  𝐌𝐠𝐎(𝐬)  + 𝐂𝐎2(𝐠)  

( هیدروژن کربنات فلز ) (2    بیکربنات فلز 
∆
→ +   کربنات فلز    𝐂𝐎2 +𝑯2𝑶   

2𝐊𝐇𝐂𝐎3(𝐬)  
∆
→ 𝐊2𝐂𝐎3(𝐬)  +  𝐂𝐎2(𝐠)  +  𝐇2𝐎(𝐠)  

  2𝐍𝐚𝐇𝐂𝐎3(𝐬)  
∆
→ 𝐍𝐚2𝐂𝐎3(𝐬)  +  𝐂𝐎2(𝐠)  +  𝐇2𝐎(𝐠)  
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کلرات فلز  (3
∆
→   𝐎2  +کلرید فلز  

2𝑲𝑪𝒍𝑶3(𝒔)   
∆
→   2𝑲𝑪𝒍(𝒔)   +   3𝑶2(𝒈)     

2𝐍𝐚𝐂𝐥𝐎3(𝐬)  
∆
→  2𝐍𝐚𝐂𝒍(𝐬)  +  3𝐎2(𝐠)  

  نیترات فلز (4
∆
→ +   نیتریت فلز      𝐎2  

2𝐍𝐚𝐍𝐎3(𝐬)  
∆
→  2𝐍𝐚𝐍𝐎2(𝐬)  +  𝐎2(𝐠)   

2𝐊𝐍𝐎3(𝐬)  
∆
→  2𝐊𝐍𝐎2(𝐬)  +  𝐎2(𝐠)  

 سولفات فلز   (5
∆
→ +   اکسید فلز     𝐒𝐎3      

𝐌𝐠𝐒𝐎4(𝐬)  
∆
→  𝐌𝐠𝐎(𝐬)  + 𝐒𝐎3(𝐠)  

𝐀𝐥2(𝐒𝐎4)3(𝐬)  
∆
→ 𝐀𝐥2𝐎3(𝐬)  +  3𝐒𝐎3(𝐠)  

 نمک متبلور( آب پوشیده)  (9
∆
→ +  نمک بیآب      آب  

𝐂𝐮𝐒𝐎4.5𝐇2𝐎(𝐬)  
∆
→ 𝐂𝐮𝐒𝐎4(𝐬)  +  5𝐇2𝐎(𝐠)  

𝐁𝐚𝐂𝐥2.2𝐇2𝐎(𝐬)  
∆
→ 𝐁𝐚𝐂𝐥2(𝐬)  +  2H2𝐎(𝐠)  

(7   آب    
برقکافت
+      هیدروژن      →  اکسیژن 

2𝐇2𝐎(𝐥)  
برقکافت
→    2H2(𝐠)  + 𝐎2(𝐠)  

(8    نمک مذاب   
برقکافت
 نافلز   +   فلز      →

2𝐍𝐚𝐂𝐥(𝐥)  
برقکافت
→    2𝐍𝐚(𝐥)  +  𝐂𝐥2(𝐠)  
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(6    محلول اسید   
یونش
+    یون هیدروژن   → دارآنیون هیدروژن   

𝐇2𝐂𝐎3(𝐚𝐪)
یونش
→   𝐇+(𝐚𝐪) + 𝐇𝐂𝐎3

−(𝐚𝐪)  

𝐇2𝐒𝐎4(𝐚𝐪)  
یونش
→   𝐇+(𝐚𝐪)  +  𝐇𝐒𝐎4

−(𝐚𝐪)   

(11    باز)قلیا(محلول   
یونش
+    یون هیدروکسید   → کاتیون فلزی    

𝐍𝐚𝐎𝐇(𝐚𝐪)  
یونش
→   𝐎𝐇−(𝐚𝐪)  + 𝐍𝐚+(𝐚𝐪)  

 از جمله :  ،کنندی خاصی پیروی نمیها از قاعدهی برخی از واکنشتجزیه نکته(

 ی جیوه اکسید :تجزیه (1

2𝐇𝐠𝐎(𝐬)⏟    
قرمز

 
∆
→  2𝐇𝐠(𝐠)⏟  

بخار جیوه 

 +  𝐎2(𝐠)  

 ی داخلی لوله تشکیلهستند. که این بخارها روی دیواره بسیار سمی (HgO)مانند های جیوه ترکیبو  جیوهبخارهای توجه : 

 دهد.ای میی جیوهآینه

 ی متانول )متیل الکل( :تجزیه (2

𝐂𝐇3𝐎𝐇(𝐠) 
∆
→ 𝐂𝐎(𝐠)  +  2𝐇2(𝐠)   

 ی پتاسیم نیترات : تجزیه (3

2𝐊𝐍𝐎3(𝐬)  
∆
→  2𝐊𝐍𝐎2(𝐬)  +  𝐎2(𝐠)    

نه است. گادوی واکنش تجزیه وجز . بلکهکه در صفحه قبل مشاهده کردید(طورقاعده نیست )همانهای بیواکنش وتجزیه جزاین 

ده خواهد قاعبی ی پتاسیم نیترات به شکل زیراگر دما از این مقدار باالتر رود تجزیه .است 588℃ روی پیکان دمای زیر ∆عالمت 

 شد.

4𝐊𝐍𝐎3(𝐬)  
588

○
𝐂 در دمای باالتر از

→            2𝐊2𝐎(𝐬)  +  2𝐍2(𝐠)  +  5𝐎2(𝐠) +  𝐪  

 :  ی نیتروگلیسیرینتجزیه (4



(69)ویژه کنکور  مهندس رواز های شیمیایی و استوکیومتریواکنش    

 

 

 

20 

4𝐂3𝐇5(𝐍𝐎3)3(𝐥)  
گرما یا ضربه
→      12𝐂𝐎2(𝐠)  +  18𝐇2𝐎(𝐠)  + 𝐎2(𝐠)  +  6𝐍2(𝐠)  +  𝐪  

 شود.تولید میسازی با دادن گرما یا واردشدن ضربه باعث شروع واکنش شده و گرمای زیاد جا انرژی فعالدر این

 ی آب اکسیژنه : تجزیه (5

2𝐇2𝐎2(𝐚𝐪)  
𝐅𝐞

2+

→   2𝐇2𝐎(𝐥)  +  𝐎2(𝐠)  +  𝐪  

 ی سولفوریل کلرید : تجزیه (9

𝐒𝐎2𝐂𝐥2  
∆
→ 𝐒𝐎2(𝐠)  +  𝐂𝐥2(𝐠)  

  :  داری اکسیدهای نیتروژنتجزیه (7

𝐍2𝐎4(𝐠)  →  2𝐍𝐎2(𝐠)  

2𝐍2𝐎5(𝐠)  →  4𝐍𝐎2(𝐠)  +  𝐎2(𝐠)  

 : آمونیوم دی کرومات )آزمایش کوه آتشفشان(ی تجزیه( 8

(𝐍𝐇4)2𝐂𝐫2𝐎7(𝐬)  →    𝐂𝐫2𝐎3(𝐬)   +   𝐍2(𝐠)   +   4𝐇2𝐎(𝐠)  

بلور نارنجی = کروماتدیآمونیوم رنگ پودرسبز =           کروم (𝐈𝐈𝐈) اکسید 

    )نامحلول درآب(                                 )محلول درآب(     
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تقیم طور مسهای ریخته و یک کبریت روشن را بکرومات را روی توری نسوز یا درون یک تشتک شیشهدیمقداری آمونیوماگر 

نند در کشود و مواد مثل یک آتشفشان فوران میشدید با تولید جرقه و شعله انجام می یثانیه واکنش روی آن بگیریم پس از چند

 است.معروف واکنش کوه آتشفشان نتیجه به 

های آب را روی جداره بشر متر باالتر از مخلوط آزمایش نگه داریم قطره، چند سانتیطور وارونههچه یک بشر را بچنان نکته(

 ببریم. های واکنشبه عنوان یکی از فرآورده 𝐇2𝐎(𝐠)وجود  پی بهشود که مشاهده خواهیم کرد این کار باعث می

 تر است.ی اولیه کمشوند جرم ماده جامد باقی مانده از جرم مادهخارج می 𝐇2𝐎(𝐠)و  𝐍2(𝐠)که گازهای با توجه به این نکته(

 : ی پتاسیم پرمنگناتتجزیه( 6

2KMnO4(𝒔) → 𝑲2𝑴𝒏𝑶4(𝒔) +𝑴𝒏𝑶2(𝒔) + 𝑶2(𝒈)   

𝐁𝐚𝐂𝐥2.2𝐇2𝐎(𝐬) کدام گزینه گویای درست واکنش مقابل است؟      تست :  
∆
→ 𝐁𝐚𝐂𝐥2(𝐬)  +  2H2𝐎(𝐠)  

    .دهد( پدید آمدن آب تبلور نمک بر اثر گرما نشان می2                        .نوعی واکنش بسپارش است( 1

 .شودتر تبدیل می( طی آن یک ماده به مواد ساده4                    .( نیازی به انرژی فعالسازی ندارد3

 به عنوان انرژی فعالسازی دارد. ،نیاز به گرماو واکنش تجزیه بوده  واین واکنش جزحل : 

 ... ءدرست است به جز 𝑵𝒂𝑯𝑪𝑶3ی موارد در مورد همه تست :

  .کربنات استنام آن سدیم بی (1

 .آیدی آن یک کربنات بدست میبر اثر تجزیه (2

 .ی اولیه برابر استجای مانده با جرم مادهی آن، جرم ماده جامد بهطی تجزیه (3

 .کربنات استدارای یون هیدروژن  (4

2𝐍𝐚𝐇𝐂𝐎3:  حل  
∆
→ 𝐍𝐚2𝐂𝐎3(𝐬)  +  𝐂𝐎2(𝐠)  +  𝐇2𝐎(𝐠)  ی این ماده بر اثر تجزیه𝐂𝐎2  و𝐇2𝐎 صورت گاز ه ب

 ی اولیه است.جرم ماده جامد برجای مانده کمتر از جرم ماده ،شودخارج می
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 ... برابر است... ی یک مولهای گازی حاصل از تجزیهمول.. با تعداد ی یک مول ...های گازی حاصل از تجزیهتعداد مول تست :

 متانول –( آلومینیم سولفات 2پتاسیم کلرات                 –( کادمیم کربنات 1

 سدیم هیدروژن کربنات –( پتاسیم پرمنگنات 4منیزیم کربنات                  – ( پتاسیم نیترات3

 

 

 

 آید......... فلز و بر اثر گرما دادن کلرات فلز، ......... فلز به دست می بر اثر گرما دادن نیترات فلز، تست :

 کلرید    –نیترید  (4    ت       کلری –( نیتریت 3کلرید             –( نیتریت 2کلریت             –( نیترید 1

 

 

                 

 شود؟کدام ماده بر اثر گرما، تجزیه نمی تست :

1 )KMnO4(𝒔)              2 )𝐂𝐇3𝐎𝐇(𝐠)              3 )𝐀𝐥2(𝐒𝐎4)3(𝐬)                4 )𝐍𝐚2𝐂𝐎3(𝐬) 

 

 

 

 گانه )ساده( : یجایی (  واکنش جابه4

 شود. ، جانشین عنصر یا یون دیگری در یک ترکیب میواکنشی که در آن یک عنصر یا یون

                                                              A  +  BC  →  B  +  ACبه عنوان یک قاعده کلی : 

𝐙𝐧(𝐬) (مثال   +  𝐀𝐠𝐍𝐎3(𝐚𝐪)  →  𝐀𝐠(𝐬)  +  𝐙𝐧(𝐍𝐎3)2(𝐚𝐪)           

 شود :دسته مهم تقسیم می 3جایی یگانه به واکنش جابه
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 شود. )فلز جای فلز(واکنش داده و جانشین آن فلز در یک ترکیب می ترکیب فلزداریک فلز با یک  :دسته اول 

2𝐀𝐥(𝐬)  +  3𝐂𝐮𝐒𝐎4(𝐚𝐪)  →  3𝐂𝐮(𝐬)  + 𝐀𝐥2(SO4)3(𝐚𝐪)  

𝐌𝐠(𝐬)  + 𝐀𝐠𝐍𝐎3(𝐚𝐪)  →  𝐌𝐠(𝐍𝐎3)2(𝐚𝐪)  +  𝐀𝐠(𝐬)  

𝐙𝐧(𝐬)  + 𝐂𝐮𝐂𝐥2(𝐚𝐪)  →  𝐙𝐧𝐂𝐥2(𝐚𝐪)  +  𝐂𝐮(𝐬)  

 واکنش دهد و جایگزین آن شبه فلز شود مانند : فلزدارترکیب شبهتواند با یک گاهی یک فلز می نکته(

2𝐌𝐠(𝐬)  + 𝐒𝐢𝐂𝐥4(𝐥)  →  𝐒𝐢(𝐬)  +  2𝐌𝐠𝐂𝐥2(𝐬)  

( این دسته به H)فلز جای  شودواکنش داده و جایگزین هیدروژن در ترکیب می دارترکیب هیدروژنیک فلز با یک  :دسته دوم 

 شود:تقسیم میبخش ی خود به دو نوبه

 واکنش فلز قلیایی یا قلیایی خاکی با آب و تولید هیدروکسید فلز و گاز هیدروژن ::  1 بخش

𝐁𝐚(𝐬)  +  2𝐇2𝐎(𝐥)  →  𝐁𝐚(𝐎𝐇)2(𝐚𝐪)  + H2(𝐠)  
 

2𝐍𝐚(𝐬)  +  2𝐇2𝐎(𝐥)  →  2𝐍𝐚𝐎𝐇(𝐚𝐪)  + 𝐇2(𝐠)  

پذیری سایر فلزها با آب بسیار کم د اما واکنشندهبه خوبی با آب واکنش می (Be ء)به جزفلزهای قلیایی و قلیایی خاکی  نکته(

 است.

 دهد.بریلیم تنها فلز قلیایی خاکی است که با آب گرم یا حتی بخارآب جوش واکنش نمی نکته(

 دهدبا آب یا بخار آب داغ واکنش نمی بریلیم. 

  یابدنمینیز اکسایش سوزد، حتی نه تنها نمیدر هوا  ℃688 تر ازپاییندر دماهای بریلیم. 

 به جز ( ءواکنش اکسید فلز قلیایی و قلیایی خاکی Be  ) +  𝐇2𝐎    ترکیب 

 به جز ( ءواکنش فلز قلیایی خاکی Be )  +  𝐇2𝐎    جایی یگانهجابه 
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 .و گاز هیدروژنواکنش فلز با اسید و تولید نمک فلز :  2 بخش

𝐂𝐚(𝐬)  +  2𝐇𝐁𝐫(𝐚𝐪)  →   𝐂𝐚𝐁𝐫2(𝐚𝐪)  +  𝐇2(𝐠)  

𝐒𝐧(𝐬)  +  2𝐇𝐂𝐥(𝐚𝐪)  →  𝐒𝐧𝐂𝐥2(𝐚𝐪)  + 𝐇2(𝐠)  

 کند.تولید می گاز هیدروژندهد و با اسید واکنش می (Cu  ،Au  ،Pt  ،Pd  ،Hg  ،Ag) ءبه جزی فلزها همه نکته(

نش شود )نافلز جای نافلز( در واقع واکترکیب فلزدار واکنش داده و جایگزین نافلز در ترکیب مییک نافلز با یک : سوم  دسته

  شود.می تر در ترکیبین هالوژن پایینتر که هالوژن باالتر جایگزیک هالوژن باالتر در یک جدول تناوبی با نمک هالوژن پایین

𝐁𝐫2(𝐠)  +  2𝐍𝐚𝐈(𝐚𝐪)  →  2𝐍𝐚𝐁𝐫(𝐚𝐪)  + 𝐈2(𝐬)  

𝐂𝐥2(𝐠)  +  2𝐊𝐁𝐫(𝐚𝐪)  →  2𝐊𝐂𝐥(𝐚𝐪)  + 𝐁𝐫2(𝐥)  

 از خود واکنش دهد. نمک هالوژن باالتربا  تواندنمی ترهالوژن پایینگاه یک هیچ نکته(

𝐈2(𝐬)   +   𝐍𝐚𝐁𝐫(𝐚𝐪)   ر  انجام ناپذی    

 واکنش بدهد. تواندنمی خودنمک هالوژن مشابه با  هالوژنیگاه هیچ نکته(

𝐂𝐥2   +   𝐍𝐚𝐂𝐥     انجام ناپذیر  

 جایی یگانه :جابه هایبندی واکنشجمع

(1 فلز     ترکیب فلزدار جدید +    ترکیب فلزدار   +    فلز   )فلز جای فلز(                 

(2 نمک        اسید  +    فلز    +𝐇2(𝐠)   

(3   𝐇2(𝐠)  +  هیدروکسید فلز   𝐇2𝐎     +   فلز قلیایی و قلیایی خاکی   

(4 +  هالوژن باالتر   نمک هالوژن باالتر       ترنمک هالوژن پایین   ترهالوژن پایین  +  ز(  )نافلز جای نافل      
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( پیش از aqها( باالتر از همه قرار دارد اما در یک محلول آبی)جدول تناوبی )هالوژن 17در گروه  فلوئورهرچند               

روژن و به صورت هید به شدت با آب واکنش دادهجای آن بنشیند  تر را از ترکیبش خارج کند و بهکه بتواند هالوژن پایینآن

 جایی یگانه هیچ نقشی ندارد.ی سوم واکنش جابهدر دسته 𝐅2در نتیجه شود فلوئورید تولید می

2𝐅2   +   2𝐇2𝐎  →   4𝐇𝐅  +   𝐎2  

 جایی یگانه سولفات قرار دهیم یک واکنش جابه( IIمی را درون محلول آبی رنگ مس)وی آلومینیاگر یک قطعه ورقه نکته(

 شود.صورت زیر انجام میبه

2 𝐀𝐥(𝐬)⏟  
اینقره رنگ فلز 

  +   3𝐂𝐮𝐒𝐎4(𝐚𝐪)⏟      
محلول آبی رنگ

  →   𝐀𝐥2(𝐒𝐎4)3(𝐚𝐪)⏟        
محلول بی رنگ

  +   3 𝐂𝐮(𝐬)⏟  
فلز سرخ رنگ

   

می وی آلومینینشسته، مقداری از این فلز مس تولید شده روی سطح ورقه 𝐂𝐮𝐒𝐎4در ترکیب  Cuجای  Alدر این واکنش فلز 

 شود.نشین میرسوب کرده و مقدار دیگری از آن در ته ظرف آزمایش ته

رنگ آلومینیم سولفات ( به تدریج مصرف شده و به محلول بی𝐂𝐮𝐒𝐎4سولفات )( IIدر این واکنش، محلول آبی رنگ مس)

(𝐀𝐥2(𝐒𝐎4)3) شود.شود. به عنوان نتیجه : رنگ آبی محلول رفته رفته کم میتبدیل می 

توجه : اگر در آزمایشی یک قطعه مس را درون محلولی از آلومینیم سولفات قرار دهیم )عکس آزمایش باال( هیچ واکنشی انجام 

 شود!نمی

𝐂𝐮  +   𝐀𝐥2(𝐒𝐎4)3(𝐚𝐪)    انجام ناپذیر 

 کنیم.جا مختصری اشاره میخواهید خواند اما در این شیمی سال چهارم 4علت انجام ناپذیر بودن این واکنش را در مطالب بخش 

در  ،تر واکنش دهدجایی یگانه با کاتیون فلز پایینتواند طی یک واکنش جابه( میE°فلز باالتر در سری الکتروشیمیایی )سری 

 .تواند با کاتیون فلز باالتر واکنش دهدتر نمیحالی که فلز پایین
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E
○
 <

 0
 

( سولفات را گرفته و آن را II، جای مس موجود در مس)جایی یگانهتواند طی یک واکنش جابهدر مثال باال فلز آلومینیم می

𝐂𝐮تواند با کاتیون قرار دارد می Cuباالتر از  Alصورت فلز مس آزاد کند چون در سری الکتروشیمیایی به
+2

واکنش دهد اما  

Cu  با𝐀𝐥
 تواند واکنش بدهد.نمی 3+

 باشد :سری الکتروشیمیایی به قرار زیر می

Li 

      فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی

Al 

Mn 

Zn 

Cr 

Fe 

Ni 

𝐇2(𝐠)                                 𝐄° =  0 

Cu 

Ag   

Hg 

Pt 

Au      

    هاهالوژن

𝐅2(𝐠)       

E
○
 >

 0
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 د؟!های زیر دقت کنیبه مثال

𝐙𝐧(𝐬)   +   2𝐀𝐠𝐍𝐎3(𝐚𝐪)   →   𝐙𝐧(𝐍𝐎3)2(𝐚𝐪)   +   2𝐀𝐠(𝐬)  

𝐀𝐠(𝐬)   +   𝐙𝐧(𝐍𝐎3)2(𝐚𝐪)  →  ناپذیر انجام  

𝐙𝐧(𝐬)   +   𝐂𝐮𝐂𝐥2(𝐚𝐪)   →   𝐙𝐧𝐂𝐥2(𝐚𝐪)   +   𝐂𝐮(𝐬)    

𝐙𝐧𝐂𝐥2(𝐚𝐪)   +   𝐂𝐮(𝐬)  →  ناپذیر انجام  

𝐁𝐫2(𝐚𝐪)   +   𝐊𝐂𝐥(𝐚𝐪)  →  ناپذیر انجام  

𝐍𝐚𝐁𝐫(𝐚𝐪)   +   𝐈2(𝐬)  →  ناپذیر انجام  

ن باالتر از تواند با نمک هالوژتر نمیگاه یک هالوژن پایینکه هیچ ،شدهناپذیر بودن دو واکنش باال به دلیل نکته گفتهعلت انجام

 واکنش دهد. خود

 ت.اس گرماده شدتبه شود. و استفاده میجوشکاری خطوط راه آهن است که در واکنش ترمیت نکته( واکنش زیر معروف به 

2𝑨𝒍(𝒔) + 𝑭𝒆2𝑶3(𝒔) → 𝑨𝒍2𝑶3(𝒔) + 2𝑭𝒆(𝒍) + 𝒒   

 ؟پذیر استهای زیر انجامک از واکنشی: کدامتست :

1) 𝐂𝐮(𝐬)  +  2𝐇𝐂𝐥(𝐚𝐪)  →  𝐂𝐮𝐂𝐥2(𝐚𝐪) + 𝐇2(𝐠)                        2) 𝐁𝐫2(𝐥)  +  2𝐍𝐚𝐈(𝐚𝐪)  →  2𝐍𝐚𝐁𝐫(𝐚𝐪) +  𝐈2(𝐬)   

3) 𝐂𝐮(𝐬) + 𝐀𝐥2 (𝐒𝐎4)
3
(𝐚𝐪) → 𝐂𝐮𝐒𝐎4(𝐚𝐪) +  𝐀𝐥(𝐬)                4) 𝐁𝐞(𝐬) + 2𝐇2𝐎(𝐠)  →  𝐁𝐞(𝐎𝐇)2(𝐚𝐪) + 𝐇2(𝐠)  

 پذیر است.تر در یک جدول تناوبی انجام: واکنش یک هالوژن باالتر با نمک هالوژن پایین حل

 یقرار گرفته و با توجه به نکته  Hتر ازدر سری الکتروشیمیایی پایین Cu یک،ی در مورد گزینه

 توانند ( با اسید میCu  ،Au  ،Ag  ،Hg  ،Pt  ،Pd) غیر از ی فلزها بهگفته شده که همه 

 کنند. تولید می 𝑯2واکنش بدهند و گاز 
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𝐀𝐥تواند با کاتیون فلز باالتر )نمی Cuتر در سری الکتروشیمیایی فلز پایین ،3ی در مورد گزینه
 ( واکنش دهد. 3+

 دهد.تنها فلز قلیایی خاکی است که با آب و حتی بخارآب داغ واکنش نمی Be، 4یدر مورد گزینه

 اش با آب کم است؟با اسید واکنش دهد و گاز هیدروژن تولید کند و واکنش پذیری تواندکدام فلز می تست :

1) Be                    2 )Cu                         3 )Ag                        4 )Sn 

پذیری اما واکنش ،زیاد است( با آب Beخاکی )به جزء پذیری فلزهای قلیایی و قلیاییواکنش ،ی گفته شده که: با توجه به نکته حل

 𝑯2( با اسید واکنش داده و گاز Cu   ،Au  ،Ag  ،Hg  ،Pt ، Pd) ءی فلزها به جزاز طرفی همه ،سایر فلزات با آب کم است

  کنند.تولید می

𝐒𝐧(𝐬)   +   2𝐇𝐂𝐥(𝐚𝐪)   →   𝐒𝐧𝐂𝐥2(𝐚𝐪)   +   𝐇2(𝐠)  

 

 پذیر است؟ کدام واکنش انجام تست :

1) 2𝐀𝐥(𝐎𝐇)3(𝐬)  +  3𝐇2𝐒𝐎4(𝐚𝐪)  →  𝐀𝐥2(𝐒𝐎4)3(𝐚𝐪)  +  6𝐇2𝐎(𝐥)  

2) 𝐁𝐚𝐂𝐥2.2𝐇2𝐎(𝐬)  →  𝐁𝐚(𝐎𝐇)2(𝐬)  + 2𝐇𝐂𝐥(𝐠)   

3) 2𝐂𝐇3𝐎𝐇(𝐠)  →  2𝐂𝐇4(𝐠)  +  𝐎2(𝐠)  

4) 𝐂𝐮(𝐬)  + 𝐙𝐧𝐂𝐥2(𝐚𝐪)  →  𝐂𝐮𝐂𝐥2(𝐚𝐪)  +  𝐙𝐧(𝐬)  

آب آب + نمک بی                                                    است.واکنش تجزیه و جز ،2ی در مورد گزینه
∆
 پوشیدهنمک آب →

𝐁𝐚𝐂𝐥2.2𝐇2𝐎(𝐬)  →  𝐁𝐚𝐂𝐥2(𝐬)  +  2𝑯2𝐎  

 .کندی خاصی پیروی نمیواکنش تجزیه که از قاعده وجز ،3ی در مورد گزینه

𝐂𝐇3𝐎𝐇(𝐠) 
∆
→  𝐂𝐎(𝐠)  +  2𝐇2(𝐠)  

𝐙𝐧 تواند بانمی Cuقرار دارد  Znتر از مس در سری الکتروشیمیایی پایین، 4ی مورد گزینهدر 
 د.واکنش ده 2+
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 جایی دوگانه :واکنش جابه -5

 شود.جای دو عنصر در دو ترکیب با هم عوض میواکنشی که در آن 

 به عنوان قاعده کلی :                                                       

                                                                                                    AB   +   CD      CB  +  AD 

ارد وجود دیک عنصر تنها  حتماادر سمت چپ واکنش جایی یگانه در واکنش جابهجایی یگانه و دوگانه : تفاوت واکنش جابه

 باشد.میصورت ترکیب بهدهنده دو واکنش هرجایی دوگانه جابهواکنش در ولی 

یا جای فلز را با هیدروژن  ،کنیمترکیب را با هم عوض می جایی دوگانه جای دو فلز موجود در دوطور کلی در واکنش جابههب

 کنیم.موجود در یک ترکیب را باهم عوض می

𝐀𝐠𝐍𝐎3(𝐚𝐪)   +   𝐍𝐚𝐂𝐥 (𝐚𝐪)   
جابهجایی فلز با فلز
→          𝐀𝐠𝐂𝐥(𝐬)   +   𝐍𝐚𝐍𝐎3(𝐚𝐪)  

𝐍𝐚𝐎𝐇(𝐚𝐪)   +   𝐇𝐂𝐥(𝐚𝐪)   
𝐇 جابهجایی فلز با
→          𝐍𝐚𝐂𝐥(𝐚𝐪)   +   𝐇2𝐎(𝐥)  

 

 جایی دوگانه : های جابهواکنشترین مهم

+  اسید (1 +   نمک   باز     𝐇
2
𝐎     

    2𝐇𝐂𝐥(𝐠)   +   𝐂𝐚(𝐎𝐇)2(𝐚𝐪)   𝐂𝐚𝐂𝐥2(𝐚𝐪)   +   𝐇2𝐎(𝐥) 

+  اسید (2 +  نمک    اکسیدبازی    𝐇
2
𝐎  

    2𝐇𝐂𝐥(𝐚𝐪)   +   𝐊2𝐎(𝐚𝐪)    2𝐊𝐂𝐥(𝐚𝐪)   +   𝐇2𝐎(𝐥)   

+ باز  (3  +  نمک   اکسیداسیدی      𝐇
2
𝐎  

     2𝐍𝐚𝐎𝐇(𝐚𝐪)   +   𝐒𝐎3(𝐚𝐪)   𝐍𝐚2𝐒𝐎4(𝐚𝐪)   +   𝐇2𝐎(𝐥)  
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(4  نمک جدید  +   اسید جدید   نمک  +  اسید 

     𝐇2𝐒(𝐠)   +  𝐂𝐝(𝐍𝐎3)2   𝟐𝐇𝐍𝐎3(𝐚𝐪)   +   𝐂𝐝𝐒(𝐬)  

(5  نمک جدید  +  باز جدید   نمک  +  باز 

     3𝐍𝐚𝐎𝐇(𝐚𝐪)  + 𝐅𝐞𝐂𝐥3(𝐚𝐪)    𝐅𝐞(𝐎𝐇)3(𝐬)  +  3𝐍𝐚𝐂𝐥(𝐚𝐪)  

(6 نمک    + +  نمک جدید    نمک     نمک جدید 

    𝐏𝐛(𝐍𝐎3)2(𝐚𝐪)   +   2𝐊𝐈(𝐚𝐪)   𝐏𝐛𝐈2(𝐬)   +   2𝐊𝐍𝐎3(𝐚𝐪)  

( sیک رسوب ) ،های این واکنشنگاه کنید متوجه خواهید شد که در فرآورده جایی دوگانههای جابهی واکنشهمهاگر به  نکته(

 داریم. 𝐇2𝐎(𝐥)یا آب 

دهنده به طعمان به عنو متیل سالیسیالتباشد. ی متیل سالیسیالت می، تهیهجایی دوگانههای جابهیکی از مهمترین واکنش نکته(

 گیرد.مورد استفاده قرار می مواد غذایی و دارویی

 آید.دست میبه عنوان کاتالیزگر به HClدر مجاورت  اسید سالیسیلیکبا  متانولجایی دوگانه این ماده از واکنش جابه

متانول    +  اسید سالیسیلیک  
𝑯𝑪𝒍
 𝐇2𝐎  +   متیل سالیسیالت   →

𝐂7𝐇6𝐎 3  +   𝐂𝐇3𝐎𝐇  
𝐇𝐂𝐥
→    𝐂0𝐇0𝐎3   +   𝐇2𝐎  
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 ها درست است؟ی آنزیر، چند مورد از مطالب زیر، دربارههای با توجه به شکل تست :

 

 

 

 

 

 
 

 𝐀  با𝐁 دهد و واکنش می𝐂  و𝐃 شوند.تشکیل می 

 𝐂 های واکنش یکی از فرآورده𝐁  با𝐃 .و محلول در آب است 

 𝐂  و𝐃 است. 5ی موازنه شده، برابر دهند و مجموع ضرایب در معادلهبا هم واکنش می 

  واکنش𝐂  با𝐃 جایی دوگانه است و از نوع جابه𝐁 های محلول در آب است.یکی از فرآورده 

1 )1                             2 )2                           3 )3                            4 )4 

 

 

 

 

 های ناظر یا تماشاچی :یون

𝐀𝐠𝐍𝐎3(𝐚𝐪)جایی دوگانه در واکنش جابه   +  𝐍𝐚𝐂𝐥(𝐚𝐪)  →  𝐀𝐠𝐂𝐥(𝐬) +  𝐍𝐚𝐍𝐎3(𝐚𝐪) ها به یکی از فرآورده

 جامدی موجود در محلول با هم واکنش داده و به صورت ماده  𝑪𝒍−(𝐚𝐪)و 𝐀𝐠+(𝐚𝐪)های )یون .است رسوبصورت 

𝑨𝒈𝑪𝒍(𝒔) کنند(رسوب می 

𝑵𝑶3و  +𝑵𝒂های بینیم که یونبنویسیم میهای موجود در واکنش اگر این واکنش را برحسب یون
−(𝒂𝒒) در  به صورت یکسان

  های ناظر یا تماشاچی گویند.ها یوندلیل به آن همین این دو یون در واکنش هیچ نقشی ندارد به .انددو سمت معادله تکرار شده

[𝑨𝒈+(𝒂𝒒) + 𝑵𝑶
3

−(𝒂𝒒)] + [𝑵𝒂+(𝒂𝒒) + 𝑪𝒍−(𝒂𝒒)] →  𝑨𝒈𝑪𝒍 + [𝑵𝒂+(𝒂𝒒) + 𝑵𝑶
3

−(𝒂𝒒)]  
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𝐍𝐚𝐂𝐥(𝐚𝐪)پذیر است؟مثال( آیا واکنش مقابل انجام   +   𝐊𝐍𝐎3(𝐚𝐪)   →   𝐍𝐚𝐍𝐎3(𝐚𝐪)   +   𝐊𝐂𝐥(𝐚𝐪)               

 های یونشود که همهتوان نوشت و مشاهده میباشد که به صورت یون میصورت محلول می ی واکنش بهدو فرآورده ، هرخیر

 ها صورت نگرفته است.های ناظر یا تماشاچی هستند. در واقع هیچ فرآیند شیمیایی بین یونصورت یونبه

[𝐍𝐚+(𝐚𝐪)+ 𝐂𝐥−(𝐚𝐪)] + [𝐊+ (𝐚𝐪)+ 𝐍𝐎
3

−
(𝐚𝐪)] → [𝐍𝐚+(𝐚𝐪)+ 𝐍𝐎

3

−
(𝐚𝐪)] + [𝐊+(𝐚𝐪)+ 𝐂𝐥−(𝐚𝐪)]  

  پذیر هستند.ناهایی مانند واکنش فوق انجامواکنش

 جایی دوگانه :تجزیه در داخل یک جابهواکنش یک  نکته(

 .با آب توجه کنید 𝐒𝐎2و  𝐂𝐎2ابتدا به واکنش 

𝐂𝐎2(𝐠)   +   𝐇2𝐎(𝐥)   ⇌   𝐇2𝐂𝐎3(𝐚𝐪)  

𝐒𝐎2(𝐠)   +   𝐇2𝐎(𝐥)   ⇌   𝐇2𝐒𝐎3(𝐚𝐪)  

تر تمایل دارند در جهت برگشت انجام شوند بیش ،هستند ناپایدار( اسیدهای 𝐇2𝐒𝐎3) سولفورو اسید( و 𝐇2𝐂𝐎3) کربنیک اسید

 تبدیل شود. 𝐇2𝐎(𝐥)و  𝐂𝐎2(𝐠)تمایل دارد به  𝐇2𝐂𝐎3(𝐚𝐪)یعنی 

 𝐂𝐎2(𝐠) اشدهندهاکسید نافلزی تشکیلباشد آن را به صورت   𝐇2𝐂𝐎3ها جایی دوگانه یکی از فرآوردهاگر طی یک واکنش جابه

 نویسیم.می  𝐇2𝐎(𝐥)و 

2𝑯𝑪𝒍(𝒂𝒒) + 𝑪𝒂𝑪𝑶3(𝑺)  →  𝑪𝒂𝑪𝒍2(𝒂𝒒) + 𝑯2𝑪𝑶3(𝒂𝒒) ناپایدار
⏟          

𝑯2𝑶 + 𝑪𝑶2

  

 یرند :گجایی یگانه و دوگانه( قرار نمی، جابهگانه )سوختن، تجزیه، ترکیبپنجهای هایی که در بین واکنشواکنش             

 ( اکسیدIVمنگنز) +  هیدروکلریک اسید   →  ...                                       در آزمایشگاه : تولید گاز کلرواکنش  (1

𝐌𝐧𝐎2(𝐬)   +   4𝐇𝐂𝐥(𝐚𝐪)   →   𝐌𝐧𝐂𝐥2(𝐚𝐪)   +   𝐂𝐥2(𝐠)   +   2𝐇2𝐎(𝐥)  
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 شود : ی هوای درون فضاپیما استفاده میکه برای تصفیه ،تولید گاز اکسیژن درون فضاپیماواکنش  (2

پراکسید لیتیم     …    →  اکسیددیکربن +  

2𝐋𝐢2𝐎2(𝐚𝐪)   +   2𝐂𝐎2(𝐠)   →   2𝐋𝐢2𝐂𝐎3(𝐚𝐪)   +   𝐎2(𝐠)  

 هیدروکسید لیتیم  +  اکسیددیکربن  →  …                              :                    آب درون فضاپیماتولید واکنش  (3

2𝑳𝒊𝑶𝑯(𝒂𝒒)   +   𝑪𝑶2(𝒈)   →   𝑳𝒊2𝑪𝑶3(𝒂𝒒)   +   𝑯2𝑶(𝒍)   

 سنگزغال  + بخارآب   →   …                                                                                         :   تولید گاز متانواکنش  (4

2𝐂(𝐬)  +   2𝐇2𝐎(𝐠)   →   𝐂𝐇4(𝐠)   +   𝐂𝐎2(𝐠)   

 کربن مونواکسید  + گاز هیدروژن   →  …                                   :                                 تولید متانولواکنش  (5

 𝐂𝐎(𝐠)   +   2𝐇2(𝐠)   →   𝐂𝐇3𝐎𝐇(𝐥)      

 آید.به دست مینیز  ℃488تا دمای  در غیاب اکسیژن گرم کردن چوبمتانول از نکته( 

  :  تولید اتن از اتانولواکنش  (6

𝐂2𝐇5𝐎𝐇  →   𝑪2𝑯4  +  𝐇2𝐎  
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 توان یک رسوب )نمک نامحلول در آب( را از یک نمک محلول در آب شناسایی کرد؟چگونه می

 در آب : نامحلولمواد 

+کلرید، برمید و یدید فلزات ) •
Ag  ،𝑯𝒈 

2+
2 ،+

Cu  ،𝑷𝒃
2+ ) 

 )نقره، جیوه، باریم، سرب، استرانسیم، کلسیم(سولفات  •

 نمک دارای کربنات و فسفات •

 هیدروکسید و اکسیدنمک دارای یون  •

 نمک دارای یون سولفید •

 )کلرید، برمید، یدید(( I)مس  •

 کلرید، برمید، یدید (I)جیوه  •

 کرومات (II)نقره کرومات و سرب  •

  در آب : محلولمواد 

 نمک دارای یون نیترات •

 نمک دارای یون آمونیوم •

 کلرات نمک دارای یون •

 نمک دارای یون •
 کلرید، برمید و یدید 

 فسفات فلزات قلیاییکربنات و  •

 نمک دارای یون سولفات  •

 سولفید فلزات قلیایی و قلیایی خاکی •

 (جزء بریلیم و منیزیمهیدروکسیدها و اکسیدهای )فلزات قلیایی و قلیایی خاکی به •

 کلرید، برمید، یدید (II) مس  •

 کلرید، برمید، یدید (II) جیوه •

 شوند.رنگ ظاهر می رسوب زردبه صورت  𝐏𝐛𝐈2( و 𝐏𝐛𝐂𝐫𝐎4کرومات ) (II) سرب نکته(
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تشکیل  کلرید به سرعت رنگ نقره روی محلولی از سدیم کلرید ریخته شود رسوب سفید ،اگر محلولی از نقره فلوئورید نکته(

 شوند.سرعت انجام میهایی که با تشکیل رسوب همراه هستند اغلب بهواکنشگردد. می

𝐀𝐠𝐅(𝐚𝐪)   +   𝐍𝐚𝐂𝐥(𝐚𝐪)   →   𝐀𝐠𝐂𝐥(𝐬)   +   𝐍𝐚𝐅(𝐚𝐪)  

 روش شناسایی یون در حالت محلول :

رسوب  لکنیم که با یون مورد نظر تشکیمحلول دیگری اضافه می، باشد که به محلول موجودصورت میروش شناسایی یون بدین

 بریم :نظر می وجود یون مورد ، پی بهبا تشکیل رسوب مربوطه دهد

𝐅𝐞شناسایی یون  (1
𝐅𝐞اگر به محلولی دارای یون :  3+

هیدروکسید اضافه کنیم کلرید مقداری محلول سدیم (III) مثل آهن 3+

𝐅𝐞صورت یون شود بدینهیدروکسید تشکیل میIII جایی دوگانه رسوب آهنطی واکنش جابه
در محلول شناسایی  3+

 شود.می

𝐅𝐞𝐂𝐥3(𝐚𝐪)   +   3𝐍𝐚𝐎𝐇(𝐚𝐪)   →    𝐅𝐞(𝐎𝐇)3(𝐒)⏟        

ایقرمز مایل به قهوهرسوب 

  +   3𝐍𝐚𝐂𝐥(𝐚𝐪)  

 

 

 

𝑷𝒃شناسایی  (2
𝑷𝒃اگر به محلول دارای یون  : 2+

 یدید اضافه کنیم طی نیترات مقداری محلول پتاسیم (II) مثل سرب، 2+

𝑷𝒃صورت یون شود بدینیدید تشکیل می (II)جایی دوگانه رسوب سرب واکنش جابه
 شود.در محلول شناسایی می 2+

𝐏𝐛(𝐍𝐎3)2(𝐚𝐪)   +   2𝐊𝐈(𝐚𝐪)   →    𝑷𝒃𝑰2(𝐒)⏟    

رسوب زرد رنگ

+   2𝐊𝐍𝐎3(𝐚𝐪)   
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کرومات اضافه کنیم طی واکنش مثل نقره نیترات مقداری محلول پتاسیم +𝐀𝐠اگر به محلول دارای یون :  +𝐀𝐠شناسایی یون  (3

یا از سدیم کلرید  باشد.در محلول می +𝐀𝐠ی وجود دهندهنشانشود که کرومات تشکیل میجایی دوگانه رسوب نقرهجابه

 ایجاد کند. AgCl تواند بر اثر واکنش رسوب سفید رنگاستفاده کرد که می

2𝐀𝐠𝐍𝐎3(𝐚𝐪)   +   𝐊2𝐂𝐫𝐎4(𝐚𝐪)   →    𝐀𝐠2𝐂𝐫𝐎4(𝐒)⏟        

رسوب قهوهای مایل به نارنجی

 +   2𝐊𝐍𝐎3(𝐚𝐪)    

 

 

 

 

𝐁𝐚شناسایی یون  (4
𝐁𝐚اگر به محلول دارای یون  : 2+

کنیم طی سولفات اضافه  مانند باریم کلرید، مقداری محلول سدیم 2+

𝐁𝐚ی وجود یون دهنده شود که نشانجایی دوگانه رسوب باریم سولفات تشکیل میواکنش جابه
 باشد.در محلول می 2+

𝑩𝒂𝑪𝒍2(𝒂𝒒) + 𝑵𝒂2𝑺𝑶4(𝒂𝒒) → 𝑩𝒂𝑺𝑶4⏟    
رسوب سفید رنگ

(𝑺) + 2𝑵𝒂𝑪𝒍(𝒂𝒒)                                                            

شود.ای رنگ ایجاد میقهوه –با اضافه کردن محلولی از کاتیون ......... به محلول زیر، رسوب سرخ  تست :   

1 )𝑭𝒆
3+                                  2 )𝑭𝒆

2+  

3 )𝑪𝒖
2+                                  4 )𝑪𝒖

+ 

𝑭𝒆  ترکیب
  ای رنگ است.قهوه –سرخ  است که ترکیبی نامحلول و 𝑶𝑯− ،𝑭𝒆(𝑶𝑯)3(𝒔)با  +3

 

 

 



(69)ویژه کنکور  مهندس رواز های شیمیایی و استوکیومتریواکنش    

 

 

 

45 

اده درستی نشان دکننده در واکنش، بههای واکنش و حالت فیزیکی مواد شرکتهای زیر، فرآوردهدر چند مورد از واکنشتست : 

 شده است؟

𝑵𝒂𝑪𝒍𝑶(𝒂𝒒) (آ                                                       + 2𝑯𝑪𝒍(𝒂𝒒) → 𝑵𝒂𝑪𝒍(𝒂𝒒) + 𝑪𝒍2(𝒈) + 𝑯2𝑶(𝒍) 

2𝑪(𝒔) (ب + 2𝑯2𝑶(𝒈)
∆
→ 𝑪𝑯4(𝒈) + 𝑪𝑶2(𝒈)  

2𝑨𝒍(𝒔) )پ + 𝑭𝒆2𝑶3(𝒔) → 2𝑭𝒆(𝒔) + 𝑨𝒍2𝑶3(𝑠)    

𝑪𝑯4(𝒈) (ت + 𝑯2𝑶(𝒈) → 𝑪𝑶(𝒈) + 3𝑯2(𝒈)  

1 )1                           2 )2                            3 )3                            4 )4 

 

 

 

 ها رسوب سفید رنگ است.شود که ..... عدد از آنهای زیر در .... واکنش، رسوب تشکیل میبا توجه به واکنش تست :

(𝑰                   محلول باریم کلرید با محلول سدیم سولفات(𝑰𝑰 محلول منیزیم کلرید با محلول سدیم فسفات 

(𝑰𝑰𝑰 ( محلول سربII           نیترات با محلول پتاسیم یدید )(𝑰𝑽 محلول باریم هیدروکسید با نیتریک اسید 

(𝑽                  محلول نقره نیترات با محلول سدیم کلرید    (𝑽𝑰 محلول سدیم هیدروکسید با هیدروکلریک اسید 

(𝑽𝑰𝑰 ( محلول سربII   نیترات با محلول پتاسیم کرومات )    (𝑽𝑰𝑰𝑰  محلول نقره نیترات با محلول پتاسیم کرومات 

1 )6 ،3                      2 )7 ،3                      3 )6 ،2                         4 )7 ،2     
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 ی شیمیاییماده رنگ تمرین، بنویسید.فرمول شیمیایی این مواد را به عنوان 

 محلول پتاسیم کرومات زرد 

 رسوب نقره کلرید سفید 

 رسوب نقره کرومات نارنجیقرمز مایل به  

 کرومات (𝐈𝐈)رسوب سرب  زرد 

 یدید (𝐈𝐈)رسوب سرب  زرد 

 رسوب منیزیم فسفات سفید 

 رسوب باریم سولفات سفید 

 هیدروکسید (𝐈𝐈𝐈)رسوب آهن  ایقرمز مایل به قهوه 

 آمونیوم کلرید یا نشادر سفید 

 منیزیم اکسید سفید 

 کروماتآمونیوم دی نارنجی 

 اکسید (𝐈𝐈𝐈)کروم  سبز 

 کروماتپتاسیم دی قرمز 

 لیتیم کلرید سفید 

 فلز مس قرمز یا سرخ فام 

 (𝐈𝐈)یون کوپریک یا مس  آبی 

 سولفات خشک (𝐈𝐈)مس  سفید 

 سولفات (𝐈𝐈)محلول مس  آبی 

 آبه 5سولفات  (𝐈𝐈)نمک متبلور مس  آبی 

 گاز کلر زرد مایل به سبز 

 محلول برم در آب ایقرمز مایل به قهوه 

 محلول ید در تولوئن بنفش 

 گاز دی نیتروژن تترا اکسید رنگبی 

 گاز نیتروژن دی اکسید ایقهوه 

 ضد یخ )اتیلن گلیکول( سبز 

 منیزیم هیدروکسید سفید 

 هگزان )تینر( رنگبی 

 اتانول یا الکل میوه رنگبی 

 استون یا پروپانون رنگبی 

 تولوئن یا متیل بنزن رنگبی 
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 : هامواد شیمیایی و کاربردهای آن

 کود شیمیایی. آمونیاک مایع :

 بندی مواد غذایی.تولید ریسمان، طناب، فرش و بسته پروپن :پلی

 تولید تفلون و ظروف نچسب. :پلی تترا فلوئورو اتن 

 ی پتوی آکریلیکههیت پلیمر سیانو اتن :

 ساخت وسایل پالستیکی گوناگون. : P.V.Cپلی وینیل کلرید یا 

 از مواد شیمیایی در صنعت. ی برای تولید بسیاریدهندهسوخت تمیز برای خودروها، حالل و واکنش متانول یا الکل چوب :

 ها، تولید مواد دارویی، آرایشی و بهداشتی.ترین حالل صنعتی پس از آب، ضدعفونی کردن زخممهم اتانول یا الکل میوه :

 ی هوای خودروها.تولید گاز نیتروژن برای باد شدن کیسه سدیم آزید :

 رود.کار میی اولیه برای تولید آمونیاک بهشود و به عنوان مادههیدروژن آن جدا و خالص می گازآب :

 ی دینامیت، کاربرد دارویی برای بیماران قلبی.ی منفجره بسیار حساس، تهیهماده نیتروگلیسیرین :

 های خورشیدی.های الکترونیکی و سلولتراشه سلیسیم :

 های عکاسی.ساخت فیلم نقره برمید :

 ی متیل سالیسیالت.تهیه سالیسیلیک اسید :

 مواد غذایی و دارویی. دهنده درطعم متیل سالیسیالت:

  های قلبی و احتمال سکته.ی تب، درد، التهاب، تپشدهندهکاهش آسپرین :

 هوای درون فضاپیماها. تصفیه لیتیم هیدروکسید :

 هوای درون فضاپیماها و تولید اکسیژن. تصفیه لیتیم پراکسید :

 های فلزی.تولید سکه مس :

 الکترونیکی. های لوازمتولید شیشه پتاسیم کربنات :

 ی معطر و خوش طعم موجود در آناناس.ماده اتیل بوتانوات :

 ی نمک خوراکی یا سدیم کلرید.تهیه ناخالص : 𝐍𝐚𝐂𝐥ی هالیت یا کانه

  ی سرما.های تولید کنندهبسته آمونیوم نیترات :
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 ی گرما.های تولید کنندهبسته کلرید :کلسیم 

 از بین بردن جرم و تمیز کردن سطوح در حمام و آشپزخانه. نمک :محلول هیدروکلریک اسید یا جوهر 

 از بین بردن جرم و تمیز کردن سطوح در حمام و آشپزخانه. محلول سفید کننده یا محلول سدیم هیپوکلریت :

 ها.ی ذوب یخ به منظور ذوب کردن یخ سطح جادهکاهش نقطه سدیم کلرید :

 فرآیندهای صنعتی : 

𝒏𝑪2𝑯4(𝒈)   →  (𝑪2𝑯4)𝒏 (𝒔)        تن یا پلی اتیلنپلی تولید)  )  

𝒏𝑪3𝑯6(𝒈)   →  (𝑪3𝑯6)𝒏 (𝒔)        پروپنپلی تولید)  )  

𝒏𝑪2𝑭4(𝒈)   →  (𝑪2𝑭4)𝒏 (𝒔)        تترا فلوئورو اتن یا تفلونپلی تولید)  )  

2𝑨𝒍(𝒔) + 𝑭𝒆2𝑶3(𝒔) → 𝑨𝒍2𝑶3(𝒔) + 2𝑭𝒆(𝒍) + 𝒒         ترمیت واکنش)  )        

3𝑪(𝒔) + 2𝑭𝒆2𝑶3(𝒔) → 3𝑪𝑶2(𝒈) + 4𝑭𝒆(𝒍)         )واکنش تولید آهن از سنگ معدن آن )        

𝑪 (زغال چوب یا گرافیت) + 𝐇2𝐎(𝐠)
∆
→ 𝐂𝐎(𝐠) +  2𝐇2(𝐠) ⏟          

گاز آب

(گازآبتولید        )  

𝑵2(𝒈) + 3𝑯2(𝒈) → 2NH3 (𝒈)                   آمونیاکتولید)  )   

 فرآیندهای آزمایشگاهی :

𝐌𝐧𝐎2(𝐬)  +   4𝐇𝐂𝐥(𝐚𝐪)  →   𝐌𝐧𝐂𝐥2(𝐚𝐪)  +  𝐂𝐥2(𝐠)  +   2𝐇2𝐎(𝐥)     گاز کلر در آزمایشگاه( تولید )  
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 حل مسائل استوکیومتری به روش کسرهای تناسبی :

 

 

  ، یون گرم گرماتم ،گرم مولکول 

 
(𝑔)گرم داده  شده × 

𝑃

111
 × 

𝑅

111
 

(
𝑔

𝑚𝑜𝑙
ضریب ×  جرم مولی(

  = 

𝑅 × مول
111

ضریب
 = 

(𝒍)حجم × 
𝑅

111
 

22/4 (
𝒍

𝒎𝒐𝒍
 ضریب × (

 = 

(
𝒎𝒐𝒍

𝒍
) 𝑅 × حجم (𝒍) × غلظت 

111

ضریب
 = 

تعداد اتم ، یون ، مولکول یا ذره

122/9 ×11
23

  ⏟ضریب  × 

یا تعداد عناصر سازنده مولکول

 

 

P  درصد خلوص و :R است. : بازده درصدی 

های یونی، مولکول وجود ندارد. به همین دلیل، ها مثبت و منفی هستند. در ترکیبهای یونی، یونهای سازنده ترکیبذرهنکته : 

 شود.ی جرم مولی استفاده میگرم از واژهگرم یا مولکولبه جای واژه اتمهای یونی، ها و ترکیببرای یون

 :مولی  -مولی روابط 

× مول  𝑅

111

ضریب
=

× مول  𝑅

111

ضریب
 

 :جرمی  -مولی روابط 

(𝒈)گرم داده  شده ×  
𝑃

111
 ×  

𝑅

111
 

(
𝑔
𝑚𝑜𝑙

× جرم  مولی( ضریب 
=

× مول  𝑅

111

ضریب
 

 :جرمی  -جرمی روابط 

(𝒈)گرم داده  شده ×  
𝑃

111
 ×  

𝑅

111
 

(
𝑔
𝑚𝑜𝑙

×  جرم مولی( ضریب 
=

(𝒈)گرم داده  شده ×  
𝑃

111
 ×  

𝑅

111
 

(
𝑔
𝑚𝑜𝑙

× جرم  مولی( ضریب 
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 :ای ذره –جرمی روابط 

(𝒈)گرم داده  شده ×  
𝑃

111
 ×  

𝑅

111
 

(
𝑔
𝑚𝑜𝑙

×  جرم مولی( ضریب 
=

اتم ، یون ، مولکول یا ذره 

9/122 × 11
23

 ×   ⏟ضریب  

یا تعداد عناصر سازنده مولکول

 

 :ای ذره –ای ذرهروابط 

اتم ، یون ، مولکول یا ذره 

9/122 × 11
23

 ×   ⏟ضریب  

یا تعداد عناصر سازنده مولکول

=
اتم ، یون ، مولکول یا ذره 

9/122× 11
23

 ×   ⏟ضریب  

یا تعداد عناصر سازنده مولکول

 

 آید؟( نیترات، چند مول رسوب به دست می𝐈𝐈𝐈گرم سدیم هیدروکسید با محلول آهن ) 10از واکنش  تست :

1) 85/8                      2 )15/8                     3 )3/8                     4 )45/8 

3𝑵𝒂𝑶𝑯(𝒂𝒒) + 𝑭𝒆(𝑵𝑶3)3(𝒂𝒒)  →   𝑭𝒆(𝑶𝑯)3(𝒔) + 3𝑵𝒂𝑵𝑶3(𝒂𝒒) 

10

48 × 3
=
𝒙

1
→ 𝒙 = 15/8 𝒎𝒐𝒍 

حاصل شده است. وزن فلز آلومینیم مصرف شده  گرم آلومینیم کلرید 67/2از ترکیب فلز آلومینیم با هیدروکلریک اسید،  تست :

 چند گرم است؟

1) 54/8                          2 )27/8                       3 )01/8                   4 )90/8 

2𝑨𝒍(𝒔) + 6𝑯𝑪𝒍(𝒂𝒒)  →   2𝑨𝒍𝑪𝒍3(𝒔) + 3𝑯2(𝒈)   

67/2

133/5 × 2
=

𝒙

27 × 2
→ 𝒙 =  54/8 𝒈 
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گرم یون هیدروژن سولفیت با مقدار کافی هیدرویدیک اسید چند لیتر گاز در شرایط استاندارد تولید میلی 485از وکنش  تست :

  شود؟می

1 )210/8                        2 )112/8                      3 )56/8                       4 )326/8 

𝑯𝑺𝑶3                                                             پاسخ :
−(𝒂𝒒) + 𝑯𝑰(𝒂𝒒) → 𝑯2𝑺𝑶3(𝒂𝒒) + 𝑰

−(𝒂𝒒) 

485 × 18
3-

01 × 1
=

𝒙

4/22 × 1
⇒ 𝒙 = 8/112𝒍 

یون هیدروژن سولفات باشد برای خنثی کردن این یون در یک  𝐠 164/1ی آب دریا دارای اگر هر کیلوگرم از یک نمونه مثال(

 باشد؟می 08%که بازده درصدی واکنش برابر در صورتی .شودهیدروکسید مصرف میتن از این نمونه آب چند گرم سدیم

𝑯𝑺𝑶4
− +𝑵𝒂𝑶𝑯 → 𝑵𝒂+ + 𝑺𝑶

4

-2
+𝑯2𝑶 

 

𝐱 = 1164𝒈   

1164g

97 × 1
=

𝒙 ×
08

188

48 × 1
⇒ 𝒙 = 688𝒈      

د دهنده هستنواکنش معلوم و مجهول هر دو در این مثال نویسیم ولیها میدهندهما همیشه بازده درصدی را در سمت واکنش (نکته

 پس باید ببینیم هدف از انجام واکنش چه بوده است.

  شود؟حاصل می (STP)گرم نیتروگلیسیرین، چند مول گاز پس از تبدیل به شرایط میلی 75/56از انفجار  تست :

1 )107/1                     2 )375/2                      3 )012/1                      4 )625/3  

4C3𝑯5(𝑵𝑶3)3(𝒍) →  12CO2(𝒈) + 18H2𝑶(𝒈) + 6N2(𝒈) + 𝑶2(𝒈) 

 به حالت مایع است. ،(STP)توجه داشته باشید که آب در شرایط 

 164/1 یک کیلوگرم آب دریا

 x در یک تن

𝑯2𝑶+ 𝑺𝑶2(𝒈) 
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18 × 75/56
-3

227 × 4 
=
𝒙

19
⇒ 𝒙 = 1/107 

 استوکیومتری فرمولی:تجزیه عنصری و 

 های تشکیل دهندهی نوع و تعداد اتمدهندهنشان : فرمول مولکولی .1

 ی نوع و تعداد عنصرهای تشکیل دهندهدهندهنشان : فرمول تجربی .2

جرم فرمول مولکولی =  𝒏 ×                                                                                                    جرم فرمول تجربی

جرم فرمول مولکولی   =                                                                                                             𝒏(جرم فرمول تجربی)

  اکسیژن کدام است؟ %83/30کروم و  %41/35پتاسیم،   %56/26تجربی ترکیبی شامل  فرمول تست :

(𝑪𝒓 = 52  , 𝑲 = 39  , 𝑶 = 16(                                                                             

1) 𝐊2𝐂𝐫𝐎4                 2 )𝐊2𝐂𝐫2𝐎7                    3 )𝐊2𝐂𝐫𝐎3                    4 )𝐊2𝐂𝐫2𝐎4  

 

   

 

𝐠.𝐦𝐨𝐥اکسیژن است. اگر جرم مولی آن  g39/1نیتروژن و  g61/8ترکیبی دارای  تست :
فرمول مولکولی آن کدام  باشد، 1-92

𝐠.𝐦𝐨𝐥) است؟
1-

: 14 =N , 16 =O) 

1) 𝐍2𝐎                          2 )𝐍2𝐎3                        3 )𝐍2𝐎4                       4 )𝐍2𝐎5 
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دست آمده است. فرمول تجربی این ترکیب به 𝐇2𝐎گرم  7/2و 𝐂𝐎2گرم  4/4گرم از یک ترکیب آلی،  3/2از سوختن  تست :

 (  H , 12= C , 16=O =1) آلی کدام است؟ 

1) 𝐂2𝐇6𝐎                  2 )𝐂3𝐇0                            3 )𝐂2𝐇4𝐎                      4 )𝐂3𝐇4   

 

 

 

 

 

 

دست آمده است. فرمول تجربی این ترکیب به 𝐇2𝐎گرم  4/5و  𝐂𝐎2گرم  6/17گرم از یک هیدروکربن،  4/5از سوختن  تست :

 (  H , 12= C , 16=O =1)کدام است؟ 

1 )𝐂3𝐇4                      2 )𝐂2𝐇5                    3 )𝐂3𝐇7                   4 )𝐂2𝐇3 
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شود. فرمول تشکیل می 𝑩2𝑨5ای با فرمول تجربی ترکیب شود، ماده 𝑩گرم از عنصر  2/6با  𝑨گرم از عنصر  0اگر                 

 آید، کدام است؟دست میبه 𝑩گرم از عنصر  55/1و  𝑨گرم از عنصر  2/1ای که از ترکیب شدن تجربی ماده

1 )𝑩3𝑨2                    2 )𝑩2𝑨3                  3 )𝑩2𝑨5                   4 )𝑩5𝑨2 

 

 

 

 

کرده است.  𝐀𝐎𝐱گرم اکسیژن واکنش داده و تولید اکسیدی به فرمول  2/3با  𝐀گرم از عنصر  2/1در یک واکنش،               

کرده است.  𝐀𝐎𝐲گرم اکسیژن واکنش داده و تولید اکسیدی به فرمول  2/3دقیقا با  𝐀گرم از عنصر  4/2در واکنش دیگری، 

𝐱نسبت 

𝐲
𝐱کدام است و اگر بدانیم   =  چند است؟ 𝐀است، جرم مولی  2

1 )5/8 – 12                   2 )5/8 – 24                 3 )2 – 12                 4 )2 - 24 
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 : مسائل درصد جرمی

𝐘2X در ترکیبی مانند X درصد جرمی   =
ترکیب بر حسب گرم در  𝑿 مقدار

ترکیب بر حسب گرمکل جرم مولی 
× 188   

، 𝐌2𝐎درصد باشد، درصد جرمی آن در اکسید  08برابر  MOدر اکسیدی از آن با فرمول  Mاگر درصد جرمی عنصر  تست :

𝐠.𝐦𝐨𝐥)کدام است؟ 
1-

 :16=O  )   

1) 90/70                   2 )06/07                            3 )09/00                           4)09/09  

 

 

 

درصد جرمی آلومینیم باشد، این عنصر  36، دارای 16مینیم با یکی از عنصرهای گروه اگر ترکیب حاصل از واکنش آلو تست :

𝐠.𝐦𝐨𝐥)های این عنصر باهم برابر است.( ها و نوترونکدام است؟ )شمار پروتون
1-

: 27  =Al)   

 (  Se34( سلنیم ) O0    )         4( اکسیژن ) Te52          )   3( تلور ) 2      (        S16گوگرد )  (1

 

 

 

X (𝑿درصد جرمی عنصر  58ترکیبی حاوی  تست : = 18 𝒈

𝒎𝒐𝒍
Z (𝒁درصد جرمی عنصر  58و  ( = 28 𝒈

𝒎𝒐𝒍
) ... 

 است. 𝑿𝒁2( فرمول تجربی آن 2               است.          XZ( فرمول مولکولی آن 1

 است.    𝑿𝒁3( فرمول تجربی آن 4              است.           𝑿2𝒁( فرمول تجربی آن 3
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 چند گرم بر مول است؟ تقریباا  Aدرصد اکسیژن باشد، جرم اتمی عنصر  0/34، شامل 𝐀2𝐎3اگر ترکیب  تست :

1 )27                   2 )56                     3 )45                      4 )52 

 

 

 است. درصد جرمی کربن در این مخلوط چیست؟  𝑪𝑶2جرمی  %65و  𝑪𝑶جرمی  %35یک مخلوط گازی شامل  تست :

1 )12                     2 )7/32                       3 )7/66                        4 )94 

 𝑪𝑶2گرم  65و  𝑪𝑶گرم  35گرم از این مخلوط گازی،  188توان گفت که در با توجه به اطالعات داده شده در سئوال، می

  وجود دارد.

 

 

( گرم کربن وجود دارد یا به عبارت 7/17+  15=  7/32گرم ) 7/32  عاا گرم از این مخلوط گازی مجمو 188پس فهمیدیم در 

 است. % 7/32دیگر درصد جرمی کربن در این مخلوط برابر 

در این مخلوط کدام  𝑲𝑪𝒍درصد جرمی است. درصد جرمی  2/43مقدار پتاسیم  𝑲𝑵𝑶3و  𝑲𝑪𝒍در مخلوطی از                 

𝑲)است؟  = 𝑪𝒍 و  39 = 5/35 𝑶 و  = 𝑵 و 16 = 14𝒈.𝒎𝒐𝒍 1-)  

1 )48                       2 )33                      3 )43                      4 )25 

 

 

 

 𝑪𝑶2گرم   Cگرم 

7/17 =X 65 

12 44 

 𝑪𝑶گرم  Cگرم 

15 =X 35 

12 20 
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کنند در اثر انجام زیر شرکت میهای در یک ظرف سرباز وجود دارند که در واکنش 𝑪𝒓2𝑶3و  𝑲𝑵𝑶3مخلوطی از                  

بوده است؟ )در پایان  𝑲𝑵𝑶3شود. تقریباا چند درصد جرم این مخلوط مربوط به گرم گاز اکسیژن حاصل می 16ها این واکنش

𝑪𝒓)وجود دارد(  𝑲2𝑪𝒓𝑶4واکنش در ظرف فقط  = 52 , 𝑲 = 39 , 𝑵 = 14 , 𝑶 = 16𝒈.𝒎𝒐𝒍 -1
) 

{
1) 2𝐊𝐍𝐎3(𝐬)  

∆
→ 2𝐊𝐍𝐎2(𝐬)  + 𝐎2(𝐠)                                                     

2) 𝐊𝐍𝐎3(𝐬) + 3𝐊𝐍𝐎2(𝐬) + 𝑪𝒓2𝑶3(𝐬) →  𝑲2𝑪𝒓𝑶4(𝐬) +  4NO(𝐠)  
   

1 )20                         2 )72                           3 )54                           4 )46 
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 : هاالکل

  "OH−R "صورتههای یک عاملی بدارند فرمول کلی الکل (OHعاملی هیدروکسیل )ک یا چند گروه هایی هستند که یترکیب

 باشد.یک گروه آلکیل می   Rکه در آن 

𝐂𝐧𝐇2𝒏+2⏟    
 آلکان

  
𝐇به جای 𝐎𝐇 قرار گرفتن
→                 𝐂𝐧𝐇2𝒏+1𝐎𝐇⏟      

الکل

     

 ها دو روش وجود دارد :گذاری الکلبرای نام

  الف( روش آیوپاک :

( نیز OHترین تعداد کربن ، شامل کربن عامل )عالوه بر داشتن بیش کنیم کهابتدا زنجیری را به عنوان زنجیر اصلی انتخاب می

 باشد.

ی گروه ( برسیم اگر فاصلهOHشود که زودتر به گروه عاملی )گذاری زنجیر اصلی بدین صورت است از سمتی شروع میشماره

 کنیم.ها استفاده میگذاری آلکانگذاری زنجیر اصلی از قواعد نام( از دو سر زنجیر یکسان بود برای شمارهOHعاملی )

ی اصلی به همراه و در پایان نام آلکان زنجیره OH، سپس شماره کربن عامل برای نوشتن نام ترکیب، ابتدا شماره و نام شاخه

 آوریم.پسوند اُل می

              بوتانول – 2 –متیل دی – 3و  3                                                        

         پنتانول - 2 –متیل دی – 4و  4                                                        

 شود.ه میی متیل نوشتی اتیل زودتر از نام شاخهبرای مثال نام شاخه .باید رعایت شود تقدم الفباییاخه در نوشتن نام ش نکته(
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لکل بر وزن آلکیل روی کربن اول یا آخر قرار گرفته باشند نام ا OHدر این روش اگر عامل  ب( روش قدیمی یا معمولی :

را  ایزو() ی( قرار بگیرد کلمهربنی که به دو اتم کربن متصل استک) 2ی روی کربن شماره OH. اما اگر عامل الکل خواهد بود

 .کنیمبه آلکیل اضافه می

 متیل الکل :                      نام معمولی

𝐂𝐇3𝐎𝐇  

()الکل چوب متانول :  نام آیوپاک                          

                                        

     اتیل الکل :            نام معمولی                           

𝐂𝐇3 – 𝐂𝐇2 –  𝐎𝐇  

( )الکل میوه اتانول  :           نام آیوپاک                                  

 پروپیل الکل : نام معمولی                                                    

𝐂𝐇3 – 𝐂𝐇2 – 𝐂𝐇2  −  𝐎𝐇    

پروپانول - 1 :            نام آیوپاک                                          

الکل دست آورد به آن به حالت بخاربه  C○ 488دمای تا  گرم کردن چوببا  غیاب اکسیژنتوان در از آنجا که متانول را می نکته(

 .گویندنیز میچوب 

 ( هستند.پارهمل ) ایزو پروپیل الکل ( ایزومر )پروپانو – 2( و پروپانول )پروپیل الکل – 1 نکته(

 .ها باهم فرق دارداما فرمول ساختاری آن ( 𝐂3𝐇0𝐎ها یکسان است ) فرمول مولکولی )و تجربی( آنیعنی 

  ایزوپروپیل الکل :          نام معمولی                                    

پروپانول – 2 :          نام آیوپاک        
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ود به شها تولید میها توسط آنزیمهای موجود در مواد غذایی و برخی میوهاتانول نیز بر اثر تخمیر قندها و کربوهیدرات نکته(

 .یرانی بود که اتانول را تهیه کردگویند زکریای رازی اولین دانشمند ادلیل به آن الکل میوه نیز می همین

 .گویندعاملی می 2های باشند الکل OHعامل  2هایی که دارای به الکل نکته(

          اُلاتان دی -2و 1( یا یا ضد یخ )اتیلن گلیکول                                                           

 گویند.عاملی می 3های باشند الکل OHهایی که دارای سه عامل به الکل

 پروپان تری ُال      –3و 2و1)گلیسیرین یا گلیسیرول( یا                                              

به آن الکل نوع اول ( باشد که فقط به یک اتم کربن متصل است کربنینوع اول ) روی کربن OHاگر عامل  الکل نوع اول :

 .گویند

  𝐂𝐇3 – 𝐂𝐇2 – 𝐂𝐇2𝐎𝐇                           پروپانول –1                                                                 

اتم کربن متصل است( باشد به آن الکل نوع  2ز دو طرف به کربنی که ا) 2ع روی کربن نو OHاگر عامل  الکل نوع دوم :

 .دوم گویند

                               پروپانول   –2                                                                        

اتم کربن متصل است( باشد به آن الکل نوع سوم  3ز سه طرف به کربنی که ا) 3روی کربن نوع  OHاگر عامل  الکل نوع سوم :

 .گویند

      پروپانول            –2متیل  –2                                                                      
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 ؟ اش مطابقت داردماده با فرمول ساختاری نام کدام تست :

   ( ایزوپروپیل الکل2                  اُل      دیاتیلن (1

 هیدروکسیل  تری پروپان  – 3و  2و  1( 4                پروپانول        -2(  3
 

 های استوکیومتری :ای در محاسبهروابط ذره

 شود؟چند مولکول هیدروژن تولید می 𝐇𝐁𝐫با محلول  𝐀𝐥اتم فلز  2/1×2218بر اثر واکنش  تست :

1) 2118×0                     2 )2118×9                       3 )2218×6/1                   4 )2218×0/1  

 

 

 

2844/1×18در چند گرم متانول،  تست :
23

 (  H , 12= C , 16=O =1) وجود دارد؟ Hاتم  

1 )0/8                      2 )6/1                          3 )2/3                         4 )4/6  
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 گرم گاز اکسیژن برابر است؟ 4/6های موجود در گرم آلومینیم سولفات با تعداد اتمهای موجود در چند تعداد یون تست :

 (𝐀𝐥 =  27 ، 𝐒 =  32 ، 𝐎 =  16) 

1 )36/27                   2 )4/60                   3 )60/13                  4 )2/34 

 

 

 

 

 

است. جرم  Aگرم عنصر تک اتمی  2/3های موجود در برابر تعداد اتم 3گرم گاز اوزون،  4/6های موجود در تعداد اتم تست :

  باشد؟کدام می Aمولی عنصر 

1 )12                        2)24                     3)36                         4 )40 

 

 

 

 

)گرم کربن تتراکلرید کامال خالص شامل  𝒂مقدار  تست :
3/811×18

28

80/3
) × 𝒂2  اتم است. مقدار𝒂 کدام است؟ 

1 )258                  2 )158                   3 )288                   4 )128 
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12/844چند گرم اکسیژن الزم است تا تست :  × 18
28

 کند؟ 𝑵2𝑶5اتم نیتروژن را تبدیل به  

1 )64/8                      2 )32/8                     3) 16/8                      4 )80/8 

 

 

 

 جرمی : –جرمی و روابط جرمی  –مسائل مربوط به روابط مولی 

گرم  1/7با مقدار کافی محلول سولفوریک اسید، مقدار  IAگرم هیدروکسید یک فلز اصلی گروه  4اگر در واکنش  تست :

𝐎)  سولفات )بدون آب تبلور( آن فلز تشکیل شود، جرم اتمی این فلز کدام است؟ = 16 , 𝐒 = 32: 𝐠.𝐦𝐨𝐥-1
   ) 

1) 23                        2 )39                           3 )46                               4 )07   

 

 

گرم  32/8دهیم. در پایان واکنش ترکیب جامدی به جرم را با اکسیژن واکنش می Mگرم از عنصر  224/8طی واکنشی  تست :

𝐠.𝐦𝐨𝐥 :)کدام است؟    Mشود، فرمول تجربی اکسید عنصر تشکیل می
1- 56=M , 16=O) 

1) 𝐌3𝐎4                     2 )𝐌𝐎                          3 )𝐌2𝐎3                        4 )𝐌2𝐎  
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   نماییم. چند گرم رسوب کلسیمهیدروکسید کافی می گرم اتان را وارد محلول کلسیم 6حاصل از سوختن  𝐂𝐎2گاز  تست :

𝐠.𝐦𝐨𝐥 :) ؟آیددست میی زیر بهکربنات طبق معادله
1- 1=H , 16=O , 12=C , 48=Ca) 

𝐂𝐎2(𝐠)   +   𝐂𝐚(𝐎𝐇)2(𝐚𝐪)   →   𝐂𝐚𝐂𝐎3(𝐬)   +   𝐇2𝐎(𝐥)  

1) 18                           2 )28                             3 )48                                 4 )08 

 

 

 

 

گرم  9دهیم تا به طور کامل تجزیه شود. در نتیجه مخلوطی از کلسیم کربنات و سدیم هیدروژن کربنات را حرارت می تست :

 کربنات در نمونه مورد نظر چقدر است؟شود. نسبت جرم سدیم هیدروژن کربنات به کلسیمحاصل می 𝐂𝐎2مول  5/2آب و 

(: g.mol
1- 12=C , 16=O , 1=H , 44=Ca , 23=Na) 

2𝐍𝐚𝐇𝐂𝐎3(𝐬)    𝐍𝐚2𝐂𝐎3(𝐬)   +   𝐇2𝐎(𝐠)  +   𝐂𝐎2(𝐠)  

𝐂𝐚𝐂𝐎3(𝐬)    𝐂𝐚𝐎(𝐬)   +   𝐂𝐎2(𝐠)  

1 )
42

188
                               2 )

04

188
                             3 )

160

188
                            4 )

21

188
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 های زیر درست است؟چند مورد از عبارتتست : 

 است. 𝐲برابر  𝐱 ،5/1باشد، جرم مولی  𝐲مول  3برابر  𝐱( اگر جرم دو مول 1

 تر است.کم 𝐀جرم مولی  6/8از  𝐁داشته باشد، جرم مولی  𝐁مول  5تری از جرم بیش 𝐀مول  3( اگر 2

 تر است.( درصد جرمی پتاسیم در پتاسیم پرمنگنات از درصد جرمی پتاسیم در پتاسیم منگنات کم3

 آید.به دست می ℃488یژن تا دمای ( متانول از گرم کردن چوب در غیاب اکس4

1 )1                           2 )2                            3 )3                            4 )4 

 

 

مول  5/8ی موازنه شده کدام است و در اثر واکنش کامل ها در معادلهدهندهبا توجه به شکل زیر مجموع ضرایب واکنش تست :

 شود؟ )به ترتیب از راست به چپ(ی جامد حاصل میها چند مول مادهدهندهاز واکنش

1 )5 ،6/8 

2 )7 ،6/8  

3 )5 ،1/8  

4 )7 ،1/8 
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 مسائل مربوط به درصد خلوص :

= درصد خلوص ماده
جرم مادهی خالص

جرم مادهی ناخالص
× 188      

شود. درصد کلرید تولید میگرم نقره 72/8اضافی از نقره نیترات، گرم پتاسیم کلرید ناخالص با مقدار  5/8از واکنش  تست :

 (KCl , 144 = AgCl = 75)خلوص پتاسیم کلرید کدام است؟ 

1) 13%                  2 )5/7 %                           3 )36 %                              4 )75 %  

 

 

 

 

 

کنیم. درصد خلوص اضافه می % 48رم کلسیم کربنات با خلوص گ 288را به  % 08گرم کلسیم کربنات با خلوص  58 تست :

 کلسیم کربنات در مخلوط حاصل کدام است؟

1) 68%                  2 )40%                             3 )54%                              4 )36%      
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4𝑲𝑵𝑶3(𝒔)شود: پتاسیم نیترات بر اساس این واکنش تجزیه می تست :
> ℃588
→   2𝑲2𝑶(𝒔) + 2𝑵2(𝒈) + 5𝑶2(𝒈)، 1/18 

کنیم. در پایان واکنش جرم گاز اکسیژن حاصل به تقریب چند برابر جرم طور کامل تجزیه میگرم پتاسیم نیترات ناخالص را به

𝑲)کنند.( شرکت نمیها در واکنش گاز نیتروژن آزاد شده است؟ )ناخالصی = 39 , 𝑵 = 14 , 𝑶 = 16 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )53/1                      2 )81/2                       3 )06/2                            4 )12/3 

 

 

 

 

دهیم. در دمای آبه، پتاسیم نیترات و مقداری ناخالصی را حرارت میسولفات پنج (II)گرم مس  268مخلوطی به جرم  تست :

جرم گازهای خروجی را بخار آب  %68شود. سولفات خارج می (II)ی آب همراه مس ، پتاسیم نیترات تجزیه شده و همه℃288

سولفات به جرم ناخالصی، در مخلوط نهایی  (II)گرم باشد، نسبت جرم مس  288دهد. اگر جرم مخلوط نهایی برابر تشکیل می

𝑪𝒖)ماند.( کدام است؟ )طی حرارت ناخالصی بدون تغییر می = 64 , 𝑺 = 32 , 𝑶 = 16 , 𝑲 = 39 , 𝑵 = 14 , 𝑯 = 1 ∶ 𝒈.𝒎𝒐𝒍−1
) 

 

1 )5/5                      2 )2/6                         3 )5/7                           4 )0/5 
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طور کامل در آب حل نموده و با مقدار اضافی نقره نیترات واکنش ی هالیت را بهی کانهگرم از یک نمونه 5/2مقدار  تست :

بدست آمده است درصد خلوص این کانی هالت کدام است؟ )فرض کنید در این نمونه  AgClرسوب  g74/5دهیم اگر بدانیم می

 اند(کلرید رسوب کرده صورت نقرههای کلرید نیز بههستند و تمام یونها فاقد یون کلرید کانه هالیت ناخالصی

1) 6/93                      2 )63                       3 )57                     4 )0/07 

 

 

 

 

درون فضاپیما ی هوای کند. اگر در این مدت برای تصفیهگرم گلوکز مصرف می 458بدن یک فضانورد در هر شبانه روز  تست :

 گرم لیتیم هیدروکسید ناخالص استفاده شود. درصد خلوص لیتیم هیدروکسید کدام است؟ 1288از 

 (𝐇 = 1 ، 𝐂 =  12 ، 𝐋𝐢 = 7 ، 𝐎 =  16) 

1 )48%                   2 )68%                      3 )75%                    4 )08% 
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شود. اگر می 𝑪𝑶2کربنات و تبدیل کربن به درون یک کوره باعث تجزیه کلسیم 𝑪و  𝑪𝒂𝑪𝑶3حرارت دادن مخلوط  تست :

ه به تقریب کربنات در مخلوط اولیاکسید تولید شده در این واکنش با جرم مخلوط اولیه برابر باشد، درصد کلسیمدیجرم کل کربن

𝑪𝒂چند است؟ ) = 48 , 𝑪 = 12 , 𝑶 = 16 )  

1 )04                          2 )7/02                      3 )10                          4 )3/17 

 

 

 

 

 

 

گرم( با مقدار کافی از محلول هیدروکلریک اسید،  5ی ناخالص از فلز منیزیم، )هرکدام به جرم در واکنش دو نمونه تست :

گرم گاز هیدروژن آزاد شده باشد، درصد  1/8در واکنش دوم گرم و  2/8مقداری گاز هیدروژن تولید شد. اگر در واکنش اول 

 .( شوندنمیها وارد واکنش ی دوم است؟ )ناخالصیی اول فلز منیزیم چند برابر درصد خلوص نمونهخلوص نمونه

(𝑯 = 1,𝑴𝒈 = 24: 𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )2                        2 )3                          3 )5/2                          4 )5/3 
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( اکسید است. در یک آزمایش، IVهای تولید گاز کلر در آزمایشگاه، واکنش هیدروکلریک اسید با منگنز )یکی از روش تست :

گرم گاز کلر تولید کرده است.  142( اکسید ناخالص با مقدار اضافی هیدروکلریک اسید واکنش داده و IVگرم منگنز ) 340

𝐠.𝐦𝐨𝐥)کدام است؟  تقریباا  ناخالصی در جامد اولیه به جرم منگنز در جامد اولیهنسبت جرم  1-  :5/35  =Cl ،16  =O ،55  =Mn) 

1 )63/8                   2 )50/1                    3 )51/8                   4 )95/1 

 

 

 

 

 

 

 𝑳𝒊2𝑶2مول  5/8تولید شده را ابتدا توسط  𝑪𝑶2دهیم تا تجزیه شود. گاز ناخالص را حرارت می 𝑵𝒂𝑯𝑪𝑶3گرم  216 تست :

باشد  𝑺𝒊𝑶2، ترکیب 𝑵𝒂𝑯𝑪𝑶3شود. اگر ناخالصی همراه جذب می 𝑳𝒊𝑶𝑯گرم  12توسط  𝑪𝑶2ی ماندهکنیم. باقیجذب می

 دهد؟ تشکیل می 𝑺𝒊و در اثر حرارت، تجزیه نشود، تقریباا چند درصد از جرم مخلوط اولیه را 

 (𝑵𝒂 = 23, 𝑯 =  1, 𝑪 = 12, 𝑶 = 16, 𝑳𝒊 = 7, 𝑺𝒊 = 20: 𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )7/9                      2 )4/19                        3 )6/41                         4 )2/29 
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ها برابر باشد درصد حاصل با جرم ناخالصی 𝐊𝐂𝐥اگر در اثر تجزیه گرمایی کامل مقداری پتاسیم کلرات ناخالص جرم                   

𝑲)تقریباا چند است؟  𝑲𝑪𝒍𝑶3خلوص  = 39 , 𝑪𝒍 = 35/5 , 𝑶 = 16𝒈.𝒎𝒐𝒍 -1
) 

1 )58                           2 )62                           3 )08                        4 )75 

 

 

 

 

 

مانده در اثر تجزیه مقداری پتاسیم پرمنگنات جامد ناخالص جرم جامد باقیتست : 
15

16
ی پتاسیم پرمنگنات است برابر جرم اولیه 

𝑲) درصد خلوص پتاسیم پرمنگنات تقریباا کدام است؟ = 39 , 𝑴𝒏 = 55 , 𝑶 = 16𝒈.𝒎𝒐𝒍 -1
) 

1 )04                         2 )62                          3 )31                           4 )42 
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 : ( و چگالی گازهاSTP)و غیر (STP) در شرایط مسائل استوکیومتری مربوط به گازها

    نیاز است؟ %07اکسید با خلوص ( به چند گرم منگنز دیSTPلیتر گاز کلر در شرایط متعارفی ) 6/5ی برای تهیه تست :

 (16 = O , 5/35 = Cl , 55 = Mn )  

1) 19                           2 )75/21                           3 )25                          4 )5/43    

 

 

 

 

𝐜𝐦مول از فلزی،  24/8اسید بر از اثر مقدار اضافی هیدروکلریک تست :
شود. می آزاد (STP)گاز هیدروژن در شرایط  5376 3

 فرمول کلرید این فلز کدام است؟

1) 𝐌𝐂𝐥2                      2 )𝐌𝐂𝐥                             3 )𝐌𝐂𝐥3                      4 )𝐌𝐂𝐥4     

 

 

مترمکعب است. فرمول مولکولی این آلکن گرم بر سانتیمیلی 5/2برابر  (STP)شکل در شرایط چگالی یک آلکن گازی تست :

𝐇)کدام است؟  = 1 , 𝐂 = 12: 𝐠.𝐦𝐨𝐥
1-
  ) 

1) 𝐂4𝐇0                    2 )𝐂2𝐇4                           3 )𝐂5𝐇18                        4 )𝐂3𝐇6 
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؟ کنداسید، چند لیتر گاز هیدروژن آزاد میدرصد، در واکنش با مقدار کافی هیدروکلریک 08گرم فلز منیزیم با خلوص  6 تست :

.𝐠)چگالی این گاز را در شرایط آزمایش، برابر  𝐥
𝐠.𝐦𝐨𝐥 :)در نظر بگیرید.(  80/8 1-

1-1 = H , 24 = Mg )   

1) 5                          2 )40/4                                3 )4                            4 )36/3      

 

 

حسب چگالی این گاز در دمای واکنش بر شود.لیتر گاز آزاد می 2/3گرم پتاسیم کلرات در دمای معین،  0/9از گرم کردن  تست :

𝐠. 𝐥
𝑲)  کدام است؟ 1- = 39 , 𝑪𝒍 = 35/5 , 𝑶 = 16) 

1) 2/1                            2 )3/1                                  3 )4/1                            4 )5/1   

 

 

 

)دمای  گردد؟می شود و چند لیتر گاز تولیدترتیب از راست به چپ چند لیتر هوا مصرف میگرم گلوکز به 9از سوختن  تست :

 ؟است 25𝑳.𝒎𝒐𝒍−1واکنش سوختن باال ولی دما و فشار ثابت است( حجم مولی گازها در شرایط واکنش 

 (𝑯 = 1, 𝑪 = 12, 𝑶 = 16: 𝒈.𝒎𝒐𝒍−1) 

1 )5/37-15                    2 )75-5/7                      3 )75-15                        4 )5/37-5/7 
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 ی محدود کننده :دهندهاستوکیومتری مربوط به واکنشل ائمس

نجام ، بنابراین طی اتر از مقدار استوکیومتری وجود داردها کمدهندهیکی از واکنش معموالًهای شیمیایی در بسیاری از واکنش

ولید )ها(ی تمقدار فرآوردهی مقدار پیشرفت واکنش و و تعیین کننده شود)ها(ی دیگر مصرف میدهندهزودتر از واکنشواکنش، 

ری تبه مقدار بیشرا که  )ها(ی دیگردهندهواکنشگویند. می ی محدود کنندهدهندهواکنشدهنده، به این واکنش شده خواهد بود.

 )ها(ی اضافیدهندهواکنشماند، ها اضافی باقی میو پس از پایان واکنش نیز مقداری از آندر ظرف واکنش موجود هستند 

 گویند.می

  (H  , 12=C  , 16=O=1)آید؟ دست میچند گرم متانول به 𝐇2گرم  16و  COگرم  160از واکنش کامل  تست :

1 )64                              2 )120                               3 )96                               4 )192  

 

 

 

الکتریکی  ی مناسبی مخلوط کرده و در آن جرقهمول گاز اکسیژن را در ظرف سربسته 18گرم گاز هیدروژن و  28اگر  تست :

   شود؟می ماند و چند مول آب تشکیلبرقرار کنیم تا باهم واکنش دهند، کدام گاز  و چند گرم از آن در ظرف باقی می

(: 𝐠.𝐦𝐨𝐥
1-

1 =H  , 11=O  )  

 18-168-( اکسیژن 4          5–08–( اکسیژن 3          5–18–( هیدروژن 2          18–18–هیدروژن  (1
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 𝑵2درصد  𝑶2 ،75درصد  28مول مخلوط گازی که  28همراه ( ، به𝑪3𝑯0(gمول پروپان )) 5/8در یک ظرف دربسته،  تست :

 ها، درطور کامل انجام شده و همه فراوردهدارد، قرار گرفته است. پس از زدن جرقه، واکنش سوختن پروپان، به 𝑪𝑶2درصد  5و 

 دهد؟باشند. تقریباا چند درصد حجمی گازهای نهایی را بخارآب تشکیل میحالت گاز می

1 )5/18                      2 )18                      3 )5/9                       4 )12 

 

 

 

 

 

2𝑨𝒍(𝒔)فلز آلومینیم، مطابق واکنش                     +  2NaOH(aq) + 6𝑯2𝑶(𝒍)  →  2NaAl(OH)4(𝒂𝒒) + 3H2(𝒈)  با

گرم سدیم هیدروکسید را با مقداری فلز  12گرم آب و  0/19دهد. اگر در این واکنش، سدیم هیدروکسید واکنش می محلول آبی

ی ماندهجرم باقی یدهندهنشان تواندنمیشود. کدام یک از اعداد زیر، گرم گاز هیدروژن تولید می 9/8 آلومینیم ترکیب کنیم،

𝐠.𝐦𝐨𝐥 :)ها پس از انجام واکنش باشد؟ دهندهواکنش
1- 16=O , 27=Al , 23=Na) 

1 )5/3                        2 )6/3                        3 )7/3                         4 )0/3 
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کنیم تا به طور کامل با هم واکنش گرم گاز نیتروژن را در یک ظرف سر بسته با هم مخلوط می 04گرم گاز هیدروژن و  15 تست :

دهند و گاز آمونیاک تولید کنند. حجم گاز درون ظرف پس از پایان واکنش بر حسب لیتر کدام است؟ )چگالی گاز آمونیاک در 

.𝒈آن دما و فشار برابر  𝒍
 است.(  7/1 1-

1 )58                         2 )55                            3 )68                        4 )65 
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 درصدی : مسائل مربوط به بازده

= بازده درصدی واکنش
مقدار عملی فرآورده

مقدار نظری فرآورده
× 188  

ود شلی فرآورده، به مقداری از همان فرآورده گفته میشود و مقدار عممقدار نظری فرآورده از محاسبات استوکیومتری مشخص می

 آید.به دست می که در عمل

تولید شده باشد، کدام گزینه  (STP)لیتر گاز هیدروژن در شرایط  14/8گرم فلز سدیم با آب،  46/8چه در واکنش چنان تست :

𝐠.𝐦𝐨𝐥)در مورد آن درست است؟  1- :1  =H ،16  =O ،23  =Na)     

2𝑵𝒂(𝒔) + 2𝑯2𝑶(𝒍) → 2𝑵𝒂𝑶𝑯(𝒂𝒒) + 𝑯2(𝒈)   

 درصد است. 5/72( بازده درصدی واکنش، 1

 گرم است. 81/8( مقدار نظری واکنش برای گاز هیدروژن، 2

 گرم کمتر از مقدار نظری برای محلول سدیم هیدروکسید است. 70/8( مقدار نظری برای گاز هیدروژن، 3

 است، زیرا سرعت انجام آن بسیار کم است. %188( بازده درصدی واکنش کمتر از 4

 

 

 

 

گرم فلز مس، چند  2/19ی باشد، برای تهیه %08( سولفات برابر 𝐈𝐈واکنش آلومینیم با محلول مس ) اگر بازده درصدی تست :

= 𝐀𝐥) الزم است؟ %38گرم فلز آلومینیم با درصد خلوص  27 ، 𝐂𝐮 =  64) 

1 )296/1                  2 )825/2                    3 )6/19                     4 )5/22 
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( اکسید و هیدروکلریک اسید، برای آزادسازی نافلز مایع از ترکیب سدیم برمید 𝐈𝐕از گاز آزاد شده در واکنش منگنز ) تست :

آزاد شده باشد و بازده هر واکنش  %48گرم نافلز برم ناخالص با خلوص  48استفاده شده است. اگر همراه با تولید سدیم کلرید، 

𝑴𝒏) شده چند گرم است؟مصرف  𝑴𝒏𝑶2باشد، جرم  08% = 𝑶 و 55 = 𝑩𝒓 و 16 = 08𝒈.𝒎𝒐𝒍 1-) 

1 )6/13                    2 )075/18                3 )75/21                   4 )10/27 
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 های زیر را حل کنید تست

مول گاز هیدروژن را تا سیرشدگی کامل جذب  15/8شرایط استاندارد، لیتر مخلوط گازهای اتان، اتیلن و استیلن در  2/11 تست :

های اتیلن و استیلن موجود در این مخلوط برابر باشد، نسبت مولی اتیلن به اتان در این مخلوط کدام کنند. اگر تعداد مولمی

 است؟ 

1 )1/8                      2 )125/8                       3 )2/8                       4 )25/8 

 

 

 

 

 

لیتر گاز هیدروژن در شرایط استاندارد  24/2با مصرف  2به  1گرم از مخلوط یک آلکن و یک آلکان به نسبت مولی  27 تست :

 شود. این دو هیدروکربن کدامند؟ به طور کامل اشباع می

 ( پروپن و اکتان4اکتان            ( بوتن و 3( پروپن و نونان             2( بوتن و نونان            1

 

 

 

 

Important  
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  افزوده بر وزن این آلکین درصد 18کنیم، دار میطور کامل هیدروژنرا در مجاورت کاتالیزگر مناسب به xوقتی آلکین  تست :

  شود. این آلکین چند اتم هیدروژن دارد؟می

 1 )0                         2 )2                            3 )6                          4 )4 

 

 

 

 

 

 

 

 لیترمیلی 1128یک اسید واکنش داده و طی آن گرم، با مقدار اضافی محلول هیدروکلر 28آلیاژی از روی و نقره به جرم  تست :

𝑨𝒈) شود، درصد جرمی نقره در این آلیاژ کدام است؟آزاد می گاز هیدروژن در شرایط استاندارد = 180, 𝒁𝒏 = 65) 

1 )25/16%                     2 )46 %                      3 )54 %                        4 )75/03 % 
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گرمی از آلیاژ منگنز و کلسیم با مقدار اضافی محلول هیدروکلریدریک اسید واکنش داده و یک گرم گاز  23ی یک نمونهتست : 

𝑴𝒏) تولید شده چند گرم است؟تولید شده است. جرم کلسیم کلرید  = 𝑪𝒂 و 55 = 𝑪𝒍 و 48 = 5/35 𝒈.𝒎𝒐𝒍
1-) 

1 )5/22                        2 )3/33                     3 )4/25                        4 )1/30 

 

 

 

 

 

 

 

 6/33، (STP)شرایط سوزد. اگر در پایان واکنش در طور کامل میگرمی، شامل پروپان و هگزان به 7/21ی یک نمونه تست :

 شود؟دی اکسید آزاد شود، در کل چند گرم آب تولید میلیتر گاز کربن

1 )4/14                    2 )3/33                       3 )76/5                       4 )02/10 
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مانده برابر قیی بادهندهچند درصد تجزیه شود تا جرم گاز آزاد شده با جرم واکنشتقریب نیم مول کلسیم کربنات، باید به تست :

𝐠.𝐦𝐨𝐥 :)شود؟ 
1- 12=C , 16=O , 1=H , 48=Ca) 

1 )44/69                      2 )37/56                       3 )02/21                         4 )57/39 

 

 

 

 

 

م مواد جامد در این شود. اگر افزایش جراکسید به لیتیم کربنات و اکسیژن تبدیل میاثر مجاورت کربن دیلیتیم پراکسید بر  تست :

𝑶جذب شده است؟ ) 𝑪𝑶2گرم باشد، چند مول گاز  42واکنش  = 𝑳𝒊 و 16 = 7𝒈.𝒎𝒐𝒍 1-) 

1 )5/1                      2 )95/8                     3 )5/3                        4 )5/2  
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𝑴2𝑺3(𝒔)                  بر اثر گرما دیدن در هوا، به𝑺𝑶2(𝐠) و 𝑴𝑶2(𝒔) گرمی از  12ی شود. اگر یک نمونهتبدیل می𝑴2𝑺3(𝒔) 

کند، جرم اتمی میانگین گرم ایجاد می 6/8در مجاورت هوا تا پایان واکنش حرارت داده شود، کاهش جرمی معادل  %78با خلوص 

𝐌 کدام است؟ (𝑶 = 𝑺 و 16 = 32𝒈.𝒎𝒐𝒍 1-) 

1 )152                     2 )176                      3 )104                        4 )130 

 

 

 

 

 

 7/4کنند. اگر استاندارد تولید میلیتر گاز در شرایط  12/1دهند و های مساوی از پتاسیم ناخالص و آب واکنش میجرم              

 گرم از آب واکنش نداده باقی بماند، درصد خلوص پتاسیم به کار رفته در این واکنش به تقریب چند درصد است؟ 

(𝑲 = 𝑶 و 39 = 16𝒈.𝒎𝒐𝒍 1-) 

1 )38                       2 )68                        3 )98                        4 )45 
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رو شویم، گرم کاهش جرم روبه 3کرومات ناخالص بر اثر گرما، با ی آمونیوم دیگرم از یک نمونه 80/18اگر در تجزیه  تست :

  شود.(کرومات به تقریب کدام است؟ )ناخالصی وارد واکنش نمیی آمونیوم دیدرصد خلوص این نمونه

(𝑪𝒓 = 𝑶 و 52 = 𝑵 و 16 = 14𝒈.𝒎𝒐𝒍 1-) 

1 )05                       2 )5/37                     3 )5/42                      4 )75   

 

 

 

 

 

رایط شوند با توجه به شفلوئوریدهای زنون، از واکنش مستقیم عنصرهای زنون و فلوئور در دما و فشار باال، تولید می                  

5×18تولید شوند. اگر در یک آزمایش، 𝑿𝒆𝑭2 و 𝑿𝒆𝑭4 و 𝑿𝒆𝑭6 های آزمایش، ممکن است هر یک از ترکیب
4-

مول فلوئور و  

18×05/1
4-

9×18تولید شده و  𝑿𝒆𝑭4 و 𝑿𝒆𝑭6مول زنون با هم واکنش دهند، فقط دو ترکیب  
6-

مول زنون باقی بماند، درصد  

 در مخلوط گازهای نهایی موجود در ظرف واکنش کدام است؟ 𝑿𝒆𝑭6مولی 

1 )08                         2 )04                        3 )70                        4 )02 
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 لوساک : قوانین گازهاآووگادرو و گی

 .ثابت و برابری دارندهای حجم)در دما و فشار ثابت(  گازهای مختلفاز  یک مول قانون آووگادرو :

 حجم دارند. L4/22 (ml22488)، ( یک مول از گازهای مختلفSTPدر دما و فشار استاندارد )

به عنوان  دهندهای حجمی معینی باهم واکنش میدر دما و فشار ثابت ، گازها در نسبت لوساک :های ترکیبی گیقانون نسبت

𝐂𝐇4(𝐠)مثال  + 2𝐎2(𝐠) → 𝐂𝐎2(𝐠)  +  2𝐇2𝐎(𝐠)    مول  یکطبق این واکنش𝐂𝐇4  مول  دوبا𝐎2 دهد و واکنش می

 کند.تولید می 𝐇2𝐎مول  دوو  𝐂𝐎2مول  یک

ها را مطرح نمود یعنی یک حجم گاز آن، نسبت حجمی های مولی گازهاجای نسبتلوساک بههای ترکیبی گیطبق قانون نسبت

𝐂𝐇4  حجم گاز  2با𝐎2 حجم گاز  1دهد و واکنش می𝐂𝐎2  حجم گاز  2با𝐇2𝐎 کند.تولید می 

 ... ءباشد به جزها صحیح میی گزینههمه تست :

  باشد.می 𝐍𝐇3مول گاز  2برابر حجم  𝐇2  ،5/1مول گاز  3در دما و فشار معین حجم  (1

 لوساک وضع شد.، توسط گیهای ترکیبی گازهاقانون نسبت (2

 دارد.  𝐍𝐇3در شرایط استاندارد ، یک گرم گاز هیدروژن حجمی برابر یک گرم گاز  (3

 لیتر حجم دارد. 4/22اتمسفر هرمول از گاز  1درجه کلوین و فشار  273در دمای  (4

ر دها مساوی باشند ( آنیکدیگر برابر است که تعداد مول )نه مقدار گرم: در دما و فشار معین به شرطی حجم دو گاز با  حل

برابر  5/1است پس طبق قانون آووگادرو حجم آن نیز باید  𝐍𝐇3برابر تعداد مول گاز  𝐇2 5/1هم تعداد مول گاز  ،1مورد گزینه 

 باشد. 

پس در قانون آووگادرو شود محدود نمی (STP)به شرایط  یعنی مثالا دما و فشار خاصی نیستقانون آووگادرو مختص  نکته( 

 داشته باشند. L4/22 حجمی معادل  مول از گازها الزاماا  1طور نیست که این

 باشد.ی متیل سالیسیالت می، واکنش تهیهجایی دوگانههای جابهیکی از مهمترین واکنش نکته(
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شود یک ترکیب آروماتیک است که در ساختار آن دهنده به مواد غذایی و دارویی استفاده میمتیل سالیسیالت که به عنوان طعم

 وجود دارد. ی بنزنی و گروه عاملی استری و هیدروکسیلحلقهیک 

ست دجایی دوگانه متانول با اسید سالیسیلیک در مجاورت هیدروکلریک اسید به عنوان کاتالیزگر بهاین ماده از واکنش جابه

 آید.می

 نام : متیل سالیسیالت

  

  متیل سالیسیالت +   آّب                                              فرمول نوشتاری :           
𝑯𝑪𝒍
 اسید سالیسیلیک +   متانول    →

𝐂7𝐇6𝐎3                                                                فرمول نمادی :  +   𝐂𝐇3𝐎𝐇
𝑯𝑪𝒍
→      𝐂0𝐇0𝐎3  +  𝐇2𝐎  

 فرمول گسترده :

                    

 شودیم فقط گروه عاملی کربوکسیل موجود در اسید سالیسیلیک با متانول وارد واکنش ، ی متیل سالیسیالتتوجه : در واکنش تهیه

 و گروه عاملی هیدروکسیل موجود در آن هیچ نقشی در واکنش ندارد.
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 متانول :کاربردهای 

      حالل( 1

 برای تولید بسیاری از مواد شیمیایی ی مناسبدهندهواکنش( 2

 رود.کار میبرای خودروها به سوخت تمیزتازگی در برخی کشورها به عنوان یک ( به3

 .باشدعاملی می 2اتیلن گلیکول است که یک الکل  در واقع اُلنام دیگر اتان دی نکته(

 اترها :

 به دو اتم کربن متصل شده است. ها یک اتم اکسیژنای از مواد آلی هستند که در ساختار آناترها دسته

𝐑 –𝐎صورت فرم کلی اترها به −  𝐑˙  که𝐑  و𝐑˙  و ... است متیل، اتیلدار مثل های کربنگروه.  

 سیمنویی اتر را میهای متصل به اکسیژن و سپس واژهگذاری اتر : ابتدا نام گروهبرای نام

– 𝐂𝐇3                       متیل اتر      دی                                                                                  𝐎 – 𝐂𝐇3 

– 𝐂𝐇3𝐂𝐇2         اتیل اتر        دی                                                                                  𝐎 – 𝐂𝐇2𝐂𝐇3 

                   اتیل اتر :            دی

 .است گیرمایع فرار و آتشصورت اتر است که به ترینشدهشناخته( 1

 .کاربرد وسیعی داشت کنندهبیهوش(  در گذشته به عنوان 2

 شود.ندرت از آن استفاده می امروزه به گیری و انفجارآثار نامطلوب آن روی مجاری تنفسی و احتمال آتشدلیل ( به3

 باشد؟ کدام گزینه صحیح می تست :

 آید.دست می، اتانول بهاز واکنش اتین با آب (1

 های شیمیایی متعددی مثل اتانول و متانول را تهیه کرد.، اولین دانشمند ایرانی بود که ترکیبرازی (2

 میوه یکسان است.اتر با فرمول شیمیایی الکل متیلفرمول شیمیایی دی (3

 ها دو اتم اکسیژن به یک اتم کربن متصل شده است.شود که در ساختار آنمیای از ترکیبات آلی گفته اتر به دسته (4
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𝑪2𝑯4⏟

اتن(اتیلن)

+𝑯2𝑶 → 𝑪2𝑯5𝑶𝑯⏟    
اتانول

    

 یک اتم اکسیژن به دو اتم کربن متصل است. اترها رازی فقط کاشف اتانول است و در ساختار  

 سیلیسیم : 

رونیکی و های الکتدر تراشهباشد سیلیسیم خالص که می عنصری درخشان و شکنندهاست که  شبه فلزسیلیسیم جزء عناصر 

 آید.ت میدسمایع و منیزیم بسیار خالص به صورت زیر به از واکنش سیلیسیم تتراکلرید رودمیکار به های خورشیدیسلول

𝐒𝐢𝐂𝐥4(𝐥)   +   2𝐌𝐠(𝐬)   →   𝐒𝐢(𝐬)   +   2𝐌𝐠𝐂𝐥2(𝐬)  

 .رسانا استسیلیسیم جزء عناصر نیمه

 باشد؟ کدام گزینه صحیح می تست :

  کنند.و منیزیم بسیار خالص تهیه می مایعسیلیسیم خالص را از واکنش سیلیسیم تتراکلرید  (1

 برند.کار میهای خورشیدی بهالکترونیکی ، سلول هایسیلیسیم خالص را در تراشه (2

د مول جامد فلزی شش مول یون تولی دوی سیلیسیم خالص به ازای واکنش یک مول ترکیب کوواالنسی با تهیهدر واکنش  (3

 شود.می

𝐒𝐢𝐂𝐥4(𝐥) صورتی سیلیسیم خالص بهواکنش تهیه (4  +  2𝐌𝐠(𝐬) →  𝐒𝐢(𝐬)  + 2𝐌𝐠𝐂𝐥2(𝐚𝐪)  .است 

                                                                                                   𝐌𝐠𝐂𝐥2(𝐬)   →   𝐌𝐠
+2
  +   2𝐂𝐥− 

هر مول از آید )می دست به 𝐌𝐠𝐂𝐥2مول  دو( 𝐌𝐠فلزی ) مول جامد دو( با 𝐒𝐢𝐂𝐥4مول ترکیب کوواالنسی ) یکواکنش  ءازا به

ن قادر است شش مول یون تولید ( در نتیجه دو مول از آکنداین ترکیب یونی در حالت محلول در آب سه مول یون تولید می

 کند.

تمرین کودهمای شمیمیایی از مهمم .های آمونیوم و ترکیبات دیگر هستند، نمکهای نیتراتدارای نمک دارکودهای نیتروژن نکته(

 هیمدروژندی مونیمومآ، [2𝐒𝐎4(𝐍𝐇4)، آمونیموم سمولفات ](𝐍𝐇4𝐍𝐎3(، آمونیموم نیتمرات )𝐍𝐇3)توان به آمونیاک رایج می

  [ اشاره کرد. 2𝐂𝐎(𝐍𝐇2)و اوره ][ 𝐇2𝐏𝐎4(𝐍𝐇4)]  فسفات
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 ، آمونیوم نیترات است.دار جهانترین کود شیمیایی نیتروژنمهمنکته( 

 کاربردهای استوکیومتری : 

 افزایش کارآیی موتور (بهای هوا                 کیسه (الف       

به منظور افزایش ایمنی  ترین دستاوردهای صنایع خودروسازی هستند کهیکی از تازه هوا در خودروها : های( کیسهالف

ه سرعت اند بهایی که در قسمت جلویی خودرو تعبیه شده. هنگام برخورد شدید خودرو کیسهاند، طراحی و تولید شدهسرنشینان

 کنند.مت جلویی اتاق جلوگیری میشوند و از برخورد سرنشینان به شیشه و قساز گاز پر می

ا به علت های هوپس تولید گاز در کیسه ترین زمان ممکن بستگی دارد.های هوا به تولید گاز کافی در کمکارایی کیسه نکته(

  .انجام سریع یک واکنش شیمیایی است

 های هوا به صورت زیر است : های شیمیایی در کیسهمراحل انجام واکنش

اند که در هنگام برخورد شدید فعال شده باعث منفجرشدن یک کالهک قسمت جلویی خودرو تعبیه شدهحسگرهایی در  (1

 شود.انفجاری کوچک می

 شود نامیده می واکنش مولد گازکند که ای را فراهم میاین انفجار انرژی الزم برای شروع واکنش تجزیه

                                     2𝐍𝐚𝐍3(𝐬)   →   2𝐍𝐚(𝐒)   +   3𝐍2(𝐠)                                     :  واکنش مولد گاز 

 باشد.: سدیم آزید می 𝐍𝐚𝐍3نام ترکیب 

 ها شود.تواند باعث پرشدن ناگهانی کیسهالبته این واکنش به تنهایی نمی

رای حل این ب .پذیر( و خطرناکی استفعال )واکنششود که ماده سدیم فلزی نیز تولید می، در واکنش باال عالوه بر نیتروژن (2

 شود.اکسید با سدیم فلزی استفاده می 𝐈𝐈𝐈ی بسیار سریع آهن جایی یگانهمشکل از واکنش جابه

6𝐍𝐚(𝐬)   +   𝐅𝐞2𝐎3(𝐬)   →   3𝐍𝐚2𝐎(𝐬)   +   2𝐅𝐞(𝐬)   +   گرما  

برد و باعث انبساط سریع گاز درون صد درجه باال میبیش از یکدما را به طور ناگهانی تا  ،گرماده است این واکنش شدیداا

 دهد.شود و اثر خطرناک سدیم را کاهش میها میکیسه
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رای از بین ب برای سرنشینان خودرو خطرناک استهای فلزی خاصیت بازی داشته و ی اکسیدتولید شده مثل همه اکسیدسدیم (3

ای ه مادهکربنات ک هیدروژن اکسید و رطوبت هوا به سدیمدیمجاورت با کربناکسید حاصل بر اثر بردن این خاصیت سدیم

 شود.خطر است تبدیل میبی

𝐍𝐚2𝐎(𝐬)   +   2𝐂𝐎2(𝐠)   +   𝐇2𝐎(𝐠)   →   2𝐍𝐚𝐇𝐂𝐎3(𝐬)   

هم به دما  آن های هوا با حجم مشخص به چگالی گاز وابسته است کهحجم گاز نیتروژن مورد نیاز برای پرکردن کیسه نکته(

  .بستگی دارد

ر ها را که باعث تغییردما و دهای انجام شده و تغییرات انرژی آنها باید استوکیومتری واکنشدلیل طراحان این کیسههمین به 

محاسبه های هوا را کردن کیسه مورد نیاز برای پر 𝐍2شود به خوبی بشناسند تا بتوانند مقدار گاز نتیجه تغییر چگالی گازها می

 کنند.

لیتر گاز نیتروژن نیاز باشد، طی فرآیندهای انجام شده به هنگام پر شدن  68ی هوا به اگر برای پر شدن مناسب یک کیسه تست :

.𝒈شود؟ )چگالی گاز نیتروژن در دمای واکنش برابرآن، چند گرم سدیم هیدروژن کربنات تولید می 𝒍
 است.(  9/8 1-

(𝐇 =  1 ، 𝐂 =  12 ، 𝐍 = 14 ، 𝐎 = 16 ، 𝐍𝐚 = 23) 

1 )180                   2 )72                      3 )54                    4 )36 
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ی هوا به سدیم آزید استفاده شده است. اگر پس از انفجار، دمای درون کیسه 𝐠13ی هوای خودرو، از در یک کیسه تست :

اتمسفر فرض  1ی هوا در این لحظه به تقریب، چند لیتر خواهد بود؟ )فشار گاز درون کیسه برسد. حجم گاز درون کیسه ℃127

𝑵شود.   = 14 , 𝑵𝒂 = 23 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍-1) 

1 )72/6                    2 )25/0                    3 )05/9                             4 )45/11 

 

 

 

 

 

های هوای هر دو ماشین فعال شده و حجم یکسانی گاز نیتروژن در دما و فشار ماشین، کیسهدر اثر برخورد شدید دو تست : 

گرم سدیم آزید ناخالص مصرف شده باشد، درصد  5/97گرم و در ماشین  25/01شود اگر در ماشین اول، یکسان تولید می

   ماشین اول است؟ در دهندهواکنش خلوص دهنده در ماشین دوم تقریباا چند برابر درصدخلوص واکنش

1 )72/8                      2 )77/8                      3 )03/8                          4 )00/8 
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 ( افزایش کارایی موتورها : ب

 .ایت اصول استوکیومتری بستگی داردسوزی موتور خودرو به رعبه

 شود : نوشتاری زیر نشان داده می معادلهتولید انرژی در فرآیند سوختن کامل بنزین با 

 اکسیژن هوا + بنزین  →اکسید دیانرژی + آب + کربن                                                          

 کند زیرا بنزین یک ماده شیمیایی ساده نیست مخلوطی از چندینها را به خوبی مشخص نمیدهنده، واکنشی نوشتاریمعادله

 اتم کربن است . 12تا  5هیدروکربن متفاوت با 

ی نمادی زیر نشان باشد که با معادلهمی (𝐂0𝐇10)ایزواکتان خالص بنزین مورد استفاده در خودروها به طور میانگین به صورت 

 شود.میداده 

2𝐂0𝐇10(𝐠)   +  25𝐎2(𝐠)   →   16𝐂𝐎2(𝐠)   +   10𝐇2𝐎(𝐠)   +   18988𝒌𝐣  

 تری متیل پنتان است. -4و2و2همان  ایزواکتان

  

ر یک دهنده باید داست یعنی دو واکنشتنظیم عملی نسبت هوا به سوخت وزی بنزین در موتور خودروها سراه مناسب به نکته(

ها به مقدار دهندههریک از واکنش ی واکنش باهم مخلوط شوند حال اگرهای مولی معادله موازنه شدهنسبت نزدیک به نسبت

 بیشتری از نسبت استوکیومتری استفاده شوند موتور کآرایی خوبی نخواهد داشت.

 : افتدی سوختن ناقص بنزین اتفاق میکارکرد نادرست موتور خودرو که به واسطه

 شود.می کاهش توان خودروباعث  (1

 .شودآلودگی هوا میباعث افزایش که این خود  بردمصرف سوخت را باال می (2
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 ؟رودکار میهای هوای خودروها بهاکسید از کیسهکدام واکنش به منظور حذف سدیم تست :

1) 𝐍𝐚2𝐎(𝐬)   +   𝐂𝐎2(𝐠)   →   𝐍𝐚2𝐂𝐎3  

2) 𝐍𝐚2𝐎  +  2𝐂𝐎2   +   𝐇2𝐎  →   2𝐍𝐚𝐇𝐂𝐎3  

3) 𝐍𝐚2𝐎  +   𝐅𝐞  →   2𝐍𝐚  +   𝐅𝐞𝐎  

4) 3𝐍𝐚2𝐎  +   2𝐅𝐞  →   6𝐍𝐚  +   𝐅𝐞2𝐎3  

+ 𝐍𝐚2𝐎نقش واکنش  تست :  2𝐂𝐎2   +   𝐇2𝐎  →   2𝐍𝐚𝐇𝐂𝐎3  ؟در هنگام پرشدن کیسه هوا چیست 

  ( انبساط سریع گاز درون کیسه2                  خطر             ای بیتولید ماده( 1

 ( تامین انرژی مورد نیاز برای آغاز واکنش مولد گاز4               باال بردن ناگهانی دما                ( 3

نگهداری  16به  1کند در نسبت نسبت مولی سوخت به اکسیژن در موتور خودرویی که باسرعت معمولی حرکت می : مثال

است به ترتیب  9به  1کند این نسبت و هنگامی که موتور در جا کار می 12به  1شود در هنگام روشن کردن موتور این نسبت می

 در هر حالت محدود کننده کدام است ؟

سوزی موتور تنظیم عملی دهد راه مناسب بهاز هوا را اکسیژن تشکیل می % 28اکسیژن ، تنها حدود  –اکسیژن  –: سوخت  حل

از هوا را  % 28ها دهد و اکسیژن نیز تنمول اکسیژن واکنش می 25مول بنزین با  2نسبت هوا به سوخت است از آنجا که هر 

مول هوا واکنش  125مول سوخت با  2توان گفت بهترین کارآیی موتور خودرو زمانی است که تقریبا هر دهد پس میتشکیل می

 دهد.
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  های مفهومی و سطح باال :تست           

گرم منگنز  35/4لیتر گاز تولید شود، بر اثر واکنش  0/34گرم نیتروگلیسیرین،  4/45اگر در دما و فشار معین، بر اثر تجزیه  تست :

(𝐈𝐕) آید؟اکسید با مقدار اضافی محلول هیدروکلریک اسید، چند لیتر گاز تحت همان شرایط به دست می 

 (𝑴𝒏 = 55 , O=16 , N=14 , C=12g.𝒎𝒐𝒍 1-
) 

1 )12/1                     2 )2/1                       3 )36/3                    4 )6/3 

 

 

 

 

شود. گاز هیدروژن حاصل پس از جداسازی در واکنش با تجزیه می %08ای با بازده درصدی گرم متانول در کوره 488 تست :

برابر جرم هیدروژن  5/0اگر پس از برقراری تعادل جرم آمونیاک حاصل شود. مقدار اضافی گاز نیتروژن در فرآیند هابر استفاده می

 مانده باشد. بازده درصدی فرآیند هابر کدام است؟ باقی

1 )45%                        2 )68%                       3 )75%                        4 )08 % 
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گرم مخلوط سدیم هیدروژن کربنات و پتاسیم کلرات در دما و فشار معین  5/619کامل ی اگر از حرارت دادن  و تجزیه تست :

 لیتر گاز تولید شود. جرم پتاسیم کلرات در مخلوط اولیه چند گرم است؟ 388

45/8 )چگالی بخار آب را در شرایط آزمایش برابر  𝒈. 𝒍
 است.(1-

1 )245                          2 )25/386                      3 )5/367                         4 )498   

  

 

 

 

 

 

 

چند درصد جرم مخلوط را اوره تشکیل  درصد جرمی نیتروژن است، تقریبا 5/64مخلوطی از آمونیاک و اوره، دارای  تست :

𝑶 )دهد؟                                                                    می = 16 , 𝑵 = 14 , 𝑪 = 12, 𝑯 = 1 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍 1-
) 

1 )48                               2 )58                             3 )68                               4 )78 
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اکسید به صورت واکنش گرم گاز کربن دی 28اکسید، مقدار گرم گاز کربن دی 𝐚هیدروکسید با گرم لیتیم 𝐚در واکنش تست : 

 مانده است. در این واکنش چند گرم لیتیم کربنات تولید شده است؟نکرده باقی

1 )386                         2 )378                      3 )140                            4 )120 

 

 

 

 

 

 

سوزد. اگر کربن نیتروژن وارد موتور خودرو شده و می %08اکسیژن و  %28مول گاز شامل  61مقداری گاز بوتان با  تست :

گرم باشد.  0/44گیری شده، اندازه 𝑪𝑶از اگزوز خودرو خارج شود و مقدار گاز 𝑪𝑶2 و 𝑪𝑶 موجود در بوتان به صورت دو گاز 

 ی بوتان مصرف شده است.()فرض بر این است که تمام مقدار اولیه به طور کامل سوخته است؟چند درصد بوتان 

1 )08%                         2 )75%                             3 )68%                         4 )48% 

 

 

 

 

 

 

 



(69)ویژه کنکور  مهندس رواز های شیمیایی و استوکیومتریواکنش    

 

 

 

97 

گرم برای تولید گاز متانول با هم واکنش دهند و در  108اگر مخلوطی از دو گاز کربن مونوکسید و هیدروژن به جرم  تست :

9/833های گازی موجود در ظرف به پایان واکنش تعداد مولکول × 18
24

برسد. درصد جرمی متانول در مخلوط پایانی کدام  

        است؟

1 )0/73 %                    2 )0/77 %                     3 )9/04 %                       4 )9/00 % 

 

 

 

 

 

 

 

دهیم تا تجزیه شود. قبل از اتمام واکنش جرم مواد کلرات خالص را در یک ظرف سر باز حرارت میگرم پتاسیم 0/9 تست :

 ی گزارش، واکنش چند درصد پیشرفت داشته است؟ گرم گزارش شده است. در لحظه 00/7درون ظرف 

(𝑲 = 39 , 𝑪𝒍 = 5/35  , 𝑶 = 16 ∶  𝒈.𝒎𝒐𝒍-1) 

1 )25 %                      2 )58 %                     3 )45 %                     4 )75 % 
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 های زیر درست است؟چند مورد از عبارتتست : 

یم اکسید در شود که سدهای لوازم الکترونیک، گازی تولید مییونی مورد استفاده در تولید شیشهالف( از  تجزیه گرمایی ترکیب 

 کند.خطر تولید میای بیاثر مجاورت با آن گاز و رطوبت هوا، ماده

 ی اضافی است.دهندهکند، اکسیژن واکنشب( هنگام روشن کردن خودرو، برخالف زمانی که خودرو در جا کار می

𝒑𝒃( برای شناسایی یون پ
های پتاسیم در یک محلول، رنگ رسوب تولید شده با رنگ رسوب حاصل از ترکیب محلول 2+

 باشد.نیترات یکسان می (𝐈𝐈)کرومات و سرب 

ی گرم از واژهی مولکولاست، به جای واژه 7/1شان بیش از های سازنده( در ترکیبات دوتایی که اختالف الکترونگاتیوی اتمت

 شود. جرم مولی استفاده می

 ی نور است.به معنای دیود جذب کننده 𝐋𝐄𝐃ث( 

 ی تفلون، تترا فلوئورو اتین نام دارند.ی سازندههای اولیهخ( مولکول

 ح( سرب یک فلز سکه زنی است.

1 )1                           2 )2                            3 )3                            4 )4 

 های زیر درست است؟چند مورد از عبارتتست : 

 سنگ با بخار آب بسیار داغ، هیدروکربنی سیرشده است.های حاصل از واکنش زغالیکی از فرآورده الف(

 شود.سولفات، با گذشت زمان بر شدت رنگ محلول، افزوده میدر واکنش فلز آلومینیوم با محلول کوپریک ب(

 فشار یکسان، جرم یکسانی از گازهای مختلف، چگالی برابر دارند.در دما و  (پ

 جایی یگانه است.سنگ با بخار آب بسیار داغ از نوع جابه( واکنش زغالت

 دهند.ای نامحلول در آب، تشکیل میکلرید و باریم نیترات با یکدیگر واکنش داده و فرآوردههای سدیم( محلولث

 موجود در آناناس از سه عنصر کربن، هیدروژن و نیتروژن تشکیل شده است.ی معطر و خوش طعم خ( ماده

1 )1                           2 )2                           3 )3                           4 )4 

 

 




