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 واکنشهای شیمیایی و استوکیومتری 
 -1نوع تغییرهای زیر را مشخص کنید:
پ) تبخیر
ب) هضم غذا
آ) ذوب شدن
ت) ترش شدن شیر ث) سوختن کاغذ ج) تنفس
 واکنش های شیمیایی و استوکیومتری 
 -2کدام معادله ،به عنوان یک معادله نمادی معرفی شده است؟
)1( 2Na(s) + 2H2 𝑂(𝑙) → 2NaOH(aq) + O2(g
2( Cu2 O + H2 → H2 O + 2Cu
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 تست
 -16سدیم کلرید ،سدیم کلرات و آب فراورده هیای واکینش گیاز کلیر بیا
محلوی غلیظ سدیم هیدروکسیید هسیتند ،نسیبت مجمیوع ییریب هیای
واکنش دهنده ها به مجموع یریب های فراورده ها در معادله موازنه شده
این واکنش کدام است؟
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∆
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3( 2KClO3 → 2KCl + 3𝑂2
)𝑠(4( Al(𝑠) + 𝑂2(𝑔) → 𝐴𝑙2 𝑂3

 -3عالمت → نشان می دهد واکنش گرماگیر است.
 موازنه کردن معادله یك واکنش شیمیایی 
 -4شکل زیر چه چیزی را نشان می دهد؟

 -5موازنه معادله واکنش )Fe2 O3(s) + H2(g) → Fe(s) + H2 O(g
را از ترکیب  ...............و عنصر  ...............آغاز می کنیم.
 -6موازنه معادله واکنش
)Ca(OH)2(aq) + H3 PO4(aq) → Ca3 (PO4 )2(s) + H2 O(l
را از ترکیب  ...............و عنصر  ...............آغاز میکنیم.
 -7یون های چند اتمی که در دو سوی معادله تغییر نکرده اند را می توان
به صورت یک گونه یا واحد شیمیایی جداگانه در نظر گرفت.
 -8رایج ترین شییوه بیرای موازنیه کیردن معادلیه هیای شییمیایی ،روش
 ...............است.
 -9به هنگام موازنه میی تیوان زیرونیدهای موجیود در فرمیوی شییمیایی
واکنش دهنده ها و فراورده ها را جا به جا کرد.
 -11معادله موازنه شده سوختن متان به صورت
1

1

) 4 CH4(g) + O2(g) → H2 O(g) + 2 CO2(gاست.
 -11معادله → ) CS2(l) + O2(gرا کامل و موازنه کنید.
 -12همه واکنش های شیمیایی از قانون پایستگی ماده پیروی می کنند.
 -13قانون پایستگی ماده با نظریه دالتون مغایرت دارد.
 -14مجمییوع یییریب هییای مییواد شییرکت کننییده در معادلییه واکیینش
)Ca(OH)2(aq) + H3 PO4(aq) → Ca3 (PO4 )2(s) + H2 O(l
پس از موازنه برابر  ...............است.
 -15معادله های زیر را موازنه کنید.
)( KNO3(s) → KNO2(s) + O2(gآ
)( C4 H11(g) + O2(g) → CO2(g) + H2 O(gب
)( H2 SO4(aq) + CaBr2(aq) → CaSO4(s) + HBr(aqپ
)(HCl(aq) + CaCO3(s) → CO2(g) + H2 O(l) + CaCl2(aqت

 تست
 -17در معادله واکنش زیر پس از موازنه ،نسبت یریب  𝑆 2−بیه  Sکیدام
است؟
2−
2−
−
)𝑙(𝑂 𝑆(𝑠) + 𝑂𝐻(𝑎𝑞) → 𝑆(𝑎𝑞) + 𝑆2 𝑂3(𝑎𝑞) + 𝐻2
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 -18در معادلیه واکیینش زیییر پییس از موازنییه نسییبت یییریب  𝑀𝑛2+بییه
 𝑀𝑛3+کدام است؟
2+
+
Mn3+
)𝑞𝑎(𝐻 (𝑎𝑞) + 𝐻2 𝑂(𝑙) → 𝑀𝑛𝑂2(𝑠) + 𝑀𝑛(𝑎𝑞) +
1
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 -19کدام یک واکنش سوختن به شمار نمی رود؟

3 )4

∆

)1( 4Na(s) + O2(𝑔) → 2Na2 O(s
)𝑔(2( 2H2(𝑔) + O2(𝑔) → 2H2 O
)𝑠(3( 4Al(𝑠) + 3𝑂2(𝑔) → 2𝐴𝑙2 𝑂3
)𝑔(𝑂 4( 2C4 𝐻11(𝑔) + 13𝑂2(𝑔) → 8𝐶𝑂2(𝑔) + 11𝐻2
 واکنش پلیمر شدن (بسپارش) 

 تست
 -21واکنش زیر نمونه ای از یک واکنش  ...............است که مجموعه ای از
واکنش های  ...............می باشد ،تولید  ...............از جمله پرکاربردترین ایین
واکنش ها در صنعت است.
 )1پلیمر شدن ،ترکیب ،پلی کلرواتیلن
 )2تراکمی ،تجزیه ،پلی اتیلن
 )3ترکیب ،تراکمی ،پلی کلرواتیلن
 )4پلیمر شدن ،ترکیب ،پلی اتیلن

 : Ba2+شناسایی (41
 :تجزیه گرمایی متانوی (34
 :تجزیه جوش شیرین (35
 :تجزیه آمونیوم دی کرومات (36
 :تجزیه سدیم آزید (37
 :تجزیه آلومینیم سولفات (38
 :تجزیه نیتروگلیسیرین (39

 واکنش تجزیه 

 تست
 -21فراورده های کدام واکنش نادرست است؟

∆

)1( CdCO3(s) → CdO(s) + CO2(g
∆

)𝑔(𝑂 2( (𝑁𝐻4 )2 𝐶𝑟2 𝑂7(𝑠) → Cr2 𝑂3(𝑠) + N2(g) + 4𝐻2
∆

)𝑔(3( CaCO3(s) → 2Ca(s) + 2CO2(g) + 𝑂2
∆

)4( 2NaNO3(s) → 2NaNO2(s) + O2(g

 تست
 -22از تجزیه گرمایی آلومینیم سولفات ،گاز  ...............و از تجزیه گرمیایی
متانوی گاز  ...............به دست می آید.
CO ، SO2 )2
H2 ، SO2 )1
H2 ، SO3 )4
CH4 ، SO3 )3
 تست
 -23در تعداد موی های برابر از مواد اولیه زیر ،کدام ییک در اریر حیرارت
تعداد موی گازی بیش تری تولید مینماید؟
Al2 (𝑆𝑂4 )3 )2
KClO3 )1
NaHCO3 )4
BaCl2 . 2𝐻2 𝑂 )3

یادداشت

 واکنش جابهجایی دوگانه 

 تست
 -24کدام واکنش داده شده انجام پذیر نمی باشد؟
)𝑞𝑎(𝐻𝑂𝐾1( 2K (s) + 2H2 𝑂(𝑙) → H2(g) + 2
)𝑞𝑎(2( Ba(𝑠) + 2H2 𝑂(𝑙) → H2(𝑔) + Ba(OH)2
)𝑞𝑎(3( Be(𝑠) + 2𝐻2 𝑂(𝑔) → 𝐻2(𝑔) + 𝐵𝑒(𝑂𝐻)2
)𝑠(𝑔𝐴4( Zn(𝑠) + 2𝐴𝑔𝑁𝑂3(𝑎𝑞) → 𝑍𝑛(𝑁𝑂3 )2(𝑎𝑞) + 2
 تست
 -25کدام واکنش ،از نوع جا به جایی دوگانه می باشد؟
 )1ارر محلوی  HClبر برخی فلزها
 )2واکنش فلزهای فعای با آب
 )3ارر نافلز بر محلوی نمک نافلز دیگر
 )4ارر یک اسید بر محلوی یک نمک
 تست
 -26واکنش پیشنهاد شده در گزینه  ...............بیه صیورتی کیه معادلیه آن
نوشته شده است انجام می گیرد و مجموع یریب های میولی میواد در آن
پس از موازنه برابر  ...............است.
12
C3 𝐻8(𝑔) + 𝑂2(𝑔) → CO2(g) + 𝐻2 𝑂(𝑙) )1
Fe(s) + Na 2 O(s) → Na (s) + Fe2 𝑂3(𝑠) )2
Na 2 𝑂(𝑠) + CO2(g) + 𝐻2 𝑂(𝑙) → NaHCO3(s) )3
HCl(aq) + Na2 𝐶𝑂3(𝑎𝑞) → NaCl(aq) + H2 𝑂(𝑙) + 𝐶𝑂2(𝑔) )4

11
8

7

 تست
 ............... -27برای شناسایی یون  ...............مناسب نیست.
 )2سدیم هیدروکسید 𝐹𝑒 3+ ،
 )1پتاسیم یدید 𝑃𝑏 2+ ،
 )3پتاسیم سولفات  )4 𝐵𝑎2+ ،پتاسیم نیترات 𝐴𝑔+ ،
واکنش های زیر را کامل کنید:

→ )28( Fe2 O3(s) + Na(s
→ )29( CS2(l) + O2(g
→ )31( P4(s) + O2(g
→ )31( K (s) + H2 O(l
→ )32( C6 H12 O6(aq) + O2(g
 : Pb2+شناسایی (33
 : Ag +شناسایی (41
 : Fe3+شناسایی (41
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