فصل اول

واو به واو شیمی یازدهم
عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت میشوند؟
 -52در واکنش  2تن آهن ) (IIاکسید و مقدار کافی فلز مس ،چند تن آهن تولید میشود؟
)CuO(s) + Fe(s



)FeO(s) + Cu(s

 -52در واکنش  5/50تن آهن ) (IIاکسید و مقدار کافی فلز سدیم ،چند تن آهن تولید میشود؟


)Na2O(s) + Fe(s

)FeO(s) + 2Na(s

 -52چند تن آهن ) (IIاکسید برای تولید یک تن آهن از واکنش آهن ) (IIاکسید و فلز مس لازم است؟
)CuO(s) + Fe(s



)FeO(s) + Cu(s

 -52در هر واکنش  5/0تن عنصر فعال با آهن ) (IIاکسید واکنش داده است .در هر مورد مقدار آهن تولید شده را
حساب کنید.
)CuO(s) + Fe(s
)Na2O(s) + Fe(s
)CO2 (g) + 2Fe(s





)FeO(s) + Cu(s
)FeO(s) + 2Na(s

)2FeO(s) + C(s

 در کدام واکنش مقدار آهن بیشتری از مقدار ثابت عنصر فعال تولید میشود؟
 -52از واکنش مقدار ثابتی آهن ) (IIاکسید با کدام عنصر زیر مقدار آهن بیشتری تولید میشود؟
)CuO(s) + Fe(s
)Na2O(s) + Fe(s
)CO2 (g) + 2Fe(s






)FeO(s) + Cu(s
)FeO(s) + 2Na(s

)2FeO(s) + C(s

 از واکنش مقدار ثابتی آهن ) (IIاکسید با کدام عنصر زیر مقدار آهن بیشتری تولید میشود؟
 -03از واکنش  2تن آهن اکسید در هر واکنش زیر چه مقدار آهن تولید میشود؟
)3CO2 (s) + 4Fe(s



)CO2 (g) + 2Fe(s

)2Fe2O3(s) + 3C(s



)2FeO(s) + C(s

 از واکنش مقدار ثابتی از کدام آهن اکسید ،مقدار آهن بیشتری تولید میشود؟
 -03در هر واکنش یک تن واکنش دهنده به نسبت لازم با هم واکنش دادهاند .ابتدا مقدار هر واکنش دهنده را حساب
کرده ،در هر واکنش چند تن آهن تولید میشود؟
)CuO(s) + Fe(s
)Na2O(s) + Fe(s
)CO2 (g) + 2Fe(s





)FeO(s) + Cu(s
)FeO(s) + 2Na(s

)2FeO(s) + C(s

 در کدام واکنش مقدار آهن بیشتری از جرم یکسان واکنشدهنده تولید میشود؟

فصل اول

واو به واو شیمی یازدهم
دنیای واقعی واکنشها
 -05در  71گرم سنگ معدن روی  4گرم روی وجود دارد .درصد خلوص روی را حساب کنید
 -00چند گرم نیکل در  70گرم سنگ معدن نیکل با خلوص  30درصد وجود دارد؟
 -03در چند گرم سنگ معدن آهن با خلوص  05درصد 15 ،گرم آهن وجود دارد؟
 -02در  9گرم سنگ معدن مس مقدار  5گرم ناخالصی وجود دارد .درصد خلوص مس را حساب کنید.

 -02در یک نمونه منیزیم 0 ،گرم منیزیم و  7گرم ناخالصی وجود دارد .درصد خلوص منیزیم را حساب کنید.
 -02در  72گرم سنگ آهن با خلوص  00درصد ،چند گرم آهن و چند گرم ناخالصی وجود دارد؟
 -02درصد خلوص اکسیدهای آهن  2و  3را نسبت به آهن خالص حساب کنید.
 70 -02گرم سنگ معدن با خلوص  10درصد با چه مقدار ناخالصی مخلوط شود تا درصد خلوص آن به  15برسد؟
 -33اگر  0گرم سنگ آهن با خلوص  55درصد و  1گرم سنگ آهن با خلوص  05درصد مخلوط شده باشد ،درصد
خلوص نمونۀ جدید را حساب کنید.
 1 -33گرم سدیم هیدروکسید با خلوص  90درصد با چند گرم سدیم هیدروکسید  95درصد مخلوط شود تا درصد
خلوص نمونۀ جدید برابر  94باشد؟
 -35برای سوزاندن  0لیتر متان نیاز به چند لیتر هوا است؟ ( 27درصد هوا اکسیژن است).
)CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(g

 0/0 -30گرم سدیم ناخالص با آب واکنش داده و در شرایط  2 STPلیتر گاز تولید شده است .درصد خلوص سدیم
را حساب کنید.

)2Na(s) + 2H2O(l)  2NaOH(aq) +H2(g

 -33در واکنش زیر  725گرم آهن ) (IIIاکسید با  0گرم کربن واکنش داده است .درصد خلوص سنگ آهن را
حساب کنید.

)3CO2 (s) + 4Fe(s



)2Fe2O3(s) + 3C(s

 -32در شرایط  STPاز سوختن  0/5گرم کربن مقدار  0لیتر گاز تولید شده است .درصد خلوص کربن چقدر بوده
)C(s) + O2(g)  CO2(g

است؟

 -32از واکنش  72/8گرم آهن با خلوص  85درصد و هیدروکلریک اسید در شرایطی که چگالی گاز هیدروژن 5/7
 g/Lاست چند لیتر گاز تولید میشود؟

)Fe(s) + 2HCl(aq)  FeCl2 (aq) + H2 (g

 -32از واکنش  7/0تن آهن ) (IIIاکسید  %00و مقدار کافی کربن  245کیلوگرم آهن بدست آمده است .بازده درصدی
واکنش چقدر بوده است؟

)3CO2 (s) + 4Fe(s



)2Fe2O3(s) + 3C(s

 -32واکنش آهن و هیدروکلریک اسید دارای بازده برابر  95درصد است .از واکنش  4گرم آهن خالص با هیدروکلریک
اسید در شرایط  STPچقدر گاز تولید میشود؟

)Fe(s) + 2HCl(aq)  FeCl2 (aq) + H2 (g

