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1400مهر  -سوم هفته   -یازدهمتمرینات شیمی   

 

 راه حل کامل مسائل را بنویسید

میلی    1120درصد را با آب واکنش دادیم. بر اثر این واکنش   80)گروه دوم( با خلوص  Mگرم از فلز قلیایی خاکی  5مقدار  -1

 به دست آمد. جرم مولی فلز قلیایی خاکی چند است؟ STPلیتر گاز هیدروژن در شرایط 

𝑀(𝑠) + 2𝐻2𝑂(𝑙) ⟶ 𝑀(𝑂𝐻)2(𝑎𝑞) + 𝐻2(𝑔) 

1 )24  2 )40  3 )80  4 )137 

دهیم. اگر پس از واکنش جرم مواد موجود در گرم را در محلول اسید هیدروکلریک قرار می  224تیغه آهنی ناخالصی به جرم  -2

 (H=1,  Fe=56است.( ) %80گرم کمتر از جزم مواد اولیه باشد،درصد خلوص آهن چند است؟)بازده واکنش  1.6ظرف 

𝐹𝑒 + 2𝐻𝐶𝑙 ⟶ 𝐹𝑒𝐶𝑙2 + 𝐻2 

1 )50  2 )25  3 )75  4 )80 

کیلوگرم سیلیسیم   90گردد. با مصرف واکنش زیر تهیه میهای خورشیدی است که از  سیلیسیم عنصر اصلی سازنده سلول -3

 ,C=12آید. بازده درصدی واکنش چند است؟ )کیلوگرم سیلیسیم مایع به دست می 5.6حدود  %30اکسید با خلوص 

O=16, Si=28) )واکنش موازنه نشده است( . 

𝑆𝑖𝑂2(𝑠) + 𝐶(𝑠)
30000𝐶
→    𝑆𝑖(𝑙) + 𝐶𝑂(𝑔) 

1 )38.2  2 )40.83  3 )44.44  4 )58.82 

از این ماده را کروم تشکیل داده باشد، جرم مولی آن چند   %31.2اگر  یک ماده شیمیایی سه اتم کروم در ترکیب خود دارد. -4

 ( Cr=56است؟ )

1 )166.7  2 )250   3 )333.3  4 )500 

چند تن   %90تن آلومینیوم با خلوص  50استفاده شود، برای تولید  %80اگر برای تهیه آلومینیوم از واکنش زیر با بازده  -5

 ( )واکنش موازنه نشده است(O=16,  Al=27نیاز است؟ ) %95آلومینیوم با خلوص 

𝐴𝑙2𝑂3(𝑙) + 𝐶(𝑠) ⟶ 𝐴𝑙(𝑙) + 𝐶𝑂2(𝑔) 

1 )132.9  2 )124.6  3 )122.6  4 )111.8 

 شریفی  -موفق باشید
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