
 قالب محتواي نوشتاري(درسنامه)

 محتواي نوشتاري

 شیمی یازدهم :کتاب
 

 

 به نام خدا

 

 :تولید شده در استان 

 اول  :فصل

 اي دوره هاي تمرین :بخش

 اي دوره هاي تمرین :درس

  :نام طراح

 اي فصل اول دوره هاي تمرین :عنوان / موضوع
 سوال 

کرده  يجداساز م،یبار ونیرا با استفاده از  ییایمیکود ش يگرم  از نمونه ا 45/2سولفات موجود در  ونی
ولفات س ونیرا بر حسب  ییایمیسولفات به دست آمده است. درصد خلوص کود ش میگرم بار 18/2و 

 ) Ba = 127.3 ,   S= 32   ,   O = 16(            .دیحساب کن
 پاسخ:

𝑩𝑩𝑩𝑩𝟐𝟐+ +    𝑺𝑺𝑺𝑺𝟒𝟒
𝟐𝟐− →  𝑩𝑩𝑩𝑩𝑺𝑺𝑺𝑺𝟒𝟒 

 
 
 
 
 

 
 
 

1 

نش زیر، چند سولفات مطابق واک)II(درصد با محلول مس  90گرم فلز آلومینیم با خلوص 1/8از واکنش 
 ) Cu = 63.55  , Al =27(          آزاد میشود؟ گرم فلز مس

 
 پاسخ:

 

𝟗𝟗𝟗𝟗  درصد خلوص    =
𝒙𝒙
𝟖𝟖.𝟏𝟏

× 𝟏𝟏𝟗𝟗𝟗𝟗      →    𝒙𝒙 = 𝟕𝟕.𝟐𝟐𝟗𝟗 𝒈𝒈 𝑨𝑨𝑨𝑨 خالص 

 
 
 
 
 

 
 

2 

 .تهیه می شودسیلیسیم عنصر اصلی سازندة سلول هاي خورشیدي است که از واکنش زیر 

 
 .واکنش پذیري کربن را با سیلیسیم مقایسه کنید)الف

3 

𝒈𝒈 𝑺𝑺𝑺𝑺𝟒𝟒
𝟐𝟐−?  = 𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟖𝟖𝒈𝒈 𝑩𝑩𝑩𝑩𝑺𝑺𝑺𝑺𝟒𝟒 ×

𝟏𝟏𝒎𝒎𝒎𝒎𝑨𝑨 𝑩𝑩𝑩𝑩𝑺𝑺𝑺𝑺𝟒𝟒

𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟐𝟐𝒈𝒈 𝑩𝑩𝑩𝑩𝑺𝑺𝑺𝑺𝟒𝟒
×
𝟏𝟏𝒎𝒎𝒎𝒎𝑨𝑨 𝑺𝑺𝑺𝑺𝟒𝟒

𝟐𝟐−

𝟏𝟏𝒎𝒎𝒎𝒎𝑨𝑨 𝑩𝑩𝑩𝑩𝑺𝑺𝑺𝑺𝟒𝟒
×
𝟗𝟗𝟗𝟗𝒈𝒈 𝑺𝑺𝑺𝑺𝟒𝟒

𝟐𝟐−

𝟏𝟏𝒎𝒎𝒎𝒎𝑨𝑨 𝑺𝑺𝑺𝑺𝟒𝟒
𝟐𝟐− = 𝟗𝟗.𝟗𝟗𝟒𝟒𝒈𝒈 𝑺𝑺𝑺𝑺𝟒𝟒

𝟐𝟐− 

= درصد خلوص  سولفات  کود شیمیایی
𝟗𝟗.𝟗𝟗𝟒𝟒
𝟐𝟐.𝟒𝟒𝟒𝟒

× 𝟏𝟏𝟗𝟗𝟗𝟗
  

𝒈𝒈 𝑪𝑪𝑪𝑪?  = 𝟕𝟕.𝟐𝟐𝟗𝟗𝒈𝒈 𝑨𝑨𝑨𝑨 ×
𝟏𝟏 𝒎𝒎𝒎𝒎𝑨𝑨 𝑨𝑨𝑨𝑨
𝟐𝟐𝟕𝟕𝒈𝒈 𝑨𝑨𝑨𝑨

×
𝟐𝟐𝒎𝒎𝒎𝒎𝑨𝑨 𝑪𝑪𝑪𝑪
𝟐𝟐 𝒎𝒎𝒎𝒎𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨

×
𝟗𝟗𝟐𝟐.𝟒𝟒𝟒𝟒𝒈𝒈 𝑪𝑪𝑪𝑪
𝟏𝟏𝒎𝒎𝒎𝒎𝑨𝑨 𝑪𝑪𝑪𝑪

= 𝟐𝟐𝟒𝟒.𝟕𝟕𝟒𝟒𝒈𝒈 𝑪𝑪𝑪𝑪 



 قالب محتواي نوشتاري(درسنامه)

ین پاسخ: واکنش پذیري کربن بیش تر از سیلیسیم است.چون در یک واکنش خود به خودي جانش
 است. سیلیسیم شده

 
 

صد گرم است. در 0001/0کیالکترون عیدر صنا یمصرف میسیلیگرم س 100در  یب( مقدار ناخالص
 .دیخلوص آن را حساب کن

 
 Siخالص   ٩٩٫٩٩٩٩ = ٠٫٠٠٠١ – ١٠٠

 

𝑆𝑆𝑆𝑆 درصدخلوص =
٩٩.٩٩٩٩
١٠٠

× ١٠٠ = ٩٩.٩٩٩٩ %  
 

 .ی دهدنمودار زیر روند کلی تغییر واکنش پذیري عنصرهاي دورة دوم جدول دوره اي را نشان م

 
 در حدود صفر است؟ 18الف) چرا واکنش پذیري عنصرهاي گروه 

 چون عنصرهاي این گروه (گازهاي نجیب) الیه ظرفیت پر شده دارند 
 و تمایلی به شرکت در واکنش ندارند.

 .ب) روند تغییر واکنش پذیري را توضیح دهید
 .یابد در یک دوره از چپ به راست واکنش پذیري فلزات کم و واکنش پذیري نافلزات افزایش می
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 روش آیوپاك نام گذاري کنید.هر یک از هیدروکربن هاي زیر را به 
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 دي متیل اکتان-6و 3 متیل هپتانتترا -6و 4،3،2



 قالب محتواي نوشتاري(درسنامه)

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 .با توجه به واکنش هاي زیر به پرسش هاي مطرح شده پاسخ دهید

 
 

 .الف) هر یک از آنها را موازنه کنید
 پاسخ:

𝟏𝟏)𝑻𝑻𝑻𝑻𝑪𝑪𝑨𝑨𝟒𝟒+𝟐𝟐𝑴𝑴𝒈𝒈 →  𝑻𝑻𝑻𝑻+𝟐𝟐𝑴𝑴𝒈𝒈𝑪𝑪𝑨𝑨𝟐𝟐 

𝟐𝟐)    𝟐𝟐𝑭𝑭𝑭𝑭𝟐𝟐𝑺𝑺𝟐𝟐+𝟐𝟐𝑻𝑻𝑻𝑻  →  𝟒𝟒𝑭𝑭𝑭𝑭+𝟐𝟐𝑻𝑻𝑻𝑻𝑺𝑺𝟐𝟐 

 را مشخص کنید. Tiو    Fe  Mgب) ترتیب واکنش پذیري عنصرهاي
𝑴𝑴𝒈𝒈>𝑻𝑻𝑻𝑻>𝑭𝑭𝑭𝑭 

 

ا رم، آن انجام می شود؟ چرا؟ در صورت انجاپ) پیش بینی کنید آیا واکنش زیر در شرایط مناسب 
 .کامل و موازنه کنید

 
 .تانجام پذیر است. چون واکنش پذیري منیزیم(فلز قلیایی خاکی) از آهن بیشتر اس واکنش

𝟐𝟐𝑴𝑴𝒈𝒈+𝑭𝑭𝑭𝑭𝟐𝟐𝑺𝑺𝟐𝟐 → 𝟐𝟐𝑴𝑴𝒈𝒈𝑺𝑺+𝟐𝟐𝑭𝑭𝑭𝑭 
 
ت) تیتانیم فلزي محکم، با چگالی کم و مقاوم در برابر خوردگی است. یکی از کاربردهاي آن استفاده در 

3.54بدنه دوچرخه است. اگر در کارخانه اي از مصرف  ×  )کلریدIVگرم تیتانیم( 107
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 هپتاناتیل  -3
 دي متیل هگزان-4و 2   

 متیل هپتانتري - 5و  4،2 متیل پنتاندي -4و 2



 قالب محتواي نوشتاري(درسنامه)

 7.91 ×  گرم فلز تیتانیم به دست آید، بازده درصدي واکنش را حساب کنید.106
(Ti = 47.87  , Cl = 35.45) 

 
 

𝑻𝑻𝑻𝑻 مقدار نظري = 𝟐𝟐.𝟒𝟒𝟒𝟒 × 𝟏𝟏𝟗𝟗𝟕𝟕𝒈𝒈𝑻𝑻𝑻𝑻𝑪𝑪𝑨𝑨𝟒𝟒 ×
𝟏𝟏𝒎𝒎𝒎𝒎𝑨𝑨 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑪𝑪𝑨𝑨𝟒𝟒

𝟏𝟏𝟖𝟖𝟗𝟗.𝟗𝟗𝟕𝟕𝒈𝒈𝑻𝑻𝑻𝑻𝑪𝑪𝑨𝑨𝟒𝟒
×

𝟏𝟏𝒎𝒎𝒎𝒎𝑨𝑨 𝑻𝑻𝑻𝑻
𝟏𝟏𝒎𝒎𝒎𝒎𝑨𝑨 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑪𝑪𝑨𝑨𝟒𝟒

×
𝟒𝟒𝟕𝟕.𝟖𝟖𝟕𝟕𝒈𝒈 𝑻𝑻𝑻𝑻
𝟏𝟏𝒎𝒎𝒎𝒎𝑨𝑨 𝑻𝑻𝑻𝑻

= 8.93 × 𝟏𝟏𝟗𝟗𝟗𝟗𝒈𝒈 𝑻𝑻𝑻𝑻 
 

=  بازده درصدي
7.91 × 106

8.93 × 106 × 100 = 88.58 % 

ود و ربزرگ ترین مجتمع هاي صنعتی معدنی جهان به شمار می معدن مس سرچشمۀ کرمان، یکی از 
 .ی شودبزرگترین تولیدکنندةمس است. براي تهیۀ مس خام از سنگ معدن آن، واکنش زیر انجام م

 
𝑪𝑪𝑪𝑪𝟐𝟐𝑺𝑺+𝑺𝑺𝟐𝟐→𝟐𝟐𝑪𝑪𝑪𝑪+𝑺𝑺𝑺𝑺𝟐𝟐 

 

یه مس خام تهکیلوگرم  54/190درصد حدود  85) سولفید با خلوص Iمس ( Kg400الف) با مصرف 
 کنید.  شود. بازده درصدي واکنش را حسابمی 

)S=32  ,    Cu = 63.55(  
 

85درصد خلوص =
𝑥𝑥

400 × 100      →    𝑥𝑥 = 340 ��  Cu2Sخالص 

𝟐𝟐𝟒𝟒𝟗𝟗گرم است.  ×  340کیلوگرم معادل  𝟏𝟏𝟗𝟗𝟐𝟐

 

𝑪𝑪𝑪𝑪 مقدار نظري = 340 × 103𝑔𝑔 𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑆𝑆 × 𝟏𝟏𝒎𝒎𝒎𝒎𝑨𝑨 𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑆𝑆
𝟏𝟏59.1�𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑆𝑆

× 𝟐𝟐𝒎𝒎𝒎𝒎𝑨𝑨 𝐶𝐶𝐶𝐶
𝟏𝟏𝒎𝒎𝒎𝒎𝑨𝑨 𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑆𝑆

× 𝟗𝟗3.55� 𝐶𝐶𝐶𝐶
𝟏𝟏𝒎𝒎𝒎𝒎𝑨𝑨 𝐶𝐶𝐶𝐶

= 

𝟐𝟐𝟕𝟕1.61 × 𝟏𝟏𝟗𝟗𝟐𝟐𝒈𝒈 𝐶𝐶𝐶𝐶 

 

= بازده درصدي 𝟏𝟏𝟗𝟗𝟗𝟗.𝟒𝟒𝟒𝟒 𝑲𝑲𝒈𝒈
𝟐𝟐𝟕𝟕𝟏𝟏.𝟗𝟗𝟏𝟏 𝑲𝑲𝒈𝒈

× 𝟏𝟏𝟗𝟗𝟗𝟗 = 𝟕𝟕𝟗𝟗.𝟏𝟏𝟒𝟒 % 

 ب) چرا این واکنش روي محیط زیست تأثیر زیان باري دارد؟
 

𝑪𝑪𝑪𝑪𝟐𝟐𝑺𝑺+𝑺𝑺𝟐𝟐→𝟐𝟐𝑪𝑪𝑪𝑪+𝑺𝑺𝑺𝑺𝟐𝟐 
 

 

زیرا گاز 
2

SO3هوا، گاز گوگرد تري اکسید ( حاصل یک آالینده است و پس از واکنش با اکسیژنSO  (

تولید میکند  و با آب باران، باران اسیدي ایجاد نموده و این باران به محیط زیست از جمله موجودات 
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 قالب محتواي نوشتاري(درسنامه)

 .آبزي و زمین هاي کشاورزي و ساختمان ها آسیب می رساند

 ) دو مایع بی رنگ هستند.𝐶𝐶6𝐻𝐻12هگزن ( -1) و 𝐶𝐶6𝐻𝐻14هگزان (
 

 .تشخیص این دو مایع پیشنهاد کنیدروشی براي )الف
رم از مایع ب قرمز به هر دو ترکیب مایع، جداگانه  برم مایع اضافه می کنیم. هگزان واکنش نداده و رنگ

ده و یک هیدروکربن سیر نشده هگزن آلکن بو-1بین نمی رود چون یک هیدروکربن سیرشده است. اما 
 قرمز آن را از بین می برد. است و با برم مایع قرمز رنگ واکنش داده و رنگ

 
 جاي خالی را در واکنش زیر پر کنید.)ب

 
 
 
 
 

 پاسخ:
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                                              𝑵𝑵𝑻𝑻(𝒔𝒔) 

𝑪𝑪𝟗𝟗𝑯𝑯𝟏𝟏𝟐𝟐(𝑨𝑨)+...........→ 𝑪𝑪𝟗𝟗𝑯𝑯𝟏𝟏𝟐𝟐(𝑨𝑨) 

                                           𝑵𝑵𝑻𝑻(𝒔𝒔) 

𝑪𝑪𝟗𝟗𝑯𝑯𝟏𝟏𝟐𝟐(𝑨𝑨)+𝑯𝑯𝟐𝟐(𝑨𝑨)→ 𝑪𝑪𝟗𝟗𝑯𝑯𝟏𝟏𝟐𝟐(𝑨𝑨) 


