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 .معادله ی واکنش زیرراموازنه کنید-1

C4H10 +  O2   CO2 + H2O 

 .نام ترکیب های یونی زیررابنویسید-2
FeCl3 -  Na3PO4 

 .فرمول شیمیایی ترکیب های یونی زیررابنویسید-3
 منیزیم کلرید -سدیم پرگلرات

 .رابنویسیدSO3 ترکیب کوواالنسینام -4
 

 .رابنویسیددی نیتروژن تترایدید نسیترکیب کوواالفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنید کربنات  ویون N2H4مولکول ساختارلوویس -6
 

 .محلول هریک ازموادزیرچه خاصیتی دارد؟علت رابیان کنید-7
MgO – SO2 

رابه موادمعدنی تبدیل کرد؟معادله ی   CO2بااستفاده ازشیمی سبزجگونه می توان  -8
 .شیمیایی مربوطه رابنویسید

مصرف این  اگرم گلوکزمصرف می کندب454دن انسان درهرشبانه روزب-9
کربن دی ؟این مقدارکربن دی اکسیدتولیدمی شودمقدارگلوکزمطابق واکنش زیر چندگرم 

 چندسانتی مترمکعب حجم دارد؟  STPدر  اکسید
 + C6H12O6(aq) + 6O2(g)  →  6CO2(g) + 6H2O(l)انرژی 
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 .معادله ی واکنش زیرراموازنه کنید-1

Cu +  AgNO3  Cu(NO3)2 +  Ag 

 .نام ترکیب های یونی زیررابنویسید-2
CuBr2  -   FeSO4 

 .فرمول شیمیایی ترکیب های یونی زیررابنویسید-3
 نیترات(II)آهن-پتاسیم سولفید

 .رابنویسید SO2  ترکیب کوواالنسینام -4
 

 .رابنویسیدبورتری کلرید رکیب کوواالنسیتفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنیدسولفات ویون  OF2مولکول ساختارلوویس -6
 

 .محلول هریک ازموادزیرچه خاصیتی دارد؟علت رابیان کنید-7
Li2O  - CO2 

 سوخت سبزچیست؟-8
گرم گلوکزمصرف می کندبرای مصرف این 454بدن انسان درهرشبانه روز-9

  STPیربه چندگرم اکسیژن نیازدارد؟این مقداراکسیژن در مقدارگلوکزمطابق واکنش ز
 چندسانتی مترمکعب حجم دارد؟

 + C6H12O6(aq) + 6O2(g)  →  6CO2(g) + 6H2O(l)انرژی 
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 .معادله ی واکنش زیرراموازنه کنید-1

NaClO3   NaCl +  O2 

 .نام ترکیب های یونی زیررابنویسید-2
ZnI2 – MgSO4 

 .فرمول شیمیایی ترکیب های یونی زیررابنویسید-3
 سدیم کلرات -باریم نیتریت

 .رابنویسید N2O3  ترکیب کوواالنسینام -4
 

 .رابنویسیدگوگرددی کلرید ترکیب کوواالنسیفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنید  نیترات ویون HCNمولکول ساختارلوویس -6
 

 .خاصیتی دارد؟علت رابیان کنید محلول هریک ازموادزیرچه-7
CaO – P2O3 

 .دگرشکل یاآلوتروپ راباذکریک مثال تعریف کنید-8
اکسیدخالص بامقدارکافی فلزسدیم (III)گرم آهن  0.8مطابق واکنش زیرازواکنش -9

 چندگرم سدیم اکسیدبه دست می آید؟
6 Na(s)   +   Fe2O3(s)   → 3 Na2O(s)   +   2 Fe(s) 
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 .معادله ی واکنش زیرراموازنه کنید-1
CaCO3 +  FePO4  Ca3(PO4)2 + Fe2(CO3)3 

 .نام ترکیب های یونی زیررابنویسید-2
MnCl2 – CrCO3 

 .فرمول شیمیایی ترکیب های یونی زیررابنویسید-3
 کلسیم فسفات -سولفید(III)آهن

 .سیدرابنویNO2  ترکیب کوواالنسینام -4
 

 .رابنویسیدسیلیسیم تتراکلرید ترکیب کوواالنسیفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنیدآمونیوم  ویون  N2Cl4مولکول ساختارلوویس -6
 

 .محلول هریک ازموادزیرچه خاصیتی دارد؟علت رابیان کنید-7
Na2O – SO3 

 پالستیک های سبزچه تفاوتی باپالستیک های معمولی دارند؟-8
گرم گلوکزمصرف می کندبا مصرف این 454رشبانه روزبدن انسان دره-9

  STPمقدارگلوکزمطابق واکنش زیر چندگرم بخارآب تولیدمی شود؟این مقداربخارآب در 
 چندسانتی مترمکعب حجم دارد؟

 + C6H12O6(aq) + 6O2(g)  →  6CO2(g) + 6H2O(l)انرژی 
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 .وازنه کنیدمعادله ی واکنش زیررام-1

NH4NO3 + Na3PO4  (NH4)3PO4 +  NaNO3 

 .نام ترکیب های یونی زیررابنویسید-2
K3P – FePO4 

 .فرمول شیمیایی ترکیب های یونی زیررابنویسید-3
 آلومینیوم نیترید -سولفید(I)مس

 .رابنویسیدNF3 ترکیب کوواالنسینام -4
 

 .رابنویسید  کربن تترابرمید ترکیب کوواالنسیفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنید سولفیتویون   SI2 مولکولساختارلوویس -6
 

 .محلول هریک ازموادزیرچه خاصیتی دارد؟علت رابیان کنید-7
BaO – P2O5 

 .قانون اووگادرورابیان کنید-98
اکسیدخالص (III)گرم فلزسدیم بامقدارکافی آهن  0.46مطابق واکنش زیرازواکنش -9

 چندگرم آهن به دست می آید؟
6 Na(s)   +   Fe2O3(s)   → 3 Na2O(s)   +   2 Fe(s) 
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 .عادله ی واکنش زیرراموازنه کنیدم-1
FePO4 +  Na2SO4  Fe2(SO4)3 +  Na3PO4 

 .نام ترکیب های یونی زیررابنویسید-2
K3N – AlPO4 

 .یسیدفرمول شیمیایی ترکیب های یونی زیررابنو-3
 سولفیت(I)مس -لیتیم کربنات

 .رابنویسید N2O5  ترکیب کوواالنسینام -4
 

 .رابنویسیدهیدروژن سولفید ترکیب کوواالنسیفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنیدنیتریت  ویون  NF3مولکول ساختارلوویس -6
 

 .محلول هریک ازموادزیرچه خاصیتی دارد؟علت رابیان کنید-7
K2O – NO2 

 .راتعریف کنید STPشرایط -8
اکسیدخالص بامقدارکافی فلزسدیم (III)گرم آهن  0.8مطابق واکنش زیرازواکنش -9

 چندگرم آهن به دست می آید؟
6 Na(s)   +   Fe2O3(s)   → 3 Na2O(s)   +   2 Fe(s) 
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 .معادله ی واکنش زیرراموازنه کنید-1

 CaSO4 +  H3PO4 → Ca3(PO4)2 +  H2SO4 

 .نام ترکیب های یونی زیررابنویسید-2
AgNO3 – Fe2(SO4)3 

 .فرمول شیمیایی ترکیب های یونی زیررابنویسید-3
 پتاسیم نیترات -فسفید(III)منگنز

 .رابنویسید PCl5  ترکیب کوواالنسینام -4
 

 .زیررابنویسیدکربن دی اکسید ترکیب کوواالنسیفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنیدکلریت  ویون  SF2مولکول ساختارلوویس -6
 

 .محلول هریک ازموادزیرچه خاصیتی دارد؟علت رابیان کنید-7
MgO – SO2 

 .منظورازردپاچیست؟یک مثال بزنید-8
لیترگازآمونیاک چندلیترگازهیدروژن وچندلیترگازنیتروژن  0.75برای تهیه -9

 مطابق واکنش زیرموردنیازاست؟STPدرشرایط

N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) 
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 .معادله ی واکنش زیرراموازنه کنید-1
Na(s)   +   Fe2O3(s)   ----->   Na2O(s)   +    Fe 

 .نام ترکیب های یونی زیررابنویسید-2
KClO4 – Na2S 

 .فرمول شیمیایی ترکیب های یونی زیررابنویسید-3
 لریدآلومینیوم ک -منیزیم سولفات

 .رابنویسید   PCl3  ترکیب کوواالنسینام -4
 

 .رابنویسیددی نیتروژن پنتااکسید ترکیب کوواالنسیفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنیدهیپوکلریت ویون  CS2مولکول ساختارلوویس -6
 

 .محلول هریک ازموادزیرچه خاصیتی دارد؟علت رابیان کنید-7
Li2O  - CO2 

 .درگلخانه ای راتعریف کنیثا-8
اکسیدخالص (III)گرم فلزسدیم بامقدارکافی آهن  0.46مطابق واکنش زیرازواکنش -9

 چندگرم سدیم اکسید به دست می آید؟
6 Na(s)   +   Fe2O3(s)   → 3 Na2O(s)   +   2 Fe(s) 
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 .معادله ی واکنش زیرراموازنه کنید-1

NaN3(s)   ----->    Na(s)   +    N2(g) 

 .نام ترکیب های یونی زیررابنویسید-2
Ag2 CO3 – Mn2(SO4)3 

 .فرمول شیمیایی ترکیب های یونی زیررابنویسید-3
 نیترید(III)آهن -سدیم سولفات

 .رابنویسیدSiO 2   ترکیب کوواالنسینام -4
 

 .رابنویسیدنیتروژن تری یدید ترکیب کوواالنسیفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنید هیپوبرمیت ویون  NCl3 مولکولساختارلوویس -6
 

 .محلول هریک ازموادزیرچه خاصیتی دارد؟علت رابیان کنید-7
CaO – P2O3 

 علت اسیدی بودن باران چیست؟-8
درصورتی )تولیدمی شود؟ NOآمونیاک مطابق واکنش زیرچندلیترگاز  g 850ازواکنش -9

 (باشد 25Lکه حجم مولی گازدرشرایط آزمایش

4NH3(g) + 5O2(g) → 4NO(g) + 6H2O(g) 
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 .معادله ی واکنش زیرراموازنه کنید-1
CaC2 +  H2O  C2H2 + Ca(OH)2 

 
 .نام ترکیب های یونی زیررابنویسید-2

CuNO3 – Co2(SO4)3 

 .فرمول شیمیایی ترکیب های یونی زیررابنویسید-3
 یدید(III)آهن -پتاسیم فسفات

 .رابنویسید CO2 ترکیب کوواالنسینام -4
 

 .رابنویسیددی نیتروژن تترااکسید ترکیب کوواالنسیفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنیدبرمیت  ویون  PI3مولکول ساختارلوویس -6
 

 .محلول هریک ازموادزیرچه خاصیتی دارد؟علت رابیان کنید-7
Na2O – SO3 

 باران اسیدی چگونه تشکیل می شود؟-8
درشرایط  NOآمونیاک مطابق واکنش زیرچندلیترگاز  g 850ازواکنش -9

 استانداردتولیدمی شود؟
4NH3(g) + 5O2(g) → 4NO(g) + 6H2O(g) 
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 .معادله ی واکنش زیرراموازنه کنید-1

CH3NH2 +  O2   CO2 +  H2O +  N2 

 .رابنویسیدنام ترکیب های یونی زیر-2
FeBr2 – NiSO4 

 .فرمول شیمیایی ترکیب های یونی زیررابنویسید-3
 نیترات(III)آهن -لیتیم سولفات

 .رابنویسید P2O5  ترکیب کوواالنسینام -4
 

 .رابنویسیدکربن دی سولفید ترکیب کوواالنسیفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنید کربناتویون  SO2مولکول ساختارلوویس -6
 .یک ازموادزیرچه خاصیتی دارد؟علت رابیان کنیدمحلول هر-7

BaO – P2O5 
 .معادله واکنش اکسایش اهن رابنویسیدوموازنه کنید-8

اکسیدچندگرم کربن (III)گرم آهن32/4باتوجه به واکنش زیربامصرف شدن -9
 موردنیازاست؟ 

 

2Fe2O3(s) + 3C(s) → 4Fe(s) + 3CO2(g) 
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 .معادله ی واکنش زیرراموازنه کنید-1

NH4NO3  N2O +  H2O 

 .نام ترکیب های یونی زیررابنویسید-2
CaBr2 – ZnSO4 

 .فرمول شیمیایی ترکیب های یونی زیررابنویسید-3
 یدید(II)آهن -منیزیم فسفات

 
 .رابنویسید  P2O3  ترکیب کوواالنسینام -4

 
 .رابنویسیدسیلیسیم دی اکسید نسیترکیب کوواالفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنیدآمونیوم ویون  SO3مولکول ساختارلوویس -6
 .محلول هریک ازموادزیرچه خاصیتی دارد؟علت رابیان کنید-7

K2O – NO2 
 چراازآلومینیوم برای ساختن دروپنجره استفاده می شود؟-8

یترگازکربن دی اکسیدچندل(III)گرم آهن16/4باتوجه به واکنش زیربامصرف شدن -9
 تولیدمی شود؟STPاکسیددرشرایط

2Fe2O3(s) + 3C(s) → 4Fe(s) + 3CO2(g) 
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 .معادله ی واکنش زیرراموازنه کنید-1

N2H4 + N2O4 → N2 + H2O 
 .نام ترکیب های یونی زیررابنویسید-2

Fe(ClO4)2 -  LiClO2 
 

 .ترکیب های یونی زیررابنویسیدفرمول شیمیایی -3
 سولفیت(II)آهن -کلسیم کربنات

 .رابنویسیدN2Cl4 ترکیب کوواالنسینام -4
 

 .رابنویسید  سولفوردی کلرید   ترکیب کوواالنسیفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنیدسولفیت ویون  NH3مولکول ساختارلوویس -6
 

 .کنیدمحلول هریک ازموادزیرچه خاصیتی دارد؟علت رابیان -7
MgO – SO2 

 سنگ معدن آلومینیوم راچه می نامند؟موادتشکیل دهنده آن چیست؟-8
 مول آهن خالص موردنیازاست؟45/4باتوجه به واکنش زیرچندگرم کربن برای تولید-9

 
2Fe2O3(s) + 3C(s) → 4Fe(s) + 3CO2(g) 
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 .وازنه کنیدمعادله ی واکنش زیررام-1
NH3 + O2 → N2 + H2O 

 
 .نام ترکیب های یونی زیررابنویسید-2

Fe(ClO3)2 -  NaClO4 
 

 .فرمول شیمیایی ترکیب های یونی زیررابنویسید-3
 سدیم نیترات-باریم کلرید

 .رابنویسیدN2F4 ترکیب کوواالنسینام -4
 

 .رابنویسید گوگردتری اکسید  ترکیب کوواالنسیفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنیدنیترات ویون  H2Oمولکول ساختارلوویس -6
 

 .محلول هریک ازموادزیرچه خاصیتی دارد؟علت رابیان کنید-7
Li2O  - CO2 

 سنگ معدن اهن راچه می نامند؟موادتشکیل دهنده ان چیست؟-8
مول آهن خالص 45/4اکسیدبرای تولید(III)باتوجه به واکنش زیرچندگرم آهن-9

 موردنیازاست؟
2Fe2O3(s) + 3C(s) → 4Fe(s) + 3CO2(g) 
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 .معادله ی واکنش زیرراموازنه کنید-1

AlF3 + O2 → Al2O3 +F2 

 .نام ترکیب های یونی زیررابنویسید-2
Ba(ClO3)2 -  CuClO4 

 .فرمول شیمیایی ترکیب های یونی زیررابنویسید-3
 پتاسیم نیترات-کلسیم کلرید

 .رابنویسید PI5   ترکیب کوواالنسینام -4
 .رابنویسیدسیلیسیم تتراکلرید ترکیب کوواالنسیفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنیدکلریت ویون  CH2Oمولکول ساختارلوویس -6
 

 .محلول هریک ازموادزیرچه خاصیتی دارد؟علت رابیان کنید-7
CaO – P2O3 

 درجه سانتی گرادبرابرچنددرجه کلوین است؟37 -8
مول آهن 45/4باتوجه به واکنش زیرچندگرم گازکربن دی اکسیدازمصرف شدن-9

(III)اکسیدخالص تولیدمی شود؟ 
 

2Fe2O3(s) + 3C(s) → 4Fe(s) + 3CO2(g) 
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 .معادله ی واکنش زیرراموازنه کنید-1

Fe(s)+ O2(g)  → Fe2O3(s) 

 .نی زیررابنویسیدنام ترکیب های یو-2
Fe(BrO2)2 -  NaClO2 

 
 .فرمول شیمیایی ترکیب های یونی زیررابنویسید-3

 سولفید(II)آهن -کلسیم سولفات
 .رابنویسید  NI3  ترکیب کوواالنسینام -4
 .رابنویسیددی فسفرتری اکسید ترکیب کوواالنسیفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنید هیپوکلریت ویون HCNمولکول ساختارلوویس -6
 

 .محلول هریک ازموادزیرچه خاصیتی دارد؟علت رابیان کنید-7
Na2O – SO3 

 گازهلیم راازچه راه هایی می توان تهیه کرد؟کدام روش مقرون به صرفه تراست؟چرا؟-8
باتوجه به واکنش زیرچندلیترگازکربن دی اکسیددرشرایط استانداردازمصرف -9

 یدمی شود؟تولخالص اکسید(III)مول آهن 45/4شدن
2Fe2O3(s) + 3C(s) → 4Fe(s) + 3CO2(g) 
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 .معادله ی واکنش زیرراموازنه کنید-1

Fe2O3 + Na →Fe + Na2O 

 .نام ترکیب های یونی زیررابنویسید-2
MgSO3 -  CuCO3 

 .فرمول شیمیایی ترکیب های یونی زیررابنویسید-3
 منیزیم کلرید -اکسید(III)کروم

 .رابنویسید   BCl3   ترکیب کوواالنسینام -4
 

 .رابنویسیددی نیتروژن تترافلوئورید ترکیب کوواالنسیفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنید هیپوبرمیتویون  SiCl4مولکول ساختارلوویس -6
 

 .محلول هریک ازموادزیرچه خاصیتی دارد؟علت رابیان کنید-7
BaO – P2O5 

 .کنش سوختن ناقص متان رابنویسیدوموازنه کنیدمعادله وا-8
گرم گلوکزمصرف می کندبا مصرف این 544اگرشخصی درهرشبانه روز-9

مقدارگلوکزمطابق واکنش زیر چندگرم کربن دی اکسیدتولیدمی شود؟این مقدارکربن دی 
 چندسانتی مترمکعب حجم دارد؟  STPاکسید در 

 + C6H12O6(aq) + 6O2(g)  →  6CO2(g) + 6H2O(l)انرژی 
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 .معادله ی واکنش زیرراموازنه کنید-1
Al(s) + Cl2(g) → AlCl3(s) 

 .نام ترکیب های یونی زیررابنویسید-2
NH4NO3 -  CaCO3 

 .فرمول شیمیایی ترکیب های یونی زیررابنویسید-3
 سولفید(II)آهن -سدیم برمات

 .رابنویسید  CS2   نسیترکیب کوواالنام -4
 

 .رابنویسیدبورتری فلوئورید ترکیب کوواالنسیفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنید برمیت  ویون PCl3مولکول ساختارلوویس -6
 

 .محلول هریک ازموادزیرچه خاصیتی دارد؟علت رابیان کنید-7
K2O – NO2 

 درجه کلوین برابرچنددرحه سانتی گراداست؟444 -8
گرم گلوکزمصرف می کندبرای مصرف این 544رشبانه روزدره اگرشخصی-9

  STPمقدارگلوکزمطابق واکنش زیربه چندگرم اکسیژن نیازدارد؟این مقداراکسیژن در 
 چندسانتی مترمکعب حجم دارد؟

 + C6H12O6(aq) + 6O2(g)  →  6CO2(g) + 6H2O(l)انرژی 
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 .یرراموازنه کنیدمعادله ی واکنش ز-1

N2O5  →  NO2 + O2 
 .نام ترکیب های یونی زیررابنویسید-2

Mg(ClO3)2 -  CuCO3 
 .فرمول شیمیایی ترکیب های یونی زیررابنویسید-3

 منیزیم کلرید-فسغات(III)آهن
 .رابنویسید   CCl4    ترکیب کوواالنسینام -4

 
 .سیدرابنویفسفرپنتاکلرید ترکیب کوواالنسیفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنید کربنات ویون SiF4مولکول ساختارلوویس -6
 

 .محلول هریک ازموادزیرچه خاصیتی دارد؟علت رابیان کنید-7
MgO – SO2 

 دگرشکل یاآلوتروپ راباذکریک مثال تعریف کنید؟-8
اکسید چندتن آهن خالص تولید (III)تن آهن44در واکنش زیربه ازای مصرف شدن -9

  می شود ؟

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

                                        
 

Chemistryhome1.blog.ir 
 

 

 

 

 

19 

 .معادله ی واکنش زیرراموازنه کنید-1
KNO3 → K2O + N2 + O2 

 .نویسیدنام ترکیب های یونی زیرراب-2
Al2( SO3)3 -  Cu2 CO3 

 .فرمول شیمیایی ترکیب های یونی زیررابنویسید-3
 لیتیم کربنات -باریم فسفید

 .رابنویسید   BF3    ترکیب کوواالنسینام -4
 

 .رابنویسیددی فسفرتری اکسید ترکیب کوواالنسیفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنیدسولفات ویون  SCl2مولکول ساختارلوویس -6
 

 .محلول هریک ازموادزیرچه خاصیتی دارد؟علت رابیان کنید-7
Li2O  - CO2 

 پالستیک های سبزچه تفاوتی باپالستیک های معمولی دارند؟-8
گرم گلوکزمصرف می کندبا مصرف این 544بدن انسان درهرشبانه روز-9

  STPمقدارگلوکزمطابق واکنش زیر چندگرم بخارآب تولیدمی شود؟این مقداربخارآب در 
 چندسانتی مترمکعب حجم دارد؟

 + C6H12O6(aq) + 6O2(g)  →  6CO2(g) + 6H2O(l)انرژی 
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 .معادله ی واکنش زیرراموازنه کنید-1

C4H10 + O2 →CO2 + H2O 

 .نام ترکیب های یونی زیررابنویسید-2
CaBr2 – (NH4)3N 

 
 .زیررابنویسید فرمول شیمیایی ترکیب های یونی-3

 پتاسیم کربنات-سولفید(II)منگنز
 .رابنویسید     SCl2         ترکیب کوواالنسینام -4

 
 .رابنویسیددی نیتروژن پنتااکسید ترکیب کوواالنسیفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنید نیترات ویون NI3مولکول ساختارلوویس -6
 

 .ن کنیدمحلول هریک ازموادزیرچه خاصیتی دارد؟علت رابیا-7
CaO – P2O3 

 .قانون آووگادرورابیان کنید-8
اکسید چندتن آلومینیوم اکسید (III)تن آهن44در واکنش زیربه ازای مصرف شدن -9

  خالص تولید می شود ؟

Fe2O3(s) + 2Al(s) → 2Fe(l) + Al2 O3(g)                                                            
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 .معادله ی واکنش زیرراموازنه کنید-1
Fe2O3 + Al → Al2O3  + Fe 

 .نام ترکیب های یونی زیررابنویسید-2
CaCl2 – (NH4)3PO4 

 .فرمول شیمیایی ترکیب های یونی زیررابنویسید-3
 کلسیم نیترات-سدیم فلوئورید

 .رابنویسید  CBr4   ترکیب کوواالنسینام -4
 

 .رابنویسیدگوگردهگزافلوئورید ترکیب کوواالنسیفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنیدسولفیت ویون F4  N2مولکول ساختارلوویس -6
 

 .محلول هریک ازموادزیرچه خاصیتی دارد؟علت رابیان کنید-7
Na2O – SO3 

 .راتعریف کنیدSTPشرایط -8
چندتن آهن خالص تولید می  ومینیومتن آل27در واکنش زیربه ازای مصرف شدن -9

  ؟شود

Fe2O3(s) + 2Al(s) → 2Fe(l) + Al2 O3(g)                                                            
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 .معادله ی واکنش زیرراموازنه کنید-1

N2O5  → NO + O2 

 .ب های یونی زیررابنویسیدنام ترکی-2
CaF2 – (NH4)2SO4 

 
 .فرمول شیمیایی ترکیب های یونی زیررابنویسید-3

 منیزم سولفیت-آلومینیوم نیترات
 .رابنویسید     N2O4         ترکیب کوواالنسینام -4

 
 .رابنویسیدنیتروژن تری فلوئورید ترکیب کوواالنسیفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنیدسولفیت ویون  NH3مولکول ساختارلوویس -6
 

 .محلول هریک ازموادزیرچه خاصیتی دارد؟علت رابیان کنید-7
BaO – P2O5 

 .منظورازردپاچیست ؟یک مثال بزنید-8
گرم پتاسیم نیترات مطابق واکنش زیرتجزیه شودچندلیترگازاکسیژن 25/25اگر-9

 تولیدمی شود؟STPدر
4KNO3(s) → 2K2O(s) +2N2(g) +5O2(g) 
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 .معادله ی واکنش زیرراموازنه کنید-1
SiCl4 + Mg → Si + MgCl2 

 .نام ترکیب های یونی زیررابنویسید-2
CaI2 – (NH4)3P 

 
 .فرمول شیمیایی ترکیب های یونی زیررابنویسید-3

 آلومینیوم سولفات -باریم کلرید
 .رابنویسید       SiF4      ترکیب کوواالنسینام -4

 
 .رابنویسیدهیدروژن سولفید ترکیب کوواالنسیفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنید نیتریت ویون H2Sمولکول ساختارلوویس -6
 

 .محلول هریک ازموادزیرچه خاصیتی دارد؟علت رابیان کنید-7
K2O – NO2 

 .اثرگلخانه ای راتعریف کنید-8
ص چندتن آلومینیوم اکسید خال تن آلومینیوم27در واکنش زیربه ازای مصرف شدن -9

 Fe2O3(s) + 2Al(s) → 2Fe(l) + Al2 O3(g) تولید می شود؟ ؟
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 .معادله ی واکنش زیرراموازنه کنید-1

Ca3P2(s) + H2O(aq)  →  Ca(OH)2(aq) + PH3(g) 

 
 .نام ترکیب های یونی زیررابنویسید-2

MgI2 – Fe (ClO3)3 

 .فرمول شیمیایی ترکیب های یونی زیررابنویسید-3
 کلسیم فسفات -یدکلر(I)مس

 .رابنویسید     P2O5          ترکیب کوواالنسینام -4
 

 .رابنویسیدبورتری فلوئورید ترکیب کوواالنسیفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنیدکلریت  ویون  CO2مولکول ساختارلوویس -6
 

 .محلول هریک ازموادزیرچه خاصیتی دارد؟علت رابیان کنید-7
MgO – SO2 

 ن باران چیست؟علت اسیدی بود-8
گرم پتاسیم نیترات مطابق واکنش زیرتجزیه شودچندگرم پتاسیم 25/25اگر-9

 شود؟اکسیدتولیدمی 
 

4KNO3(s) → 2K2O(s) +2N2(g) +5O2(g) 
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 .معادله ی واکنش زیرراموازنه کنید-1
NH3 + O2  → NO + H2O 

 
 .نام ترکیب های یونی زیررابنویسید-2

MgF2 – Fe (NO3)3 

 .فرمول شیمیایی ترکیب های یونی زیررابنویسید-3
 لیتیم کربنات -کلرید(III)آهن

 .رابنویسید      SiCl4   ترکیب کوواالنسینام -4
 

 .رابنویسیددی نیتروژن تری اکسید ترکیب کوواالنسیفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنید هیپوکلریت ویون  COمولکول ساختارلوویس -6
 

 .زموادزیرچه خاصیتی دارد؟علت رابیان کنیدمحلول هریک ا-7
Li2O  - CO2 

 .باران اسیدی چگونه تولیدمی شود؟-8
گرم پتاسیم نیترات مطابق واکنش زیرتجزیه شودچندلیترگازنیتروژن 25/25اگر-9

 تولیدمی شود؟STPدر
4KNO3(s) → 2K2O(s) +2N2(g) +5O2(g) 
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 .معادله ی واکنش زیرراموازنه کنید-1

C2H6(g) +O2(g)  →  CO2(g) + H2O(l) 

 .نام ترکیب های یونی زیررابنویسید-2
MgF2 – Fe (ClO4)3 

 .فرمول شیمیایی ترکیب های یونی زیررابنویسید-3
 روی کلرید -اکسید(II)آهن

 .رابنویسید    NCl3          ترکیب کوواالنسینام -4
 

 .رابنویسیدسولفوردی فلوئورید ترکیب کوواالنسیفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنیدهیپوبرمیت  ویون  SI2مولکول ساختارلوویس -6
 

 .محلول هریک ازموادزیرچه خاصیتی دارد؟علت رابیان کنید-7
CaO – P2O3 

 .معادله واکنش اکسایش اهن رابنویسیدوموازنه کنید-8
، مول آلومینیم سولفات چندلیترفرآورده گازی چندگرم آلومینیوم اکسید 5/4ازتجزیه -9

 به دست می آید؟
Al2(SO4)3(s) → Al2O3(s) +3 SO3(g) 
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 .معادله ی واکنش زیرراموازنه کنید-1
C3H5N3O9  →  CO2 + H2O +N2 + O2 

 
 .نام ترکیب های یونی زیررابنویسید-2

BaI2 – Al (ClO3)3 

 .فرمول شیمیایی ترکیب های یونی زیررابنویسید-3
 یزیم نیتراتمن-آلومینیوم نیترید

 .رابنویسید       P2O3     ترکیب کوواالنسینام -4
 

 .رابنویسیدنیتروژن پنتاکلرید ترکیب کوواالنسیفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنید برمیتویون SiO2مولکول  ساختارلوویس -6
 

 .محلول هریک ازموادزیرچه خاصیتی دارد؟علت رابیان کنید-7
Na2O – SO3 

 ای ساختن دروپنجره استفاده می شود؟چراازآلومینیوم بر-8
مول آلومینیم سولفات چندلیترفرآورده گازی درشرایطی که حجم مولی 5/4ازتجزیه -9

 ؟لیتراست ، به دست می آید26گازهابرابر
Al2(SO4)3(s) → Al2O3(s) +3 SO3(g) 
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 .معادله ی واکنش زیرراموازنه کنید-1
SO2 + O2 → SO3 

 .ررابنویسیدنام ترکیب های یونی زی-2
Al(NO3)3 – Mn2O3 

 .فرمول شیمیایی ترکیب های یونی زیررابنویسید-3
 روی فلوئورید -فسفات(III)آهن

 .رابنویسید  SCl4          ترکیب کوواالنسینام -4
 

 .رابنویسیدفسفرپنتایدید ترکیب کوواالنسیفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنیدکلرات ویون CH2O مولکول ساختارلوویس -6
 

 .محلول هریک ازموادزیرچه خاصیتی دارد؟علت رابیان کنید-7
BaO – P2O5 

 .معادله ی شیمیایی مربوطه رابنویسید اوزون تروپوسفری چگونه تولید می شود؟-8

گرم گلوکزمصرف می کندبا مصرف این 724بدن انسان درهرشبانه روز-9
؟این مقدارکربن دی مقدارگلوکزمطابق واکنش زیر چندگرم کربن دی اکسیدتولیدمی شود

 چندسانتی مترمکعب حجم دارد؟  STPاکسید در 
 

 + C6H12O6(aq) + 6O2(g)  →  6CO2(g) + 6H2O(l)انرژی 
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 .معادله ی واکنش زیرراموازنه کنید-1
C2H5OH + O2 → CO2 + H2O 

 .نام ترکیب های یونی زیررابنویسید-2
KNO3 – Fe2O3 

 .های یونی زیررابنویسید فرمول شیمیایی ترکیب-3
 لیتیم پرکلرات-سدیم نیتریت

 .رابنویسید     SF2        ترکیب کوواالنسینام -4
 

 .رابنویسیدنیتروژن تری یدید ترکیب کوواالنسیفرمول شیمیایی -5
 

 .رارسم کنیدآمونیوم  ویون   SiCl4مولکول ساختارلوویس -6
 

 .ابیان کنیدمحلول هریک ازموادزیرچه خاصیتی دارد؟علت ر-7
K2O – NO2 

 سنگ معدن آلومینیوم راچه می نامند؟موادتشکیل دهنده ان چیست؟-8
گرم گلوکزمصرف می کندبرای مصرف این 724درهرشبانه روز اگرشخصی-9

  STPمقدارگلوکزمطابق واکنش زیربه چندگرم اکسیژن نیازدارد؟این مقداراکسیژن در 
 چندسانتی مترمکعب حجم دارد؟

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

Chemistryhome1.blog.ir 
 

 


