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 1فصل   تمرين هاي دوره اي

 

گرم باريم سولفات به  18/2نمونه اي كود شيميايي  را با استفاده از يون باريم، جداسازي كرده و   از g 45/2 يون سولفات موجود در  -1

 مده است. درصد خلوص كود شيميايي بر حسب يون سولفات چند در صد است؟دست آ

Ba
2+

 (aq) + SO4 
2-

(aq)                    BaSO4(s) 

 

 

? g SO4 
2- = 18/2 g BaSO4  X                                      X                                 X                                      

=  9/0   g SO4 2-     

                                         

 خلوص= درصد                                      ×                        =       73/36%

 

زير، چند گرم فلز مس آزاد مي ( سولفات مطابق واكنش IIIدرصد با محلول مس ) 90گرم فلز آلومينيم با درصد خلوص  1/8از واكنش  -2

 شود؟

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

 

  =    ? g Cu= 8.1g Al   X                                ×                            ×                                 ×                              

 

gCu 71/25 

  

 که از واكنش زير تهيه ميشود.سيليسيم عنصر اصلي سازنده سلول هاي خورشيدي است -3

 

 الف( واكنش پذيري كربن با سيليسيم را مقايسه كنيد

233g BaSO4 1mol BaSO4 1mol SO4 
2-

 

 

96 g SO4 
2-

 1 mol BaSO4 
1mol SO4 

2-
 

5/63  g Cu 

2mol Al 

3mol Cu 

1mol Cu 

 

45/2 g 

1 mol Al 

27g Al 

90 g Alخالص 

100g Al خالصنا  

9/0 g 
100 
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 ها فراورده پذیری واکنش روند، می پیش طبیعی طور به که هایی واکنش در کلی اصل مطابق. فراورده سیلیسیم و است کننده شرکت کربن

تولید ترکیب کرده است، پس  ،واکنشدر شرکت   باکربن . است تر کم کربنعنصر  از سیلیسیم عنصر پذیری واکنش بنابراین. است تر کم

 تمایل آن برای ایجاد ترکیب بیشتر و بنابراین واکنش پذیری آن بیشتر است.

 را حساب كنيدگرم است. درصد  خلوص سيليسيم  0001/0گرم سيليسيم  100مقدار ناخالصي در ب( 

100 - 0001/0 = 9999/99  

                                         

= درصدخلوص                                   ×%      =                       9999/99         

 

 دوره دوم جدول دوره اي را نشان مي دهد. ينمودار زير روند كلي تغيير واكنش پذيري عنصرها -4

 

 

 

در حدود صفر است؟ 18عنصرهاي گروه الف( چرا واكنش پذيري   

 ، زیر الیه)های( الکترونی الیه ظرفیت کامال پر است. در نتیجه تمایل به دادوستد و اشتراك الکترون ندارند.این عنصرهازیرا در 

 ب( روند تغييرات واكنش پذيري را توضيح دهيد.

به بعد، واکنش پذیری نافلزها افزایش می یابد)بیشترین  14فلزها کاهش و از گروه  از چپ به راست در جدول دوره ای با افزایش عدد اتمی، واکنش پذیری

 است( 17واکنش پذیری فلزی در گروه اول و بیشترین واکنش پذیری نافلزی در گروه 

 هر يك از هيدروكربن هاي زير را به روش آيوپاك نامگذاري كنيد. -5

 

                                                                     تترامتیل هپتان -6،4،3،2

 دی متیل اوکتان -6،3

 

 تان    اتیل هپ -3

 

                                                                     

100g 

9999/99 g 
100 
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 دی متیل هگزان – 4،  2

 دی متیل پنتان -4و2

 تری متیل هپتان  - 5و4و2

 

 .به پرسش هاي مطرح شده پاسخ دهيدواكنش هاي زير  توجه بهبا  -6

 

1) TiCl4   + 2Mg                        Ti    +  2MgCl2 

2) 2Fe2O3  + 3Ti                      4 Fe   + 3 TiO2 

 ها را موازنه كنيد. هريك از آنآ( 

 را مشخص كنيد.  , Ti, Fe, Mgب( ترتيب واكنش پذيري عنصرهاي 

Fe  ˂ Ti  ˂ Mg 

 انجام مي شود؟چرا؟)در صورت انجام شدن واكنش را كامل و موازنه كنيد( در شرايط مناسب  پ( پيش بيني كنيد آيا واكنش زير

3Mg   +   Fe2O3    
∆
→   3MgO    +   2Fe   بله زیرا واکنش پذیری منیزیم بیشتر از آهن است و تولید ترکیب می کند  .                

تيتانيم فلزي محکم، كم چگال و مقاوم در برابر خوردگي است. يکي از كاربردهاي آن استفاده در بدنه دوچرخه است. اگر در كارخانه اي از  ت(

 گرم فلز تيتانيم به دست آيد، بازده درصدي واكنش را حساب كنيد.  91/7 × 10 6( كلريد ،IVگرم  تيتانيم )  54/3 × 10 7مصرف 

 

? g Ti= 54/3 ×107g TiCl4   X                                 ×                             ×                                     

= 94/8 ×106 g                        

                                         

= بازده درصدی واکنش                                           ×%      =                      48/88         

 

 

 

 

6 10  × 94/8  g Ti 

1 mol TiCl4 

6/189 g TiCl4 1 mol TiCl4 

1 mol Ti 

1 mol Ti 

87/47 g Ti 

6 g Ti
 10  × 91/7   

100 
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 ترين توليدكننده مس گردد و بزرگ جهان محسوب ميهاي صنعتي معدني  يکي از بزرگترين مجتمعكرمان، معدن مس سرچشمه  -7

 شود.  تهيه مس خام از  سنگ معدن آن، واكنش زير انجام ميبراي  .باشد مي

Cu2S  + O2               2Cu   +  SO2 

شود. بازده درصدي واكنش را حساب  مس خام تهيه مي kg 54/190% مقدار 85( سولفيد ناخالص با خلوص  Iمس ) kg 400با مصرف الف ( 

 كنيد.

  پاسخ:

 

? kgCu = 400kg Cu  X                             ×                           X                                               × 

     

 

                   ×                                                                                                     ×         = 57/271  Kg Cu 

 

                                         

خلوصدرصد بازده  =                                              ×                       =      16/70%         

 

 دارد؟ باريزيان تاثير  ب( چرا اين واكنش روي محيط زيست

در خاك سبب  در این واکنش گاز گوگرد دی اکسید تولید میشود که جزو آالینده های هوا است و هنگام بارش باران، تولید باران اسیدی می کند و با نفوذ

گیاهان و جانوران سالمت اسید بر این . فرسایش خاك و نابودی آن میشود . همچنین بر سنگ بناها و مواد فلزی اثر کرده سبب خوردگی آن ها خواهد شد

 می گذارد.زیان بار اثر نیز 

 دو مايع بيرنگ هستند C6H12  هگزن  -1و   C6H14  هگزان -8

 الف( روشي براي تشخيص اين دو مايع پيشنهادكنيد

 آلکن و سیر نشده است با برم واکنش داده و درنتیجه ظرف دارای آن بی رنگ خواهد شد یک هگزن چون -1 .استفاده از برم 

 ب( جاي خالي را در واكنش زير پر كنيد

C6H12(l) + H2(g) 
Ni(s)
→    C6H14(l) 

100 kg1 ناخالص kg 159 g Cu2S 

1 mol Cu2S 

1000 g 1 mol Cu2S 

1 mol Cu 

5/63 g Cu 

85 Kgخالص 

1000 g 

2 mol Cu 1 kg 

57/271  Kg Cu 

54/190  Kg Cu 
100 




