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 % :                                      59اکسید(III)تن آهن03مطابق واکنش زیربه ازای مصرف شدن (1

                                                      2Fe2O3(s) + 3C(s) → 4Fe(s) + 3CO2(g)    به مصرف می رسد؟%59چندتن کربن(الف

g,Lدردمای واکنش برابر  CO2چگالی گاز)چندلیترگازکربن دی اکسیدتولیدمی شود؟(ب
 (است11/1-

  :                                                       %03بابازدهمطابق واکنش زیر%52تن گلوکز5/2ازتخمیر (2

 C6H12O6(aq) → 2C2H5OH(aq) +2CO2(g)                                                   خت سبزتولیدمی شود؟چندتن سو(الف

g.Lدردمای واکنش برابر  CO2چگالی گاز)چندلیترگازکربن دی اکسیدتولیدمی شود؟( ب
 (است11/1-

 :                                      کلریدتشکیل می شود(II)آهنHCl g52/59بامقدارکافی %95آهن g59ازواکنش (0

           Fe(s) + 2HCl(aq) → FeCl2(aq) + H2(g)                 بازده درصدی واکنش چقدراست؟ (الف

 آزادمی شود؟STPچندلیترگازهیدروژن درشرایط ( ب

 % :03بازده  با%59اکسید(III)تن آهن03مطابق واکنش زیربه ازای مصرف شدن (5

 Fe2O3(s) + 3CO(s) → 2Fe(s) + 3CO2(g)                                     چندتن آهن خالص تولید می شود ؟      (الف

g.Lبرابر COچگالی گاز)؟چندلیترگازکربن مونوکسیدبه مصرف می رسد(ب
 (است129/1-

 : % 53سیداک(III)تن آهن53به ازای مصرف شدن %03بازده  در واکنش زیربا(5

                                                                                چندتن آهن خالص تولید می شود ؟(الف

 مصرف می شود؟%53چندتن آلومینیم(ب

Fe2O3(s) + 2Al(s) → 2Fe(l) + Al2 O3(g)                                                                                                    

 

 



شیمی یازدهم تجربی وریاضی/درصدخلوص وبازده درصدی واکنش های تمرین  

 Chemistryhom1.blog.ir          2صفحه     

 

 :کیلوگرم فسفریک اسیدبامقدارکافی کلسیم فسفات 2درواکنش زیر برای تهیه(6

 الزم است؟                         %03چندگرم محلول سولفوریک اسیدباخلوص(الف

 م کلسیم سولفات تولیدشودبازده درصدی واکنش راحساب کنید؟ گر1063اگر(ب

Ca3(PO4)2(s) +3 H2SO4(aq) →3 CaSO4(s) +2 H3PO4(aq)                                              

 %:53کلرید(V)گرم فسفر5/51درواکنش زیربه ازای مصرف شدن(5

                                                         P4O10(s) + 6PCl5(s) →10 POCl3(s) الزم است؟%93اکسید(V)چندگرم فسفر( الف

 تشکیل می شود؟%03چندگرم فرآورده با بازده درصد( ب

  :                                      باتوجه به واکنش زیر(0

    درصدالزم است؟55لیترگازچندگرم منگنزدی اکسیدباخلوص  15 /2برای تهیه(الف

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

g.Lچگالی گازکلر)تشکیل شودبازده درصدی واکنش چقدراست؟ MnCl2گرم  95/05 اگردراین واکنش(ب
 (است 15/2-

                                              :     درصدباشد03بازده درصدی واکنش زیربرابر درصورتی که(5

 گرم اتانول چندگرم دی اتیل اتربه دست می آید؟2/5ازواکنش(الف

2CH3CH2OH → CH3CH2OCH2CH3  +  H2O 

 ؟مصرف می شود %29چندگرم اتانولگرم  دی اتیل اتربدست آید30/5اگر(ب
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 : بانیتریک اسیدکافی%03گرم سدیم هیدروژن کربنات 1/2ازواکنش(13

 NaHCO3(aq) + HNO3 (aq) → NaNO3(aq) + H2CO3(aq)                      چندگرم سدیم نیترات تشکیل می شود؟  ( الف

 باشدچندگرم  کربنیک اسید تشکیل می شود؟            %99اگربازده درصدواکنش(ب

 : دازواکنش منگنزدی اکسیدباهیدروکلریک اسی STPلیترگازکلردرشرایط00/0برای تهیه (11

g.Lدرصدجرمی باچگالی 5/15چندمیلی لیترمحلول(الف
  مصرف می شود؟ 15/1 1-

 MnO2(s) + 4HCl(aq) → MnCl2(aq) + Cl2(g) + 2H2O(l)                     درصدتشکیل می شود؟MnCl2 09چندگرم (ب

 : درصددرواکنش بامقدارکافی محلول هیدروکلریک اسید03گرم فلزمنیزیم باخلوص6(12

g.Lچگالی گازبرابر) چندلیترگازهیدروژن آزادمی کند؟(الف
 (است 30/3 1-

 ؟باشدچندگرم منیزیم کلریدتشکیل می شود%55واکنشی اگربازده درصد(ب

Mg(s) + 2HCl(aq) → MgCl2(aq) + H2(g) 

 STPیط لیترگازاکسیژن درشرا52/5درصدتجزیه شود93درصدخالص اگربراثرگرمابه میزان 03چندگرم پتاسیم کلرات(لفا(10
 آزادمی شود؟

 تشکیل می شود؟%93بابازدهچندگرم پتاسیم کلرید(ب

2KClO3(s) →2 KCl +3 O2(g) 

 : %53بابازدهی %55گرم لیتیم پراکسید563وای سفینه های فضایی به ازای مصرفهدرتصفیه (15

          آزادمی شود؟STPچندلیترگازاکسیژن درشرایط  (الف

 تشکیل شودبازده درصدی چقدراست؟گرم لیتیم کربنات 55291اگر(ب

2Li2O2(aq) + 2CO2(g)       →          2Li2CO3(aq) + O2(g) 
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 :درجه تجزیه شود 533درصددردمای باالتراز53درصدبراثرگرمابه میزان03گرم پتاسیم نیترات25/25اگر(15

g.L   چگالی گازاکسیژن)چندلیترگازاکسیژن آزادمی شود؟(الف
 (است  1525/1-

 باشدچندگرم گازنیتروژن به دست می آید؟%59واکنشی اگربازده درصد(ب

4KNO3(s) → 2K2O(s) +2N2(g) +5O2(g) 

  : آید می به دستSTPدرشرایط لیترگاز512/5هیدروکلریک اسیدمقدارg0/50ازواکنش منگنزدی اکسیدکافی با (16

 MnO2(s) + 4HCl(aq) → MnCl2(aq) + Cl2(g) +2 H2O(l)                            بازده درصدی واکنش راحساب کنید؟(الف

 بدست می آید؟MnCl2منگزدی اکسیدچندگرم g509ازواکنش (ب

 NaN3 53%                                              :2NaN3(s) →3 N2(g) +2 Na(s)گرم  5/6ازتجزیه(15

g.Lچندلیترگاز نیتروژن باچگالی (الف 
 آزادمی شود؟%03وبازده درصدی 29/1 1-

 چندگرم سدیم تشکیل می شود؟(ب

 : بامقدارکافی هیدروفلوئوریک اسید% 53گرم قلع 22/51ازواکنش(10

 .باشد%59فلوئوریدمی توان به دست آورد؟درصورتی که بازده درصدواکنش(II)چندگرم قلع(الف

gL چندلیترگازهیدروژن به دست می آیددرصورتی که چگالی گازهیدروژن برابر(ب
 .باشد35/3 1-

Sn(s) +2 HF(aq) → SnF2(aq) + H2(g) 

 درصدباشد53گرم سیلیسیم تتراکلریدبامقدارکافی فلزمنیزم برابربا09اگربازده درصدی واکنش (15

 SiCl4(s) + 2Mg(s) →2 MgCl2(s) + Si(s)                               چندگرم سیلیسیم به دست می آید؟(الف

 کیل می شود؟چندمول منیزیم کلریدتش(ب
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 لیتراست ، به دست26لیترفرآورده گازی درشرایطی که حجم مولی گازهابرابر2/01مول آلومینیم سولفات5/3درتجزیه  (23

 Al2(SO4)3(s) → Al2O3(s) +3 SO3(g)                                                                .آید می 

 بازده درصدی واکنش کدام است؟(الف

 چندگرم فرآورده جامدبه دست می آید؟(ب

 درصدباشد ،03مول لیتیم نیتریدمصرف شودوبازده درصدی واکنش 9/3اگردرواکنش زیر(21

             Li3N(s) +3 H2O(l) →3 LiOH(aq) + NH3(aq)                                   تشکیل می شود؟LiOHچندگرم  (الف

 تشکیل می شود؟NH3چندگرم (ب

می درآب تشکیل  میلی گرم ترکیب نامحلول2/500موالرباریم کلریدباسولفوریک اسید5/3میلی لیترمحلول13درواکنش  (22
 شودبازده درصدی این واکنش چقدراست؟

BaCl2(aq) + H2SO4(aq) → BaSO4(s) + 2HCl(aq) 

 : درصدبراثرگرماتجزیه شود03گرم کلسیم کربنات باخلوص 5/05اگر(20

gLزکربن دی اکسیدباچگالی چندلیترگا(الف
       CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)                                    آزادمی شود؟ 155/1-

 درصدباشدچندگرم کلسیم اکسیدتشکیل می شود؟93اگربازده درصدی واکنش(ب

 :     درصدانجام پذیرد 03اگرواکنش زیربابازدهی (25

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

 آزادمی شود ؟ میلی لیترگازSTP 056موالرنیتریک اسیددرشرایط1/3محلولچندلیتربا (الف 

g.Lباچگالی NOگرم مس بامقدارکافی نیتریک اسیدچندلیترگاز 05ازواکنش (ب
 آزادمی شود؟12/1-
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                       :     باشد % 09درصورتی که بازده درصدی واکنش زیر(29

      با مقداراضافی بخارآب به وجودمی آید؟% 03زغال سنگ Kg5چندکیلوگرم متان ازواکنش (الف

           2C(s)  +  2H2O(g)       →       CH4(g)  +   CO2(g)                       تشکیل می شود؟STP درشرایط  CO2چندلیترگاز(ب

 .  نیازاست N2لیترگاز50هوابهفرض کنیدبرای پرشدن یک کیسه ی (25  

                                                  2NaN3(s)        →             2Na(s) +  3N2(g) 

 نیازدارد؟NaN3(s) 5/55%دستگاه مولدگازبه چندگرم  N2برای تولیداین مقدارگاز(الف

g.Lدردمای واکنش به طورتقریبیN2چگالی گاز) 
 .(است1515/3-

 درصدباشدچندگرم سدیم بدست می آید؟53اگربازده درصدی واکنش(ب

   .آهن مذاب تولیدمی شود(واکنش ترمیت)اکسید (III)درواکنش آلومینیم باآهن(25

Fe2O3(s)+2Al(s)  →  Al2O3(s)+2Fe(l) 

درصدالزم است تابامقدارکافی 53هن چندگرم آلومینیم بادرصدخلوصآگرم 953حساب کنیدبرای تولید(الف
 اکسیدواکنش دهد؟(III)ازآهن

 گرم آهن خالص چندگرم آلومینیم الزم است؟2033درصدباشدبرای تولید09اگربازده درصدی واکنش(ب

     .گلوکزمصرف می کندg555بدن انسان درهرشبانه روزبه طورمتوسط(20

                    C6H12O6(aq) + 6O2(g)        →            6CO2(g) + 6H2O(l) 

 درشرایط استانداردبه چندلیترگازاکسیژن برای اکسایش گلوکزنیازدارد؟ دراین مدت هرانسان به طورمتوسط(الف

g.Lاگرچگالی گازکربن دی اکسید(ب
 مصرف می شود؟%59لیترگازکربن دی اکسیدچندگرم گلوکز235باشدبرای تولید150/1-
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 :مطابق واکنش زیر%93بابازدهسولفات  (II)گرم فلز آلومینیم بامحلول مس0/13ازواکنش  -25

                                                    2Al(s) + 3CuSO4(aq) → 3Cu(s) + Al2(SO4)3(aq)چندگرم فلزمس آزادمی شود؟(الف

     

 سولفات رابرحسب یون مس حساب کنید؟(II)درصدخلوص مس(ب

 


