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 او نامبه 

 

 

 فصل اول

 هدایای زمینی 
از  اگر کمی به اطراف خود دقت کنید مشاهده می مورد اول از خاک سرچشمه   ۳نیاز اساسی انسان)مواد غذایی، پوشاک، سرپناه و آب(،    ۴کنید که 

 گیرند.  می

ف به مرور به زمین شوند. این مواد بعد از مصرآوریم فراوری میآیند. موادی که از طبیعت بدست میهمه مواد طبیعی و مصنوعی از کره زمین بدست می

 توان گفت جرم کل کره زمین به تقریب ثابت است. شوند. میبازگردانده می

 دهد.  نمودار زیر برآورد میزان تولید و مصرف نسبی برخی مواد را در جهان نشان می

 

نوشیم. در ظرفی که از خاک چینی  ای که از شن و ماسه ساخته شده میزندگی روزمره ما به منابع شیمیایی وابسته است. چای را با استکانی شیشه 

 ایم.  نزن استفاده کردهایم. از قاشق فوالد زنگساخته شده است، غذا خورده
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شوند و کانی آنها باید برای استخراج فلزهای مورد نیاز فراوری شود. شکل حضور یافت نمی  بسیاری از این عناصر و ترکیبات مهم به حالت آزاد در طبیعت 

توانند به ما در تولید بیشترین  های شیمیایی و رابطه کمی میان مواد شرکت کننده و میپذیری آنها وابسته است و واکنشعنصرها در طبیعت به واکنش

 یاری رسانند.   فراورده

 دررفتار مواد و عنصرها  الگوها و روندها

 از نظیربی نمایشی عنصرها، ای دوره جدولکند.  های مواد میعناصر و خواص آنها کمک بسیاری به کشف خواص و ویژگییافتن الگوها و روابط میان  

 تحلیل و تجزیه و  دهی سازمان را هامشاهده از انبوهی حجم کند می کمک آنها  به که هاست دان شیمی برای  راه نقشه یک همانند  و بوده عنصرها  چیدمان

 د. نماین آشکار را عنصرها رفتار در پنهان الگوهای تا کنند

 کنند. در جدول تناوبی عنصرها را به سه دسته فلزها، نافلزها و شبه فلزها تقسیم می

الکترون دارد و جاذبه هسته به الیه   3تا    1از نظر شیمیایی فلزات عناصری هستند که در الیه آخر خود  درصد عناصر فلز هستند.    ۸۰بیش از    فلزها:

ی اتم فلز بزرگ تر باشد،  ههر چقدر اندازدهند.  تمایل آنها برای ازدست دادن الکترون بیشتر بوده و کاتیون تشکیل میآخرشان اندک است از این رو  

ح براق آنها چکش خوار بودن توان به سطرود. از دیگر خواص فلزات میتر جدا می شوند، فعالیت شیمیایی آن باالتر میراحتهای الیه آخر آن ها  الکترون 

 دمای ذوب و جوش باالیی دارند.  همچنین فلزاتو رسانای خوب برق و گرما بودن اشاره کرد.

 تمایل به جذب الکترون الکترون دارند و جاذبه هسته آنها زیاد بوده پس    8تا    4خود    نافلزات نیز از نظر شیمیایی عناصری هستند که در الیه آخر   نافلزها:

غیر    ر و، کدنافلزات همچنین شکننده، فعالیت شیمیایی آنها بیشتر خواهد بود.  چه جاذبه به الیه آخر بیشتر باشدهر    در نتیجه  تشکیل آنیون دارند  و

 چکش خوار نیز هستند.

ت فلزی  های فلزی از باال به پایین با افزایش خصلباشند. در گروهها میترین نافلزها هالوژنباشند و فعالزات، فلزات قلیایی میفعال ترین گروه فل نکته:

جیب  ، فعالیت شیمیایی افزایش می یابد. )به جز گاز های نیین به باال افزایش خصلت نافلزیهای نافلزی از پار گروهیابد و دفعالیت شیمیایی افزایش می

 که از باال به پایین افزایش می یابد.(

،  (𝐺𝑒)، ژرمانیم (𝑆𝑖)، سیلیسیم(𝐵)از: بور اگر یک عنصر جزو هیچ کدام از دو دسته فلز و نافلز قرار نگیرد، شبه فلز است. این عناصر عبارتند  فلزها:شبه

 هستند.   (𝐴𝑡)و استاتن  (𝑃𝑜)، پولونیم(𝑇𝑒)، تلوریم (𝑆𝑏)، آنتیموان (𝐴𝑠)آرسنیک 

,𝑆𝑂3)( خاصیت بازی داشته و اکسیدهای نافلزات مانند  𝐵𝑒اکسیدهای فلزات قلیایی و قلیایی خاکی )به جز    نکته: 𝑆𝑂2, 𝐶𝑂2, 𝑁2𝑂5, … خاصیت   (

های  های اسیدی قرمز رنگ و در محیططتوان با یک شناساگر مناسب مانند لیتموس )کاغذ تورنسل( تشخیص داد. در محیاسیدی دارند. این موضوع را می

 بنفش است.    ( 𝑆𝑖𝑂2)مانند بازی آبی و در محیط خنثی

فلزات دارای   دهند.ای جدول را فلزات تشکیل میدرصد عناصر دوره  ۸۰فلزها بیش از  دهند. در حدود یک چهارم جرم کره زمین را فلزها تشکیل می

ساختند. این درخشندگی با اکسید شدن فلز )واکنش با اکسیژن( کدر شده و  قی مانند نقره آیینه میدرخشندگی و جال است. در گذشته از فلزات برا

 گردد.  ذف این الیه مجدد درخشندگی فلز باز میدهد. با حا از دست میشفافیت خود ر
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در باالی گروه کربن یک نافلز    ۱۴مثال در گروه  شود. به عنوان  در یک گروه در جدول به طور کلی از باال به پایین بر خصلت فلزی افزوده می  نکته:

و بعد سیلیسیم و ژرمانیم   در حالت گرافیت رسانای جریان برق و نارسانای گرما بوده تمایل به اشتراک الکترون دارد،  جامد شکننده با سطحی کدر بوده 

ژرمانیم    شود.  سیلیسیم رسانایی الکتریکی کمی داشته، تمایل به اشتراک الکترون داشته و درخشان و شکننده بوده در اثر ضربه خرد میشبه فلز هستند.

رسانای  خوار هستند و  و نیمه رسانا است. در پایین گروه قلع و سرب فلزاتی محکم و چکش  شودمیدر اثر ضربه خرد  و  بوده  و درخشان  عنصری سخت  

 هستند.( ۴و +۲های +دهند. )قلع و سرب دارای ظرفیت رما و جریان الکتریکی هستند. در واکنش با دیگر عناصر الکترون از دست میخوب گ

شود. به عنوان مثال در دوره سوم جدول در  نافلزی افزوده میهمچنین در یک دوره از جدول از چپ به راست از خصلت فلزی کاسته شده و بر خصلت  

 شوند. م، منیزیم و آلومینیم فلزاتی دارای سطح براق، رسانای جریان برق بوده و در شرایط مناسب الکترون از دست داده و کاتیون میسمت چپ سدی

نافلز بوده و در    )گاز زرد رنگ(و کلر  )جامد زرد رنگ(بعد از آنها سیلیسیم نیمه رسانای جریان برق، درخشان و شکننده است. بعد عناصر فسفر، گوگرد

 دهند. همچنین در نهایت آرگون هم یک گاز نجیب است. شرایط مناسب الکترون گرفته و آنیون تشکیل می

 شود که در مجاورت هوا اکسید نشوند.  فسفر سفید در زیر آب نگه داشته می نکته:

 دیگر شکننده هستند.  شکنند و چکش خوار نیستند، به عبارت های نازک تهیه کرد زیرا میتوان ورقهاز نافلزات جامد نمی

 فلز هستند.   pجدول )به جز هیدروژن و هلیم( فلز هستند. همچنین تعدادی از عناصر دسته   fو   dو   sهای تمام عناصر دسته 

شود. این خواص به واکنش پذیری زیاد، سهولت از دست ای از خواص شیمیایی و فیزیکی مرتبط با فلزها داده میخصلت فلزی نامی است که به مجموعه 

ی باال  دادن الکترون و تشکیل کاتیون ارتباط دارد. خواص فیزیکی مرتبط با خصلت فلزی شامل درخشش فلزی، چگالی زیاد، رسانایی گرمایی و الکتریک

خورد. در این دسته نافلزی چون گوگرد وجود  جدول به چشم می  pهای نافلزی هم همچون شکنندگی و نداشتن سطح براق عموما در دسته  است. ویژگی

الکترون دارند.  های شیمیایی تمایل به گرفتننافلزها در واکنششود.  های سولفید و سولفات دیده میدارد که به شکل بلورهای زرد رنگ است و در کانی

طور که اشاره شد از چپ به راست جدول از خصلت فلزی کاسته شده و بر نافلزی  تقسیم بندی دقیقی بین خصلت فلزی و نافلزی وجود ندارد و همان

 شود.افزوده می

 (۹۸نظر از گازهای نجیب()ریاضی ای، شمار عنصرهای فلز و نافلز به ترتیب از راست به چپ، کدام است؟)با صرف  تست: در دوره سوم جدول دوره

۱)۳- ۴   ۲)۳- ۳   ۳)۴- ۴   ۴)۴- ۳ 
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ای )تناوبی( در برابر اکسیژن در دمای اتاق، به ترتیب شماره گروه  پذیری چهار عنصر نخست از سمت چپ دوره دوم جدول دورهتست: روند کلی واکنش

 ( ۹۸آنها، کدام است؟)ریاضی 

 

توان دریافت که دهد، میپذیری شماری از عناصر دوره دوم جدول تناوبی را به صورت نامرتب نشان میبا بررسی نمودار شکل زیر، که واکنش  تست:  

 خارج( ۹۹....................... است. )تجربی 

۱)a ،کربن :c ،فلوئور :g اکسیژن : 

۲ )c ،اکسیژن :f ،نیتروژن :aکربن : 

۳ )f  ،کربن :eیلیم، : برbفلوئور : 

۴ )b ،نیتروژن :d ،بور :eلیتیم : 

 

 ادامه جدول تناوبی 

ای شناسایی و توسط آیوپاک تایید شده است، و در نتیجه خانه خالی در جدول وجود ندارد. به نظر  عنصر جدول دوره  ۱۱۸دانید همه  طور که میهمان

هایی  را افزایش شمار عنصرها، تهیه و تولید آنها به صورت ساختگی است. گزارش   وجو برای کشف عناصر طبیعی به پایان رسیده و تنهارسد جستمی

در آزمایشگاههای تحقیقاتی مدرن ارائه شده است که عمال در جدول کنونی جایی برای آنها وجود ندارد. در    ۱۲۱و    ۱۲۰برای کشف و شناسایی عناصر  

 های جدیدی از عناصر را مطرح و تغییراتی در جدول ایجاد کنیم.  باید دستهنتیجه در صورتی که بخواهیم آنها را در جدول قرار دهیم 

ژانت شیمی اساس آن می  ۱۹۲۷دان فرانسوی در سال  شارل  بر  ارائه کرد که  الگویی  عنصرهای شناخته شده در زمان خود،  کنار هم چیدن  توان با 

 را هم در جدول قرار داد.  ۱۱۸تر از عنصرهای با عدد اتمی بزرگ
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 خارج( ۹۸اند؟)تجربی تست: کدام موارد از مطالب زیر، درباره جدول شارل ژانت درست

 شوند.  الف( عنصرها، به پنج دسته بخش می

 گروه خواهد بود.    ۱۶شامل  gب( عنصرهای دسته 

 گیرند. ستون یا گروه، جای می  ۳۲پ( عنصرهای کشف شده، در 

 توان بر پایه آن طبقه بندی کرد.  را می ۱۱۸ت( عنصرهای دارای عدد اتمی بزرگتر از 

 (آ، پ، ت ۴  (ب، پ، ت ۳  (آ، ب، پ ۲  ( آ، ب ۱
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 شعاع اتمی رفتار عنصرها و  

ول شدن( و ... است. در  خواری، شکل پذیری)مانند قابلیت ورقه و مفترفتار فیزیکی فلزها شامل داشتن جال، رسانایی الکتریکی و گرمایی، خاصیت چکش 

تر الکترون از دست حالی که رفتار شیمیایی فلزها به میزان توانایی اتم آنها به از دست دادن الکترون وابسته است. هرچه اتم فلزی در شرایط معین آسان 

 خصلت فلزی بیشتری دارد و فعالیت شیمیایی آن بیشتر است.   بدهد،

 حال  در الکترونی هایالیه  در و هسته پیرامون هاالکترون  که گیرندمی نظر در ایکره مانند  را  اتم  کوانتومی، مدل مطابق که آموختید دهم شیمی در

 .کرد گیریاندازه  را آن و گرفت نظر در شعاعی اتم هر برای توانمی بنابراین. اند حرکت

 روند تغییر شعاع در دوره و گروه بررسی 

جاذبه بیشتر شده در نتیجه شعاع اتمی کاهش   با افزایش بار هسته،ه راست در یک دوره با ثابت بودن تعداد الیه های اصلی از چپ ب شعاع در دوره:

 یابد.  می

بیشتر از )اوایل نمودار( بسیار  چهاردهمنمودار شعاع بر حسب عدد اتمی برای عناصر یک دوره )عناصر اصلی( نزولی است و شیب نمودار تا گروه  نکته:

 شیب نمودار در اواخر دوره است.

 تعلق دارد. ۱۷و مینیمم شعاع اتمی به گروه  ۱ماکسیمم شعاع اتمی در یک دوره به گروه  نکته:

 

ین آنها شعاع نیز افزایش  ها و دافعه بهسته افزایش می یابد، اما به دلیل افزایش الیه  در یک گروه با وجود اینکه از باال به پایین بار  شعاع در گروه:

  ، پس در حالت کلی شعاع اتمی در یک گروه از باال به پایین افزایش می یابد.می یابد 

  بیشتر  شده آزاد گاز  خروج آهنگ یا  نور دتش هرچه.  هستند شیمیایی  تغییر از هایی نشانه گاز خروج و رسوب  تشکیل گرما، آزادسازی نور، تولید  نکته:

 . دارد بیشتری شیمیایی فعالیت دهنده واکنش و بوده شدیدتر و سریعتر شیمیایی واکنش باشد،
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های الکترونی شعاع اتمی افزایش یافته و در نتیجه تمایل به از دست در گروه فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی از باال به پایین با افزایش تعداد الیه  نکته:

  >ورت لیتیم  به عنوان مثال شدت واکنش سوختن فلزات قلیایی برای عناصر اول گروه به صشود.  پذیری بیشتر میدادن الکترون بیشتر شده و واکنش

 پتاسیم است. و همچنین در مورد رنگ شعله لیتیم قرمز، سدیم زرد و پتاسیم بنفش است.   >سدیم  

ها( از باال به پایین با افزایش شعاع اتمی تمایل به گرفتن الکترون)تبدیل به آنیون شدن( کاهش یافته و در نتیجه واکنش )هالوژن  ۱۷در گروه    نکته:

 شود.  پذیری کمتر می

 

 شود.  ها استفاده میهای جلوی خودروها، از هالوژندر تولید المپ چراغ نکته:

 شعاع یونی

شتر( بیشتر  های باقی مانده جاذبه )بار هسته بیاز دست دادن الکترون به الکترون  ، زیرا باهمواره از اتم فلز مربوطه کمتر استشعاع یونی فلزات    نکته:

هسته کمتر شده و دافعه بین    الکترون بار  1یرا با دریافت  ، ززات بیشتر از شعاع اتم نافلز استچنین شعاع یونی نافلیابد. هم  رسیده و شعاع کاهش می

 الکترون ها بیشتر می شود و شعاع افزایش می یابد. 

 عه بیشتر می شود. در یک گروه از باال به پایین شعاع یونی افزایش می یابد زیرا تعداد الیه ها بیشتر شده و داف در یک گروه: -۱
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، شعاع کمتر وده و هر چه بار مثبت بیشتر باشد، شعاع بزرگتر بباشند هر چه بار منفی بیشتر باشدرون بوده یا هم پروتون میدر ذراتی که هم الکت  نکته:

 است.

O2+ <  O+  <  𝑂 <  O−  <  O2− 

N3−  >  O2−  >  F−  >  𝑁𝑒 >  Na+  >  Mg2+  >  Al3+ 

تر از ه شعاع نافلزات )آنیون( بسیار بیش، با این تناوب کبه راست شعاع یونی کاهش می یابد   به طور کلی در یک دوره نیز از چپ  در یک دوره:  -۲

 شعاع یونی فلزات )کاتیون( می باشد. 

 

 

 

 

 (۹۲؟)تجربی نیستبا توجه به جدول روبرو که بخشی از جدول تناوبی است، کدام گزینه درست  -تست

۱)E   .بیشترین شعاع یونی را در دوره دوم دارد 

 بزرگتر است.   Dاز شعاع اتمی  F(شعاع اتمی  ۲

 بیشتر است. Bدر مقایسه با  G( واکنش پذیری ۳

 برابر است. Bو   Dترون نقطه ای های جفت نشده در ساختار الکشمار الکترون (۴

 

 ( ۹۴تست: کدام گزینه درباره عنصرهای دوره سوم جدول تناوبی، درست است؟ )تجربی 

1های تک اتمی پایدار در سه گروه نخست آنها به صورت:  ( اندازه شعاع یون۱ > 2 >  است. 13

 یابد.  های الیه درونی افزایش میدافعه الکترون ( با افزایش عدد اتمی، ۲

 الکترون وجود دارد.  ۵و   ۴آنها به ترتیب  ( در میان آنها، دو عنصر شبه فلز وجود دارد که در الیه ظرفیت اتم ۳

 شعاع اتمی آنها از عنصرهای هم گروه خود در دوره دوم بیشتر و گوگرد بیشترین خصلت نافلزی را بین آنها دارد.  ( ۴

 

 هم پروتون

 هم الکترون
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 (۹۴)تجربی در جدول تناوبی زیر، کدام گزینه درباره آنها درست است؟  Zو   A ،E ،X ،Dتست: با توجه به موقعیت عنصرهای 

 تر است.کوچک Dو  Z در مقایسه با  A( شعاع اتمی  ۱

 دارد. 𝐶𝑆2ساختاری مشابه مولکول  𝐷2𝑍( مولکول ۲

 جای دارد. ۹گروه است و در گروه ، در جدول تناوبی هم𝐶𝑢29 با   X( عنصر ۳

 آن نیم پر است.  3dو زیر الیه   4𝑠2به صورت   E( آرایش الکترونی الیه آخر اتم عنصر ۴

 

 خارج( ۹۴تست: کدام گزینه درست است؟)تجربی 

 شوند. های ظرفیتی در نظر گرفته میالکترون  d(n-1)و   nsهای های زیرالیهآنها در حال پر شدن است، الکترون d( برای فلزهایی که زیر الیه ۱

 یابد.  شعاع اتمی در یک دوره با شیب یکسان کاهش می( ۲

 الیه ظرفیت خود الکترون دارند همگی فلز و جامدند.  s( عنصرهایی که در زیر الیه ۳

𝑙فرعی الکترون دارای عدد کوانتومی  𝐴33  ،۱۷ر صن( در اتم ع ۴ =  است.    1

 

 (۹۵اند؟)تجربی تست: در هر دوره از جدول تناوبی، در چند مورد از خواص زیر، فلزهای قلیایی کمترین

 نقطه ذوب  -  شعاع اتمی  - تمایل به جذب الکترون -

 هستهبار  - های الیه ظرفیت کترونتعداد ال -

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

 خارج(  ۹۵با توجه به جدول زیر که یک بخش از جدول تناوبی عنصرها است، کدام مورد درست است؟)ریاضی  تست:

 

۱ )𝐷 = ۱۷۵  ۲)𝑌 = ۶۲۰  ۳)𝑋 = 𝐶𝑠  ۴)𝐴 = 4𝑠2 
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 ( ۹۸یابد، زیرا شمار .......................)تجربی پاین، شعاع اتمی ................ میای)تناوبی( از باال به  های جدول دورهتست: در گروه

 یابد. های الکترونی اشغال شده اتم آنها افزایش میالیه -( افزایش۱

 ماند. های الکترونی اشغال شده اتم آنها ثابت میالیه - ( کاهش۲

 ماند ت میهای الیه ظرفیت اتم آنها ثابالکترون -( افزایش۳

 ماند. های الیه ظرفیت اتم آنها ثابت میالکترون - ( کاهش۴

 خارج( ۹۹)ریاضی درست است؟ X35درباره عنصر  چند مورد از مطالب زیر،تست: 

 هم دروه است.   Z20هم گروه و با عنصر  V17با عنصر  -

 های یونی و کوواالنسی شرکت کند. تواند در تشکیل ترکیبمی -

 دوره خود دارد.  ترین شعاع اتمی را در میان عنصرهای همبزرگ -

 دوره و هم گروه خود دارد.  حالت فیزیکی متفاوت با عنصرهای هم -

 گروه و هم دوره خود دارد.  پذیری را در میان عنصرهای همبیشترین واکنش -

۱ )۵   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

 

 خارج( ۹۹یشتر است؟)تجربی تست: شیب نمودار تغییر شعاع اتمی کدام سه عنصر، ب

۱)𝑂8 , 𝑁7 , 𝐶6  ۲)𝑆16 , 𝑃15 , 𝑆𝑖14  ۳)𝐵𝑟35 , 𝑆𝑒34 , 𝐴𝑠33 ۴)𝐴𝑙13 , 𝑀𝑔12 , 𝑁𝑎11 

 

 های واسطه دنیای رنگی با یون 

 خود ویژۀ رفتارهای فلز هر که طوری به دارد، وجود آنها  میان  توجهی قابل های  تفاوت اما دارند، مشابهی رفتارهای کلی های حالت  در فلزها همۀ اگرچه

 اما .شود می و کدر     تیره ای خود را از دست داده سطح آنجالی نقره  هوا در سرعت به و  شده بریده چاقو با و است نرم  سدیم فلز نمونه، برای.  دارد را

 زنگ به و دهد می واکنش کندی  به مرطوب هوای در اکسیژن  با فلز این.  شود می استفاده فلزی پنجرۀ و در  ساخت برای آن   از و است محکم فلزی آهن

 .  ماند می باقی  درخشان و رنگ خوش همچنان و کند می حفظ را خود فلزی جالی  زمان گذر در طال که است حالی  در این. شود می تبدیل آهن

خوارند )عناصر اصلی( دارند. آنها نیز رسانای جریان الکتریکی و گرما بوده، چکش  pو  s)عناصر واسطه( نیز رفتاری شبیه فلزهای دسته    dفلزهای دسته  

 شوید.  ای دارند که در ادامه با برخی از آنها آشنا میو قابلیت ورقه شدن دارند. اما هر کدام از آنها نیز رفتار ویژه
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ها  شدند. اما این رنگهای بسیار متنوع و زیبا تولید میها با رنگای طوالنی دارد. این شیشه سابقهگری است که  می ایران شیشه یکی از صنایع دستی قدی

 از کجا است؟ یاقوت قرمز، زمرد سبز، و رنگ زیبای فیروزه از کجاست؟

عناصر واسطه در زندگی روزمره کاربرد  آورند.  در می  قرمزآبی و یاقوت را به رنگ    -های فلزهای واسطه، رنگ یشم را سبز، فیروزه را سبزمقدار کمی از یون

 فراوانی دارند.  

ترکیب به شکل  طبیعت  در  واسطه  فلزهای  کربناتاغلب  اکسیدها،  یونی همچون  یافت میهای   .... و  برایها  با    شوند.  طبیعی  اکسید  دو  آهن،  نمونه 

,𝐹𝑒𝑂های  فرمول 𝐹𝑒2𝑂3   .دارد 

𝐹𝑒2+:  

𝐹𝑒3+:  

که کاتیون حاصل از فلزهای اصلی اغلب به آرایش پایدار  در حالیرسند.  دانید این فلزها در هنگام کاتیون شدن، به آرایش گاز نجیب نمیطور که میهمان

 رسند.  گاز نجیب می

 رنگ هستند.  های فلزهای اصلی اغلب بیهای فلزهای واسطه رنگی هستند. در حالیکه کاتیوناغلب کاتیون

)اسکاندیم   𝑆𝑐)21 ها وجود دارد.  ون رنگی و برخی شیشه ای است که در وسایل خانه مانند تلویزینخستین فلز واسطه در جدول دوره 

 خارج(  ۹۸تواند سبب ایجاد رنگ شود؟)ریاضی ها یا شیشه، میهای کدام عنصر در سنگتست: وجود ترکیب

۱)𝑀11  ۲)𝐴12  ۳)𝑍20  ۴)𝑋26 

 

)کدام مطلب درباره نیکل  تست:  Ni28 )و تیتانیم   ( Ti22  خارج( ۹۹)ریاضی است؟ نادرست (

 تر است. ( شعاع اتمی نیکل از شعاع اتمی تیتانیم کوچک۲  ( نیکل عنصری واسطه و تیتانیم عنصری اصلی است.  ۱

 جدول تناوبی جای دارند.   ۴و تیتانیم در گروه  ۱۰نیکل در گروه (۴ ( نیکل و تیتانیم، هر دو در یک دوره جدول تناوبی جای دارند.  ۳

 پیوند با صنعت 

خوار و نرم است ای چکشهای منحصر به فردی دارد. این فلز به اندازههای مشترک فلزها، ویژگیبها است که افزون بر ویژگیگران  طال فلزی ارزشمند و

های بسیار  ها و رشته سیمای با مساحت چند متر مربع تبدیل کرد. به همین دلیل ساخت برگهکاری به صفحه توان با چکشکه چند گرم از آن را می

 با آن ندادن واکنش  همچنین گوناگون، دمایی شرایط در رسانایی این حفظ و طال باالی  الکتریکی رساناییپذیر است.  نخ طال( به راحتی امکاننازک ) 

 شده سبب که طالست  خاص های ویژگی جمله از  خورشیدی پرتوهای زیاد  بازتاب با همراه  انسان  بدن در  موجود مواد و هواکره در موجود گازهای

 .  یابد افزایش روز به روز آن جهانی تقاضای و یافته گسترش فلز این کاربردهای
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 مقدار استخراج برای که طوری به. است کم بسیار طال معادن در آن مقدار اما شود، می یافت نیز خود عنصری و فلزی شکل به طبیعت در طال چند هر

 مورد طالی مقدار تولید  در نمونه، برای.  شود می تولید زیادی بسیار پسماند دلیل همین به.  کرد استفاده معدن خاک  انبوهی حجم از باید آن  از کمی

 بار زیان آثار صنعتی های فعالیت دیگر همانند طال استخراج رو این از.  شود می  ایجاد پسماند  تن سه حدود عروسی حلقۀ عدد یک ساخت برای نیاز

 .هستند ایران در طال استخراج منابع از غربی آذربایجان در زرشوران و اصفهان در موته طالی مجتمع. گذارد می جای بر محیطی زیست

 شوند؟ عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت می 

 شکل بهو ...    گوگرد نیتروژن، اکسیژن، مانند نافلزها برخی  هرچند شوند،می یافت ترکیب  شکل  به طبیعت  در عنصرها اغلب که دهدمی نشان هایافته

 شکل به طال تنها فلزها،  میان در البته.  است شده گزارش طبیعت در نیز پالتین مس، نقره، فلزهای از هایینمونه   وجود و دارند وجود طبیعت در آزاد

 .  شود می یافت خاک الی البه زرد هایرگه یا هاکلوخه 

کربنات( قرمز، و گوگرد به صورت آزاد و زرد رنگ در    IIرنگ، منگنز)منگنز سدیم)سدیم کلرید( بیرنگ،  سفیدکانی کلسیم )کلسیم کربنات(    نکته:

 طبیعت وجود دارد. 

 شود.  میآهن فلزی است که در سطح جهان بیشترین مصرف ساالنه را در بین صنایع گوناگون دارد. آهن اغلب در طبیعت به شکل اکسید یافت  

𝐹𝑒مصرف ساالنه برخی فلزها در جهان به صورت  نکته: > 𝐴𝑙 > 𝑀𝑔 > 𝐶𝑢, 𝐶𝑟  .است 

 های آهن در ترکیبات شناسایی کاتیون 

توان آنها را در آب حل کرده و سپس به آنها مقداری سدیم هیدروکسید اضافه کنیم. اگر رنگ  کلرید از هم می(III)کلرید و آهن(II)برای شناسایی آهن

 هیدروکسید ایجاد شده است.  (III)ای مایل به سرخ مشاهده شد، رسوب آهن  هیدروکسید تشکیل شده و اگر رنگ قهوه  (II)سبز مشاهده شد رسوب آهن

 هیدروکسید:(II)تولید رسوب سبز رنگ آهن 

𝐹𝑒𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 2𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2(𝑠)⏟      
رسوب سبز  رنگ

+ 2𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞) 

 هیدروکسید   (III)ل به سرخ آهنای مایتولید رسوب قهوه 

𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + 6𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 2𝐹𝑒𝐶𝑙3(𝑎𝑞) + 3𝐻2𝑂(𝑙) 

𝐹𝑒𝐶𝑙3(𝑎𝑞)⏟      
محلول زرد 

+ 3𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3(𝑠)⏟      
ای قهوه  رنگ رسوب 

+ 3𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞) 

 توان آهن بدست آورد. شود. از واکنش آن با کربن مونوکسید میاکسید به عنوان رنگ قرمز در نقاشی استفاده می (III)از آهن  نکته:

𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + 3𝐶𝑂(𝑔) → 2𝐹𝑒(𝑠) + 3𝐶𝑂2(𝑔) 
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کارند که  انی را میالی خاک، استفاده از گیاهان است. در این روش در معدن یا خاک دارای فلز، گیاه های بیرون کشیدن فلز از البهیکی از روش نکته:

 کنند.  کنند، می سوزانند و از خاکستر حاصل فلز را جداسازی میتوانند آن فلز را جذب کنند. سپس گیاه را برداشت میمی

 روی و نیکل مقرون به صرفه نیست.و برای فلزات  طال و مس به صرفه بودهدر یک مثال در کتاب درسی این روش برای فلزاتی مانند  نکته:

 و استوکیومتری  های شیمیاییع واکنشانوا 

 جانشینی دوگانه - ۵جانشینی یگانه.   -۴تجزیه.   -۳ترکیب.  -۲سوختن.  -۱کنند: دسته تقسیم می ۵ها آنها را به برای بررسی بهتر واکنش

 سوختن -۱

 کند.  فرایندی که طی آن یک ماده با سرعت و شدت با اکسیژن واکنش داده و مقدار قابل توجهی گرما و نور )شعله( آزاد می

 واکنش با اکسیژن - ۳گرما و نور.  - ۲سریع بودن.  -۱

 انواع مهم سوختن 

   اکسیژن+ عنصر→ اکسید عنصر     سوختن عناصر: -۱

,𝑆)الف(نافلزات    𝐶, 𝐻2, 𝑃4) 

𝑆(𝑠) + 𝑂2(𝑔) → 𝑆𝑂2(𝑔),      𝐶(𝑠) + 𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔),         2𝐻2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2𝐻2𝑂(𝑔),      𝑃4(𝑠) + 5𝑂2(𝑔) → 𝑃4𝑂10(𝑠)  

 با اکسیژن در صورتی که شعله مشاهده شود، سوختن است.   𝐵𝑒به جزء  قلیایی و قلیایی خاکیب(فلزات: فلزات 

4𝑁𝑎(𝑠) + 𝑂2(𝑔) → 2𝑁𝑎2𝑂(𝑠),             2 𝑀𝑔(𝑠) + 𝑂2(𝑔) → 2𝑀𝑔𝑂(𝑠)  

 

 سوختن ترکیبات:  -۲

ها یا اترها یا .............(هیدروکربن )یا الکل اکسیددیکربن → اکسیژن +                                       گرما + آب + 

𝐶𝐻4(𝑔)                   سوختن متان  + 2𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑔) 

سوختن اتانول                    𝐶2𝐻5𝑂𝐻(𝑙) + 3𝑂2(𝑔) → 2𝐶𝑂2(𝑔) + 3𝐻2𝑂(𝑔) 

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

سولفیدسوختن کربن دی   𝐶𝑆2(𝑙) + 3𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝑆𝑂2(𝑔) 
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4𝑃𝐻3(𝑔) سوختن فسفر تری هیدرید  + 8𝑂2(𝑔) → 𝑃4𝑂10(𝑠) + 6𝐻2𝑂(𝑔) 

د سوختن هیدروژن سولفی  2𝐻2𝑆(𝑔) + 3𝑂2(𝑔) → 2𝐻2𝑂(𝑔) + 2𝑆𝑂2(𝑔)  

2𝐶𝑂(𝑔) سوختن کربن مونواکسید  + 𝑂2(𝑔) → 2𝐶𝑂2(𝑔) 

 ترکیب  -۲

 کنند.  فرایندی که طی آن دو یا چند ماده با هم واکنش داده و یک ماده پیچیده را تولید می

𝐴 + 𝐵 → 𝐴𝐵 

 عنصر+عنصر  →ترکیب الف( 

3𝑀𝑔(𝑠) + 𝑁2(𝑔) → 𝑀𝑔3𝑁2(𝑠)             𝑁2(𝑔) + 3𝐻2(𝑔)
𝐹𝑒
→ 2𝑁𝐻3(𝑔)           𝐻2(𝑔) + 𝐼2(𝑔) → 2𝐻𝐼(𝑔)  

2𝑁𝑎(𝑠) + 𝐶𝑙2(𝑔) → 2𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑠)            𝑁2(𝑔) + 2𝐻2(𝑔) → 𝑁2𝐻4(𝑔)             𝑆𝑖(𝑠) + 2𝐶𝑙2(𝑔) → 𝑆𝑖𝐶𝑙4(𝑠)  

𝑁2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2𝑁𝑂(𝑔)  

  عنصر+ترکیب → ترب(ترکیب پیچیده

𝐶𝑂(𝑔) + 2𝐻2(𝑔) → 𝐶𝐻3𝑂𝐻(𝑙),               𝐶2𝐻2(𝑔) + 2𝐻2(𝑔)
𝑁𝑖(𝑠)
→  𝐶2𝐻6(𝑔)        2𝑁𝑂(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2𝑁𝑂2(𝑔)  

 ترکیب+ترکیب →تر ج(ترکیب پیچیده

𝐶2𝐻4(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔)
𝐻2𝑆𝑂4
→   𝐶2𝐻5𝑂𝐻(𝑔) اتانول   

𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐶𝑎𝑂(𝑠) → 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠)  

𝐶𝑂2(𝑔) +𝑀𝑔𝑂(𝑠) → 𝑀𝑔𝐶𝑂3(𝑠)  

𝑆𝑂2(𝑔) + 𝐶𝑎𝑂(𝑠) → 𝐶𝑎𝑆𝑂3(𝑠)  

 ( Beقلیایی و قلیایی خاکی )به جز  آب+ اکسید فلز →(هیدروکسید فلز )باز(د

𝑁𝑎2𝑂(𝑠) +𝐻2𝑂(𝑙) → 𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) 

𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2(𝑎𝑞) 
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 آب+ اکسید نافلز  →(اسیده

𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐻2𝐶𝑂3(𝑎𝑞) 

𝑆𝑂3(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) 

𝑁2𝑂5(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 2𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑞)   

باشد و در نتیجه به  ها سریع و با تولید شعله همراه میگویند. برخی از این اکسید شدن به واکنش عناصر با اکسیژن اکسایش )اکسید شدن( می  نکته:

 باشد.  گویند. در غیر این صورت ترکیب میآنها سوختن می

4 𝐹𝑒(𝑠) + 3𝑂2(𝑔)
رطوبت 
→   2𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) اکسایش  آهن  

{
2𝑀𝑔(𝑠) + 𝑂2(𝑔) → 2𝑀𝑔𝑂(𝑠)( کند) اکسایش 

2𝑀𝑔(𝑠) +𝑂2(𝑔)
Δ
→ 2𝑀𝑔𝑂(𝑠) (تند) سوختن 

 

 تجزیه -۳

 شود.  تر تبدیل میفرایندی که طی آن یک ماده با ساختار پیچیده به دو یا چند ماده با ساختار ساده

 راه وجود دارد.   ۲برای تجزیه ترکیبات معموال  نکته:

a .استفاده از حرارت )b )(الکترولیز. )به عنوان مثال برقکافت آب 

2𝐻2𝑂(𝑙) → 2𝐻2(𝑔) + 𝑂2(𝑔)        2𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑙) → 𝑁𝑎(𝑙) + 𝐶𝑙2(𝑔) گیرد.  های تجزیه روبرو در اثر برقکافت انجام میواکنش   

 های تجزیه برخی از انواع مهم واکنش 

2𝐻2𝑂2(𝑎𝑞)
𝐾𝐼
→ 2𝐻2𝑂(𝑙) + 𝑂2(𝑔)                   𝑁2𝑂4(𝑔)

Δ
→2𝑁𝑂2(𝑔)    2 تجزیه اوزون𝑂3(𝑔) ⇋ 3𝑂2(𝑔) 

 شود.نیتروگلیسیرین یک ماده منفجره بوده و در اثرکمی گرما یا ضربه تجزیه می 

4𝐶3𝐻5(𝑁𝑂3)3(𝑙)
Δ  ضربه  یا
→    12𝐶𝑂2(𝑔) + 10𝐻2𝑂(𝑔) + 𝑂2(𝑔) + 6𝑁2(𝑔)  

 واکنش تجزیه مالتوز به گلوکز

𝐶12𝐻22𝑂11(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 2𝐶6𝐻12𝑂6(𝑎𝑞)  
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 گلوکز هوازیبی  تخمیرتهیه سوخت سبز از طریق 

𝐶6𝐻12𝑂6(𝑎𝑞) → 2𝐶2𝐻5𝑂𝐻(𝑎𝑞) + 2𝐶𝑂2(𝑔)  

 دهند. امروزه مزارع زیادی را برای تهیه سوخت سبز، روغن و خوراک دام به کشت ذرت اختصاص می نکته:

 جانشینی یگانه ) جابجایی یگانه( -۴

 شود: فرایندی که طی آن یک عنصر جایگزین عنصر دیگری در یک ترکیب شیمیایی می

𝐴 + 𝐵𝐶 → 𝐴𝐶 + 𝐵,               

 شود.  در این نوع از واکنش عنصر جایگزین یک یون )فلز جایگزین کاتیون و نافلز جایگزین آنیون( شده و یون به صورت عنصر در محصوالت ظاهر می

 برای پذیری بیشتر از آن داشته باشد. در مثال باال شود باید واکنشدر این نوع از واکنش عنصری که جایگزین یون در ترکیب می نکته بسیار مهم:

داشته باشد تا بتواند جایگزین آن شود. و به طور کلی در هر واکنش شیمیایی که به   Bپذیری بیشتری از  واکنش  Aاینکه واکنش انجام پذیر باشد، باید  

 ها کمتر است.  دهندهها از واکنششود، واکنش پذیری فراوردهطور طبیعی انجام می

 گانه:های جانشینی یبرخی از انواع مهم واکنش 

 آب + فلز →هیدروکسید فلز +(     گاز هیدروژنBeواکنش فلزات قلیایی و یا قلیایی خاکی با آب )به جز  -۱

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

 فلز  +اسید →نمک فلز  +واکنش فلزات با اسیدها:    گاز هیدروژن  -۲

2𝐴𝑙(𝑠) + 6𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 2𝐴𝑙𝐶𝑙3(𝑎𝑞) + 3𝐻2(𝑔), 𝐹𝑒(𝑠) + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) → 𝐹𝑒𝑆𝑂4(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔)  

دهند. این فلزات توانایی جایگزین شدن با هیدروژن اسیدی را  فلزاتی که فعالیت شیمیایی کمی دارند در شرایط معمولی با اسیدها واکنش نمی  نکته:

 Cu, Ag, Au, Pt, Pd, Hg. مانند ندارند

 تر + هالوژن باالترنمک هالوژن پایین →تر+ نمک هالوژن باالترهالوژن پایین -۳

𝐶𝑙2(𝑔) + 2𝐾𝐵𝑟(𝑎𝑞) → 2𝐾𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝐵𝑟2(𝑎𝑞) ,             𝐵𝑟2(𝑙)⏟  
قرمز  رنگ

+ 2𝑁𝑎𝐼(𝑎𝑞) → 2𝑁𝑎𝐵𝑟(𝑎𝑞) + 𝐼2(𝑠)  

 تر توان جایگزینی هالوژن باالتر را ندارد.  در اینجا هم هالوژن پایین نکته:
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 ۱فلز  + Iنمک محلول فلز →۲فلز   + IIنمک محلول فلز     واکنش یک فلز با نمک محلول فلز دیگر -۳

𝑍𝑛(𝑠) + 2𝐴𝑔𝑁𝑂3(𝑎𝑞) → 𝑍𝑛(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞) + 2𝐴𝑔(𝑠), 2𝐴𝑙(𝑠) + 3𝐶𝑢𝑆𝑂4(𝑎𝑞) → 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3(𝑎𝑞) + 3𝐶𝑢(𝑠)  

6𝑁𝑎(𝑠) + 𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) → 3𝑁𝑎2𝑂(𝑠) + 2𝐹𝑒(𝑠),                2𝑀𝑔(𝑠) + 𝑆𝑖𝐶𝑙4(𝑙) → 𝑆𝑖(𝑠) + 2𝑀𝑔𝐶𝑙2(𝑠)  

3𝑇𝑖(𝑠) + 2𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) → 3𝑇𝑖𝑂2(𝑠) + 4𝐹𝑒(𝑠)                  2𝑀𝑔(𝑠) + 𝑇𝑖𝐶𝑙4(𝑠) → 𝑇𝑖(𝑠) + 2𝑀𝑔𝐶𝑙2(𝑠)  

های عنصری بیشتر باشد، در شرایط واکنش شیمیایی است. هرچه واکنش پذیری اتمپذیری هر عنصر به معنای تمایل اتم آن به انجام  واکنش نکته:

شود. به  تر میداری آن مشکلپذیری بیشتری داشته باشد، استخراج و نگهیکسان تمایل آن برای تبدیل شدن به ترکیب بیشتر است. هرچه فلز واکنش

 عنوان نمونه در زیر فعالیت شیمیایی چند فلز آمده است.

𝐴𝑢 < 𝐴𝑔 < 𝐶𝑢 < 𝑆𝑛 < 𝐹𝑒 < 𝑍𝑛 < 𝑀𝑛 < 𝐴𝑙 <  فلزهای  قلیایی  و قلیایی  خاکی 

از فلز آهن مذاب تولید شده برای جوش دادن گیرد.  باشد که توسط آلومینیوم انجام میواکنش ترمیت برای استخراج آهن به صورت مذاب می  نکته:

 شود.  خطوط راه آهن استفاده می

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

 آبی رنگ است(  (II)است.)محلول مس ۲ها با ظرفیت مس و آهن)اغلب( در این واکنش نکته:

 پذیری کربن از آهن بیشتر بوده و میتواند جایگزین آن در ترکیب شود. ولی از فلزهای قلیایی کمتر است. واکنش نکته:

𝐹𝑒𝑂(𝑠) + 𝐶(𝑠)
Δ
→ 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐹𝑒(𝑠) 

𝑁𝑎2𝑂(𝑠) + 𝐶(𝑠)
Δ
→  واکنش نمی دهد 

پذیری بیشتری دارند استفاده کرد. با توجه به اینکه دسترسی توان از عناصری مانند کربن و سدیم که واکنشآهن از سنگ معدن آن میبرای استخراج  

 شود.تر است در نتیجه از آن برای استخراج آهن طی واکنش زیر استفاده میبه کربن آسان

2𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + 3𝐶(𝑠)
Δ
→ 4𝐹𝑒(𝑠) + 3𝐶𝑂2(𝑔) 
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 جانشینی دوگانه    - ۵

𝐴𝐵شود.فرایندی که طی آن جای دو یون مشابه عوض می + 𝐶𝐷 → 𝐴𝐷 + 𝐶𝐵 

 ها عبارت است از: برخی از انواع مهم این واکنش

 اسید +باز  →نمک  +آب   واکنش خنثی شدن اسید و باز  -۱

𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) + 𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙),           𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) + 2𝐾𝑂𝐻(𝑎𝑞) → 𝐾2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) + 2𝐻2𝑂(𝑙)  

𝐵𝑎(𝑂𝐻)2(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) → 𝐵𝑎𝑆𝑂4(𝑠)⏟      
رسوب سفید 

+ 𝐻2𝑂(𝑙)  

 I+ نمک محلول فلز  ۱نمک محلول فلز   →II+ نمک نامحلول فلز   ۲نمک محلول فلز   واکنش  نمک محلول دو فلز:  -۲

𝐹𝑒𝐶𝑙3(𝑎𝑞) + 3𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3(𝑠)⏟      
قرمز  مایل  به  قهوه  ای

+ 3𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞),     𝐴𝑔𝑁𝑂3(𝑎𝑞) + 𝐾𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝐴𝑔𝐶𝑙(𝑠)⏟    
رسوب سفید 

+ 𝐾𝑁𝑂3(𝑎𝑞)  

𝐴𝑔𝑁𝑂3(𝑎𝑞) + 𝑍𝑛𝐵𝑟2(𝑎𝑞) → 𝐴𝑔𝐵𝑟(𝑠) + 𝑍𝑛(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞),   𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 2𝑁𝑎𝐹(𝑎𝑞) → 2𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝐶𝑎𝐹2(𝑠) 

2𝑁𝑎3𝑃𝑂4(𝑎𝑞) + 3𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑎𝑞) → 𝐶𝑎3(𝑃𝑂4)2(𝑠)⏟        
رسوب سفید 

+ 6𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞)  

 هیدروکسید:(II)تولید رسوب سبز رنگ آهن 

𝐹𝑒𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 2𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2(𝑠)⏟      
رسوب سبز  رنگ

+ 2𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞) 

  هیدروکسید از زنگ آهن  (III)ای مایل به سرخ آهنتولید رسوب قهوه 

𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + 6𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 2𝐹𝑒𝐶𝑙3(𝑎𝑞) + 3𝐻2𝑂(𝑙) 

𝐹𝑒𝐶𝑙3(𝑎𝑞)⏟      
محلول زرد 

+ 3𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3(𝑠)⏟      
ای قهوه  رنگ رسوب 

+ 3𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞) 

 کربنات فلز   +اسید →نمک فلز   +دی اکسیدکربن +آب  های یک فلز با اسید کربناتها و بیواکنش کربنات -۳

𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) + 2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙) + 𝐶𝑂2(𝑔)  

اکسید از آب خارج شده و  دیاست که به دلیل عدم پایداری این اسید، کربن  (𝐻2𝐶𝑂3(𝑎𝑞))در این واکنش عمال یکی از محصوالت کربنیک اسید  

 گیرد. بر جانشینی دوگانه یک و اکنش تجزیه نیز صورت میعمال در این واکنش عالوه
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ماده گازی یا جامد و یا آب تولید شود. در غیر این صورت عمال هیچ واکنشی رخ نداده  های جانشینی دوگانه باید حتما یک  در واکنش  نکته مهم:

های محلول در آب به صورت یونیزه شده و جدا هستند، عمال هیچ واکنشی  های محلول وجود داشته باشد، چون نمک است. اگر هر دو طرف واکنش نمک

 رخ نداده است.  

𝐾𝑁𝑂3(𝑎𝑞) + 𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝐾𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝑁𝑎𝑁𝑂3(𝑎𝑞) ها محلول هستند و عمال هیچ واکنشی رخ نداده است.  همه نمک  

 پردازیم. در ادامه به بررسی ترکیبات یونی معروف که در آب محلول یا نامحلول هستند می

,AgCl برخی ترکیبات یونی نامحلول مهم: AgBr,𝑀𝑔(𝑂𝐻)2, Fe(OH)3, Fe(OH)2, BaSO4, CaCO3, Ca3(PO4)2,, 

نویسیم  می  (𝑎𝑞)( وجود داشت و یک نمک محلول در آب داشتیم آن را به صورت محلول در آب  به صورت مایعاگر در یک واکنش آب )  نکته مهم:

 در غیر این صورت اگر آب نداشتیم همواره مواد یونی به صورت جامد هستند.  

بوده و در بسیاری از سواالت کنکور مورد سوال   بسیار مهمها  واکنش  کدام از این پنج دسته نیستند. اینکه جزء هیچ  بسیار مهمهای  برخی از واکنش

 اند.  قرار گرفته 

2𝑆𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 2𝑆𝑂3(𝑔)  

𝑁2𝐻4(𝑔) + 𝐻2(𝑔)
25℃
→  2𝑁𝐻3(𝑔)  

𝑁𝑂2(𝑔) + 𝑂2(𝑔)
نور  خورشید 
→    𝑁𝑂(𝑔) + 𝑂3(𝑔)  

4𝑁𝐻3(𝑔) + 5𝑂2(𝑔) → 4𝑁𝑂(𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑔)  

𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + 3𝐶𝑂(𝑔) → 2𝐹𝑒(𝑠) + 3𝐶𝑂2(𝑔)  

𝐶𝑢𝑆(𝑠) + 𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑢(𝑠) + 𝑆𝑂2(𝑔)  

2𝐶𝑂(𝑔) + 2𝑁𝑂(𝑔) → 2𝐶𝑂2(𝑔) + 𝑁2(𝑔)  

2𝐶(𝑠) + 𝑆𝑖𝑂2(𝑠)
3000℃
→    𝑆𝑖(𝑙) + 2𝐶𝑂(𝑔)  

2𝐶𝐻4(𝑔) → 𝐶2𝐻6(𝑔) + 𝐻2(𝑔)  
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 (۹۰های استوکیومتری مواد برابر است؟)تجربی در معادله شیمیایی کدام دو واکنش پس از کامل و موازنه کردن مجموع ضریب  -تست

𝑎)𝐶𝑎(𝑂𝐻)2(𝑎𝑞) + 𝐻3𝑃𝑂4(𝑎𝑞) → 

𝑏)𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) + 2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 

 𝑐)𝐶3𝐻8(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 

𝑑)𝑁𝑎(𝑠) + 𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) → 

۱)a,d   ۲)d,b    ۳)c,b    ۴)c,a 

های مولی مواد  وع ضریبتست: واکنش سدیم کربنات با کلسیم نیترات از نوع ................ است که در آن ترکیب نامحلول در آب تشکیل ................. و مجم

 ( ۹۱معادله موازنه شده آن برابر .................. است.)تجربی در 

 ۶ – شود نمی –(ترکیبی ۲    ۶ –شود می -(ترکیبی۱

 ۵ –شود می  –(جابجایی دوگانه ۴   ۵  –شود نمی – دوگانه ( جابجایی ۳

 ( ۹۱؟)تجربی شودنمیتست: در کدام واکنش فراورده گازی تشکیل 

۱)2𝐶(𝑠) + 𝑆𝑖𝑂2(𝑠)
3000℃
→       ۲)𝑍𝑛(𝑠) + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) → 

۳)𝐶𝑢𝑂(𝑠) + 𝐻2(𝑔) →    ۴)𝐴𝑙2𝑂3(𝑠) + 6𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 

 خارج( ۹۱؟)تجربی گیردنمیتست: کدام واکنش به صورتی که معادله آن نوشته شده است، انجام 

۱)2𝐾𝑁𝑂3(𝑎𝑞) + 𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑎𝑞) → 2𝐾𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞) 

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

۳ )𝐴𝑙2𝑂3(𝑠) + 6𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 2𝐴𝑙𝐶𝑙3(𝑎𝑞) + 3𝐻2𝑂(𝑙) 

۴)3𝑍𝑛(𝑂𝐻)2(𝑠) + 2𝐻2𝑃𝑂4(𝑎𝑞) → 𝑍𝑛3(𝑃𝑂4)2(𝑠) + 6𝐻2𝑂(𝑙) 

کننده در معادله موازنه شده واکنش سوختن اتان در مقایسه با معادله موازنه شده واکنش آلومینیم با هیدروکلریک اسید های شرکتتست: شمار اتم

 (۹۲و در ................. واکنش، فرآورده گازی تولید ................... )ریاضی   .............

 شود می -هردو-(بیشتر۲   شودمی –یکی از این دو -(کمتر۱

 شود می - یکی از این دو-(بیشتر۴   شودنمی-یک از این دو هیچ -(کمتر۳
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 ( ۹۲؟ )ریاضی شودنمیانجام به صورتی که معادله آن نشان داده شده است، تست: کدام واکنش 

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

۲)6𝑁𝑎(𝑠) + 𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) → 3𝑁𝑎2𝑂(𝑠) + 2𝐹𝑒(𝑠),   

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

۴)𝐵𝑎𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐾2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) → 𝐵𝑎𝑆𝑂4(𝑠) + 2𝐾𝐶𝑙(𝑎𝑞) 

 خارج(  ۹۲کدام واکنش از نوع جانشینی دوگانه است و در صورت انجام در یک ظرف دربسته با کاهش فشار همراه است؟)ریاضی  تست:

۱ )𝑇𝑖𝐶𝑙4(𝑙) +𝐻2𝑂(𝑙) → 𝑇𝑖𝑂2(𝑠) + 𝐻𝐶𝑙(𝑔)  ۲)𝐹𝑒(𝑠) +𝐻2𝑂(𝑔) → 𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + 𝐻2(𝑔) 

۳ )𝐶𝑎3𝑃2(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑔) → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2(𝑠) + 𝑃𝐻3(𝑔) ۴)𝐶2𝐻6(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙) 

3𝐶𝑢(𝑠)در واکنش    تست: + 𝑎𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑞) → 3𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞) + 𝑏𝐴(𝑔) + 4𝐻2𝑂(𝑙)  a    وb    به ترتیب )از راست به چپ( برابر ............ و

 خارج(  ۹۳گاز.............. است.)ریاضی  A................ و 

۱)۸ – ۲ NO  ۲)۸ – ۲  𝑁𝑂2  ۳)۱۰- ۴  𝑁𝑂  ۴)۱۰ – ۴  𝑁𝑂2 

های  شود و پس از کامل و موازنه کردن معادله آن، مجموع ضریب در واکنش کدام دو ماده با یکدیگر یک فراورده نامحلول در آب تشکیل می  تست:

 خارج( ۹۳است؟)تجربی  ۱۲استوکیومتری مواد در آن برابر 

۱)𝑁𝑎3𝑃𝑂4(𝑎𝑞) + 𝐹𝑒𝐶𝑙2(𝑎𝑞) →   ۲)𝐾2𝑆(𝑎𝑞) +𝑀𝑛𝐵𝑟2(𝑎𝑞)  → 

۳ )𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) + 𝑍𝑛𝐶𝑂3(𝑠) →    ۴ )𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) + 𝐴𝑔𝑁𝑂3(𝑎𝑞) → 

 

 

 ( ۹۴است؟)ریاضی  نادرستهای زیر، کدام گزینه توجه به واکنشبا  -تست

𝐾𝑁𝑂3(𝑠)آ(
Δ
→𝐾𝑁𝑂2(𝑠) +𝑂2(𝑔)  )ب𝐶𝑢𝑆𝑂4(𝑎𝑞) + 𝐹𝑒(𝑠) → 𝐹𝑒𝑆𝑂4(𝑎𝑞) + 𝐶𝑢(𝑠) 

2𝐾𝐶𝑙𝑂3(𝑠)پ(
Δ
→ 2𝐾𝐶𝑙(𝑠) + 𝑎𝑋2(𝑔)  )2ت𝐿𝑖𝑂𝐻(𝑎𝑞) + 𝐶𝑂2(𝑔) → 𝐿𝑖2𝐶𝑂3(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙) 

 (واکنش ب، از نوع جابجایی دوگانه است.۲ یابد. با انجام واکنش ت فشار در ظرف کاهش می( ۱

 است. ۵های مولی مواد برابر ( در واکنش آ، پس از موازنه معادله، مجموع ضریب۴ قرار گیرد. 3𝑂2باید   𝑎𝑋2، به جای  ش پ( در واکن۳
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 ( ۹۴ند؟)تجربی کدام موارد از مطالب زیر، درست اتست: 

 شود.ی محلول در آب تشکیل نمینیترات، فراورده  (II)آ( در واکنش محلول پتاسیم کرومات با سرب

 توان گلوکز تولید کرد.  از تجزیه مالتوز میپ(    ب( سوختن فلز منیزیم در هوا، از نوع واکنش ترکیبی است. 

 شود. آب یک مول هیدروژن تولید میبا   سدیمت( از واکنش هر مول 

 (آ، ت، پ ۴  (آ، ب، پ ۳   (ب، ت۲   ( ب، پ ۱

 خارج( ۹۴؟)ریاضی گیردنمی( انجام STPتست: کدام واکنش به صورتی که معادله آن نوشته شده است )در شرایط 

۱ )𝐵𝑟2(𝑙) + 2𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 2𝑁𝑎𝐵𝑟(𝑎𝑞) + 𝐶𝑙2(𝑔) 

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

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

۴ )𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) + 2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝐶𝑎𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙) 

 خارج( ۹۴کدام گزینه درست است؟)تجربی  تست:

 ( واکنش سدیم هیدروکسید با هیدروکلریک اسید، از نوع ترکیبی است.۲  ( واکنش برم با پتاسیم یدید، از نوع جابجایی دوگانه است.۱

 است. ۷واکنش ترمیت از نوع جابجایی یگانه و مجموع ضرایب استوکیومتری مواد در آن برابر ( ۳

 شود.  تولید می به اتانول یک فراورده گازی یکسان تجزیه گلوکز و نیتروگلیسیرین( در تجزیه گرمایی ۴

 ( ۹۵است؟)تجربی ها درست های زیر، چند مورد از مطالب زیر، درباره آنتست: با توجه به شکل

- A  باB دهد و واکنش میC وD   تشکیل

 شوند.  می

- C های واکنش یکی از فراوردهB  باD    و محلول

 در آب است.

- C  وD  است. ۵دهند و مجموع ضرایب در معادله موازنه شده، برابر با هم واکنش می 

 های محلول در اب است. یکی از فراورده Bاز نوع جابجایی دوگانه است و  Dبا    Cواکنش   -

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 



 مولف: حسین نصراللهی  دبیرستانیازدهم    ی سالجزوه ردسی شیم 

 

23 

در    Oو    Mg  ،Pهای  دهد. پس از خنثی شدن کامل این اسید با منیزیم هیدروکسید، شمار اتمدر واکنش با آب، اسید تشکیل می  فسفر  تست: اکسید

 خارج(  ۹۵اند؟)ریاضی ه چپ کدامترکیب یونی بدست آمده به ترتیب از راست ب

۱)۳- ۱ - ۴  ۲)۲- ۳ - ۴  ۳)۲- ۲ - ۸  ۴)۳- ۲ - ۸ 

  واکنش آلومینیم هیدروکسید با سولفوریک اسید از کدام نوع و مجموع ضرایب استوکیومتری مواد در معادله موازنه شده آن، کدام است؟)ریاضیتست:  

 خارج( ۹۶

 ۱۰ -دوگانه(جابجایی  ۲   ۱۰ -(جابه جایی یگانه۱

 ۱۲ - ( جابجایی دوگانه۳   ۱۲ -( جابجایی یگانه۳

در این واکنش کدام    ΔPهای استوکیومتری مواد در معادله موازنه شده واکنش و عالمت  های زیر، در فاز گازی، مجموع ضریب با توجه به شکل   تست:

 است؟ 

 منفی  -۶(۲   مثبت -۱۲(۱

 مثبت  -۶(۴   منفی  -۱۲(۳

  

واکنش   در  𝐶𝐻4(𝑔)تست:  + 𝑁𝐻3(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 𝐻𝐶𝑁(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔)   برابر یکدیگر  با  گونه  چند  استوکیومتری  ضریب  موازنه،  از  پس 

 خارج( ۹۶است؟)تجربی 

۱)۵  ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

 ( ۹۸اند؟)ریاضی تست: کدام مورد از مطالب زیر، درست

 هرچه واکنش پذیری فلزی بیشتر باشد، استخراج آن دشوارتر است.  آ( معموال،

 پذیری هر عنصر، به معنای تمایل اتم آن به انجام واکنش شیمیایی است.  ب( واکنش

 دهنده ها بیشتر است. ها از واکنش، واکنش پذیری فراورده𝑁𝑎(𝑠)با   𝐹𝑒𝑂(𝑠)پ( در واکنش  

 ها بیشتر است.ها از فراوردهدهندهواکنش پذیری واکنش 𝐶(𝑠)با   𝑁𝑎2𝑂(𝑠)ت( در واکنش  

 (ب، ت۴   (آ، ب۳  ( ب، پ، ت۲  ( آ، پ، ت۱
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Fe)چند مورد از مطالب زیر درست است؟تست:  = 56, O = 16, H = 1 g. mol−1) (۹۹)تجربی 

 های زنگ آهن است. یکی از سازنده +Fe2یون  -

   ناپذیر است.اکسید، انجام (II)واکنش فلز مس با آهن  -

 یکسان است.  وکلریک اسید با زنگ آهنو هیدر  نمک به دست آمده از واکنش هیدروکلریک اسید با فلز آهن،  -

 شود.  گرم رسوب تشکیل می 5.35کلرید با سدیم هیدروکسید کافی،   (III)مول آهن   0.05از واکنش  -

FeCl2(aq) + NaOH(aq) → Fe(OH)2(s) + NaCl(aq)  

۱)۱    ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

 

 استوکیومتری 

 عنصرها در ترکیب شیمیایی و نسبت مولی مواد در واکنش سر و کار دارد و بر دو نوع است.  ای از علم شیمی است که با نسبت شاخه 

 استوکیومتری واکنش -۲استوکیومتری فرمولی ،  -۱

 مفهوم مول 

6.022به هر   ∗  دهند.  نشان می  Nگویند. این عدد را عدد آووگادرو گویندو با از هر ذره یک مول می 1023

 جرم مولی 

6.022جرم مولی یک ذره، برابر جرم  ∗  است.   g/molیا همان یک مول از آن ذره است. یکای جرم مولی  1023

کنیم و بر  فرض می  amu۱۲را برابر    ۱۲-شود. جرم اتم کربنمیکه پایدارترین ایزوتوپ آن است بیان    ۱۲-جرم اتمی بر اساس جرم اتم کربن    نکته:

  amuشود. مقدار عدد جرم اتمی با جرم مولی یک اتم یکسان است با این تفاوت که جرم اتمی با واحد ها محاسبه میهای اتمی دیگر اتماین اساس جرم

 است.  g/molشود و جرم مولی با بیان می

 استوکیومتری فرمولی: 

باشد. به  استوکیومتری است که با نسبت عناصر در ترکیب سروکار دارند. زیروندها در یک فرمول شیمیایی نشان دهنده نسبت مولی عناصر میبخشی از 

 باشد.  عبارت دیگر نسبت مولی عناصر همان نسبت بین زیروندها یکسان می
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گویند. برای محاسبه درصد جرمی اگر جرم عنصر در یک  جرمی آن میگرم از یک ماده درصد  ۱۰۰عنصر در به مقدار جرم یک  درصد جرمی عناصر: 

آید. از طرف دیگر با داشتن فرمول یک ماده برای بدست آوردن  درصد بدست می  ۱۰۰نمونه ماده داده شده باشد با تقسیم آن بر جرم کل و ضرب در  

 درصد جرمی داریم: 

درصد جرمی = 
جرم  یک عنصر

جرم  کل
∗ ۱۰۰ = 

زیروند ∗ جرم  اتمی عنصر

جرم  مولی ترکیب
∗ ۱۰۰ 

 

𝐻)درست بیان شده است؟  (𝐶2𝐻5𝑁𝑂2)درصد جرمی کدام عنصر در گلیسین  تست: = 1, 𝐶 = 12,𝑁 = 14, 𝑂 = 16𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  ریاضی(

 خارج( ۹۲

 4.6 -(هیدروژن۴   ۲۵ -(نیتروژن۳   21.4 -(اکسیژن۲   ۳۲ -( کربن۱

 

 

 M، دو برابر جرم اتمی  Xاست. اگر جرم اتمی    -۲و    -۱دارای عددهای اکسایش    Xو عنصر    +۴+ و  ۱دارای عددهای اکسایش پایدار    Mعنصر    تست:

 ( ۹۴های آنها، بیشتر است؟)ریاضی در ترکیب Mدرصد جرمی ،Xو   Mباشد، با کدام عددهای اکسایش عنصرهای 

۱)۴ ،+۱ -   ۲)۱ ،+۲ -   ۳)۴ ،+۲ -   ۴ )۱ ،+۱ - 

 

𝐻)متر است؟درصد جرمی نیتروژن در کدام ترکیب ک تست: = 1,𝑁 = 14, 𝑂 =  (۹۴)تجربی (16

 اکسید(نیتروژن دی ۴ اکسید (II)( نیتروژن۳ (دی نیتروژن تری اکسید ۲ ( دی نیتروژن اکسید۱

 

 خارج(  ۹۴کدام است؟)تجربی  (𝐶3𝐻4)به درصد جرمی آن در پروپین  (𝐶𝐻2𝐶𝐻𝐶𝑙)نسبت درصد جرمی هیدروژن در وینیل کلرید  تست:

(𝐶𝑙 = 35.5, 𝐶 = 12,𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  

۱)0.32   ۲)0.48   ۳)0.6   ۴)0.8 
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ای از آلیاژ برنز که دارای مس و روی است، به ازای هر اتم روی، سه اتم مس وجود دارد. چند درصد جرمی این آلیاژ را فلز روی تشکیل  تست: در نمونه

𝐶𝑢)دهد؟ می = 64, 𝑍𝑛 = 65𝑔.𝑚𝑜𝑙−1 ) ( ۹۶)تجربی 

۱ )19.75  ۲)20.25  ۳)21.20  ۴)25.29 

 

 

.𝐹𝑒2𝑂3)اکسید آب پوشیده   (III)تست: درصد جرمی آهن در آهن 3𝐻2𝑂)  ،  تقریب کدام است و برای حل شدن بیشتر آن در آب، افزودن محلول  به

𝐻)کدام ماده، الزم است؟  = 1, 𝑂 = 16, 𝐹𝑒 = 56 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) خارج(  ۹۷)ریاضی 

۱)۷۰-  𝑁𝑎𝑂𝐻     ۲)۷۰-  𝐻𝐶𝑙 

۳)53.3-  𝑁𝑎𝑂𝐻     ۴)53.3-𝐻𝐶𝑙 

 

 استوکیومتری واکنش 

 شیوه حل مسائل با استفاده از الگو 

رت جرم یا حجم باشد بایستی آن را به مول تبدیل  شود. اگر مقدار هر ماده به صودر مسائل شیمی مقدار هر ماده به صورت جرم، حجم، یا مول داده می

 باشد.  کرده زیرا در استوکیومتری واکنش پل ارتباطی میان مواد واکنش نسبت مولی آنها می

 شیوه ضریب تبدیل 

 

 

 شیوه کسرهای پیش ساخته
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  ۰.۱ی موازنه شده آن برابر .............. است و به ازای مصرف  های مولی مواد در معادلهمجموع ضریب  سولفات  (II)واکنش فلز آلومینیم با نیکل  در    تست:

𝑁𝑖)شود.  مول آلومینیم ................... گرم نیکل در آن آزاد می = 58 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) خارج( ۹۳)تجربی 

𝐴𝑙(𝑠) + 𝑁𝑖𝑆𝑂4(𝑎𝑞) → 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3(𝑎𝑞) + 𝑁𝑖(𝑠)  

 5.8 - ۸(  ۴  8.7 ۸-(ه۳  ۹5.8- (۲  8.7 -۹( ۱

 

گرم سولفات آن فلز تشکیل شود، جرم اتمی این فلز کدام    10.42مول از یک فلز  با مقدار کافی محلول سولفوریک اسید     0.05تست: اگر در واکنش

𝑂)است؟  = 16, 𝑆 =  ( ۹۰)ریاضی (32

𝑀(𝑠) + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) → 𝑀𝑆𝑂4(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔)  

۱)65.4   ۲)69.7    ۳)112.4   ۴)114.8 

 

 

𝐴𝑙)گرم اکسیژن واکنش کامل دهد؟   ۱۶چند گرم آلومینیم باید با هیدروکلریک اسید واکنش دهد تا گاز بدست آمده با  تست:   = 27, 𝑂 = 16)  

 ( ۹۴)ریاضی 

𝐴𝑙(𝑠) + 𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝐴𝑙𝐶𝑙3(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔)  

𝐻2(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → 𝐻2𝑂(𝑔)  

 ۱ )2.7   ۲)9   ۳)13.5   ۴)۱۸ 

 

  0.5پس از موازنه کدام است؟ اگر در این واکنش    ۵۰۰℃ها در واکنش تجزیه پتاسیم نیترات در دمای باالتر از  راوردههای مولی فضریبتست: مجموع  

 ( ۸۸آید؟)ریاضی بدست می STPمول گاز نیتروژن آزاد شود، چند لیتر گاز اکسیژن در شرایط 

𝐾𝑁𝑂3(𝑠)
Δ,𝑇>500℃
→       𝐾2𝑂(𝑠) + 𝑁2(𝑔) + 𝑂2(𝑔)  

۱)۷ – 22.4   ۲)۷- ۲۸    ۳)۹- 22.4   ۴)۹- ۲۸ 
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 خارج( ۹۱)تجربی الزم است؟ STPدر شرایط  اکسیژن %20خالص چند لیتر هوا شامل  (𝐶8𝐻18)گرم اکتان 11.4برای سوختن کامل  تست:

𝐶8𝐻18 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂     (𝐻 = 1, 𝐶 = 12, 𝑂 = 16) 

۱)۲۸۰   ۲)۴۲۰   ۳)۱۴۰   ۴)۵۶۰ 

 

 

سازد؟ )چگالی گاز  اتم آهن، برابر چند مول آهن است و در واکنش با مقدار کافی سولفوریک اسید، چند لیتر گاز هیدروژن آزاد می  109.0*223تست:  

 ( ۹۳است( )ریاضی  g.L ۰.۰۸-1هیدروژن در شرایط واکنش برابر 

𝐹𝑒 + 𝐻2𝑆𝑂4 → 𝐹𝑒𝑆𝑂4 + 𝐻2  

۱ )0.18 ،4.5  ۲)0.18 ،3.9   ۳)0.15، 3.25   ۴)0.15 ،3.75 

 

 

جذب کند، چند    𝐶𝑂2گاز    kg۶۶تبدیل کنند. اگر یک درخت، ساالنه    (𝐶6𝐻12𝑂6)توانند آن را به قند گلوکز  ، می𝐶𝑂2(𝑔)تست: درختان با جذب  

 ( ۹۸شود؟ )ریاضی کیلوگرم از این قند در آن ساخته می

(𝑂 = 16, 𝐶 = 12,𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐶6𝐻12𝑂6(𝑎𝑞) + 𝑂2(𝑔) دله موازنه شود.معا  

۱)۴۵   ۲)۲۵   ۳)۱۸   ۴)۲۱ 

 

 

𝑆𝑖𝑂2(𝑠)از واکنش: )معادله موازنه شود.(   (𝑆𝑖𝐶)تست: سیلیسیم کاربید  + 𝐶(𝑠)
Δ
→ 𝑆𝑖𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂(𝑔)شود. به ازای تولید هر کیلوگرم از ، تولید می

𝑆𝑖)شود؟ تولید می( STPاین ماده، چند لیتر گاز آالینده )در شرایط  = 28, 𝐶 = 12 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) ( ۹۸)تجربی 

۱)۵۶۰   ۲)۱۱۲۰   ۳)۱۶۸۰   ۴)۲۲۴۰ 
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 خارج(  ۹۸شود؟)ریاضی ، تولید میSTPتست: با توجه به واکنش زیر، از مصرف هر مول بوراکسید، چند لیتر گاز در شرایط  

𝐵2𝑂3(𝑠) + 𝐶𝑙2(𝑔)
Δ
→ 𝐵𝐶𝑙3(𝑙) + 𝑂2(𝑔))معادله موازنه شود( 

۱)33.6  ۲)39.2  ۳)44.8  ۴)67.2 

 

 

چند مول آمونیاک وجود دارد و این محلول چند موالر است؟)ریاضی   g.ml  0.98-1درصد جرمی آمونیاک با چگالی    ۳۴لیتر محلول  میلی  ۲۵تست: در  

۹۳)(𝑁 = 14,𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) 

۱)0.49، 15.7  ۲)0.49، 19.6  ۳)0.52 ،15.7   ۴)0.52 ،19.6 

 

𝐻𝐶𝑂3گرم یون  میلی  ۱۲۲تست: اگر در هر کیلوگرم از یک نمونه آب مقدار  
−
(𝑎𝑞)

𝐶𝑂3وجود داشته باشد، برای تبدیل این مقدار یون به یون    
2−
(𝑎𝑞)

  

 ( ۸۹موالر پتاسیم هیدروکسید الزم است؟)ریاضی  ۱در یک تن از این نمونه آب، چند لیتر محلول 

𝐻𝐶𝑂3
− + 𝐾𝑂𝐻 → 𝐾+ + 𝐶𝑂3

2− + 𝐻2𝑂  

۱)2   ۲)2.5   ۳)4   ۴)4.5 

 

شکیل دهد، غلظت این  مول سدیم فسفات در آب ت  0.1لیتر محلول سدیم هیدروکسید بتواند در واکنش کامل با فسفریک اسید،  میلی  ۲۵۰تست: اگر  

 (۹۳محلول، برابر چند مول بر لیتر است؟)تجربی 

𝑁𝑎𝑂𝐻 +𝐻3𝑃𝑂4 → 𝑁𝑎3𝑃𝑂4 + 𝐻2𝑂  

۱)2.8   ۲)2.5   ۳)1.4    ۴)1.2 

 

 طبق واکنش )موازنه نشده(:  𝑃𝐼3(𝑠)موالر فسفرو اسید، چند گرم از  0.1محلول   ml۵۰۰تست: برای تهیه 

 𝑃𝐼3(𝑠) +𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐻3𝑃𝑂3(𝑎𝑞) + 𝐻𝐼(𝑎𝑞)  الزم است؟(𝑃 = 31, 𝐼 = 127 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) ( ۹۶)تجربی 

۱)6.86   ۲)20.6   ۳)35.38  ۴)41.2 
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دهد. گاز حاصل پس از ورود  واکنش می  𝑀𝑛𝑂2با مقدار کافی از    𝐻𝐶𝑙موالر    0.1لیتر محلول  میلی  ۲۰۰تست: مطابق شکل زیر، در ارلن سمت چپ،  

 (  ۹۷چند موالر بوده است؟)ریاضی  𝐾𝐵𝑟دهد. غلظت اولیه محلول واکنش کامل می 𝐾𝐵𝑟لیتر محلول  میلی ۱۰۰به ارلن سمت راست با 

(𝐻 = 1, 𝐶𝑙 = 35.5, 𝐵𝑟 = 80 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)   

𝑀𝑛𝑂2(𝑠) + 4𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝑀𝑛𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐶𝑙2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑙)  

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

۱)0.1   ۲)0.2   ۳)0.15   ۴)0.25 

 

 

 (P%)درصد خلوص

یک ماده ناخالص  گاهی اوقات مواد اولیه کامال خالص نیستند، بلکه ناخالص بوده و مقداری ناخالصی به همراه دارند. برای نشان دادن میزان ماده خالص در  

 ماده ناخالص.  g۱۰۰شود که بنا به تعریف عبارت است از مقدار گرم ماده خالص موجود در از درصد خلوص استفاده می

 

همواره جرم ماده ناخالص بیشتر از ماده خالص است. به عبارتی برای تهیه مقدار مشخص ماده خالص بایستی مقدار بیشتری از ماده ناخالص    نکته:

 داشته باشیم.  

 شیوه ضریب تبدیل

 

 شیوه کسرهای پیش ساخته

 

کند؟)چگالی این گاز  اسید، چند لیتر گاز هیدروژن آزاد میدرصد در واکنش با مقدار کافی محلول هیدروکلریک    ۸۰گرم فلز منیزیم با خلوص    ۶تست:  

𝐻)در نظر بگیرید.  gL 0.08-1در این شرایط برابر  = 1,𝑀𝑔 =  ( ۸۹)ریاضی (24

𝑀𝑔 + 𝐻𝐶𝑙 → 𝑀𝑔𝐶𝑙2 + 𝐻2  

۱)۵   ۲)4.48   ۳)۴   ۴)3.36 
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شود؟)اسید بر ناخالصی  چند مول سدیم نیترات تشکیل میدرصد با نیتریک اسید کافی  ۸۰گرم سدیم هیدروژن کربنات با خلوص  2.1تست: از واکنش 

𝐻)اثر ندارد( = 1, 𝐶 = 12, 𝑂 = 16, 𝑁𝑎 =  ( ۹۲)تجربی  (23

۱)0.2    ۲)0.5    ۳)0.02    ۴)0.05 

𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 + 𝐻𝑁𝑂3 → 𝑁𝑎𝑁𝑂3 + 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂  

 

گرم کاهش جرم پیدا کند، درصد خلوص این اکسید    1.2اکسید ناخالص در واکنش کامل با گاز هیدروژن در گرما،  (II)گرم از یک نمونه مس   ۸تست: اگر  

𝑂)دهد.(  در این نمونه کدام است؟)ناخالصی با هیدروژن واکنش نمی = 16, 𝐶𝑢 = 64𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) ( ۸۸)ریاضی 

۱)۷۰   ۲)۷۵   ۳)۸۰   ۴)۸۵ 

𝐶𝑢𝑂(𝑠) + 𝐻2(𝑔) → 𝐶𝑢(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑔)  

 

 

لیتر باشد،    1.05برابر با    STPآوری شده در شرایط  در اب انداخته شده است. اگر حجم گاز جمع  𝐶𝑎𝐶2و    𝐶𝑎𝑂گرم از    ۵مخلوطی به جرم    تست:

𝐶)درصد جرمی کلسیم اکسید در این مخلوط کدام است؟  = 12, 𝑂 = 16, 𝐶𝑎 = 40 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) خارج( ۹۲)تجربی 

۱)۴۰   ۲)۵۰   ۳)۵۵    ۴)۶۰ 

𝐶𝑎𝐶2(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2(𝑎𝑞) + 𝐶2𝐻2(𝑔)  

𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2(𝑎𝑞)  

 

درصد الزم است؟)چگالی    ۷۵اکسید با خلوص  اکسید با هیدروکلریک اسید، چند گرم منگنز دیلیتر گاز کلر از واکنش منگنز دی  14.2تست: برای تهیه  

𝑂)است.( g.L 1.25-1 گاز کلر در شرایط آزمایش برابر = 16, 𝐶𝑙 = 35.5,𝑀𝑛 =  ( ۹۳)ریاضی (55

۱)27   ۲)28.5   ۳)29   ۴)30.8 

𝑀𝑛𝑂2(𝑠) + 𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝑀𝑛𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙)  
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واکنش    تست: 4𝐾𝑁𝑂3(𝑠)در 
Δ
→ 2𝐾2𝑂(𝑠) + 2𝑁2(𝑔) + 5𝑂2(𝑔)    مقدار شود،    5.05اگر  تجزیه  ناخالص  نیترات  پتاسیم  از    1.568گرم  لیتر 

 خارج(  ۹۳شود. درصد خلوص این نمونه پتاسیم نیترات کدام است؟)ریاضی آزاد می STPهای گازی در شرایط فراورده

(𝑁 = 14, 𝑂 = 16, 𝐾 = 39 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  

۱)۹۵   ۲)۹۳   ۳)۸۰   ۴)۸۵ 

 

 

واکنش   𝐶𝑎3(𝑃𝑂4)2(𝑠)تست:  + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) → 𝐶𝑎𝑆𝑂4(𝑠) + 𝐻3𝑃𝑂4(𝑎𝑞)  برا و  است  نوع  کدام  تهیه  از  برای  موازنه(  از  آن)پس    ۲ساس 

 ( ۹۵الزم است؟)تجربی  %۸۰کیلوگرم فسفریک اسید، چند گرم محلول سولفوریک اسید با خلوص 

𝐻)  ۳۰۰۰ –(جابجایی دوگانه ۲     ۳۰۰۰ -(ترکیب۱ = 1, 𝑂 = 16, 𝑃 = 31, 𝑆 = 32 𝑔.𝑚𝑜−1)  

 ۳۷۵۰ -(جابجایی دوگانه۴     ۳۷۵۰ -(ترکیب۳

 

  STPلیتر گاز هیدروژن در شرایط    3.36گرم گرد آهن دارای ناخالصی زنگ آهن، با مقدار کافی محلول سولفوریک اسید،    ۱۰ل  تست: اگر در واکنش کام

𝐹𝑒)دهد؟ آزاد شود، چند درصد جرم این نمونه را زنگ آهن تشکیل می = 56, 𝑂 =  خارج(  ۹۵)ریاضی  (16

𝐹𝑒 + 𝐻2𝑆𝑂4 → 𝐹𝑒𝑆𝑂4 + 𝐻2  

۱)۱۲   ۲)۱۴   ۳)۱۶   ۴)۱۸ 

 

𝐶𝑎𝐶𝑁2(𝑠)تست: در واکنش   + 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) + 𝑁𝐻3(𝑔)های استوکیومتری مواد پس از موازنه معادله، کدام است و  ، مجموع ضریب

 توان بدست آورد؟درصد می ۸۰در این واکنش شرکت کند، چند گرم کلسیم کربنات با خلوص  𝐶𝑎𝐶𝑁2مول   0.1اگر 

(𝑐 = 12, 𝑂 = 16, 𝐶𝑎 =  ج( خار ۹۵)ریاضی (40

۱)۹- ۱۰   ۲)۹- ۱۲.۵  ۳)۷- ۳۵   ۴)۷- ۱۲.۵ 
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مول متان    0.5شود. در صورتی که گاز خروجی با  ( تجزیه می۵۰۰ ℃بر اثر گرما )در دمای زیر  𝐾𝑁𝑂3و   𝐶𝑎𝐶𝑂3گرم از    ۵۰۵تست: مخلوطی به وزن  

 ( ۹۶در این مخلوط کدام است؟)تجربی  𝐶𝑎𝐶𝑂3به طور کامل واکنش دهد، درصد جرمی 

(𝐶𝑎 = 40, 𝐾 = 39, 𝑂 = 16,𝑁 = 14, 𝐶 = 12 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)   

𝐾𝑁𝑂3(𝑠) → 𝐾𝑁𝑂2(𝑠) + 𝑂2(𝑔)  

𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) → 𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔)  

۱)۲۰   ۲)۳۰   ۳)۴۵   ۴)۶۰ 

 

 

لیتر گاز در شرایطی که   ۲است، اگر در پایان واکنش،  گرم از آلیاژ نقره و روی، در مقدار کافی از محلول هیدروکلریک اسید انداخته شده    ۲۰تست:   

 خارج( ۹۶دهد؟)تجربی گرم بر لیتر است، آزاد شود، چند درصد جرم این آلیاژ را نقره تشکیل می ۰.۰۸چگالی گاز حاصل برابر 

(𝐴𝑔 = 107, 𝑍𝑛 = 65 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  

𝑍𝑛 + 𝐻𝐶𝑙 → 𝑍𝑛𝐶𝑙2 + 𝐻2                                 𝐴𝑔 + 𝐻𝐶𝑙 →   واکنش نمی دهد 

۱)۷۰  ۲)۷۴   ۳)۸۰   ۴)۸۴ 

 

 

 

کنیم تا واکنش کامل انجام گیرد.  موالر هیدروکلریک اسید قرار داده و گرم می  ۴گرم از یک قطعه آلیاژ روی و مس را در مقدار کافی محلول   32.5تست:  

شد، درصد جرمی مس در این آلیاژ کدام است و برای انجام کامل این واکنش،  لیتر گاز هیدروژن در شرایط استاندارد آزاد شده با  2.24اگر در این فرایند  

𝐶𝑢)لیتر از محلول این اسید الزم است؟دست کم چند میلی = 64, 𝑍𝑛 =  خارج(  ۹۵)تجربی  (65

  

۱)۶۰- ۲۵  ۲)۶۰- ۵۰  ۳)۸۰ – ۲۵  ۴)۸۰- ۵۰ 
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کدام   𝐿𝑖𝐴𝑙𝐻4(𝑠)تولید شود، درصد خلوص   STPگاز در شرایط   L۱۱.۲ناخالص با آب، طبق معادله زیر،  𝐿𝑖𝐴𝑙𝐻4(𝑠)گرم از   ۵تست: اگر از واکنش 

𝐴𝑙)است؟  = 27, 𝐿𝑖 = 7, 𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) ( ۹۸)ریاضی 

𝐿𝑖𝐴𝑙𝐻4(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐿𝑖𝑂𝐻(𝑎𝑞) + 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3(𝑠) + 𝐻2(𝑔).معادله موازنه شود 

۱)۸۰   ۲)۸۵   ۳)۹۰   ۴)۹۵ 

 

 

مول بر لیتر برسد،   0.2ناخالص به درون نیم لیتر آب مقطر وارد شده است. اگر غلظت محلول نیتریک اسید تشکیل شده به  𝑁2𝑂5(𝑔)گرم  7.2تست: 

 (۹۸، کدام است؟)از تغییر حجم صرف نظر و معادله موازنه شود.()تجربی 𝑁2𝑂5درصد خلوص 

𝑁2𝑂5(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑞) (𝑂 = 16,𝑁 = 14,𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙
−1)  

۱)۶۵   ۲)۷۱   ۳)۷۵   ۴)۸۱ 

 

درصد، طبق معادله زیر، به تقریب چند مول آلومینیوم سولفات باید با مقدار کافی باریم کلری  ۹۷گرم باریم سولفات با خلوص  79.06تست: برای تهیه 

 خارج(  ۸شود؟)ریاضی واکنش دهد و در این واکنش چند مول باریم کلرید مصرف می

(𝐵𝑎𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3(𝑎𝑞) → 𝐵𝑎𝑆𝑂4(𝑠) + 𝐴𝑙𝐶𝑙3(𝑎𝑞))  (𝑂 = 16, 𝑆 = 32, 𝐵𝑎 = 137 𝑔.𝑚𝑜𝑙
−1) 

۱)0.13- 0.33 ۲)0.13- 0.44  ۳)0.11- 0.44  ۴)0.11- 0.33 

 

 

درصد از حرارت دادن یک تنه درخت   ۹۰تشکیل دهد، چند کیلوگرم زغال با خلوص    𝑛(𝐶6𝐻10𝑂5)درصد وزن تنه یک درخت را سلولز    ۵۰اگر    تست:  

𝐻)توان به دست آورد؟ می kg۸۱با جرم  = 1 , 𝐶 = 12, 𝑂 = 16 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) خارج(  ۹۸)تجربی 

(𝐶6𝐻10𝑂5)𝑛(𝑠)
حرارت
→  𝐶(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑔) معادله موازنه شود.   

۱)۱۶.۲     ۲)۲۰   ۳)۴۰   ۴)۴۲ 
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شود و گاز  نیترات تشکیل می (II)درصد با فلز مس واکنش دهد، چند مول مس ۸۰گرم نیتریک اسید با خلوص   ۶۳۰های زیر اگر  بر پایه واکنشتست: 

ها را از راست به ، چند لیتر حجم دارد؟)گزینه STPآید، در شرایط  تولید شده در این فرایند با گاز اکسیژن به دست می  NO2اوزونی که از واکنش گاز  

Oچپ بخوانید. = 16, N = 14, H = 1 g. mol−1 ) ( ۹۹)ریاضی 

HNO3(aq) + Cu(s) → Cu(NO3)2(aq) + NO2(g) + H2O(l)  

NO2(g) + O2(g) → NO(g) + O3(g)  

۱)۲ – 67.2  ۲)۴- 67.2  ۳)۲- 89.6  ۴ )۴- 89.6 

 

 

کنیم تا واکنش کامل انجام پذیرد. اگر در  اکسید ناخالص را در مقدار کافی هیدروکلریک اسید وارد و گرم می  (II)گرم از یک نمونه گرد مس  ۵تست:  

  ، واکنش  گرم مس  0.1این  چند  باشد،  اسید مصرف شده  هیدروکلریک  کدام کلرید    (II)مول  اکسید  نمونه  این  در  ناخالصی  درصد  و  شده  تشکیل 

Cuدهد.  ها را از راست به چپ بخوانید، ناخالصی با اسید واکنش نمیاست؟)گزینه   = 64, Cl = 35.5, O = 16 g.mol−1) (۹۹)تجربی 

CuO(s) + HCl(aq) → CuCl2(aq) + H2O(l)  

۱)6.75 - ۲۰   ۲)6.75- ۸۰  ۳ )5.75- ۸۰  ۴)5.75- ۲۰ 

 

 

باشد، با فرض   ppm۶۴۰۰سوزاند. اگر غلظت گوگرد در سوخت مصرفی برابر تن از یک نوع سوخت فسیلی را می ۱۰یک نیروگاه حرارتی در روز، تست: 

د را از اینکه همه گوگرد به طور کامل بسوزد، چند کیلوگرم آهک )کلسیم اکسید( برای جذب کامل گاز تولید شده الزم است و آهک الزم در این فراین

 خارج( ۹۹)ریاضی توان تهیه کرد؟ درصد می  ۸۰تجزیه گرمایی چند کیلوگرم کلسیم کربنات با خلوص 

(Ca = 40, S = 32, O = 16, C = 12 g.mol−1)  

SO2(g) + CaO(s) → CaSO3(s)  

CaCO3(s) → CO2(g) + CaO(s)  

۱ )۱۱۲- ۱۶۰  ۲)۱۱۲- ۲۵۰    ۳ )۱۱۵- ۱۴۳    ۴)۱۱۵- ۲۵۶ 
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ازای مصرف  تست:   به  زیر،  به واکنش  تقریب چند گرم    NaF، چند گرم  HF  مول  0.3با توجه  به  درصد مصرف   ۸۰با خلوص    Na2SiO3تولید و 

 خارج( ۹۹)ریاضی شود؟می

Na2SiO3(s) + HF(aq) → H2SiF6(aq) + NaF(aq) + H2O(l)  

(Si = 28, Na = 23, F = 19, O = 16 g.mol−1)   

۱)3.15- 5.7  ۲)3.15- 7.5  ۳)3.65- 5.7  ۴)3.65- 7.5 

 

 

از     ۳۳۶، برابر  STPاکسید تولید شده در شرایط  دیشود. اگر گاز کربنگرم با کربن گرما داده می  6.5به وزن    𝑁𝑎2𝑂و    𝐹𝑒𝑂تست: به مخلوطی 

ها را از راست به چپ بخوانید.)تجربی  ها در مخلوط اولیه کدام است؟)گزینه ها به آنیونو نسبت شمار کاتیون  𝐹𝑒𝑂لیتر حجم داشته باشد، مقدار  میلی

𝐹𝑒خارج(    ۹۹ = 56,𝑁𝑎 = 23, 𝑂 = 16 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1( 

۱ )2.16- 1.7  ۲)2.16- 2.3  ۳)3.16- 2.3  ۴)3.16 – 1.7 

 

 

 

موالر پتاسیم    ۲لیتر محلول  میلی  ۲۵۰تواند با  اکسید با هیدروکلریک اسید میدی  گرم از یک نمونه ناخالص منگنز  ۵۰گاز آزاد شده از واکنش کامل  نست:  

با اسید   مصرف شده است؟)ناخالصی  𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞)اکسید در این نمونه کدام است و در این فرایند، چند مول  برمید واکنش دهد، درصد خلوص منگنز دی

𝑀𝑛دهد.  واکنش نمی = 55, 𝑂 = 16 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) خارج( ۹۹)تجربی 

𝑀𝑛𝑂2(𝑠) + 𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝑀𝑛𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐶𝑙2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑙)  

𝐶𝑙2(𝑔) + 𝐾𝐵𝑟(𝑎𝑞) → 𝐾𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝐵𝑟2(𝑙)  

۱)43.5- ۱  ۲)43.5- 1.5  ۳)۸۷- ۱   ۴)۸۷- 1.5 
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 :(%Ra)بازده درصدی واکنش 

 آید: ای( بازده درصدی واکنش گویند، که از رابطه زیر بدست میتولید شده( به بازده نظری )محصول نظری یا محاسبه به نسبت بازده عملی )محصول

 

 توانند گرم، لیتر، مول و .... باشند. بازده نظری و عملی همواره واحدشان یکسان است یعنی هردو می نکته:

ی بازده نظری هستند. ولی اگر در  تا موقعی که در یک مسئله بحث بازده درصدی مطرح نشده باشد، مقادیر مربوط به محصوالت نشان دهنده  نکته:

 دهنده بازده عملی هستند.  ای بازده درصدی مطرح شد، مقادیر مربوط به محصوالت نشان مسئله 

 شیوه ضریب تبدیل

 

 شیوه کسرهای پیش ساخته

 

شود. درصورتی که بازده  هیدروکلریک اسید، چند لیتر گاز کلر آزاد می  mol.L۳-1لیتر محلول  میلی  ۱۰۰اکسید کافی با  تست: از واکنش منگنز دی

𝐶𝑙)باشد،   g.L۳-1و چگالی گاز کلر در شرایط واکنش برابر  ۸۰درصدی واکنش  =  خارج( ۹۱)تجربی (35.5

𝑀𝑛𝑂2(𝑠) + 𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝑀𝑛𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐶𝑙2(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙)  

۱)1.12   ۲)1.42   ۳)2.13   ۴)2.24 

 

 

آزاد شود، در این   STPلیتر گاز در شرایط  میلی  ۸۹۶درصد انجام پذیرد و    ۸۰موالر نیتریک اسید با بازدهی    0.1تست: اگر در واکنش زیر با محلول  

 ( ۸۹شود؟)تجربی واکنش چند لیتر محلول اسید مصرف می

8𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑞) + 3𝐶𝑢(𝑠) → 3𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞) + 2𝑁𝑂(𝑔) + 4𝐻2𝑂(𝑙)  

۱)1    ۲)1.25    ۳)2    ۴)2.5 
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 شود؟آزاد می  STPن در شرایط لیتر گاز اکسیژ 6.72صد تجزیه شود، در ۵۰درصد خالص اگر بر اثر گرما به میزان  ۸۰تست: چند گرم پتاسیم کلرات 

(𝑂 = 16, 𝐶𝑙 = 35.5, 𝐾 =  ( ۸۸)ریاضی (39

𝐾𝐶𝑙𝑂3(𝑠) → 𝐾𝐶𝑙(𝑠) + 𝑂2(𝑔)  

۱ )52.25  ۲)56.12   ۳)61.25   ۳)65.14 

 

 

درصد در ظرفی، تجزیه شود، جرم باقیمانده جامد در ظرف واکنش، چند    ۵۰به میزان    ۵۰۰℃دمای باالتر از    گرم پتاسیم نیترات در  20.2تست: اگر  

𝑁)(  ۸۸گرم است؟)تجربی  = 14, 𝑂 = 16, 𝐾 = 39 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) 

۱ )19.6   ۲)16.4    ۳)14.8    ۴)12.5 

𝐾𝑁𝑂3(𝑠)
𝑇>500℃
→     𝐾2𝑂(𝑠) + 𝑁2(𝑔) + 𝑂2(𝑔)  

 

اگر در واکنش   اسید،    0.5لیتر محلول  میلی  ۱۰تست:  با سولفوریک  باریم کلرید  بازده  میلی  955.3موالر  نامحلول در آب تشکیل شود،  گرم ترکیب 

𝑜 )درصدی این واکنش کدام است؟ = 16, 𝑆 = 32, 𝐶𝑙 = 35.5, 𝐵𝑎 =  ( ۹۱)ریاضی (137

۱ )۸۰    ۲)۸۲    ۳)۸۴    ۴)۹۰ 

𝐵𝑎𝐶𝑙2 + 𝐻2𝑆𝑂4 → 𝐵𝑎𝑆𝑂4 + 𝐻𝐶𝑙  

 

آید؟)درصورتی که اتین، در محلول کلسیم اکسید کافی وارد شود، چند گرم کلسیم کربنات بدست می  g  5.2حاصل از سوزاندن    𝐶𝑂2اگر گاز    -تست

𝐶𝑎)( ۹۲درصد باشد()تجربی  ۹۰درصد بازدهی واکنش برابر  = 40, 𝑂 = 16, 𝐶 = 12,𝐻 = 1) 

𝐶2𝐻2 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 +𝐻2𝑂  

𝐶𝑂2 + 𝐶𝑎𝑂 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3  

۱)۲۴   ۲)۳۰    ۳)۳۶    ۴)۴۰ 
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اتر بدست  اتیل گرم اتانول چند گرم دی  9.2درصد باشد، از واکنش    ۸۰در صورتی که بازده درصدی واکنش زیر )پس از موازنه معادله آن( برابر    -تست

𝐻)آید؟  می = 1, 𝐶 = 12, 𝑂 = 𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐻 (۹۲)ریاضی (16
گرما   کاتالیزور
→      𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐶𝐻2𝐶𝐻3 + 𝐻2𝑂 

۱)5.92   ۲)7.4   ۳)11.84   ۴)23.68 

 

 

  (II)مسدرصد، به تقریب چند گرم  ۸۰نیترات کافی، با بازده  (II)مسول موالر پتاسیم هیدروکسید با محل 0.4لیتر محلول میلی ۵۰تست: در واکنش 

𝐻)توان بدست آورد؟ هیدروکسید می = 1, 𝑂 = 16, 𝐶𝑢 =  (۹۳)تجربی (64

𝐾𝑂𝐻 + 𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2 → 𝐾𝑁𝑂3 + 𝐶𝑢(𝑂𝐻)2  

۱ )1.96   ۲)0.784  ۳)0.985   ۴)1.56 

 

 

کلرید مصرف شود، چند گرم فراورده با  (V)مول فسفر  ۳انجامد،  می  𝑃𝑂𝐶𝑙3کلرید که به تشکیل    (V)اکسید با فسفر(V)اگر در واکنش فسفر  -تست

𝑂)(۹۴شود؟)تجربی درصد، تشکیل می  ۸۰بازده  = 16, 𝑃 = 31, 𝐶𝑙 = 35.5 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  

𝑃4𝑂10(𝑠) + 𝑃𝐶𝑙5(𝑠) → 𝑃𝑂𝐶𝑙3(𝑠)  

۱)۹۲۱   ۲)767.5  ۳)۶۱۴   ۴)460.5 

 

 

 (۹۴ی باقیمانده برابر شود؟)تجربی یک مول آلومینیم سولفات، باید به تقریب چند درصد تجزیه شود تا جرم فراورده جامد با جرم واکنش دهنده -تست

(𝑂 = 16, 𝐴𝑙 = 27, 𝑆 = 32 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  

𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3(𝑠) → 𝐴𝑙2𝑂3(𝑠) + 𝑆𝑂3(𝑔)  

۱)۴۰   ۲)۵۰   ۳)۶۶   ۴)۷۷ 
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درصد تجزیه شود، جرم جامد برجای مانده چند گرم است؟)گرما    ۵۰درصد بر اثر گرما به میزان    ۸۴گرم سدیم هیدروژن کربنات با خلوص    ۲۰تست: اگر  

𝐻)بر ناخالصی اثر ندارد.(  = 1, 𝐶 = 12, 𝑂 = 16, 𝑁𝑎 = 23 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) خارج(  ۹۴)ریاضی 

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

۱ )5.4   ۲)11.6   ۳)13.8   ۴)16.9 

 

درصد    ۷۵با بازده    STPگرم آلومینیم سولفید به یک لیتر محلول دو موالر هیدروکلریک اسید، چند لیتر گاز در شرایط    مقدار کافیبا افزودن    تست:

𝐴𝑙)آید؟ بدست می = 27, 𝑆 = 32 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) خارج( ۹۴)تجربی 

𝐴𝑙2𝑆3 + 𝐻𝐶𝑙 → 𝐴𝑙𝐶𝑙3 + 𝐻2𝑆  

۱ )۱۶.۸   ۲)۴.۴۸   ۳)۶.۷۲   ۴)۸.۹۶ 

 

𝑃𝐻3(𝑔)تست: واکنش   + 𝑂2(𝑔) → 𝑃4𝑂10(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑙)  ها با مجموع  های استوکیومتری فراوردهاز کدام نوع و پس از موازنه، تفاوت مجموع ضریب

 𝑃4𝑂10، چند مول  𝑃𝐻3مول    ۱.۶باشد، به ازای مصرف    ٪۸۵ها در آن کدام است و اگر بازده درصدی این واکنش  دهندههای استوکیومتری واکنشضریب 

 (۹۵آید؟)ریاضی به دست می

 ۰.۳۴، ۵کاهش،  -( اکسایش ۲   ۰.۶۴، ۴( جابجایی دوگانه، ۱

 ۰.۶۴، ۴کاهش،  -( اکسایش ۴   ۰.۳۴، ۵( جابجایی دوگانه، ۲

 

𝐿𝑖3𝑁(𝑠)اگر در واکنش )موازنه نشده(:    -تست + 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐿𝑖𝑂𝐻(𝑎𝑞) + 𝑁𝐻3(𝑎𝑞)  ،0.5    مول لیتیم نیترید مصرف شود و بازده درصدی واکنش

 ( ۹۵دهند؟)تجربی واکنش کامل می 𝐻𝐶𝑙های واکنش در مجموع با چند مول  هدرصد باشد، فراورد ۸۰

۱ )1.6   ۲)۲   ۳)3.2   ۴)۴ 

 

 

 

 



 مولف: حسین نصراللهی  دبیرستانیازدهم    ی سالجزوه ردسی شیم 

 

41 

اکسید    (III)آهنآید، از واکنش کامل چند گرم  به دست می  ۸۰مول آلومینیم سولفات با بازده درصدی    ۰.۲تجزیه گرمایی  را که از    𝐴𝑙2𝑂3مقدار    -تست

𝑂)تهیه کرد؟ توانبا مقدار اضافی گرد آلومینیوم می = 16, 𝐴𝑙 = 27, 𝐹𝑒 =  خارج(  ۹۵)تجربی  (56

𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3(𝑠) → 𝐴𝑙2𝑂3(𝑠) + 𝑆𝑂3(𝑔)  

𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + 𝐴𝑙(𝑠) → 𝐴𝑙2𝑂3(𝑠) + 𝐹𝑒(𝑙)  

۱)۱۸.۵   ۲)۲۵.۶   ۳)۲۸   ۴)۳۲ 

 

لیتر است، به دست آید، بازده    ۲۴لیتر فراورده گازی در شرایطی که حجم مولی گازها برابر    ۲۸.۸مول آلومینیوم سولفات،    0.5تست: اگر در تجزیه  

 ( ۹۶آید؟)ریاضی درصدی واکنش کدام است و چند گرم فراورده جامد به دست می

𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3(𝑠) → 𝐴𝑙2𝑂3(𝑠) + 𝑆𝑂3(𝑔)           (𝑆 = 32, 𝐴𝑙 = 27, 𝑂 = 16𝑔.𝑚𝑜𝑙
−1)  

۱)۸۰- ۴۰.۸  ۲)۸۰- ۵۰.۱  ۳)۸۵- ۴۰.۸  ۴)۸۵- ۵۰.۱ 

 

 

گرم سدیم کربنات تشکیل شود، بازده درصدی این   10.6گرم سدیم هیدروژن کربنات، به سدیم کربنات براثر گرما،    ۲۱تست: اگر در واکنش تبدیل  

 خارج(  ۹۶شود؟)ریاضی ، چند لیتر فراورده گازی تشکیل میSTPو پس از بازگشت به شرایط واکنش کدام است 

𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3(𝑠) → 𝑁𝑎2𝐶𝑂3(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑔) + 𝐶𝑂2(𝑔)       (𝑁𝑎 = 23, 𝑂 = 16, 𝐶 = 12,𝐻 = 1𝑔.𝑚𝑜𝑙
−1)  

۱)۸۰- ۲.۲۴  ۲)۸۰- ۴.۴۸  ۳)۸۵- ۲.۲۴  ۴)۸۵- ۴.۴۸ 

 

 

گاز هیدروژن آزاد شود، بازده درصدی واکنش کدام است؟)حجم مولی گازها    mL۹۰۰گرم کلسیم هیدرید با مقدار کافی آب،   0.84تست: اگر از واکنش  

𝐻است.  L۲۵در شرایط آزمایش  = 1, 𝐶𝑎 = 40 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1 ۹۷()تجربی  ) 

۱)۸۰   ۲)۸۵   ۳)۹۰   ۴)۹۵ 

𝐶𝑎𝐻2(𝑠) + 𝐻2(𝑔) → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙)   
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3𝐶𝑢(𝑠)بر پایه واکنش  تست:   + 8𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑞) → 3𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2(𝑎𝑞) + 2𝑁𝑂(𝑔) + 4𝐻2𝑂(𝑙)    گرم مس  14.1برای تهیه(II)   نیترات چند

𝑁)است.(  %۸۰موالر نیتریک اسید الزم است؟)بازده درصدی واکنش  ۲لیتر محلول میلی = 14, 𝑂 = 16, 𝐶𝑢 = 64 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  (۹۷)ریاضی 

۱)۱۲۵   ۲)۱۰۰   ۳)۵۰   ۴)۲۵ 

 

آن تجزیه شده باشد، به تقریب چند گرم فراورده جامد بدست    %۸۰در صورتی که  گرم سدیم هیدروژن کربنات خالص، در گرما    ۶۳تست: از تجزیه  

𝐻)آید؟ می = 1, 𝐶 = 12, 𝑂 = 16, 𝑁𝑎 = 23 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) خارج(  ۹۷)ریاضی 

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

۱)29.5   ۲)31.8   ۳)35.77  ۴)39.75 

 

است با استفاده از واکنش زیر، از سنگ معدن جدا شده است. اگر    CuSگرم که دارای    ۵۰۰فلز مس موجود در یک نمونه سنگ معدن به وزن  تست:  

  ۹۷سولفید در این نمونه سنگ معدن کدام است؟)ریاضی    (II)گرم فلز مس به دست آید، درصد جرمی مس  ۱۶بوده و    %75بازده درصدی واکنش  

𝑆)خارج(  = 32, 𝐶𝑢 = 64 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) 

𝐶𝑢𝑆(𝑠) + 𝐻2𝑆𝑂4(𝑎𝑞) + 𝑍𝑛(𝑠) → 𝐶𝑢(𝑠) + 𝑍𝑛𝑆𝑂4(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑆(𝑎𝑞)     

۱)6.4   ۲)4.8   ۳)3.2   ۴)2.4 

  

 

آن به صورت محلول درآیند. اگر    +𝐹𝑒3های لیتر از محلول اسیدی انداخته شده است نا یونمیلی  ۱۰۰گرم از یک نمونه سنگ معدن آهن در    ۲۰تست:  

هیدروکسید به دست آید، درصد جرمی آهن در این نمونه سنگ معدن   (III)گرم از رسوب آهن  5.35به این محلول،    𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑠)قدار زیادی  با افزودن م

𝐹𝑒ها موازنه شود. کدام است؟)معادله واکنش = 56, 𝑂 = 16,𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1 ۹۸()ریاضی ) 

𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + 𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑞) → 𝐹𝑒𝐶𝑙3(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙)  

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

۱)۴   ۲)۸   ۳)۱۰   ۴)۱۴ 
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 %۸۰شود. در صورتی که بازده درصدی واکنش  ی برای تهیه یک استر )اسانس موز( استفاده میناز واکنش استیک اسید با یک الکل پنج کربتست:  

 ( ۹۸آید؟)تجربی باشد، از واکنش یک مول استیک اسید با مقدار کافی از این الکل، چند گرم از این استر به دست می

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐶5𝐻11𝑂𝐻
𝐻+

→ 𝐶7𝐻14𝑂2 + 𝐻2𝑂    (𝑂 = 16, 𝐶 = 12,𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) 

۱)۱۰۴   ۲)۱۱۲   ۳)۱۲۱   ۴)۱۳۰ 

 

آب تولید شود، بازده    g۷۲گرما داده شده است. اگر در پایان واکنش،    𝐻2𝑆𝑂4ول اتانول در مجاورت  م  ۵مول اتانوییک اسید و    ۵تست: مخلوطی از  

 خارج( ۹۸( به ترتیب از راست به چپ، کدام است؟)تجربی gدرصدی واکنش و جرم استر تولید شده)برحسب 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝐻+

→ 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐶2𝐻5 + 𝐻2𝑂  (𝑂 = 16, 𝐶 = 12,𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) 

۱)۸۰- ۳۵۲ ۲)۸۰- ۲۶۴  ۳)۹۰- ۳۵۲     ۴)۹۰- ۲۶۴ 

 

 

شود. در صورتی که بازده این  گرم گاز اتن در شرایط مناسب وارد مخزنی از آب و اسید می  ۱۴۰۰در یک واحد صنعتی تولید اتانول در هر ثانیه،  تست:  

 (۹۹)ریاضی  چند تن در هر ساعت است؟درصد باشد، تولید اتانول در این واحد، به تقریب برابر  ۸۰فرایند 

C2H4(g) + H2O(l)
H2SO4
→    C2H5OH(aq)           (O = 16, C = 12, H = 1 g.mol

−1)  

۱)10.6   ۲)8.28   ۳)6.62   ۴)4.28 

 

 

Fe2O3(s)درصد مطابق واکنش    ۵۰با خلوص    Fe2O3تن آهن از سنگ معدن    2.8برای تولید  تست:   + 3CO(g) → 2Fe(s) + 3CO2(g)    با بازده

ها را از راست به چپ  توان جذب کرد؟ )گزینهحاصل را با چند کیلوگرم کلسیم اکسید می CO2درصد، چند تن از این سنگ معدن الزم است و گاز   ۸۰

Feبخوانید.  = 56, Ca = 40, O = 16, C = 12 g.mol−1) ( ۹۹)ریاضی 

۱ )۱۰- ۳۲۵۰    ۲)۸- ۳۲۵۰  ۳)۱۰- ۴۲۰۰  ۴)۸- ۴۲۰۰ 
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توان به دست آورد و این مقدار آهن را از واکنش چند  درصد می  ۸۵اکسید، چند کیلوگرم آهن، با بازده    (III)کیلوگرم زغال با آهن 1.8از واکنش  تست:  

 خارج(  ۹۹)ریاضی توان تهیه کرد؟اکسید خالص کافی در فرایند ترمیت می (III)کیلوگرم آلومینیم با آهن  

Fe2O3(s) + C(s)
Δ
→ Fe(l) + CO2(g)  

Al(s) + Fe2O3(s)
Δ
→ Al2O3(s) + Fe(l)  

(Fe = 56, Al = 27, O = 16, C = 12 g.mol−1)  

۱)9.52- 4.59  ۲)9.52- 6.17  ۳)15.8- 4.59  ۴)15.8 – 6.17 

 

 پیوند با صنعت 

 های اعماق دریا گنج 

ای سولفید  ها منبعی غنی از منابع فلزی گوناگون است. منابعی که انسان به تازگی آن را کشف کرده است. این گنج در برخی مناطق محتوبستر اقیانوس 

شود.  هایی غنی از فلزهایی مانند منگنز، کبالت، آهن، نیکل، مس و ... یافت میها و پوسته چندین فلز واسطه و در برخی مناطق دیگر به صورت کلوخه 

 دهد. برداری از این منابع را نوید میهای فلزی موجود در کف اقیانوس نسبت به ذخایر زمینی، بهرهغلظت بیشتر گونه

 

 های سولفیدیهای غنی از منگنز و دیگر فلزهای واسطه پ(ستونوجو برای شناسایی بستر دریا ب( کلوخهالف( جست 

 جریان فلز بین محیط زیست و جامعه 

 در باید پایدار توسعۀ اساس برشود. شود. سپس از این فلزها، ابزار، وسایل و مواد گوناگون تهیه میاالنه صدها میلیون تن فلز از دل زمین استخراج میس

 هایهزینه  مجموع اگر که طوری به.  گرفت نظر در  را محیطی زیست و  اجتماعی اقتصادی، هایمالحظه و ها هزینه  همۀ خدمات، عرضه یا  ماده   یک تولید

 .  کنیممی حرکت پایدار پیشرفت مسیر در صورت آن در باشد، ممکن مقدار کمترین ها،مالحظه  این گرفتن نظر در با معدن یک از برداری بهره
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 در شکل زیر فرایند استخراج فلز از طبیعت و برگشت آن به طبیعت نشان داده شده است.  

 

 ها درست و کدام نادرست اند؟ در شکل زیر کدام عبارت

 

برای روشن نگهداشتن یک المپ   انرژی الزم  بازگردانی هفت قوطی کنسرو فوالدی،  با  تامین می  ۲۵  واتی به مدت  ۶۰تست:  اگر روزانه ساعت  شود. 

ها،  ساعت روشن نگهدارد، با بازگردانی کامل این قوطی ۵واتی به مدت  ۶۰المپ   ۴قوطی در کشور بازیافت شود و هر خانه را به طور میانگین  ۷۰۰۰۰۰

 ( ۹۸شود؟)تجربی روشنایی چند خانه در یک روز تامین می

۱)۵۰۰۰۰  ۲)۹۰۰۰۰  ۳)۷۵۰۰۰  ۴)۱۲۵۰۰۰ 
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 ای شگفت انگیز نفت هدیه

ها با  ها با نفت مایعی سیاه رنگ روبرو شدند، اما از مواد موجود در آن اطالعی نداشتند. اما به مرور برخی شیمیدانمیالدی شیمیدان  ۱۸در اواخر سده  

 بررسی نفت خام موفق به شناسایی برخی مواد موجود در آن، ساختار و رفتار آنها شدند.  

 های مهم نفت خام استفاده در حمل و نقل، تولید داروهای تازه، تولید انرژی و بسیار مواد و وسایل دیگر است.  از جمله کاربرد

کند. نقش نخست آن، منبع تامین انرژی بوده و در نقش دوم، ماده اولیه برای تهیه بسیاری از  امروزه نفت خام در دنیای کنونی دو نقش اساسی ایفا می

 شود.  ت که در صنایع گوناگون از آنها استفاده میمواد و کاالهایی اس

 

 هایی شامل کربن و هیدروژن( است. ها )ترکیببخش عمده نفت خام از هیدروکربن

 لیتر است. ۱۵۹ارز با هر بشکه نفت خام هم نکته:

النسی قوی ایجاد کند. این رفتار کربن مشابه دیگر نافلزها  تواند چهار پیوند کوواکربن به دلیل اینکه می  توان علم شیمی کربن دانست،شیمی آلی را می

یگانه،    پیوندهای  شود، توانایی کربن در تشکیلمانند نیتروژن، فسفر و ... است. اما چیزی که کربن را متمایز کرده و باعث تولید این تعداد زیاد ترکیب می

 تواند با ایجاد پیوندها به صورت زنجیر و حلقه، ترکیبات گوناگونی ایجاد کند.  مین کربن ها است. همچنیدوگانه و سه گانه زیاد با خود و برخی دیگر اتم

ها که اساس هستی را میلیون گذشته است. زیست مولکول 10  شمار این ترکیبات از مرزکند.  میشمار و با ارزش از خود تولید  در نتیجه ترکیباتی بی

 کنند همگی کربن دارند.یکردند و ادامه زندگی را ممکن م ریزیپایه

 تواند به صورت شاخه دار یا راست زنجیر باشند.  زنجیری کربنی می ترکیبات  نکته:

های بسیار  های گوناگون متصل شده و مولکول ها مانند هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، گوگرد و فسفر به صورت توانند با دیگر اتمها کربن میهمچنین اتم

 ها و ... را بسازد.  ها، پروتئین ها، آمینواسیدها، آنزیمها، چربییدرات دیگری از جمله کربوه
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 های متفاوتی مانند گرافیت، الماس و .... را ایجاد کنند.  های متفاوت به هم متصل شده و دگرشکلتوانند به شکلهای کربن میهمچنین اتم

 های نمایش ترکیبات آلی انواع روش

 شود.  مانند تمام ترکیبات کواالنسی دیگر ساختار لوویس ترکیب به صورت کامل رسم می در این روش الف( نمایش کامل:

 

 

پیوند است و همچنین بیشترین پیوند در این    ۴دانیم کربن در تمام ترکیبات آلی کربن دارای  با توجه به اینکه می  متصل به کربن:  𝑯ب(حذف

𝐶ترکیبات مربوط به پیوند   − 𝐻   های متصل به کربن را رسم نکرده و در صورتی که بخواهیم بدانیم چند هیدروژن است در نتیجه در این روش هیدروژن

 کنیم. پیوند دارد، هیدروژن اضافه می ۴به تعدادی که آن کربن کمتر از  به هر کربن متصل است

 

 

 ج(حذف پیوند 

 شوند، مانند: ها جدا نوشته می 𝐶𝐻3شود. یعنی مثال  دهد، حذف میدر این حالت فقط خطی که نمایش پیوند را می

 

 

 د(حذف اتم کربن)نمایش اسکلت ترکیب( 

شوند که هر شکستگی نماد یک اتم کربن  دارد و فقط خطوط پیوند به صورت شکسته با زاویه نمایش داده میدر این حالت هیچ اتمی در نمایش وجود ن

 است. 
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  انواع ترکیبات آلی
                   

۱) آلکان ها 

۲) آلکن ها 

۳) آلکین  ها 
}
 
 

 
 

زنجیری  

۱) سیکلوآلکان  ها 

۲) سیکلوآلکن  ها 

۳) سیکلوآلکین  ها 
}
 
 

 
 

حلقوی  

}
 
 
 
 

 
 
 
 

۱) ترکیبات آلیفاتیک   

… . :،بنزن  ،نفتالن بنزوپیلن و {۲)ترکیبات آروماتیک  مانند 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

۱) هیدروکربن ها 

ها آمین آمیدها   :الکل ها  ،اترها ،آلدهیدها  ،کتونها ،اسیدها  ،استرها ، ۲) دارای  گروه عاملی  }
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 هیدروکربن ها

سوزند و انرژی قابل توجهی آزاد می کنند تقریبا تمام آن ها از نفت،  که مهم ترین بخش شیمی آلی بوده به راحتی می    𝐶,𝐻ترکیباتی دارای اتم های  

 گازطبیعی و زغال سنگ به دست می آیند. 

 آلکان ها 

ارای فرمول  ساده ترین نوع ترکیبات آلی بوده که سیرشده هستند یعنی در آن فقط پیوند یگانه وجود دارد و هراتم کربن با چهار اتم دیگر متصل است. د

های  توانند به صورت پشت سر هم)راست زنجیر( و یا با شاخهاین ترکیبات می  های کربن دراتم  است.  پارافینند. نام دیگر آنها  باشمی  𝑪𝒏𝑯𝟐𝒏+𝟐عمومی  

 جانبی )شاخه دار( به هم متصل شوند.  

 پنتان بوتان پروپان  اتان متان

 دکان  نونان اکتان هپتان هگزان

 برخی از ویژگی های آلکان ها

یابد  های هیدروکربن تغییر میهای کربن، اندازه و جرم مولکولها دارد. به طوری که با تغییر تعداد اتمهای کربن نقش مهمی در رفتار هیدروکربنشمار اتم

 کنند.  ی بین مولکولی، نقطه جوش و ... تغییر میو در پی آن نیرو

 بن نیروی بین مولکولی واندروالسی افزایش یافته و در نتیجه نقطه جوش آن ها افزایش می یابد.ها در یک هیدروکربه طور کلی با افزایش تعداد کربن  -۱

 یابد.  همچنین با افزایش تعداد کربن میزان فرار بودن)تمایل به تبدیل به حالت گاز( هیدروکربن نیز کاهش می -۲
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 لی( افزایش می یابد. از طرف گرانروی آلکانهای مایع با افزایش تعداد اتم کربن )جرم مو -۳

 گرانروی 

 میزان مقاومت مایع به جاری شدن را گرانروی گویند.

 کنید. ها براساس افزایش تعداد کربن را در روبرو مشاهده مینمودار نقطه جوش آلکان 

در دمای اتاق به    )از متان تا بوتان(  کربن  ۵های با کمتر از  با توجه به این نمودار آلکان

ها ناقطبی  ها حدود صفر است و این مولکولصورت گاز هستند .گشتاور دوقطبی آلکان

طور که در سال گذشته خواندیم در این حالت میزان نیروی بین آیند. همانبه شمار می

مولکولی واندروالسی به اندازه مولکول وابسته شده و در نتیجه با افزایش تعداد کربن این  

( بیشتر شده و تمایل به  های مایعنیرو افزایش یافته و نقطه جوش و گرانروی)در آلکان

 یابد.  فرار بودن کاهش می

 

با تولید  همه آلکانها به ویژه آلکانهایی که با مولکولهای کوچک تر با هوا با شعله ی آبی تمیزی )بدون دوده( می سوزند، همچنین با سوختن همراه    -۴

رنگ شعله    کامل( تبدیل می شوند و در صورتی که اکسیژن کم باشد )سوختن     (𝐶𝑂2)و کربن دی اکسید   (𝐻2𝑂)انرژی به صورت نور و گرما به آب  

 شود. )سوختن ناقص( تولید می ((𝐶)دوده  گاهی  و)(𝐶𝑂)مونواکسید کربن  ،به جای کربن دی اکسید زرد و-آبی

 

 شود.از بوتان تحت فشار به عنوان سوخت فندک استفاده می نکته:

شود تا بتوان از آنها برای حفاظت از فلزها استفاده کرد. به طوری که قرار ها به دلیل ناقطبی بودن در آب نامحلول هستند. این ویژگی سبب میآلکان

 کند.  جلوگیری می های مایع یا اندود کردن سطح فلزها و وسایل فلزی با آنها، مانع رسیدن آب به سطح فلز شده و از خوردگی فلزدادن فلزها در آلکان

های  اتم دیگر متصل بوده و اصطالحا سیرشده هستند. از این رو تمایل چندانی به انجام واکنش  ۴ها هر اتم کربن به  همان طور که قبال بیان شد در آلکان

تاثیر چندانی نداشته باشد و تنها سبب  ها و بدن  شود تا میزان سمی بودن آنها کمتر شده و استنشاق آنها بر شششیمیایی ندارند. این ویژگی سبب می

 شوند.  کاهش مقدار اکسیژن در هوای دم می

ها  ها شده و از انتقال گازهای تنفسی به ششاما هرگز برای خارج کردن بنزین از باک از مکیدن شلنگ استفاده نکنید، زیرا بخارهای بنزین وارد شش

 تواند موجب مرگ فرد شود. ن این گازها زیاد باشد میشود. اگر میزاجلوگیری کرده و نفس کشیدن دشوار می

شوند. اما این کار به  شویند زیرا این مواد ناقطبی در حالل قطبی آب حل نمیها دست را با نفت یا بنزین میبرای از بین بردن گریس یا چربی  نکته:

 کند. را در خود حل می پوستبه مرور چربی موجود در شود، زیرا نفت و بنزین مرور باعث خشکی پوست و آسیب رسیدن به آن می
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 یبات آلی ایزومر در ترک

 را رسم کنید.    𝐶4𝐻10ساختار لوویس بوتان 

 

فرمول   اما  بسته)مولکولی(یکسان هستند  فرمول  دارای  که  ترکیباتی  به  باشد.  می  متفاوت  ساختار  دو  دارای  بوتان  شود  می  مشاهده  که  باز  همانطور 

 یابد.ا افزایش تعداد کربن تعداد ایزومرهای یک ترکیب آلی افزایش می)ساختاری( متفاوت دارند ایزومر می گویند. ایزومرها دارای خواص متفاوتی بوده و ب

 مثال: ایزومرهای ساختاری پنتان و هگزان را رسم کنید.  

 

 

 

 نام گذاری به روش آیوپاک

 شود تا نام ترکیب آلی مورد نظر بدست آید:  در این روش چند مرحله به صورت متوالی انجام می

انتخاب زنجیراصلی  -۱

۱) گروه عاملی                     

۲) طوالنیترین مسیر            

۳) مسیر  با  شاخه  فرعی  بیشتر 

} 

ترین مسیر توجه کرده و در مسیرهای یکسان، مسیر با شاخه فرعی  ترین اولویت گروه عاملی است پس از آن به طوالنیبرای انتخاب زنجیر اصلی مهم 

 بیشتر در اولویت است. 

 . مسیری است که تماماً از اتم های کربن تشکیل شده باشد  ،ترین مسیرطوالنی نکته:

شماره گذاری زنجیر اصلی  -۲
۱) گروه عاملی  عدد  کوچکتر                                  

۲) عدد  کوچکتر  به شاخه های  فرعی  در اولین  اختالف
                           

} 

تر ک شود که به کربن گروه عاملی، عدد کوچکتری تعلق گیرد )گروه عاملی به سر زنجیر نزدیگذاری میبرای شماره گذاری زنجیراصلی از طرفی شماره

گذاری می شود که به شاخه فرعی عدد کوچکتری برسد. برای این منظور باشد(، اگر گروه عاملی وجود نداشت و یا دقیقاً وسط زنجیر بود از طرفی شماره
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تر بود، آن را نویسیم، هرکدام در اولین اختالف کوچکزنجیر اصلی را از دو طرف شماره گذاری می کنیم، سپس شماره شاخه فرعی را از دو طرف می

 کنیم.  انتخاب می

 ذکر شماره و نام شاخه های فرعی -۳

(. اگر چند شاخه فرعی مختلف  -برای هر شاخه فرعی ابتدا شماره کربنی که به آن وصل هستند نوشته و سپس نام شاخه فرعی را می نویسیم)با یک  

ها را پشت سرهم می نویسیم. اگر از یک نوع شاخه فرعی چندین عدد وجود داشتیم، بدون توجه به شماره کربن آن بر اساس اولویت حروف الفبا آن 

 نویسیم.های مربوط به آن را ذکر کرده و تعدادشان را با اعداد یونانی قبل از نام شاخه فرعی میداشت، شماره

 برخی شاخه های فرعی مهم:

     پروپیل   اتیل   متیل

 ذکر شماره و نام زنجیر اصلی -۴

 شماره کربن گروه عاملی را ذکر کرده و سپس نام زنجیر اصلی را با توجه به تعداد کربن آن به صورت آیوپاک می نویسیم.ابتدا 
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فرمول   تست:   ( ۸۶کدام است؟ )ریاضی  با  ترکیبی  نام 

 

 دی متیل اکتان ۵، ۴ - اتیل -۲( ۲    تری متیل نونان -۶، ۵، ۳( ۱

 دی متیل هگزان ۳، ۲ –دی متیل  - ۵، ۱( ۴   دی متیل اکتان -۵، ۴ – اتیل  -۷( ۳

 

 

فرمول    ( ۹۰کدام است؟)ریاضی  با  هیدروکربنی  نام  تست: 

 

 پنتا متیل اوکتان  ۷، ۷، ۳، ۳، ۲(۲   پنتامتیل اوکتان -۷، ۶، ۶، ۲، ۲( ۱

 هپتانتری متیل  ۶،  ۲، ۲ -پروپیل  - ۶( ۴  تری متیل هپتان -۶، ۶، ۲ -پروپیل  -۲(۳

 

فرمول  ( ۹۱کدام است؟) ریاضی  با  آلکانی  نام  تست: 

 

 متیل هگزاندی  -۴، ۳(۲   اتیل بوتاندی  -۲، ۲(۱

 متیل پنتان - ۳اتیل،  -۲(۴   متیل هگزاندی  -۳، ۲(۳

 چند نکته مهم در سواالت کنکور 

 شود.رعایت میتایی در ساختار لوویس  همواره توجه کنید که در ترکیبات آلی قاعده هشت  - ۱

 کنید: برای محاسبه تعداد پیوندها در ترکیبات آلی با داشتن فرمول بسته به صورت زیر عمل می  - ۲

 = تعداد پیوند  
𝟒𝑪+𝟐𝑶+𝟑𝑵+𝑯+ هالوژنها

𝟐
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 کنیم: برای محاسبه تعداد جفت ناپیوندی نیز را رابطه زیر استفاده می  - ۳

تعداد  جفت  ناپیوندی  =  𝟐𝑶 + 𝑵+ 𝟑 ∗  هالوژنها 

 وجود داشته باشد:   𝑯.𝑪.𝑵.𝑶نکته: این روابط در حالتی درست است که در ترکیب آلی فقط عناصر 

 مثال: در ترکیبات زیر تعداد پیوند و جفت ناپیوندی را محاسبه کنید:

𝑪𝟐𝑯𝟔,                                                             𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶𝑯,                                             𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔  

 

 

 داریم:   C, O,Nها در ساختار باز بودن شمردن آنها با داشتن تعداد در یک ترکیب آلی برای محاسبه تعداد هیدروژن   - ۴

 باشد:  aاگر مجموع تعداد پیوندهای دوگانه و حلقه در ترکیب برابر

تعداد هیدروژن    = 𝟐𝑪 + 𝟐 − 𝟐𝒂 + 𝑵 - ها  هالوژن   

 

 فرمول بسته ترکیب زیر را بدست آورید:

 

 

 

  

 

 ( ۹۴تست: فرمول مولکولی هپتان، کدام است و با کدام ترکیب ایزومر است و در مولکول آن چند جفت الکترون پیوندی شرکت دارد؟ )تجربی 

۱ )𝐶7𝐻16  ۲  ۲۱تری متیل بوتان و  - ۳، ۳، ۲و )𝐶7𝐻16  ۲۲یل پنتان و ات -۳و 

۳ )𝐶7𝐻14  ۴  ۲۲تری متیل بوتان و  - ۳، ۳، ۲و )𝐶7𝐻14   ۲۱اتیل پنتان و  -۳و 
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 ( ۹۵اند؟)تجربی تست: کدام دو فرمول ساختاری به یک آلکان مربوط

 

 پ -(ب۴   ت -(ب۳   ت -(آ۲   پ-(آ۱

 خارج(  ۹۸کربن وجود دارد؟)تجربی -کربنتری متیل هگزان، چند پیوند کوواالنسی ساده    -۳،  ۲،۲تست: در ساختار 

۱)۶   ۲)۷   ۳)۸   ۴)۹ 

 

 خارج( ۹۹های زیر، درست است؟)ریاضی گذاری ترکیبتست: کدام موارد از نام

 اتیل پنتان -۲: آ(   

 

 تری متیل اوکتان – ۶،  ۴، ۲ –اتیل  -۵ ب(   

 

2𝐶𝐻(𝐶𝐻3)پ( − 𝐶𝐻2𝐶𝐻(𝐶𝐻3)2 :۲ ،۴-  دی متیل پنتان 

 تری متیل هپتان  -𝐶𝐻3(𝐶𝐻2)2𝐶𝐻(𝐶𝐻3)𝐶𝐻(𝐶𝐻3)𝐶𝐻(𝐶𝐻3)2 ۴ ،۵ ،۶ت( 

 ( ب، پ، ت۴   (آ، ب، پ ۳   (ب، پ۲   آ، ت(۱

 

 

 یابد. یابد اما گرمای سوختن گرمی آن ها کاهش میگرمای سوختن مولی آلکان ها با افزایش جرم مولی آن ها افزایش می نکته:
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 آلکن ها 

پیوهیدروکربن دارای یک  آن های سیرنشده  نام دیگر  اولفین)روغن ساز( میند دوگانه هستند.  آن ها  ها  عمومی  فرمول  در  باشد  می  𝐶𝑛𝐻2𝑛باشد.  و 

ها هنگام نوشتن نام زنجیراصلی ابتدا شماره کربن متصل به پیوند دوگانه را نوشته و سپس برای نوشتن نام زنجیر اصلی با توجه به تعداد  نامگذاری آن

 ن« به آخر آن اضافه می شود. -ِا از آخر آلکان حذف و پسوند»کربن آن پسوند »ان« ر

 مثال:  

 

مانندی است که در بیشتر گیاهان وجود  ی هورمون  است که اتن یا اتیلن نام دارد و کاربردهای فراوانی دارد. اتن ماده  𝐶2𝐻4آلکن    ساده ترین  نکته:

به همین دلیل در کشاورزی از اتن به عنوان »عمل    سریع تر گوجه فرنگی های دیگر می شود.دارد،گوجه فرنگی رسیده اتن آزاد می کند که باعث رسیدن  

 کنند.  آورنده« استفاده می

های سیرنشده بسیار بیشتر از هیدروکربن های سیر شده است، زیرا کربن تمایل دارد از چهارظرفیت خود برای پیوند واکنش پذیری هیدروکربن  نکته:

ی ساختن  های بسیار زیادی استفاده می شوند. به عنوان مثال از اتیلن براها در واکنشهای مختلف استفاده کرده و پایدارتر شود. در نتیجه آلکنبا اتم

ناگون تولید  هزاران ترکیب شیمیایی استفاده می شود. گاز اتن سنگ بنای پتروشیمی است. زیرا در این صنایع با استفاده از اتن حجم انبوهی از مواد گو

 کنند.  شود. برای نمونه با وارد کردن گاز اتن در مخلوط آب و اسید در شرایط مناسب اتانول در مقیاس صنعتی تولید میمی

 𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒تولید اتیل الکل)اتانول( در مجاورت 

 

 

متصل شده است. و در نتیجه یک    OHو به دیگری گروه    Hهای کربن اتن جدا شده و به یکی از آنها اتم  در این واکنش یکی از پیوندهای میان اتم

 فراورده سیر شده تولید شده است. 

های صنعتی است که در تهیه شود. این الکل یکی از مهمترین حاللکه به هر نسبتی در آب حل میرنگ و فرار است اتانول، الکلی دو کربنی، بی نکته:

 شود.  ها به عنوان ضدعفونی کننده استفاده میرود. از اتانول در بیمارستانمواد دارویی، بهداشتی و آرایشی به کار می

آیند که به  ها، مواد و وسایل گوناگون از نفت یا گاز طبیعی به دست میترکیب صنعت پتروشیمی یکی از صنایع مهم جهان است. در این صنعت، نکته:

ها تن  ها ساالنه میلیونهای پتروشیمی گوناگونی در حال فعالیت هستند. در این شرکتهای پتروشیمیایی معروف هستند. در کشور ما نیز شرکتفراورده

 شود.  ید و ..... تولید میمواد شیمیایی مانند آمونیاک، پلی اتن، سولفوریک اس
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 برم دار کردن اتن 

 شود.  های اتن، برم دار کردن آن است. این واکنش با برم مایع انجام شده، و باعث از بین رفتن رنگ قرمز محلول میاز دیگر واکنش 

 

 هاسیر شدن آلکن 

 

 

 هاکلردار شدن آلکن 

 

 

ها، الیاف و پلیمرهای سودمند را تهیه کرد. با این  ها، پالستیکتوان الستیکاست که با استفاده از آنها می پلیمرهااز دیگر کاربرد آلکن ها برای ساختن 

 ها در فصل سوم آشنا خواهید شد.  واکنش

 

 ( ۹۳گذاری کرد؟)ریاضی توان از هر دو سوی مولکول شمارههای کربن زنجیر اصلی را میگذاری کدام آلکن، اتمتست: در نام

 هگزن  -۲ - دی متیل  -۴، ۲(۲    پنتن - ۲ -دی متیل - ۳ ،۲( ۱

 هگزن  - ۳ –دی متیل  - ۵، ۲( ۴   پنتن  -۲ -متیلدی –  ۴، ۲( ۳

𝐶𝑙)دهد؟ را کلر تشکیل می 𝑛(𝐶2𝐻3𝐶𝑙)تست: چند درصد جرمی پلی وینیل کلرید  = 35.5, 𝐶 = 12,𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) (۹۵)تجربی 

۱)25.7   ۲)36.2   ۳)42.1   ۴)56.8 

 

های کربن یکسان( بیشتر باشد، فرمول مولکولی این آلکان، کدام  از جرم مولی آلکن نظیر خود )با شمار اتم  %  ۲.۳۸تست: اگر جرم مولی یک آلکان  

𝐶)است؟  = 12,𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  خارج( ۹۵)تجربی 

۱ )𝐶6𝐻14    ۲)𝐶7𝐻16 

۳)𝐶5𝐻12    ۳)𝐶4𝐻10 
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شود. فرمول مولکولی این  مول اکسیژن خالص مصرف می C40Hn ،0.54مول از یک هیدروکربن زنجیره ای با فرمول   0.01برای سوزاندن کامل تست: 

 (۹۹)تجربی ترکیب کدام است و چند دوگانه در ساختار مولکول آن شرکت دارد؟ 

C40Hn(s) + O2(g) → H2O(g) + CO2(g)  

۱)C40H62 ،۱۰  ۲)C40H60 ،۱۱  ۳)C40H56 ،۱۳  ۴)C40H54،۱۴ 

 

 

 خارج( ۹۹دهد؟)ریاضی ها در واکنش کافی با کلر کافی، چند گرم ترکیب کلردار تشکیل میگرم از دومین عضو خانواده آلکن 8.4تست: 

(𝐶𝑙 = 35.5, 𝐶 = 12,𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙1)  

۱)26.4   ۲)22.6   ۳)29.7   ۴)27.9 

 

 

خط آن به   -جرمی تقریبی کربن در آن کدام است و فرمول نقطهگرم جرم دارد. درصد    STP  ،2.5تست: هر لیتر از یک هیدروکربن گازی در شرایط  

𝐶)تواند باشد؟  کدام صورت می = 12,𝐻 = 1𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  خارج(  ۹۹)تجربی 

  ۴)78.15  ،   ۳)78.15  ،  ۲)85.71، ۱)85.71

 

 

متیل هگزان در    - ۳دهد. درصد جرمی  گرم برم مایع به طور کامل واکنش می  ۳۲گرم، با    ۲۰هگزن به وزن    - ۱هگزان و  متیل  - ۳مخلوطی از  تست:  

𝐵𝑟)تر است؟ مخلوط پایانی به کدام کدام عدد نزدیک = 80, 𝐶 = 12,𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) خارج( ۹۹)تجربی 

۱)16.35   ۲)17.5   ۳)6.56   ۴)6.15 
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 آلکین ها 

ها  باشند. در نامگذاری آنمی  𝐶𝑛𝐻2𝑛−2، سیرنشده بوده و واکنش پذیری باالیی داشته و دارای فرمول عمومی  ترکیباتی دارای پیوند سه گانه هستند

پسوند »ان« از آخر آلکان بعد از نوشتن نام شاخه های فرعی ابتدا شماره کربن گروه عاملی را نوشته و سپس برای نوشتن نام زنجیر اصلی بعد از حذف  

 کنیم.      پسوند »ین« را به آخر آن اضافه می

 مثال:  

کاری با گاز  ساده ترین عضو گروه است که دارای دمای شعله بسیار باالیی بوده و از آن در جوشکاری و برش  𝐶2𝐻2استیلن یا اتین با فرمول    نکته:

 شود.  های فلزی تامین میاستفاده می شود. نام این فرایند جوش کاربیدی است که با سوختن اتین دمای الزم برای جوش دادن قطعه

 پذیری باالیی دارند.  ها نیز واکنشآلکین 

 ها یر شدن آلکین س

 

 

 هیدروکربن های حلقوی

 ه می شود. در این دسته از ترکیبات اتم های کربن با اتصال به هم یک حلقه را بوجود می آورند پیشوند سیکلو به معنای حلقه برای نام آن ها استفاد

 که در واقع ایزومر آلکن ها به حساب می آیند.  𝐶𝑛𝐻2𝑛ساده ترین آن ها سیکلو آلکان ها بوده با فرمول عمومی  

 آید.  کمبود هیدروژن در این ترکیبات سیرنشدگی به حساب نمی نکته:

 آروماتیک ها

   این ترکیبات دارای یک یا چند حلقه بنزن در ساختار خود می باشند، آروماتیک به معنای معطر می باشد. 

 : 𝑪𝟔𝑯𝟔بنزن

 می توان به ترکیبات زیر اشاره کرد: از دیگر مشتقات بنزن 

     :بنزالدهید    بنزوییک اسید:      نفتالن: 
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 (۹۸های کربن، در کدام دو ترکیب یکسان است؟)ریاضی  های هیدروژن به شمار اتمتست: نسبت شمار اتم

  (بنزن، نفتالن۲    (بوتان، اتن۱

 سیکلوهگزان (بنزن، ۴   ( اتین، هیدروژن سیانید ۳

 

 خارج( ۹۸های کربن در مولکول کدام آلکان با شمار آنها در مولکول نفتالن، برابر است؟)ریاضی شمار اتمتست: 

 اتیل نونان  -۴(۲   متیل هپتان   -۳ - اتیل -۳( ۱

 دی متیل هپتان  ۳، ۳(۴   تری متیل اوکتان -۳، ۳، ۲(۳

 

 خارج( ۹۸ن، گروه متیل قرار گیرد، کدام مورد درست است؟)تجربی های هیدروژن مولکول بنزاگر به جای همه اتم تست: 

 یابد. ( فراریت آن کاهش می۱

 رود. ( خاصیت آروماتیکی آن، از بین می۲

 شود.( فرمول مولکولی آن، مانند فرمول مولکولی نفتالن می۳

 کند.  ( گشتاور دو قطبی مولکول، افزایش چشم گیری پیدا می۴

 

C)است؟ نادرست کدام مطلب زیر،تست:  = 12, H = 1 g. oml−1) ( ۹۹)ریاضی 

 پار هپتان است.  اتیل پنتان و هم -3CH ،۳(C2H5)( نام آلکانی با فرمول  ۱

 است.   ۲به  ۱های کربن به هیدروژن در آن پار پنتن است و نسبت شمار اتم( سیکلوپنتان هم۲

 شود.  بنزن یک هیدروکربن سیرنشده است و در واکنش کامل با هیدروژن، به سیکلوهگزان مبدل می (۳

 گرم است.   ۱۴ها، برابر ها با جرم مولی ششمین عضو خانواده آلکانتفاوت جرم مولی ششمین عضو خانواده آلکین(۴
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 ( ۹۹)ریاضیخط« زیر، درست است؟ -هایی با ساختارهای »نقطهکدام مطلب، درباره ترکیبتست: 

(Br = 80, O = 16, C = 12, H = 1 g.mol−1) 

 گرم است.   ۴( تفاوت جرم مولی دو ترکیب برابر ۱

 دهد. گرم برم واکنش کامل می ۶با   (II)گرم از ترکیب  3.8(۲

 ، یک عامل کتونی دارد.  (I)پارند و ترکیب  مدو ترکیب، ه(۳

 شود.  مصرف می STPلیتر گاز اکسیژن در شرایط  I ،14.56گرم ترکیب 7.5( برای سوختن کامل ۴

 

شود. اگر میزان آب  درون یک ظرف دربسته به طور کامل سوزانده میمخلوطی از بنزآلدهید و یک ترکیب با ساختار  تست:  

و    CO2(g)مول باشد، درصد مولی بنزآلدهید در این مخلوط کدام است؟ )از سوختن هر دو ترکیب،    9.4تولید شده برابر  CO2مول و   7.8حاصل برابر 

H2O(l) شود.  و تشکیل میO = 16, C = 12, H = 1 g.mol−1 ) ( ۹۹)ریاضی 

۱)۱۵   ۲)۲۰   ۳)۲۵   ۴)۳۰ 

 

  

 

 نفت ماده ای که اقتصاد جهان را دگرگون ساخت

ها، اسیدها، آب و ... است. البته مقدار نمک و اسید در نفت خام کم بوده و در نواحی گوناگون های گوناگون، برخی نمکنفت خام مخلوطی از هیدروکربن

  ۹۰روند.  پذیری کم اغلب به عنوان سوخت به کار میخام بوده و به دلیل واکنش  های موجود در نفت ها بخش عمده هیدروکربنمتفاوت است. آلکان

انرژی بوده و تنها مقدار کمی به   تامین  درصد نفت خام برای سوزاندن و 

 عنوان خوراک پتروشیمی کاربرد دارد. 

ای بین مواد موجود در نفت در برخی نقاط جهان را در شکل زیر مقایسه 

 کنید.  مشاهده می
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 االیش نفت خامپ

های آن را به صورت کنند. در واقع با استفاده از تقطیر جزء به جزء، هیدروکربنها و اسیدها و آب از نفت خام آن را پاالیش میپس از جدا کردن نمک

 کنند.  هایی با نقطه جوش نزدیک به هم جدا میمخلوط 

یابد. هنگامی  می  کاهش دما    به باال   پایین  کنند. برجی که ازتقطیر هدایت میو آن را به برج  دهند  ای بزرگ گرما میبرای این کار نفت خام را درون محفظه 

تر و فرارتر از جمله مواد پتروشیمیایی، از مایع بیرون آمده و به سوی باالی برج های سبک شود، مولکولکه نفت خام داغ به قسمت پایین برج وارد می

های گوناگون برج قرار دارند که در فاصله  هاییشوند و در سینیروند، سرد شده و به مایع تبدیل میها باالتر میکنند. به تدریج که این مولکول حرکت می

 شوند.  هایی با نقطه جوش نزدیک به هم از نفت خام جداسازی میشوند. بدین ترتیب مخلوطوارد شده و از برج خارج می

ی ارزان قیمت شد. همه اینها پاالیش نفت خام از سویی سوخت ارزان و مناسب در اختیار صنایع قرار داد و از سویی دیگر منجر به تولید انرژی الکتریک

 باعث افزایش ارزش و اهمیت این طالی سیاه شد.  

 

تواند به عنوان رسد. از این رو زغال سنگ میسال می  ۵۰۰دهدکه طول عمر ذخایر آن به  های فسیلی است. برآوردها نشان میزغال سنگ یکی از سوخت

 رد. سوخت جایگزین برای نفت باشد. هرچند آالیندگی بیشتری دا

 

 توان موارد زیر را انجام داد:برای بهبود کارایی زغال سنگ می

 های دیگر شست و شوی زغال سنگ و حذف گوگرد و ناخالصی -

 ها با عبور گازهای خروجی از روی کلسیم اکسیداکسید خارج شده از نیروگاهبه دام انداختن گاز گوگرد دی -

- 𝑆𝑂2(𝑔) + 𝐶𝑎𝑂(𝑠) → 𝐶𝑎𝑆𝑂3(𝑠) 

نفر در سطح جهان در اثر انفجار یا فروریختن   ۵۰۰۰۰۰ای که در سده اخیر بیشتر از  از مشکالت دیگر زغال سنگ دشواری استخراج آن است. به گونه

رنگ  بو و بیمعدن جان خود را از دست داده اند. این انفجارها اغلب به دلیل تجمع گاز متان آزاد شده از زغال سنگ در معدن است. متان گازی سبک، بی  

 درصد برسد، احتمال انفجار وجود دارد.  ۵است و هر گاه مقدار آن در هوای معدن به بیش از 
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درصد جرمی کربن مونوکسید، از روی کلسیم    ۳۰درصد جرمی نیتروژن و    O2  ،۵۰درصد جرمی    SO2  ،۱۰درصد جرمی    ۱۰مخلوطی گازی دارای  تست:  

ی نیتروژن به اکسیژن و نسبت درصد جرمی مونوکسید کربن به اکسیژن، در مخلوط گازی خروجی، به ترتیب  شود. نسبت درصد جرماکسید عبور داده می

 ( ۹۹)تجربی از راست به چپ، کدام است؟)واکنش مربوط کامل فرض شود. (

۱ )۵- ۳   ۲)۵- 2.5   ۳)5.5- ۳   ۴)5.5 – 2.5 

 

 

 پیوند با صنعت 

های تقطیر پاالیشگاه تولید  ترین حالت حمل و نقل بوده و مزایای بسیاری دارد. سوخت هواپیما از پاالیش نفت خام در برجحمل و نقل هوایی سریع

واپیما یکی از  شود. امروزه تولید سوخت هها با ده تا پانزده اتم کربن است تهیه میشود. این سوخت به طور عمده از نفت سفید که مخلوطی از آلکانمی

 آید.  صنایع مهم و ارز آور به شمار می

درصد آن از طریق خطوط لوله و بقیه با استفاده از   ۶۶یکی از مسائل مهم در تامین سوخت، انتقال آن به مراکز توزیع و استفاده آن است که در حدود  

 شود.  های نفتی انجام میراه آهن، نفتکش جاده پیما و کشتی
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 ۱۴۰۰کنکور 
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