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(فصل اول تمرین های دوره ای)  

گرم باریم سولفات به 11/2ازنمونه ای کودشیمیایی رابااستفاده ازیون باریم ، جداسازی کرده وg54/2یون سولفات موجوددر-1

 چنداست؟درصدخلوص کودشیمیایی برحسب یون سولفات .دست آمده است

    
               

          

           
 

       
  

         
 

      
  

       
  

          
   

درصد خلوص  
     

    
           

سولفات مطابق واکنش زیر ، چندگرم فلزمس آزادمی (II)درصدبامحلول مس09باخلوصگرم فلزآلومینیم 1/1ازواکنش -2

 شود؟

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

            
     

      
 

      

     
 

      

      
 

        

      
          

 .سیلیسیم عنصراصلی سازنده سلول های خورشیدی است که ازواکنش زیرتهیه می شود-3

             
      
                    

.واکنش پذیری کربن باسیلیسیم رامقایسه کنید(الف  

.چون سیلیسیم راازترکیبش خارج نموده است واکنش پذیری کربن ازسیلیسیم بیشتراست  

.درصدخلوص سیلیسیم راحساب کنید.گرم است9991/9گرم سیلیسیم حاصل 199مقدارناخالصی در(ب  

سیلیسیم خالص=9991/9-199=0000/00   

درصد خلوص  
       

   
             

.دوم جدول دوره ای رانشان می دهدنمودارزیرروندکلی تغییرواکنش پذیری عنصرهای دوره -5  

 

درحدودصفراست؟11چراواکنش پذیری عنصرهای گروه(الف  

.چون الیه ظرفیت آنهاازالکترون پراست  
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.روندتغییرواکنش پذیری راتوضیح دهید(ب  

.واکنش پذیری صفراست11افزایش می یابدودرگروه 11تاگروه 15واکنش پذیری کاهش وازگروه 15تاگروه 1ازگروه  

.نام گذاری کنید ازهیدروکربنهای زیررابه روش آیوپاک هریک-4  

 

اوکتان دی متیل 6،  3( ب                                     تترامتیل هپتان -6،  5،  3،  2(الف  

دی متیل هگزان -5،  2(ت                                                                  اتیل هپتان -3(پ  

تری متیل هپتان -4،  5،  2( ج                                                    دی متیل پنتان -5،  2( ث  

.باتوجه به واکنش های زیربه پرسش های مطرح شده پاسخ دهید-6  

 (1      TiCl4 + 2Mg → Ti + 2MgCl2                     

  (2 2Fe2O3 + 3Ti   →  4Fe + 3TiO2   

.ازآنهاراموازنه کنید هریک(الف  

 .رامشخص کنیدTiو   Fe , Mgترتیب واکنش پذیری عنصرهای (ب

Mg > Ti > Fe 

 (.درصورت انجام شدن واکنش راکامل وموازنه کنید)پیش بینی کنیدآیاواکنش زیردرشرایط مناسب انجام می شودچرا؟(پ

 .است Feبیشتراز  Mgانجام پذیراست چون واکنش پذیری 
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یکی ازکاربردهای آن استفاده دربدنه دوچرخه .تیتانیم فلزی محکم ، کم چگال ومقاوم دربرابرخوردگی است(ت

گرم فلزتیتانیم به دست آید ، بازده درصدی  01/1× 196،  کلرید (IV)گرم تیتانیم 45/3× 191اگردرکارخانه ای ازمصرف.است

 .واکنش راحساب کنید

TiCl4 + 2Mg → Ti + 2MgCl2 

                    
         

            
 

      

         
 

        

      
              

   
           

            
           

سرچشمه کرمان یکی ازبزرگترین مجتمع های صنعتی معدنی جهان به شمارمی رودوبزرگ ترین تولیدکننده مس معدن مس -1

 .برای تهیه مس خام ازسنگ معدن آن ، واکنش زیرانجام می شود.است 

Cu2S +  O2   → 2 Cu + SO2 

رصدی واکنش راحساب بازده د.مس خام تهیه می شودKg45/109حدود%14سولفیدباخلوص (II)مسKg599بامصرف( الف

 .کنید

                 
       

        
 

        

           
 

      

        
 

           

      

            

   
          

          
           

 چرااین واکنش روی محیط زیست تاثیرزیان باری دارد؟( ب

 .باآزادشدن گازگوگرددی اکسیددرهواباران اسیدی تشکیل می شود

 .دومایع بی رنگ هستند(C6H12)هگزن  -1و (C6H14)هگزان -1

 .روشی برای تشخیص این دومایع پیشنهادکنید(الف

 .هگزن است-1ماده ای که بابرم مایع واکنش داده وآن رابی رنگ کندماده ای که  هردوبرم مایع اضافه می کنیمبه 

 .جای خالی رادرواکنش زیرپرکنید(ب

                
     
               

 

 


