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دکتر رضا بابایی-دکتر پارسا فراهانی

از هر ماده چقدر (استوکیومتری واکنش!):
به بخشی از دانش شیمی که به ارتباط کمّی (عددی) میان مواد واکنشدهنده و فرآورده در هر واکنش میپردازد،
استوکیومتری واکنش میگویند و شیمیدانان در آزمایشگاه و صنعت با کمک آن ،مشخص میکنند که برای تولید
مقدار معینی از یک فرآورده به چه مقدار از هر واکنشدهنده نیاز است .در واقع با استفاده از مقدار مصرف یا تولید شدۀ
یک ماده در واکنش ،میتوانیم مقدار مصرف یا تولید شدۀ همۀ مواد دیگر موجود در واکنش را محاسبه کنیم .برای این
محاسبات به روش زیر عمل میکنیم:
 )1نوشتن واکنش شیمیایی به صورت معادلۀ نمادی
 )2موازنۀ واکنش شیمیایی
 )3استفاده از تناسبهای

mol

ضریب استوکیومتری

:

معادلۀ شیمیایی موازنه شده ،به دو صورت خوانده میشود؛ برای نمونه» 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g) « :
اوالَ میتوانیم بگوییم دو مولکول هیدروژن با یک مولکول اکسیژن واکنش میدهد و دو مولکول آب تولید میکند.
دوماً میتوانیم بگوییم دو مول هیدروژن با یک مول اکسیژن واکنش میدهد و دو مول آب تولید میکند.
در همین واکنش اگر به مقدار دو برابر هیدروژن یعنی  4مول هیدروژن وارد ظرف کنیم ،به مقدار  2برابر اکسیژن یعنی
دو مول اکسیژن نیاز است و مقدار آب تولید شده نیز دو برابر و  4مول خواهد شد.
پس مواد همواره به نسبت ضریب استوکیومتری خود در واکنش تولید یا مصرف میشوند ،که این ضرایب استوکیومتری
همانطور که گفته شد ،میتوانند مول خوانده شوند و از آنها در تناسب مولی استفاده کنیم:
حجم گاز
تعداد ذره
mol
=
( =
)  V(Lموالر )
حجم مولی گازها
NA
L
همان مول

همان مول

همان مول

mol
(
)  V(Lموالر )
تعداد ذره
حجم گاز )(L
=
= L
حجم مولی گازها ضریب
  N Aضریب
ضریب

گازها

محلولها
1

)(V

=

جرم )(g

جرم مولی

= مول()n

همان مول
جرم )(g
=
جرم مولی  ضریب

mol
=
ضریب
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 )1بدن انسان در هر شبانهروز بهطور میانگین  450گرم گلوکز مصرف میکند .برای مصرف این مقدار گلوکز به چند لیتر
اکسیژن در شرایط  STPنیاز است؟ )( (O = 16, C = 12, H = 1: g /molصفحۀ  85شیمی دهم)
)C6H12O6(aq) + O2(g) → CO2(g) + H2O(l

224 )1
336 )2
504 )3
672 )4

 )2در واکنش تهیۀ آمونیاک ،در شرایط ( )STPبرای تهیۀ  6/8گرم آمونیاک به ترتیب به چند مول گاز هیدروژن و چند
لیتر گاز نیتروژن نیاز است؟ )( (N = 14, H = 1 : g /molصفحۀ  87شیمی دهم)

)N2(g) + H2(g) → NH3(g

4/48 – 1/2 )1
8/96 – 1/2 )2
4/48 – 0/6 )3
8/96 – 0/6 )4


 )3سیلیسیم کاربید ( )SiCاز واکنش( :معادله موازنه شود ، SiO2 (s) + C(s) ⎯⎯→ SiC(s) + CO(g) ).تولید میشود.
به ازای تولید هر کیلوگرم از این ماده ،چند لیتر گاز آالینده (در شرایط  )STPتولید میشود؟
)(Si = 28, C = 12 : g /mol

(تجربی  98داخل کشور نظام جدید)

560 )1
1120 )2
1680 )3
2240 )4
 )4با توجه به واکنش زیر ،از مصرف هر مول بوراکسید ،چند لیتر گاز در شرایط  ،STPتولید میشود؟
(ریاضی  98خارج از کشور نظام جدید)
33/6 )1


(معادله موازنه شودB2O3 (s) + Cl2 (g) ⎯⎯→ BCl3 (l) + O2 (g) ).

39/2 )2
44/8 )3
67/2 )4
2
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 )5درختان با جذب ) ، CO2(gمیتوانند آن را به قند گلوکز (  ) C6H12O6تبدیل کنند .اگر یک درخت ،ساالنه  66کیلوگرم
گاز ) CO2(gجذب کند ،چند کیلوگرم از این قند در آن ساخته میشود؟ (ریاضی  98داخل کشور نظام جدید)
(معادله موازنه شود CO2(g) + H2O(l) → C6H12O6 (aq) + O2(g) .؛ ) O = 16, C = 12, H = 1 : g /mol
45 )1
25 )2
18 )3
21 )4
 12/5 )6گرم کلسیم کربنات خالص با چند میلیلیتر محلول هیدروکلریکاسید  0/2موالر واکنش میدهد؟ (صفحۀ  85شیمی یازدهم)
)(Ca = 40, O = 16, C = 12 : g /mol

)CaCO3(s) + HCl(aq) → CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O(l

312/5 )1
625 )2
1250 )3
2500 )4
 )7اگر  300میلیلیتر محلول هیدروکلریکاسید با مقدار کافی آلومینیوم واکنش دهد و  4/2لیتر گاز هیدروژن در شرایط STP
تولید شود ،موالریته هیدروکلریکاسید اولیه چند مول بر لیتر بوده است؟ )(Cl = 35/5, Al = 27, H = 1: g /mol
)Al(s) + HCl(aq) → AlCl3(aq) + H2(g

(صفحۀ  42شیمی دوازدهم)
0/75 )1
1/25 )2
1/875 )3
3/75 )4

 250 )8میلیلیتر محلول که دارای  0/04مول هیدروکلریکاسید است ،با چند گرم روی به طور کامل واکنش میدهد؟
)(Zn = 65 g /mol
)Zn (s) + HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g

(صفحۀ  42شیمی دوازدهم)
0/325 )1
0/65 )2
1/3 )3
2/6 )4
3
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 50 )9میلیلیتر محلول که دارای  0/02مول نقره نیترات است با چند گرم  ، MgCl2واکنش کامل میدهد؟ (از انحاللپذیری
رسوب صرفنظر و معادله موازنه شود) N = 14, Mg = 24, Cl = 35/5, Ag = 107 : g /mol .
(تجربی  98داخل کشور نظام جدید)

)AgNO3 (aq) + MgCl2(s) → AgCl(s) + Mg(NO3 )2(aq

0/95 )1
0/85 )2
0/74 )3
0/64 )4
 )10از تجزیۀ  25/2گرم جوش شیرین (سدیم هیدروژن کربنات) طبق واکنش زیر ،به ترتیب چند مول گاز و چند گرم گاز
به دست میآید؟ )(Na = 23, O = 16, C = 12, H = 1: g /mol
)2NaHCO3(s) → Na2O(s) + H2O(g) + 2CO2(g

15/9 – 0/3 )1
9/3 – 0/3 )2
15/9 – 0/45 )3
9/3 – 0/45 )4
 )11از تجزیۀ  0/4مول پتاسیم نیترات ،به ترتیب چند گرم گاز و چند لیتر گاز بهدست میآید؟ (حجم مولی گازها را 30
لیتر در نظر بگیرید) )(K = 39, O = 16, N = 14 : g /mol

)4KNO3(s) → 2K2O(s) + 2N2(g) + 5O2(g

21 – 21/6 )1
21 – 42 )2
15 – 21/6 )3
15 – 42 )4
 )12از سوختن ناقص  2/4گرم اتان در شرایط  STPچند میلیلیتر گاز تولید میشود؟ )(C = 12, H = 1 : g /mol

C2H6 + O2 → CO + H2O

(صفحۀ  89شیمی دهم)
1792 )1
3584 )2
8960 )3
896 )4
4
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 )13از اکسایش  178گرم چربی ذخیره شده در کوهان شتر با فرمول بستۀ  C57H110O6به چند لیتر هوا در شرایطی
که حجم مولی گازها  20لیتر میباشد ،نیاز است؟ ( ) O = 16, C = 12, H = 1 : g /mol
C57H110O6 + O2 → CO2 + H2O

326 )1
1630 )2
652 )3
3260 )4
 )14اگر برای سوختن  0/05مول از یک آلکان  28لیتر هوا الزم باشد ،در فرمول مولکولی این آلکان چند هیدروژن وجود
دارد؟ (شرایط را  STPدرنظر بگیرید)(C = 12, H = 1 : g /mol) .

Cn H2n +2 + O2 → CO2 + H2O

3 )1
4 )2
6 )3
8 )4
 )15طی واکنش بیهوازی تخمیر گلوکز مقدار  14/4لیتر گاز در شرایطی که حجم مولی گازها  24لیتر است ،آزاد شده
است .مقدار گلوکز مصرفشده در واکنش دارای چند مولکول است؟
)C6H12O6 (aq) → C2H5OH(aq) + CO2(g

(صفحۀ  23شیمی یازدهم)
1/806 1023 )1
1/806 1022 )2
3/612 1023 )3
3/612 1022 )4

 )16از واکنش کامل  0/2مول کلسیم کلرید با مقدار کافی سدیم فسفات ،محلول سدیم کلرید و رسوب کلسیم فسفات بهدست
میآید .در محلول نمک خوراکی حاصل ،شمار یونها چه مضربی از  NAاست؟ (سنجش جامع )98
)Na3PO4 (aq) + CaCl2(aq) → NaCl(aq) + Ca3 (PO4 )2(s

0/2NA )1
0/4NA )2
0/6NA )3
0/8NA )4
5
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 )17اگر نمونهای از آهن ()IIIاکسید به جرم  0/8گرم با مقدار کافی کربن مونوکسید واکنش دهیم ،طی این واکنش در گاز
حاصل چند اتم اکسیژن وجود دارد؟ (صفحۀ  25شیمی دهم)
)(Fe = 56, O = 16 : g /mol

)Fe2O3 (s) + 3CO(g) → 2Fe(s) + 3CO2(g

1/806 1022 )1
9/03 1021 )2
6/02 1021 )3
2/408 1022 )4

 )18از تخمیر بیهوازی  xگرم گلوکز ،مقداری اتانول دارای  1/4448 1024اتم هیدروژن بهدست میآید .حجم گاز کربندیاکسید
تولید شده در این واکنش در شرایط  STPچند لیتر است؟
)C6H12O6 (aq) → C2H5OH(aq) + CO2(g

8/96 )1
4/48 )2
17/92 )3
10/752 )4
 27/6 )19گرم از یک فلز قلیایی با  6/72لیتر گاز اکسیژن در شرایط  STPبهطور کامل واکنش داده است .جرم مولی این
)X(s) + O2(g) → X2O(s

فلز چقدر است؟
7 )1
23 )2
39 )3
85 )4

 )20اگر  20میلیلیتر محلول  0/3موالر کلرید فلز  ،Mبتواند با  30میلیلیتر محلول  0/6موالر نقره نیترات واکنش کامل
دهد ،کاتیون تشکیلدهندۀ این کلرید ،کدام است؟
M + )1
M2+ )2

M3+ )3
M4+ )4
6
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 )21اگر محلول کلرید یک فلز که دارای  2/7گرم از این نمک است با مقدار کافی محلول نقره نیترات 5/74 ،گرم نقره کلرید
تشکیل دهد ،نسبت جرم مولی این فلز به ظرفیت آن ،چقدر است؟ )(Cl = 35/5, Ag = 108 : g /mol

)MCln (aq) + AgNO3 (aq) → AgCl(s) + M(NO3 )n (aq

67/5 )1
54 )2
46 )3
32 )4

 )22اگر محلول سولفات یک فلز از گروه یک که دارای  7/1گرم از این نمک است ،با مقدار کافی محلول باریم نیترات11/65 ،
گرم رسوب تشکیل دهد ،جرم مولی این فلز چقدر است؟ )(Ba = 137, S = 32, O = 16 : g /mol

)X2SO4(aq) + Ba(NO3 )2(aq) → BaSO4(s) + 2XNO3 (aq

23 )1
39 )2
85 )3
94 )4
 5/7 )23گرم از یک فلز با  9/03 1022مولکول فلوئور واکنش داده است .نسبت جرم مولی ترکیب حاصل به ظرفیت فلز
کدام است؟ )(F = 19 g /mol

X + F2 → XFn

9/5 )1
19 )2
38 )3
76 )4
 27 )24گرم آلومینیوم را در مقداری هیدروکلریکاسید وارد میکنیم ،بعد از انجام واکنش  21/6گرم آلومینیوم باقی میماند.
اگر در شرایط واکنش حجم مولی گازها  30لیتر باشد ،چند لیتر گاز تولید شده است؟ )(Al = 27 g /mol
)2Al(s) + 6HCl(aq) → 2AlCl3(aq) + 3H2(g

45 )1
36 )2
18 )3
9 )4
7
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 m )25گرم آهن را در  250میلیلیتر محلول هیدروکلریکاسید وارد میکنیم ،همۀ آهن با اسید واکنش میدهد و غلظت اولیه
به اندازۀ  0/4مول بر لیتر کم میشود m .به تقریب چقدر است؟ )(Fe = 56 g /mol
)Fe(s) + HCl(aq) → FeCl2(aq) + H2(g

(صفحۀ  26شیمی یازدهم)
0/7 )1
1/4 )2
2/8 )3
5/6 )4

 4/8 )26گرم سود را در مقداری آب مقطر حل میکنیم و سپس حجم محلول را به  100میلیلیتر میرسانیم 25 .میلیلیتر از
این محلول با چند مول آهن()IIIکلرید واکنش میدهد؟ )(Na = 23, O = 16, H = 1: g /mol

(صفحۀ  19شیمی یازدهم)

)FeCl3(aq) + NaOH(aq) → Fe(OH)3(s) + NaCl(aq

0/01 )1
0/02 )2
0/03 )3
0/04 )4
 )27با توجه به جرمی که ترازو نشان میدهد ،اگر زنگ آهن تشکیل شده فقط  Fe2O3باشد ،چند گرم زنگ آهن تشکیل
شده است؟ (بخشی از میخ سالم باقی مانده است) (صفحۀ  61شیمی دهم) )(Fe = 56, O = 16 : g /mol
)4Fe(s) + 3O2(g) → 2Fe2O3(s

/1 )1
0/2 )2
0/14 )3
0/28 )4

8
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موازنه:
همۀ واکنشهای شیمیایی از قانون پایستگی جرم پیروی میکنند ،به شرط اینکه موازنه باشند.

الگوریتم موازنه:
برای شروع موازنه ،اغلب به مادهای که بیشترین تنوع عنصری و بیشترین تعداد اتم را دارد ،ضریب یک میدهیم .سپس با عنصری
که در هر سمت واکنش ،فقط در یک ماده آمده باشد ،موازنه را انجام میدهیم.

توجه:
 .1اگر ضریب کسری به وجود آمد ،بالفاصله آن را از بین ببرید ،فقط حواستان باشد برای موازنۀ موادی که ضرایب آنها هنوز تعیین
نشده است ،ضریبی قرار ندهید و ضریب تعیین نشده یک نیست .حواست باشه اگر تعیین نشده یک نیست.
 .2ضرایب در واکنش موازنه شده باید کوچکترین عدد طبیعی ممکن باشند ،یعنی کسری نباشند و تا حد امکان ساده شده باشند.
 .3حق تغییر زیروندها را ندارید.

 )1ضریب استوکیومتری کدام ماده ،پس از موازنۀ معادلۀ واکنش زیر بیشتر است؟ (ریاضی خارج از کشور  98نظام جدید)
)CaSiO3 (s) + HF(aq) → CaF2(aq) + SiF4 (g) + H2O(l

H2O )1

HF )3

CaSiO3 )2

CaF2 )4

 )2صحنۀ مولکولی زیر نشانگر یک واکنش شیمیایی بین عناصر  ) ( Aو  ) ( Bاست:
کدام گزینه موازنۀ درست واکنش را نمایش میدهد؟
1
1
A2 + B2 → AB )1
2
2
A2 + B2 → 2AB )2

A + B → AB )3

4A2 + 4B2 → 8AB )4

9
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 )3نسبت شمارمولهای آب به شمار مولهای اکسیژن در معادلۀ واکنش سوختن زیر ،پس از موازنه ،کدام است؟
)PH3 (g) + O2(g) → P4O10(s) + H2O(g

(ریاضی  97داخل کشور)
3
)1
4

3
)2
5

1
)3
2

2
)4
5

 )4مجموع ضریبهای استوکیومتری مواد در معادلۀ واکنش ، Na2O2(s) + H2O(l) → NaOH(aq) + O2(g) :پس
از موازنه کدام است؟ (ریاضی  98نظام جدید)
8 )1

9 )2

11 )4

10 )3

 )5مجموع ضریبهای استوکیومتری فرآوردهها در معادلۀ واکنش ، C2H5NH2 + O2 → CO2 + H2O + N2 :پس
از موازنه کدام است؟ (تجربی  97داخل کشور)
23 )1

)6

24 )2

مجموع ضرایب (ب) از (آ) بیشتر است .درست □

12 )4

15 )3

(تجربی  98نظام جدید)
نادرست □
)( TiCl4 (l) + LiH(s) → Ti(s) + LiCl(s) + H2(gآ
)( PCl5 (s) + H2O(l) → HCl(g) + H3PO4(aqب

 )7در واکنش زیر مجموع ضرایب مولکولهای موجود در واکنش  ....................است.
K2CO3 + Br2 → KBrO3 + KBr + CO2
12 )4
15 )3
9 )2
6 )1

 )8در واکنش زیر مجموع ضریب فرآوردهها  ....................است.
6 )1

3 )2

NaCl + SO2 + O2 + H2O → Na2SO4 + HCl

8 )5

4 )3
10
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دکتر رضا بابایی-دکتر پارسا فراهانی

 )9در واکنش  KI + KIO3 + HCl → KCl + I2 + H2Oپس از موازنه ضریب  I2برابر با  ................است.

 )10در واکنش  S2Cl2 + NH3 → S4N4 + S8 + NH4Clمجموع ضرایب مواد موجود در واکنش  ..............است.

 )11در واکنش فرضی و موازنه شدۀ  ، 4A → bB + 2Cگرم جرم یک مول  Aبرابر  102گرم و جرم یک مول  Bو  Cبه
ترتیب برابر  46و  135گرم باشد ،ضریب  bکدام است؟
1 )1

2 )2

 )12واکنش زیر را موازنه کنید.

4 )4

3 )3

)Cu(s) + HNO3 (aq) → Cu(NO3 )2(aq) + NO2(g) + H2O(l

 )13با توجه به واکنشهای زیر ،پس از موازنۀ معادلۀ آنها ،تفاوت مجموع ضریبهای استوکیومتری مواد در آنها ،کدام است؟
(ریاضی خارج از کشور )98
)H2S(g) + O2 (g) → SO2 (g) + H2O(g
)NH3 (g) + O2 (g) → NO(g) + H2O(g

3 )1

5 )2

10 )4

8 )3

11
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دکتر رضا بابایی-دکتر پارسا فراهانی

 )1از واکنش چند گرم آهن ()IIاکسید با مقدار کافی کربن 3 ،لیتر گاز با چگالی  1/1گرم بر لیتر تولید میشود؟
)(Fe = 56, O = 16, C = 12 : g /mol

)FeO(s) + C(s) → Fe(s) + CO2(g

2/7 )1
5/4 )2
10/8 )3
21/6 )4
 )2از تجزیۀ  400میلیلیتر محلول  0/6موالر هیدروژن پراکسید 3 ،لیتر گاز اکسیژن تولید شده است .چگالی گاز اکسیژن
حاصل ،چند گرم بر لیتر است؟ )(O = 16, H = 1 : g /mol

)H2O2(aq) → H2O(l) + O2(g

1/28 )1
2/56 )2
0/78 )3
1/56 )4
 )3شکل زیر نمای ذرهای از یک واکنش را نشان میدهد .در صورت واکنش  250میلیلیتر از محلول  0/2موالر اسید
موردنظر ،با مقدار کافی از جوش شیرین ،چند لیتر گاز با چگالی  1/1گرم بر لیتر باشد ،تولید میشود؟
)(Na = 23, O = 16, C = 12, H = 1: g /mol

0/5 )1
1 )2
2 )3
4 )4

 )4چگالی گاز نیتروژن در شرایط  STPچند  g/Lاست؟ )(N = 14 g /mol

1/25 )1
2/5 )2
0/625 )3
1/5 )4
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دکتر رضا بابایی-دکتر پارسا فراهانی

 )5در شرایطی که چگالی گاز هیدروژن  0/08 g / Lاست ،حجم مولی گازها چند لیتر است؟ )(H = 1 g /mol

0/04 )1
25 )2
12/5 )3
50 )4
 )6در شرایطی که چگالی گاز اکسیژن  1/6 g / Lاست ،چگالی گاز پروپین (  ) C3H4چند  g/Lاست؟
)(O = 16, C = 12, H = 1: g /mol

1 )1
2 )2
3 )3
4 )4

 )7اگر چگالی یک آلکن در شرایط  STPبرابر  1/25گرم بر لیتر باشد ،فرمول مولکولی این آلکن کدام است؟
)(C = 12, H = 1 : g /mol

C2H4 )1
C3 H6 )2
C4H8 )3
C5H10 )4

 )8اگر چگالی یک آلکن گازی در شرایط  STPبرابر  2/5گرم بر لیتر باشد ،برای سوختن کامل  0/1مول از آن چند لیتر
اکسیژن الزم است؟ )(O = 16, C = 12, H = 1: g /mol

CnH2n + O2 → CO2 + H2O

2/24 )1
4/48 )2
13/44 )3
26/88 )4
 )9مقدار  0/16گرم گاز اکسیژن با گاز نیتروژن درون موتور خودرو واکنش میدهد و گاز نیتروژن مونوکسید تولید میشود.
اگر دمای موتور خودرو  1092Cباشد ،حجم گاز تولید شده چند میلیلیتر است؟ (فشار گاز درون موتور خودرو را atm
 2درنظربگیرید)(O = 16, N = 14 : g /mol) .

)N2(g) + O2(g) → 2NO(g

448 )1
560 )2
896 )3
1120 )4
13
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ضریب

حجم مولی جدید را

به ازای یک مول

 )2اگر حجم مولی گازها را پرسید یا چگالی گاز دیگری را پرسید:

جرم مولی

 )1اگر شرایط  STPنبود و حجم مولی گازها داده نشد و بهجای آن
چگالی داده شد ،با استفاده از چگالی و حجم ،جرم را مییابیم و با جرم
مسئله را حل میکنیم.

حجم گاز
تیپ  :1حجم مولی گازها داده شده است یا گفته شده شرایط  STPاست 
حجم مولی ضریب

تیپ :2چگالی گاز داده شده است:

یا

جرم مولی
حجم مولی گازها

تیپ  :3دما یا فشار با  STPمتفاوت باشد  کافیست از رابطۀ

محاسبه کرده و با حجم مولی بهدست آمده ،مسئله را حل میکنیم.

STP

شرایط مسئلۀ ما

دکتر رضا بابایی-دکتر پارسا فراهانی
استوکیومتری فصل  2شیمی دهم – کنکور 1400

