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مقدمه :
سپاس خدای متعال را که در سختی ها ما را تنها نگذاشته و به بندگان مخلص خود  ،توان دو چندان عنایت می کند .
پروردگارا قدر الطاف تو را می دانیم و با تالشی بیشتر از گذشته  ،سعی می کنیم تا منشأ تحوالتی مثبت باشیم .
سالهاست که اساتید عزیز ما در عرصه ی انتشار کتاب های کمک آموزشی و کنکوری  ،خدمت به جوانان ایران زمین را
سرلوحه ی کار خود قرار داده اند  .نشر و چاپ کتاب و جزوات همواره با مشکالت و سختی های فراوان مواجه بوده و
تنها اراده ای مستحکم و عزمی جزم  ،آن را امکان پذیر می سازد  .شما عزیزان لیاقت آن را دارید تا با صرف کمترین
زمان ممکن  ،بیشترین بهره را از مطالعه یک کتاب ببرید و در نتیجه باید کتابی کم نقص  ،پرمحتوا و جذاب را در کنار
خود ببینید .
در همین راستا جزواتی از شیمی ( دوم  ،سوم و چهارم دبیرستان ) تنظیم شده و تقدیم شما عزیزان می گردد  .جزوات
حاضر حاصل دو سال تالش بی وقفه است که هدف آن ارائه یک مجموعه ی کامل و بی نقص می باشد تا شما دانش
آموزان بتوانید به واسطه ی آن بهتری ن نتیجه را در کنکور کارشناسی کسب کنید .
از نکات قابل توجه در مورد این جزوات می توان به موارد زیر اشاره کرد :
 ) 1آموزش مفهومی مطالب درسی همراه با طبقه بندی های مناسب جهت یادگیری بهتر مطالب .
 ) 2شرح مطالب درسی با متنی ساده و روان تا شما دانش آموزان بتوانید به راحتی با آن ارتباط برقرار کنید .
 ) 3ارائه ی تست های تألیفی به همراه پاسخ های تشریحی .
 ) 4حل تست های مطرح شده در آزمون های سراسری و آزاد در پایان هر فصل .
در نگارش این اثر  ،تالش بر ارائه ی یک مجموعه ی کامل و بی نقص بوده است ؛ ولی از آنجایی که احتمال بروز
اشتباهات سهوی وجود دارد از شما دوستان گرامی تقاضا می شود تا ما را در جهت رفع نقایص احتمالی یاری نموده
و در ضمن پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق سایت زیر به ما منتقل نمایید .

آدرس سایت :

2

www.zist110.ir

شیمی سوم دبیرستان

هم کالسی ها

فص
ل اول :
ن
ک
شی
م
مت
ی
ک
ت
س
ی
وا ش اهی یا ی و ا و و ری

3

شیمی سوم دبیرستان

هم کالسی ها

مطلب گفته شده در این قسمت جزء حذفیات کتاب درسی شیمی سال سوم است  ،اما خالی از لطف نیست که آن
را مطالعه کنید .

کلروفلئوروکربنها ( : ) CFC
کلروفلئوروکربن ها مولکول هایی هستند که از جایگزین شدن تمام هیدروژن های یک آلکان توسط اتم های « کلر و
فلئور » حاصل می شود  .مولکول های  CFCمشتق از متان ( ) CH4عبارت اند از :

نکته :
نکته

CFCl3

فریون 22

CF3Cl

CFCl3 CF2Cl2

فریون 21

فریون 21

فریون 22

فرمول شیمیایی
نام تجاری

معروف ترین  CFCها

CF2Cl2

فریون 21

 :هردو مولکول قطبی فریون ها با ساختار چها وجهی نامنتظم هستند و اطراف اتم مرکزی خود یعنی کربن

:Cl:

چهار قلمرو الکترونی دارند  .دقت داشته باشید در ساختار

C̤̈l̤̈ :

هر دو مولکول  21 ،جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد .

فریون21 -

C

:Cl:
̤̈:F

:F̤̈:

Cl̤̈ :
فریون22 -

C

̤̈:Cl

:F̤̈:

نکته  :در نام گذاری فریون ها عدد سمت راست ،تعداد اتم فلئور (  ) Fرا نشان میدهد  ( .برای مثال  :فریون  ، 11یک
اتم فلئور  ،،فریون  ، 11دو اتم فلئور و فریون  ، 11سه اتم فلئور دارد ) .
توجه! توجه!

همان طور که گفته شد از جایگزین شدن تمام هیدروژنهای یک آلاکن ها توسط اتم های کلر و فلئور ،

فریونها() CFCحاصل می شود  .بنابراین فریون ها می توانند بیش از یک اتم کربن داشته باشند  .طبق فرمول تشکیل
آلاکن (  ) CnH2n+2که برای فریون ها هم صدق می کند می توان دریافت که

n

تعداد کربن

و 2n+2

مجموع

تعداد اتم های کلر و فلئور را نشان می دهد .

نکته :

گازی که در یخچال ها و کولرگازی ها به عنوان سرد کننده استفاده می شود  CFC ،یا همان فریون ها می باشند.

اوزون و فرابنفش :
امواجی که از نور خورشید تابش می شود  ،شامل بیشتر امواج الکترو مغناطیسی است  .یکی از این امواج که برای بدن انسان
و سایر موجودات مضر است و می تواند باعث ایجاد سرطان شود فرابنفش می باشد .
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در الیه ی استراتوسفر یک الیه ی گازی به نام اوزون وجود دارد که مانع رسیدن این امواج به سطح زمین می شود  .الیه ی
اوزون در اثر برخورد امواج فرابنفش ( طول موج کوتاه ) باعث شکست این امواج به امواجی با طول موج بلندتر می شود .

مکانیسم عملکرد الیه ی اوزون که متشکل از گاز اوزون است به صورت زیر می باشد :
پرتوی پرانرژی و خطرناک
)(g

O2 (g) + O
نور فروسرخ O3 (g) +

مولکول اکسیژن

فروسرخ

امواج فرابنفش +
)(g

+ O

)(g

1 ) O3

)(g

2 ) O2

فرابنفش

اتم اکسیژن ( رادیاکل )

واکنش های شیمیایی و استوکیومتری :
متداول ترین واکنش های شیمیایی که در طبیعت به طور خود به خودی انجام می شود  ،تخریب الیه ی اوزون است  .تخریب
الیهی اوزون که در الیه ی استراتوسفر صورت میگیرد به دلیل وجود مولکول های کلروفلئوروکربن (  ) CFCاست  .به این

صورت که ابتدا مولکول CFC

تجزیه می شود و اتم کلر ( رادیکال کلر ) آزاد می شود  .این اتم بسیار فعال و واکنش پذیر

است و از مولکول اوزون یک اتم اکسیژن جدا می کند و تبدیل به کلرومونواکسید می شود  .این ذره بسیار واکنش پذیر
است و با اتم اکسیژن حاصل از تجزیه ی یک مولکول اوزون دیگر واکنش داده و دوباره اتم کلر آزاد می شود  .به این ترتیب
اتم کلر مجدداً آزاد شده و می تواند به تخریب مولکول های اوزون دیگر بپردازد .

نکته :

 CFCها پایدار هستند و در سطح زمین از بین نمی روند و همین که به الیه ی استراتوسفر می رسند در اثر برخورد با

پرتوهای فرابنفش شکسته می شوند  .علت این پایداری  CFCها در سطح زمین  ،الکترونگاتیوی باالی اتم های « کلر و فلئور »
می باشد که شدیداّ به تک الکترون احتیاج دارند و با انرژی هایی به جز فرابنفش و قوی تر از آن تخریب نمی شوند  .دقت
داشته باشید که فریون ها به آرایش گاز نجیب رسیده اند .
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واکنش مربوط به تخریب الیه ی اوزون توسط اتم های  Clجدا شده از CFC

ها :

رادیکال کلر ( فعال و واکنش پذیر )

+ CFC

I ) CFC

.Cl

باقیمانده

)ClO (g) + O2 (g
کلرومونواکسید ( فعال و واکنش پذیر )

).Cl (g) + O2 (g

)+ O3 (g
)+ O (g

II ) .Cl

)(g

)(g

III ) ClO

اتم کلرکه می تواند مجدداً به شکل زنجیره ای

اتم اکسیژن حاصل از

واکنش (  ) IIرا انجام دهد

مرحله ی 2

به این ترتیب با تکرار پیاپی واکنش های  IIو  IIIهر اتم کلر باعث تبدیل هزاران مولکول O3

به  O2شده که خود

موجب تخریب  ،نازک شدن و در نهایت سوراخ شدن الیه ی اوزون می شود .

نکته  :تمایل رادیکال  Oبرای واکنش با  ClOبیشتر از O2
نکته  :علت واکنش پذیری باالی  Clو ClO
توجه! توجه!

است .

وجود الکترون منفرد در ساختار کلر اتمی و کلرمونوکسید است .

با افزایش غلظت  ،CFCغلظت اتم لکر  ،لکرومونواکسید و مولکول اکسیژن افزایش و غلظت مولکول اوزون

کاهش می یابد .

پیشرفت شیمی
شیمی کانون تالش هایی است که منجر به تولید مواد جدید ازجمله  ،داروهای ضد سرطان  ،سوخت های دوستدار
محیط زیست  ،مواد هوشمند و انواع لوازم الکترونیکی ( مانند  LEDو تلفن های همراه )  ،سفینه های فضایی
و  ...می شود .
افزودن منابع معدنی به صورت کود های شیمیایی  ،سبب افزایش مقدار و کیفیت محصول می شود .
در برخی از کشورها  ،آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی  ،به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند .

LED

مخفف شده ی عبارت  Light Emitting Diodeبه معنای دیود نشردهنده ی نور است .
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تغییر فیزیکی و شیمیایی :
واکنش شیمیایی  ،توصیفی از یک تغییر شیمیایی است که در آن یک یا چند ماده ی شیمیایی ( عنصر/ترکیب ) بر هم اثر
می گذارند و مواد شیمیایی تازه ای تولید می کنند .
تغییرات طبیعی را می توان به دو دسته ی تغییر فیزیکی و تغییر شیمیایی تقسیم کرد :
 -1تغییر فیزیکی  :تغییری است که در آن فقط حالت فیزیکی ماده تغییر می کند و ساختار ذره های تشکیل دهنده ی ماده
( نحوه ی به هم متصل شدن اتم ها ) دچار تغییر نمی شوند  .مانند  :ذوب شدن  ،تبخیر  ،تصعید  ،انجماد  ،میعان و . ...
 – 2تغییر شیمیایی  :تغییری است که طی آن ساختار و ماهیت ذره های تشکیل دهنده ی مواد دچار تغییر می شوند .
مانند  :زنگ زدن آهن،سوختن اکغذ ،ترش شدن شیر ،هضم غذا ،تنفس ،رسیدن میوه ها،تخریب الیه ء اوزون و . ...

نکته

 :از جمله نشانه های تغییر شیمیایی عبارت است از  :تغییر رنگ  ،ایجاد رسوب  ،تغییر بو و . ...

توجه! توجه!

تغییرات فیزیکی و شیمیایی ممکن است با آزاد کردن انرژی به صورت گرما  ،نور و یا به صوت همراه باشد .

این فرآیند ها ی فیزیکی و شیمیایی می توانند مقداری گرما هم مصرف کنند.

نکته

 :اغلب برای آغاز یک واکنش به مقداری انرژی نیاز است  .به حداقل انرژی الزم برای شروع یک واکنش شیمیایی  ،انرژی

فعال سازی می گویند  .دادن گرما  ،تابش نور  ،ایجاد جرقه  ،تخلیه ی الکتریکی یا وارد آوردن یک شوک مانند ضربه یا افزایش
ناگهانی فشار این انرژی را تامین می کند  .هم تغییر فیزیکی و هم تغییر شیمیایی با مبادله ی انرژی همراه هستند .

تمرین :
 - 1نسبت تعداد اتم کلر در فریون –  12به تعداد اتم فلئور در فریون –  11کدام است ؟
1)1

2)2

𝟏 )3
𝟐

( تألیفی )

3)4

 – 2کدام گزینه نادرست است ؟

( تألیفی )

 - 1طی واکنش شیمیایی مواد تازه ای ایجاد می شود .
 - 2در تغییرات شیمیایی ساختار و ماهیت ذره های تشکیل دهنده دچار تغییر می شود .
 – 3تغییرات شیمیایی برخالف تغییرهای فیزیکی با مبادله ی انرژی همراه است .
 – 4تمایل رادیکال  Oبرای واکنش با  ClOبیشتر از  O2است
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واکنش های شیمیایی را با معادله های شیمیایی به دو صورت نمایش می دهند .

انواع معادله ها :
 – 1معادله ی نوشتاری  :در این معادله فقط نام مواد واکنش دهنده و فرآورده مشخص شده است .در این روش نام مواد
واکنش دهنده در سمت چپ و نام مواد فرآورده در سمت راست یک فلش واکنش می شود .مثال  :واکنش سوختن متان :
کربن دی اکسید  +آب

می دهد

اکسیژن  +متان
واکنش دهنده ها

فرآورده ها

تذکر  :در معادله ی شیمیایی نوشتاری حالت فیزیکی واکنش دهنده ها و فرآورده ها ذکر نمی شود .
 – 2معادله ی نمادی  :در این روش برای نمایش اتم ها و مولکول های شرکت کننده از فرمول شیمیایی مواد واکنش

دهنده و فرآورده و حالت فیزیکی آن ها ( نماد ها ) استفاده می کنیم  .مثال  :واکنش سوختن متان :
)(g

نکته :

CO2 (g) + 2 H2O

)(g

+ 2 O2

)(g

CH4

در معادله ی نمادی با استفاده از ضرایب عددی می توان معادله را موازنه کرد  ،اما در معادله ی نوشتاری موازنه کردن

معنی ندارد  .یک معادله ی شیمیایی افزون بر نمایش فرمول شیمیایی و حالت فیزیکی واکنش دهنده ها و فرآورده ها
اطالعاتی در مورد شرایط الزم برای انجام آزمایش در اختیار ما می گذارد  .به طور کلی :

یک معادله ی شیمیایی اطالعات زیر را در اختیار ما قرار می دهد :
 - 1نوع مواد واکنش دهنده و فرآورده ( فرمول شیمیایی مواد )

 - 2حالت فیزیکی واکنش دهنده ها و فرآورده ها

 – 3نسبت مولی مواد ( ضرایب )  – 4شرایط انجام آزمایش ( دما  ،فشار  ،کاتالیزور )

 – 5گرماده یا گرماگیر بودن واکنش

و اطالعاتی که یک معادله شیمیایی نمی تواند در اختیار ما قرار دهد عبارت است از :
 – 1سرعت و شدت واکنش

 – 2چگونگی و اختالط مواد واکنش دهنده با یکدیگر

 – 3سازوکار واکنش ( بررسی مرحله به

مرحله ی واکنش )  – 4پیشرفت واکنش  – 5نکات ایمنی و  ...و باید به شرح عملی واکنش مراجعه کنیم .
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در برخی از معادله های نمادی شرایط انجام واکنش مشخص شده است :
200 atm

برای انجام واکنش فشار  233اتمسفر نیاز است

300 ⁰C

برای انجام واکنش نیاز به دمای  333درجه ی سانتی گراد است

Pd

از نیکل به عنوان کاتالیزگر استفاده می شود
واکنش به شکل تعادلی انجام می شود
گرما

واکنش دهنده ها بر اثر گرم شدن با هم واکنش می دهند

یا

Δ

گاز

( )g

مایع

( ) l

جامد

(

S

محلول

( ) aq

)

محلول غیر آبی ( ) sol

تذکر  :هر یک از عالئم باال شرایط انجام واکنش برای شروع واکنش را نشان می دهد  ،نه اینکه این شرایط در طول واکنش و یا
بعد از انجام آن باشد  .برای مثال اگر روی فلش دمای  333⁰ Cرا بنویسند به این معنا نیست که واکنش در دمای ثابت
 333⁰ Cانجام می شود  ،بلکه به این معنا است که برای شروع واکنش به دمای  333⁰ Cنیاز است  .و یا عالمت
معنای گرماده و یا گرماگیر بودن واکنش نیست  ،عالمت

Δ

Δ

به

به این معنی است که واکنش دهنده ها بر اثر گرم شدن

واکنش می دهند  .حال واکنش می تواند گرماگیر باشد و یا گرماده .

دو بیان از قانون بقا و پایستگی جرم :
در واکنش های شیمیایی نه اتمی به وجود می آید و نه از بین می رود  ،بلکه بر اثر انجام واکنش همان اتم ها به شیوه های
دیگری به هم متصل می شوند  .در واقع در واکنش های شیمیایی اتم ها از بین نمی روند و به وجود نمی آیند  ،بلکه شیوه ی
اتصال آن ها تغییر می کند  .بنابراین می توان نتیجه گرفت که همه ی واکنش های شیمیایی از قانون پایستگی ماده یا قانون
پایستگی جرم پیروی می کنند .

در یک واکنش شیمیایی مجموع جرم واکنش دهنده ها با مجموع جرم فرآورده ها برابر است .
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نتایجی را که می توان از قانون پایستگی جرم دریافت عبارت است از :
 – 1مجموع جرم واکنش دهنده ها با مجموع جرم فرآورده ها برابر است .

 – 2مجموع تعداد اتم های هریک از عنصر ها در دوطرفیک معادله نمادی با هم برابر است .
 – 3مجموع تعداد کل اتم های واکنش دهنده ها با مجموع تعداد کل اتم های فرآورده ها با هم یکسان است .

به منظور رعایت قانون پایستگی جرم الزم است معادله ی شیمیایی از نظر نوع و تعداد یکسان باشد  .به این واکنش ها ،
واکنش های موازنه شده می گویند .
برای موازنه هر واکنشی از اعدادی به عنوان ضرایب موازنه بهره می بریم  .این ضرایب ارتباط مقداری بین مواد در واکنش را

تعیین می کنند  ،به همین دلیل این ضرایب را « ضرایب استوکیومتری » می گویند .
توجه! توجه!

ضرایبی که برای موازنه به انتخاب می کنیم  ،باید کوچک ترین عدد صحیح و غیر کسری باشد .

موازنه ی معادله ی شیمیایی :
برای موازنه بهتر است به ترتیب مراحل زیر عمل کنیم :
 – 2ابتدا معادله ی نمادی واکنش را می نویسیم  .مثال :

K2Cr2O7 + HCl

KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O

 – 1یک عنصر را به عنوان عنصر آغازگر موازنه انتخاب می کنیم  .البته عنصر آغازگر خود باید دارای ویژگیهای زیر باشد :
 ) aعنصر آغارگر باید در هر سمت از واکنش فقط در ساختار یک ماده حضور داشته باشد ( این شرط الزامی است )  .برای مثال در

واکنش باال  Clنمی تواند به عنوان عنصر آغازگر انتخاب شود  ،زیرا عنصر Cl

در سمت راست در ساختار  3ماده حضور دارد .

 ) bعنصر آغازگر تا حد امکان نباید در ساختار یک ماده ی تک عنصری ( مانند  Mn2+ ، Fe2+ ، Cl2 ، P4 ، O2 ، Cu ، Fe :و
 ) ...باشد  ،بلکه باید به صورت ترکیب (

Fe2O3

 ) Cبین دو ز
عنصری که هر دو شرط  aو b

را دارند  ،موازنه را از عنصری آزاد می کنیم که در ساختار ترکیب پیچیده تری شرکت

،

CuO

،

HCl ، K2Cr2O7

و  ) ...باشد .

ز

بیشتری تش زکیل شدهز
تعداد زاتم ز
نوع و ز
داشته و زیروند بزرگ تری را دارد  ( .منظور از ترکیب پیچیده تر  ،ترکیبی است که از ز
های ز
باشد )

ز

ز

ز
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تذکر  :برای تشخیص سریع عنصر آغازگر بهتر است ابتدامرحله ی  Cرا انجام دهید و سپس به سراغ مراحل دیگر بروید .

KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O

مثال :

K2Cr2O7 + HCl

در معادله ی باال پیچیده ترین ترکیب  K2Cr2O7است  .هرسه عنصر  Cr ، Kو  Oدر ساختار یک ماده حضور دارند  ،اما

بزرگ ترین زیروند مربوط به اکسیژن است ؛ بنابراین عنصر آغازگر اکسیژن می باشد  (.دقت داشته باشید که شرط  aو b
بند  1رعایت شده باشد ).
* با توجه به زیروند عنصر آغازگر آن را با ضریب های مناسب موازنه می کنیم .

KCl + CrCl3 + Cl2 + 7 H2O

1 K2Cr2O7 + HCl

* حال به سراغ پتاسیم و کروم می رویم :

2KCl + 2CrCl3 + Cl2 + 7 H2O
* در نهایت به سراغ H

1 K2Cr2O7 + HCl

و  Clمی رویم .

2 KCl + 2 CrCl3 + 3 Cl2 + 7 H2O

1 K2Cr2O7 + 14 HCl

توجه! توجه! دقت داشته باشید که موازنه ی عنصر  Clرا در آخر انجام می دهیم  .زیرا طبق نکته ی گفته شده عنصر Cl
در سمت راست واکنش در ساختار سه ترکیب حضور دارد و تا زمانی که دو ترکیب از این سه ترکیب موازنه نشده باشد نمی توانیم

عنصر Cl

را موازنه کنیم .

تذکر  :فرقی نمی کند که موازنه را از راست به چپ و یا از چپ به راست انجام دهیم .

ز

مثالز :

ز

معادله ی زیر را موازنه کنید .

Ca3(PO4)2 + H2O

Ca(OH)2 + H3PO4

پیچیده ترین ترکیب  Ca3(PO4)2می باشد  .در این ترکیب بزرگ ترین زیروند مربوط به  Caاست  ،بنابراین موازنه را
از عنصر  Caشروع می کنیم .

1 Ca3(PO4)2 + H2O

11
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توجه! توجه! دقت داشته باشید هراگه هناگم موازنه  ،یون های چند اتمی (مانند  PO43- ، SO42- ،NO3- :و ) ...
در دو طرف معادله بدون تغییر وجود داشته باشند ،آن ها را به عنوان یک واحد مستقل در نظر می گیریم.در این مثال 3-

PO4

بنابراین موازنه ی  PO4به صورت مقابل است :
و می رسیم به موازنه ی سایر عناصر :

مثال : 2

3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4

1 Ca3(PO4)2 + H2O

)3 Ca(OH
2 H3POز 2 +ز
 4ز

1 Ca3(PO4)2 + 6 H2O

ز

معادله یز زیر را موازنه کنید .

P4O10 + HClO4

Cl2O7 + H3PO4

موازنه را از عنصر  Pدر  P4O10شروع می کنیم  ( .دقت داشته باشید که درست است که زیروند عنصر  Oاز P

بیشتر است ،

ولی چون اکسیژن در دو طرف معادله در دو ترکیب حضور دارد  ،نمی توانیم عنصر  Oرا به عنوان عنصر آغازگر موازنه انتخاب
کنیم ) .

1 P4O10 + HClO4

Cl2O7 + 4 H3PO4

سپس تعداد هیدروژن را در دو طرف معادله موازنه می کنیم :

1 P4O10 + 21 HClO4

Cl2O7 + 4 H3PO4
و در نهایت با موازنه ی  ، Clاکسیژن هم موازنه می شود .

6 Cl2O7 + 4 H3PO4
معادله های زیر را موازنه کنید .
ز
MnO2 + HCl
MnCl3 + Cl2 + H2O
CO2 + H2O

NaCl + Fe(OH)3

C2H5OH + O2

CO2 + H2O + O2 + N2

C3H5(NO3)3

NH3

N2 + H2

1 P4O10 + 21 HClO4

Al2(SO4)3 + H2O
NaCl + BaSO4

FeCl3 + NaOH
Al(OH)3 + H2SO4
Na2SO4 + BaCl2

KNO2 + O2

12
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موازنه ی واکنش هایی که دارای بار مثبت و منفی هستند :

مراحل انجام موازنه ی این نوع واکنش ها مشابه ی موازنه ی سایر واکنش هاست  ،با این تفاوت که باید موازنه ی گونه های
مثبت و منفی طوری باشد که مقدار این بار در دوطرف معادله برابر باشد  .مثال :

H2O + S8 + Mn2+

MnO4- + H2S + H+

طبق نکات گفته شده اولین مرحله  ،مرحله ی تعیین عنصر آغازگر است  .همان طور که مالحضه می شود پیچیده ترین

ترکیب MnO4

است و عنصر اکسیژن در آن بزرگ ترین زیروند را دارد  ،بنابراین موازنه را از عنصر اکسیژن آغاز

می کنیم و بعد به سراغ موازنه ی منگنز می رویم .

4 H2O + S8 + 2 Mn2+

1 MnO4- + H2S + H+

سپس نوبت هیدروژن است که موازنه شود  ،اما همان طور که مالحضه می شود در سمت چپ معادله با دو مجهول هیدروژن مواجه

ز
اینجاست که باید به سراغ موازنه ی بار برویم  .سمت راست معادله دارای  1بار مثبت و سمت چپ معادله دارای  2منفی
هستیم .
است  .بنابراین باید به سمت چپ معادله  1بار مثبت باشد تا مقادیر بار هر دو طرف یکسان شود .

4 H2O + S8 + 2 Mn2+
سپس به سراغ موازنه هیدروژن برویم :

4 H2O + S8 + 2 Mn2+

1 MnO4- + H2S + 3 H+
1 MnO4- + 5 H2S + 3 H+
2

حال طرفین را در عدد  2ضرب می کنیم تا عدد کسری از بین برود :

8 H2O + 2 S8 + 2 Mn2+
در مرحله ی آخر به سراغ موازنه ی عنصر S

2 MnO4- + 5 H2S + 6 H+

می رویم :

5 ) 2S + 2 Mn2+
8 H2O + (16
8

2 MnO4- + 5 H2S + 6 H+

طرفین را در عدد  21ضرب می کنیم تا عدد کسری از بین برود .

128 H2O + 10 S8 + 32 Mn2+
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تمرین :
( تألیفی )

 - 3کدام عبارت در مورد واکنش های شیمیایی نادرست است ؟
 ) 1همه ی واکنش های شیمیایی از قانون پایستگی ماده پیروی می کنند .
 ) 2در واکنش های شیمیایی  ،نه ترکیبی به وجود می آید و نه از بین می رود .
 ) 3پس از انجام واکنش  ،اتم ها به شیوه های دیگری به هم متصل می شوند .
 ) 4در واکنش های شیمیایی لزوماً تعداد مولکول های دو طرف معادله یکسان نیست .
 – 4کدام گزینه نادرست است؟

( تألیفی )

 ) 1در واکنش شیمیایی مجموع جرم واکنش دهنده ها با مجموع جرم فرآورده ها برابر است .
 ) 2در واکنش های شیمیایی ساختار و ماهیت مواد دچار تغییر می شود .
 ) 3یک واکنش شیمیایی اطالعاتی در مورد گرماده یا گرماگیر بودن واکنش به ما می دهد .
 ) 4یک واکنش شیمیایی اطالعاتی در مورد چگونگی انجام واکنش به ما می دهد .
 – 5در واکنش زیر پس از موازنه نسبت مجموع ضریب های فرآورده ها به ضریب آمونیوم دی کرومات کدام
است ؟

( تألیفی )

6 )1

5 )2

)Cr2O3 (S) + N2 (g) + H2O (g
4)3

)(NH4)2Cr2O7 (S

3)4

 – 6پس از موازنه ی دو واکنش زیر  ،مجموع ضرایب فرآورده های گازی به جامدات در دوطرف واکنش کدام
است؟

( تألیفی )

1 )1

2)2

)+ H2 (g

)(aq

Al2(SO4)3

)+ CO2 (g) + H2O (g
3)3

4)4

14
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Na2CO3
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انواع واکنش های شیمیایی :
تاکنون واکنش های شیمیایی بسیاری شناخته شده است که مطالعه ی همه ی آن ها غیر ممکن است  .به علت شباهتی که
میان بسیاری از واکنش های شیمیایی وجود دارد آن ها را دسته بندی می کنند  .به طور کلی واکنش های شیمیایی را در
 5دسته طبقه بندی می کنند :
 – 2واکنش سوختن

 – 1واکنش تجزیه

 – 1واکنش ترکیب ( سنتز )

 – 4واکنش جابه جایی یگانه

 – 5واکنش جابه جایی دوگانه

توجه! توجه! دقت داشته باشید که برخی از واکنش ها را نمی توان تنها متعلق به یکی از دسته ها دانست  ،زیرا ممکن
است ویژگی بیش از یک دسته را داشته باشد .

نکته

 :برخی از واکنش ها هستند که نمی توان آن ها را در هیچ کدام از دسته های پنج گانه کتاب در سی قرار داد  ،بنابراین

دقت داشته باشید که اغلب واکنش ها را می توان در این پنج دسته قرار داد .

نکته q :

عالمت گرما می باشد  .اگر

q

در سمت فرآورده باشد  ،واکنش گرماده ( گرمازا ) و اگر در سمت واکنش دهنده ها

باشد  ،واکنش گرماگیر است .

واکنش سوختن :
واکنشی است که در آن یک ماده سوختنی به سرعت و شدت با اکسیژن (  ) O2واکنش می دهد و در ضمن آن  ،افزون بر
مقدار زیادی انرژی که به صورت نور و گرما آزاد می شود  ،اغلب ترکیب های اکسیژن دار را به وجود می آورد .
نکته  :ماده ی سوختنی می تواند عنصر و یا ترکیب باشد  .مهم ترین واکنش های سوختنی عبارت اند از :
 – 1واکنش هیدروکربن ها و ترکیبات آلی با اکسیژن که بخار آب و گاز کربن دی اکسید حاصل می شود .

سوختن متان
سوختن اتان

+ 2 H2O (g) + q
+ 2 H2O (g) + q

سوختن ایزو اکتان ( بنزین ) + 28 H2O (g) + q
سوختن اتانول

)(g

+ 3 H2O (g) + q

)(g

)(g

CO2

4 CO2

26 CO2
)(g

2 CO2

)2 O2 (g
)5 O2 (g

(g) +

(g) +

CH4

2 C2H2

)15 O2 (g

(g) +

2 C8H28

)3 O2 (g

(l) +

C1H5OH

توجه! توجه! موازنه ی سریع این واکنش ها  :اگر به ترکیب آلی ضریب یک بدهیم  ،ضریب  CO2برابر تعداد اتم های
کربن و ضریب  H2Oبرابر نصف تعداد اتم های هیدروژن می باشد .
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 – 2واکنش فلزات قلیایی و قلیایی خاکی ( به جز  ) Beبا اکسیژن که با نور و گرمای زیادی همراه است .
 + O2فلزات گروه  2و  ( 1به جز ) Be

انرژی  +اکسید فلز

نور و گرما

2Li2O (S) +

انرژی
انرژی

2MgO (S) +

انرژی

نکته :

2CaO (S) +

)O2 (g
)O2 (g
)O2 (g

(g) +

(g) +

4Li

2Mg

(g) +

2Ca

در صورتی که فلزهای جدول تناوبی با اکسیژن واکنشی آرام و بدون تولید نور و گرما انجام دهند  ،این واکنش از نوع

سوختن نمی باشد  ،بلکه از نوع اکسایش است  .مثال :

 - 1واکنش نوار منیزیم با اکسیژن با آزاد کردن نور و گرمای زیادی همراه بوده و جزء

سوختن نوار منیزیم

واکنش های سوختن به شمار می رود  .اما واکنش فلز منیزیم با اکسیژن در شرایط
کنترل شده یا شرایط خاص ( دما  ،غلظت و  ،) ...به آرامی و بدون شعله با اکسیژن

هوا ترکیب می شود که در این واکنش اکسید ترد و سفید رنگ MgO

تولید می شود .به

این واکنش اکسایش گفته می شود .
 – 1واکنش زنگ زدن آهن از نوع اکسایش است  .و . ...

نکته :
نکته

)2Fe2O3 (S

)3O2 (g

(s) +

4Fe

در حالت کلی ( شرایط معمولی ) و بدون ذکر شرایطی خاص واکنش منیزیم با اکسیژن از نوع سوختن است .

 :به طور کلی اگر فلزات ( قلیایی و قلیایی خاکی به جز بریلیم)به عنوان ماده ی سوختنی  ،خیلی ریز یا به صورت نوارهایی

باریک در حضور مقادیر زیادی اکسیژن خالص قرار بگیرد  ،واکنش به شدت و همراه با نور و گرما صورت می گیرد  ،بنابراین از نوع
سوختن است  (.واکنش براده های آهن با اکسیژن خالص از نوع سوختن است  ،در هر دو حالت (سوخت و اکسایش ) منیزیم و
آهن با اکسیژن به صورت زیر واکنش می دهد).

2MgO (s) + q
2Fe2O3 (s) + q

نکته :

)(s) + O2 (g

2Mg

)4Fe (S) + 3O2 (g

واکنش اغلب فلزات واسطه با اکسیژن از نوع اکسایش است .

تذکر  :واکنش گلوکز با اکسیژن با این که گرماده است و محصوالت آب و دی اکسید کربن تولید می کند  ،اما از نوع سوختن
نیست  ،بلکه از نوع اکسایش می باشد .

6 CO2 (g) + 6 H2O (g) + q
16

)C6H12O6 (g) + 6 O2 (g

هم کالسی ها
نکته

شیمی سوم دبیرستان

 :بریلیم با اکسیژن در شرایط معمولی هیچ گونه واکنشی نمی دهد  .اما تحت شرایط خاص و دمای باالتر از  166درجه

سانتی گراد به آرامی با اکسیژن واکنش می دهد که این واکنش از نوع اکسایش است  .به طور لکی :

بریلیم ( Be

با آب یا بخار آب داغ واکنش نمی دهد .

)

پایین تر از  166درجه در هوا اکسایش نمی یابد .

به طور کلی :

+ O2

سوختن محسوب می شود

 - 3واکنش برخی نافلزها ( مانند  :کربن  ،فسفر و گوگرد ) با اکسیژن از نوع سوختن است .
انرژی +
) انرژی (g) +

8 SO2

)(g

+ 8 O2

)(S

)CO2 (g

(S) +

)O2 (g

(S) +

C
P4

انرژی P4O10 (S) +

)5O2 (g

انرژی SO2 (g) +
( S8
انرژی H2O (g) +

)S (S) + O2 (g
)2H2 (g) + O2 (g

نکته  :سوختن کربن دی سولفید با اکسیژن  ،کربن دی اکسید و گوگرد دی اکسید تولید می شود .

CO2 (g) + 2SO2

)+ 3O2 (g

)(l

CS2
)(g

توجه! توجه!

توجه داشته باشید که واکنش اگز نیتروژن با اکسیژن تحت شرایط معمولی انجام نمی شود .اما با باال بردن فشار

و استفاده از کاتالیزگر این واکنش به آرامی رخ می دهد که از نوع اکسایش است .

2NO (g) + q
توجه ! توجه!

)O2 (g

(g) +

N2

از آنجایی که واکنش های سوختن به صورت انفجاری و با گرمای زیادی همراه است  « ،آب تولید

شده از این واکنش ها به صورت گازی شکل است نه به صورت مایع » .
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کلیاتی در مورد واکنش های سوختن :
 - 1اگر ماده ی سوختنی دارای کربن باشد  ،یکی از محصوالت  CO2است .
 - 2اگر ماده ی سوختنی دارای هیدروژن باشد  ،یکی از محصوالت  H2Oاست .
 - 3اگر ماده ی سوختنی دارای گوگرد باشد  ،یکی از محصوالت  SO2است .
 - 4اگر ماده ی سوختنی آهن باشد  ،یکی از محصوالت  Fe2O3است .
 - 5اگر ماده ی سوختنی فلزات قلیایی (  ) Mباشد  ،یکی از محصوالت  M2Oاست .

 - 6اگر ماده ی سوختنی فلزات قلیایی خاکی (  ) Mباشد  ،یکی از محصوالت  MOاست .
باز هم یک مطلب حذفی دیگر  ،اما برای درک باال و آوردن رتبه ی مناسب در کنکور سراسری پیشنهاد می کنم که این مطلب را
مطالعه کنید .

فسفر سفید و اکسیدهای آن
فسفر سفید یکی از آلوتروپ های فسفر است که ترکیبی سفید رنگ با فرمول مولکولی P4
می باشد  .شکل هندسی فسفر سفید به صورت چهاروجهی است و در اطراف فسفر
چهار قلمرو وجود دارد .

فسفر سفید طی واکنش در حضور مقادیر کم اکسیژن به سرعت و به همراه نور و گرما تترا فسفرهگزا اکسید تولید
می شود .

)P4O6 (S

)3O2 (g

(S) +

P4

فسفر سفید طی واکنش در حضور مقادیر کافی اکسیژن به سرعت و به همراه نور و گرما فسفر( ) V

اکسید یا تترا فسفر دکا اکسید تولید می شود .

)P4O10 (S

)5O2 (g

(S) +

در ساختار  P4O10مجموعاً  16پیوند کوواالنسی و  24جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد
و همه ی اتم های فسفر سفید و اکسیژن موجود در آن دارای  4قلمرو الکترونی هستند .
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نکات
همه ی واکنش های فسفر سفید با اکسیژن از نوع سوختن است .
فسفر سفید  ،تترا هگزا اکسید و تترا فسفر دکا اکسید به ترتیب  12 ، 6و  16پیوند کوواالنسی دارد و همه ی آن ها
به صورت جامد هستند .
از واکنش  P4O10با آب فسفریک اسید حاصل می شود .

)P4O10 ( S ) + 6H2O (L

)4H3PO4 (aq

)(S

به هیچ عنوان نمی توان فرمول مولکولی  P4O10را ساده کرد و به صورت  P2O5نوشت .

واکنش های ترکیب ( سنتز ) :
واکنشی است که در آن چند ماده با هم ترکیب می شوند و یک ماده با ساختار پیچیده تر تولید می کنند  .در واقع این
فرآورده ی پیچیده تر از نوع و تعداد اتم های بیشتری تشکیل شده است  .شکل کلی واکنش ترکیب :

AB

A+B

توجه! توجه! اکثر واکنش های ترکیب گرماده هستند .
مهم ترین واکنش های ترکیب عبارت است از :

ترکیب دو عنصر

عنصر  +عنصر ( 2

)2NaCl (S

2 Na (S) + Cl2

)(S
)(S
)(S

واکنش تهیه ی هیدرازین

2Li3N

Mg3N2

)(g
)(g

6 Li (S) + N2

3 Mg (S) + N2

2FeCl3
)N2H4 (g

)2 Fe (S) + 3 Cl2 (g
)N2 (g) + 2 H2 (g

2 NH3

N2

)(g

)(S

)+ 3 H2 (g

)(g

ZnS

)Zn (S) + S (S

ZnI2

)Zn (S) + I2 (g

)(S
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 – 2واکنش اکسایش که منجر به تولید اکسید ها می شود ( بدون تولید نور و گرما )

O2

اکسید فلز یا نافلز

2 Al2O3

)(s

)(g

+ 3 O2

)(g

2 NO

)(g

 +فلز یا نافلز

)(g

CO2

)(S

4 Al

N2 (g) + O2

)(g

C (S) + O2

 – 3واکنش اکسید فلز با آب که منجر به تولید باز می شود :

( تولید باز ) هیدرواکسید فلز

آب  +اکسید فلز ( 1

)(aq

2NaOH

Na2O (S) + H2O

)(aq

Mg(OH)2

)(aq

 - 4واکنش اکسید نافلز با آب که منجر به تولید اسید می شود :

Ba(OH)2

( تولید اسید )

)(l
)(l

)(l

MgO (S) + H2O
BaO (S) + H2O

آب  +اکسید نافلز ( 4

کربنیک اسید

)(aq

H2CO3

)+ H2O (l

)(g

CO2

سولفورو اسید

)(aq

H2SO3

)+ H2O (l

)(g

SO2

سولفوریک اسید

)(aq

H2SO4

)+ H2O (l

)(g

SO3

نیتریک اسید
فسفریک اسید

)(aq
)(aq

2 HNO3

4 H3PO4

)+ H2O (l

)(S

N 2 O5

)+ 6 H2O (l

)(S

P4O10

 - 5واکنش اکسید نافلز با آب که منجر به تولید اسید می شود :

نمک
)(S

Na2CO3

)(S

)+ CO2 (g

)(S

BaCO3

)+ CO2 (g

MgSO3

)+ SO2 (g

)(S
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اکسید نافلز  +اکسید فلز ( 5

Na2O

)(S
)(S

BaO
MgO
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 – 6واکنش آمونیاک با اسید که منجر به تولید نمک آمونیوم دار می شود :

اسید (هیدروژن هالید ها و سایر اسید ها )  +آمونیاک ( 1

نمک آمونیوم دار
آمونیوم کلرید ( گرد سفید رنگ )

)(S

آمونیوم نیترات
آمونیوم سولفات

NH4Cl

NH4NO3

)+ HNO3 (aq

)(aq

2NH3

(NH4)2SO4

)+ H2SO4 (aq

)(aq

2NH3

)(aq
)(aq

)+ HCl (g

)(g

NH3

آمونیوم کربنات

)(S

(NH4)2CO3

)+ H2CO3 (g

)(g

NH3

آمونیوم فسفات

)(S

(NH4)3PO4

)+ H3PO4 (g

)(g

NH3

تذکر  :با رجوع به فصل سوم شیمی سال دوم به راحتی می توان فرمول شیمیایی مواد فرآورده را نوشت اما برای راحتی به این
نکته توجه کنید  .تعداد  NH4با تعداد هیدروژن های اسیدی موجود در واکنش برابر است .

تشکیل گرد سفید رنگ
اگر در ظرف حاوی آمونیاک ( ) ) NH3 (gو هیدروژن کلرید ( ) ) HCl (gرا باز کنید مولکول های
 NH3و  HClدر هوا با هم واکنش می دهند و یک جامد یونی سفیدرنگ به نام آمونیوم کلرید
(  ) NH4 Clرا تولید می کنند .
توجه! توجه!

NH4Cl

دقت داشته باشید آمونیوم لکرید از واکنش آمونیاک با هیدروژن کلرید است نه

هیدروکلریک اسید ،

نکته

)(S

)+ HCl (g

)(g

NH3

زیرا هیرولکریک اسید در فاز محلول است نه بخار .

 :آمونیوم کلرید یک ترکیب یونی است که هر سه نوع پیوند کوواالنسی  ،داتیو ( کوواالنسی کوئوردینانسی ) و یونی را

در ساختار خود دارد  ( .در ساختار  NH4+یکی از پیوند ها به صورت داتیو است و سه پیوند به صورت کوواالنس معمولی
است  .البته بعد از تشکیل  ،پیوند داتیو هیچ فرقی با سه پیوند کوواالنسی دیگر ندارد )  .یون آمونیوم شکل چهاروجهی
منتظم دارد و دارای چهار قلمرو الکترونی می باشد .

نکته

 :واکنش بین  NH3و  HClنوعی واکنش اسید و باز است که می توان آن را با مدل لوری – برونستد و مدل لوویس

توجیه کرد  ،اما با مدل آرنیوس قابل توجیه نیست ،زیرا مدل آرنیوس تنها برای محلول های آب ( ) aqقابل استفاده است.

نکته :

در واکنش تشکیل یون آمونیوم آمونیاک باز لوویس و هیدروژن اسید لوویس است  ،زیرا آمونیاک جفت الکترون

NH4+

ناپیوندی خود را در اختیار یون هیدروژن قرار می دهد .
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 - 7واکنش پلیمر شدن ( بسپارش ) :

واکنش بسپارش ( پلیمر شدن ) مجموعه ای از واکنش های سنتزی است که طی آن هزارها مولکول کوچک با یکدیگر
ترکیب شده و درشت مولکول هایی به نام بسپار ( پلیمر ) تولید می شود  .به عبارت دیگر واکنشی است که طی آن تعداد
زیادی مولکول شبیه به هم به یکدیگر متصل شده و یک مولکول بسیار بزرگ به نام پلیمر یا بسپار را می سازند  .مثال :
تولید پلی تن ( پلی اتیلن ) ،پلی پروپن و پلی تترا فلئور اتن ( تفلون ) از جمله مهم ترین واکنش های بسپارش ( پلیمر شدن )
در صنعت است .

نکته :

در اثر گرما یکی از پیوند های دوگانه ی مولکول اتن ( در واکنش پروپن هم صدق می کند ) شکسته می شود و در نتیجه

هر اتم کربن دارای یک الکترون منفرد می شود  .با ایجاد فشار کافی این مولکول ها به یکدیگر نزدیک شده و الکترون های منفرد
آن ها با یکدیگر هم پوشانی می کنند و یک زنجیره ی طویلی را به نام پلیمر ایجاد می کنند .
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توجه! توجه!
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مولکول های اتن و پروپن گازی شکل هستند که بر اثر پلیمر شدن به ترتیب به پلی اتن و پلی پروپن با

حالت فیزیکی جامد تبدیل می شوند .
توجه ! توجه!

در ساختار هر مولکول اتن و پروپن  ،یک پیوند دوگانه ی کربن با کربن وجود دارد  ،در حالی که در ساختار پلی

اتن و پلی پروپن هیچ پیوند دواگنه ای وجود ندارد .
به شکل زیر توجه کنید :
در قسمت ( ) 1هریک از خطوط یک پیوند یاگنه (ساده) را نشان می دهد که در نقاط تالقی این خطوط اتم کربن وجود دارد
که که نوشته نشده است  .در قسمت ( ) 1مدل فضاپرکن پلی اتن و پلی پروپن آورده شده که در آن گوی های
کوچک اتم هیدروژن و گوی های بزرگ اتم کربن هستند .

()2

()1
پلی اتن
پلی پروپن

نکته

 :از پلی پروپن برای تولید ریسمان استفاده می کنند .
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واکنش تجزیه :

واکنشی است که در آن یک ترکیب به دو یا چند فرآورده ی ساده تر تبدیل می شود  .تشخیص واکنش تجزیه بسیار ساده

A+B

است  ،زیرا در سمت چپ واکنش تجزیه همواره یک نوع ماده داریم  .شکل کلی واکنش تجزیه :

توجه! توجه!

AB

واکنش های تجزیه اغلب گرماگیر هستند .

برخی از واکنش های الگو دار تجزیه عبارت است از :
 – 1واکنش تجزیه ی کربنات فلز در اثر گرما

CO2

-

البته این واکنش رخ نمی دهند ؛ پس

 +اکسید فلز

)(g

CaO (S) + CO2

)(g

Li2O (S) + CO2

Δ
Δ

)(g

MgO (S) + CO2

Δ

)(g

CdO (S) + CO2

Δ
Δ

)(g

حواستون به این واکنش باشد .

Δ

Na2O (S) + CO2

کربنات فلز
)(S

CaCO3

)(S

Li2CO3

)(S

MgCO3

)(S

CdCO3

)(S

Na2CO3

 – 2واکنش تجزیه ی کربنات هیدروژن فلز ( هیدروژن بی کربنات فلز ) در اثر گرما

H2O

+

CO2

)(g

Li2CO3 (S) + CO2

Δ

)+ H2O (g

Li2O (S) + CO2

Δ

)+ H2O (g
j

تجزیه به طور کامل

تجزیه به طور کامل
تجزیه به طور کامل
رخ نمی دهد

 +کربنات فلز

Δ

هیدروژن بیکربنات فلز

)(g

)+ H2O (g

)(g

CaCO3 (S) + CO2

)+ H2O (g

)(g

CaCO3 (S) + CO2

Δ
Δ

Na2CO3 (S) + CO2

Δ

)+ H2O (g

)(g

j
 – 3واکنش کلرات فلز

 + O2کلرید فلز

)(S

LiHCO3

)(S

LiHCO3

)(S

Ca(HCO3)2

)(S

Ca(HCO3)2

)(S

Δ

-

2NaHCO3
کلرات فلز

یادآوری  :همان طور که در شیمی سال دوم ذکر شد فرمول لکرات و لکرید به ترتیب به صورت  ClO3و Cl
j
Δ
)2 KClO3 (S
)2 KCl (S) + 3 O2 (g
j
Δ
)Mg(ClO3 ) 2 (S
)MgCl2 (S) + 3O2 (g
24

می باشد .
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 – 4واکنش نیترات فلز

O2
)(g
)(g

Δ

 +نیتریت فلز

Δ
Δ

2 KNO2 (S) + O2

2 NaNO2 (S) + O2

نیترات فلز

2 KNO3

)(S
)(S

2 NaNO3

سدیم نیتریت

واکنش نقاب دار (با دو چهره ی متفاوت) :
دمای پایین تر از 566ᵒ

) 2KNO2 (S ) + O2 ( g
) 2K2O (S ) + 2N2 ( g ) + 5O2 ( g

دمای باالتر از 566ᵒ

)(S

2KNO3
تجزیه ی پتاسیم نیترات

)(S

4KNO3

 – 5واکنش از دست دادن آب تبلور نمک ها بر اثر گرما :
توجه! توجه!

منظور از آب تبلور  ،آبی است که بین ذره های سازنده ی شبکه ی بلوری قرار دارد و شلک بلوری

O2

را اکمل می کند .
)(g

Δ

 +نمک بی آب

CuSO4 (S) + 5 H2O

)(g

BaCl2 (S) + 2 H2O

)(g

CoCl2 (S) + 6 H2O

Δ
Δ
Δ

نمک آبپوشیده

)(S

CuSO4 . 5H2O

)(S

BaCl2 . 2H2O

)(S

CoCl2 . 6H2O

آبی رنگ

صورتی رنگ

چند واکنش تجزیه ی بی قاعده :
 – 1واکنش تجزیه ی آب ( برقکافت آب )

)(g

 – 2واکنش تجزیه ی آلومینیم سولفات

)(g

Δ

2 H2 (g) + O2

برقاکفت

Δ

Al2O3 (S) + 3 SO3

 – 3واکنش تجزیه ی اکسیدها [ جیوه ی (  ) IIاکسید ( تولید آینه ی جیوه ای ) ]
اگرآزمایش فوق را در یک لوله ی آزمایش انجام دهیم  ،مشاهد می شود که جداره ی لوله ی
آزمایش به صورت آینه در می آید که ناشی از بخارات جیوه است  .دقت داشته باشید که
بخارات جیوه سمی است .

)(g

2 Hg (l) + O2

Δ

)(s

2HgO

جامد قرمز رنگ
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)(S

) (l

2 H2 O

Al2(SO4)3

شیمی سوم دبیرستان

هم کالسی ها
 – 4واکنش تجزیه ی متانول ( متیل الکل )

)(g

Δ

CO (g) + 2H2

)(g

CH3OH

 – 5واکنش تجزیه ی اوزون و کلروفلئوروکربن ها توسط پرتو های فرابنفش
)(g
)(g

+ .O

+ .CF3

)(g

u.v

O2

u.v

).Cl (g

)(g

1 ) O3

)2 ) CF3Cl (g

 – 6واکنش تجزیه ی سدیم آزید ( واکنش پرشدن کیسه ی هوای خودرو توسط گاز ) N2
)(g

Δ

2Na (S) + 3N2

)(S

2 NaN3

 – 7واکنش تجزیه ی نیترو گلیسرین

گرما + O2 (g) +

)(g

12CO2 (g) + 10 H2O (g) + 6N2

Δ
ضربه یا حرارت

)(l

4 C3H5(NO3)3

 12مول گاز

 – 8واکنش تجزیه ی سرب (  ) IVاکسید

)(g

2PbO (S) + O2

Δ

 – 9واکنش تجزیه ی آب اکسیژنه در حضور کاتالیزگر

)(g

2H2O (l) + O2

Δ

 – 13واکنش تجزیه نیتروژن دی اکسید

)(g

 – 11واکنش تجزیه دی نیتروژن تترا اکسید
 – 12واکنش تجزیه ی دی نیتروژن پنتا اکسید
 – 13واکنش تجزیه ی سولفوریل کلرید
 – 14واکنش تجزیه ی نیتروزیل کلرید
 - 15واکنش تجزیه گلوکز

2NO (g) + O2
)2NO 2 (g

Δ

)4NO 2 (g) + O2 (g

Δ

)SO 2 (g) + Cl2 (g

Δ

2NO

Δ

)+ Cl2 (g

)(g

)2CO2 (g) + 2C2H5OH (l
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Δ

Δ

)(S

2 PbO2

)(aq

2 H 2 O2

)(g

2 NO2

)(g

2 N 2 O4

)(g

2 N 2 O5

)(g

SO2Cl5

)(g

2NOCl

)C6H12O6 (s

شیمی سوم دبیرستان

هم کالسی ها
 – 16واکنش تجزیه ی آمونیوم دی کرومات ( آزمایش کوه آتشفشان )

)+ 4H2O (g

)(g

Δ

Cr2O3 (s) + N2
جامد سبز رنگ

)(NH4)2Cr2O7 (S
جامد بلوری نارنجی رنگ

چند نکته در مورد واکنش تجزیه ی آمونیوم دی کرومات :
 – 1واکنش به شدت گرماده است .
 – 1از تجزیه ی هر مول آمونیوم دی کرومات  5مول گاز و  2مول ماده ی جامدحاصل می شود .
 - 1همان طور که در واکنش باال ذکر شده  (NH4)2Cr2O7 ،جامدی نارنجی رنگ و  Cr2O3جامدی سبز رنگ است .
 – 4آمونیوم دی کرومات در آب حل می شود  ،در حالی که کروم()IIIاکسید(  ) Cr2O3در آب نامحلول است .
 – 5اگر یک بشر را به طور وارونه چند سانتی متر باالتر از مخلوط آزمایش نگه داریم  ،قطره های آب را روی جداره ی بشر
مشاهده می کنیم  .از این رو متوجه می شویم که یکی از فرآورده های این آزمایش آب است .
 – 6در پایان واکنش خواهیم دید که جرم ماده ی جامد موجود در فرآورده ( خاکستر سبز رنگ ) از جرم ماده ی جامد اولیه
(جامد نارنجی رنگ)کمتر است .این امر نشان می دهد مقداری از مواد به صورت اگز از ماده ی اولیه خارج شده است
 – 7فوران مواد به علت تولید و خروج گاز نیتروژن و بخار آب است .

تذکر  :همان طور که مالحضه می شود در تمام واکنش های تجزیه ای ذکر شده  ،روی پیمان عالمت ∆
معنی است برای آغاز تمام این واکنش نیاز به گرما داریم .
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هم کالسی ها
واکنش های جابه جایی یگانه :

واکنش جابه جایی یگانه واکنشی است که طی آن جای یک عنصر یا یون تنها با یک عنصر یا یون از یک ترکیب  ،عوض
می شود ؛ یعنی یک ماده ی دو قسمتی با یک ماده ی یک قسمتی واکنش می دهد .

AC + B

شکل کلی واکنش جابه جایی یگانه

نکته

AB+C

 :برای راحت تر نوشتن واکنش جابه جایی یگانه کافی است که جای فلز را با یک فلز دیگر یا هیدروژن عوض کنید  .اگر در

واکنش فلز وجود نداشته باشد باید جای دو نافلز را با هم عوض کنیم .
واکنش فلز با « آب  ،محلول اسیدی و محلول نمک » از نوع جابه جایی یگانه می باشد  ( .مثال  2، 1 :و ) 3

 + H2محلول هیدروکسید

آب  +فلزات قلیایی و قلیایی خاکی ( به جز بریلیم ) ( 2

)+ H2 (g

مثال :

)+ H2 (g
توجه! توجه!

)(aq

)(aq

2NaOH

)+ 2H2O (l

2Ca(OH)2

)(s

)+ 2H2O (l

2Na

)(s

Ca

فلزات قلیایی و قلیایی خاکی ( به جز  ) Beبه خوبی با آب واکنش می دهند  ،اما واکنش پذیری سایر فلزها

با آب بسیار کم است  .توجه داشته باشید که واکنش اکسید فلزات قلیایی و قلیایی خاکی ( به جز  ) Beبا آب  ،از نوع ترکیب
است .

واکنش اکسید فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی ( به جز  ) Beبا آب

ترکیب

واکنش فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی ( به جز  ) Beبا آب

جابه جایی یگانه

تذکر  :در واقع برلیم تنها عنصر قلیایی خاکی است که با آب یا بخار آب داغ واکنش نمی دهد و پایین تر از  633درجه در هوا
اکسایش نمی یابد .
تذکر  :در جدول تناوبی واکنش پذیری فلزات قلیایی و قلیایی خاکی از باال به پایین افزایش می یابد .
تذکر  :شدت واکنش فلزات قلیایی از فلزات قلیایی خاکی بیشتر است .

H2

 +محلول نمک

)2Al(NO3)3 (aq) + 3H2 (g
)SnCl2 (aq) + H2 (g
)+ 3H2 (g

)(aq

Ca3(PO4)2
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اسید  +فلز ( 1

)2Al (s) + 6HNO3 (l
)Sn (s) + 2HCl (aq
)+ 2H3PO4 (aq

)(s

3Ca

هم کالسی ها
نکته :

شیمی سوم دبیرستان
Cu

همه ی فلز ها ( به جز

،

Ag

Au

،

،

Hg

،

Pt

Pd

و

) با اسیدها واکنش می دهند و گاز هیدروژن

تولید می کنند .

فلز  +محلول نمک

در این واکنش ها فلز جانشین کاتیون نمک ها

می شود  .دقت داشته باشید که ممکن است

)+ 3Cu (s

که بار کاتیون فلز با بار کاتیون نمک متفاوت
باشد  ،بنابراین سعی کنید که طرف دوم

)+ Cu (s
)+ 2Ag (s

واکنش را خودتان بنویسید .

Al2(SO4)3

)(aq

)(aq

محلول نمک  +فلز ( 1

)(aq

)+ 3CuSO4 (aq

ZnCl2

Zn(NO3)2

)+ 3Co (s

)(aq

NiCl2

2Al

)(s

)+ CuCl2 (aq

)(s

Zn

)+ 2AgNO3 (aq

)(s

Zn

)+ CoCl2 (aq

)(s

Ni

هنگامی که یک ورقه ی آلومینیمی را درون محلول مس (  ) IIسولفات قرار می گیرد ،
تشکیل فلز سرخ فام مس روی سطح ورقه ی آلومینیمی قابل مشاهده است  .در ضمن
مقداری از مس تولید شده به ته ظرف فرو خواهد ریخت .

)+ 3Cu (s
توجه! توجه!

)(aq

رفته رفته غلظت

Al2(SO4)3
)(aq

)+ 3CuSO4 (aq

)(s

2Al

 ( CuSO4آبی رنگ ) کم و غلظت ) (Al2(SO4) (aqبی رنگ ) زیاد می شود و

در نتیجه محلول کم رنگ می شود  .همچنین به مرور زمان غلظت  Cuقرمز رنگ زیاد می شود  ،بنابراین فلز جامد مس یا بر
روی آلومینیم رسوب می کند ویا در ته ظرف ته نشین می شود .
توجه! توجه!

در واکنش فلز با محلول اسیدی و نمک  ،آنیون موجود در اسید و نمک نقشی در واکنش ندارد و یون ناظر

نامیده می شود  ( .یون ناظر  :به یون هایی که عیناً در دو طرف واکنش وجود دارد یا به عبارت دیگر یون هایی که فرمول
شیمیایی و فاز آن ها تغییر نکرده است ) .در بعضی موارد از نوشتن آنیون ( یون ناظر ) صرف نظر می شود  ،ولی
واکنش همان جابه جایی یاگنه است  .مثال :
(فلز سرخ رنگ )
[ قرمز مایل به قهوه ای ]

حذف یون ناظر :

(محلول بی رنگ)

)Al2(SO4)3 (aq) + 3Cu (s
)3SO4 2- (aq

)2Al3+ (aq

)+ 3Cu (s

2Al3+
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)(aq

(محلول آبی رنگ) (فلز نقره ای رنگ)

)+ 3CuSO4 (aq
)3SO4 2- (aq

)(s

2Al

)3Cu2+ (aq

)2Al (s) + 3Cu2+ (aq

هم کالسی ها
توجه! توجه!

شیمی سوم دبیرستان

واکنش بین یک فلز و نمک زمانی انجام پذیر است که پتانسیل شیمیایی استاندارد فلز از پتانسیل

شیمیایی کاتیون نمک کمتر باشد  .در مورد این مبحث به صورت مفصل در جزوه ی پیش دانشاگهی صحبت می کنیم .

Al3+/Al

H+/H2

Zn2+/Zn

Cu2+/Cu

Fe2+/Fe

Ag+/Ag

Ni2+/Ni

Hg2+/Hg

Fe3+/Fe

)+ Cu (s

انجام پذیر
انجام ناپذیر

نکته

)(s

NiSO4

)(aq

)+ CuSO4 (aq

3CuSO4 (aq) + 2Al

)(aq

)(s

Ni

3Cu (s) + Al2(SO4)3

 :واکنش جابه جایی یگانه ترکیب هالوژن دار با هالوژن باالتر(فعال تر ) انجام پذیر است  ،ولی با هالوژن پایین تر

(غیر فعال تر )انجام نمی گیرد  .دقت داشته باشید که واکنش پذیری (فعالیت )هالوژن ها بر عکس فلزات قلیایی و قلیایی
خاکی از باال به پایین کاهش می یابد  .مثال :

نمک هالید پایینی  +نافلز(هالوژن باالیی) ( 4

نافلز(هالوژن پایینی)  +نمک هالید باالیی

)+ Cl2 (g

)(aq

2NaF

2F- + Cl2

با حذف یون ناظر واکنش فوق را می توان به صورت رو به رو نوشت :

)+ I2 (g

)(aq

2KCl

انجام ناپذیر
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)+ F2 (g

)(aq

2NaCl

2Cl- + F2
)+ Cl2 (g

)+ Br2 (g

)(aq

)(aq

2KBr

2NaCl

شیمی سوم دبیرستان

هم کالسی ها
واکنش های جابه جایی دوگانه :

واکنش است که در آن جای دو عنصر یا یون در دو ترکیب با هم عوض می شود  .یعنی دو ماده ی دو بخشی با هم واکنش

می دهند و دو ماده ی دو بخشی دیگر به وجود می آورند  .دقت داشته باشید که در واکنش های جابه جایی دوگانه هم مانند
واکنش های جابه جایی یگانه « جای فلز را با فلز یا با  Hو جای نافلز ها را با نافلز یا گروه  OHعوض می کنیم » .

AD + CB

تذکر  :به فرمول نویسی و رعایت ظرفیت گونه ها توجه داشته یاشید .

A B + CD

مهم ترین دسته از واکنش های جابه جایی دوگانه عبارت است از :
 – 1واکنش خنثی شدن اسید و باز که منجر به تولید آب و نمک می شود .

آب  +نمک

)+ H2O(l
)+ H2O(l
)+ 2H2O(l

)(aq

NaCl

)(aq

+ NaOH

K2SO4

)(aq

+ KOH

)(aq

)(aq

محلول باز  +محلول اسید ( 1

Ba(NO3)2

)(aq

+ Ba(OH)2

)(aq

)(aq

HCl

H2SO4
2HNO3

)(aq

نکته  :اگر نمک حاصل  ،محلول در آب باشد  ،آنیون حاصل از اسید و کاتیون حاصل از باز  ،یون ناظر هستند و نقشی در
واکنش ندارند .

)NaCl (aq) + H2O(l
Cl -

)(aq

Na+

حذف یون ناظر :

+ NaOH

OH -

)H2O (l

)(aq

Cl -

Na+

)(aq

HCl
H+

H+ (aq) + OH-

 – 2واکنش اسید ها با اکسید های فلزی :

آب  +نمک

)+ H2O(l
)+ H2O(l
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)(aq

)(aq

اکسید های فلزی  +اسید ( 1

2KCl

CaSO4

)(S
)(s

+ K2 O

+ CaO

)(aq

)(aq

2HCl

H2SO4

شیمی سوم دبیرستان

هم کالسی ها
 –3واکنش بازها یا اکسید های نافلزی :

اکسید های نافلزی  +باز ( 1

آب  +نمک

KOH + SO2

K2SO3 + H2O

 – 4واکنش هایی که در آن ها از مخلوط کردن دو نمک محلول  ،یک نمک نامحلول ( رسوب )تشکیل می شود .

نمک محلول  + 4نمک رسوبی 1
)(aq

+ NaCl

)(S

PbSO4

)+ NaF (aq
)(aq

+ Zn(NO3)2
)(aq

)(S

+ 2KNO3

نمک محلول  + 1نمک محلول 4 ( 2

)(S

)(aq

AgCl

+ Na2SO4

)(aq

PbCl2

+ AgF

)(aq

NaCl

)(aq

2AgBr

)(aq

+ 2AgNO3

PbI2

)(aq

+ 2KI

)(S

)(aq

)(aq

Pb(NO3)2

رسوب زرد رنگ

تشکیل رسوب سفید رنگ نقره لکرید که بر اثر مخلوط کردن محلول های نقره نیترات و
سدیم لکرید به وجود می آید .
)(aq

AgCl (s) + NaNO3

)(aq

+ NaCl

)(aq

AgNO3

رسوب سفید رنگ

تشکیل رسوب زرد رنگ سرب() IIکرومات که که بر اثر مخلوط کردن محلول های
پتاسیم کرومات و سرب() IIنیترات به وجود می آید .

)PbCrO4 (S) + 2KNO3 (aq
محلول بی رنگ

توجه! توجه!

رسوب زرد رنگ

)K2CrO4 (aq) + Pb(NO3)2 (aq
محلول بی رنگ

چند ماده ی زرد رنگ عبارت است از :
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ZnBr2

محلول زرد رنگ

PbI2

رسوب زرد رنگ

PbCrO4

رسوب زرد رنگ

K2CrO4

محلول زرد رنگ

شیمی سوم دبیرستان

هم کالسی ها
 – 5واکنش نمک محلول با اسید

اسید  + 1نمک رسوبی 1
)(aq

CdS (s) + 2HNO3
)(aq

 – 6واکنش نمک محلول با باز

اسید  + 2نمک محلول 5 ( 2

)+ H2S (aq

FeF2 (s) + HBr

)(aq

نمک محلول  + 1باز رسوبی 1
)(aq

Fe(OH)3 (s) + 3NaCl

)(aq

Cd(NO3)2

HF (aq) + FeBr2

باز  + 2نمک محلول 1 ( 2

)+ 3NaOH (aq

)(aq

FeCl3

نکته  :واکنش های جابه جایی دوگانه که واکنش دهنده های آن ها نمک های محلول ( ، ) aqیا اسید های قوی محلول ( ) aqو
یا بازهای قوی محلول هستند  ،واکنش هایی سریع می باشند  ،زیرا این مواد در حالت محلول در آب به صورت یون های کامالً
تفکیک شده هستند و یون های آن ها کامالً حاضر و آماده برای انجام واکنش می باشند .
تذکر  :واکنش تولید اتین از کلسیم کاربید در حضور آب هم نوعی واکنش جابه جایی دوگانه است .

C2H2 + Ca(OH)2
توجه! توجه!

CaC2 + 2H2O

اگر در واکنش های جابه جایی دواگنه  ،هر دو ماده ی حاصل به حالت محلول ( )aqباشنند  ،آن

واکنش انجام پذیر نیست  ،زیرا همه ی یون ها به صورت یون ناظر هستند  .برای مثال به واکنش زیر توجه کنید  ،اگر
مواد موجود در واکنش فوق را به صورت یون های مجزای محلول بنویسیم خواهیم دید که یون های سمت چپ و
راست عیناً تکرار شده اند ،پس می توان یون های سمت چپ و راست را از هم حذف کرد و درواقع هیچ واکنش
شیمیایی رخ نداده است .

)(aq

+ KCl

)(aq

) )( Na+(aq) + NO3-(aq) ) + ( K+(aq) + Cl- (aq

NaNO3

)(aq

+ KNO3

)(aq

NaCl

) )( Na+(aq) + Cl- (aq) ) + (K+(aq) + NO3-(aq

واکنش هایی مشابه ی واکنش های فوق انجام ناپذیر هستند .

33

شیمی سوم دبیرستان

هم کالسی ها
: چند واکنش جابه جایی دوگانه ی مهم

CaCO3

(S)

Na2CO3
H2SO4

+ 2HCl (aq)

CaCl2 (aq) + 2CO2

+ 2HCl (aq)

(aq)

2NaCl

+ CaBr2 (aq)

(aq)

2HBr

Na2SO4

(aq)

+ BaCl2 (aq)

3MgCl2

(aq)

+ 2Na3PO4 (aq)

Al(NO3)3

(aq)

+ 3NaOH (aq)

(S)

2Li2O2

(aq)

(g)

+ CaSO4

(S)

(S)

+ 2NaCl

Mg3(PO4 )2
Al(OH )3

(aq)

+ 6NaCl

(S)

(S)

+ H2O (l)

(aq)

+ 3NaNO3

(aq)

:  عبارت اند از، چند واکنش که جز هیچ یک از پنج دسته نیستند

 ) اکسیدIV ( منگنز

MnO2

BaSO4

+ H2O (l)

+ 2CO2

(aq)

(aq)

(g)

+ 4HCl (aq)
+ 2CO2 (g)

MnCl2 )aq) + Cl2 (g) + 2H2O (l)
2Li2CO3 )aq) + O2 (g)

لیتیم پراکسید

2LiOH

(aq)

+ CO2 (g)

Li2CO3 )aq) + H2O (l)

لیتیم هیدروکسید

2C

(S)

+ 2H2O (g)

CH4 (g) + CO2

)g)

زغال سنگ

2CO

(g)

+ 2NO (g)

2CO2 (g) + N2 )g)

تبدیل گازهای آلوده کننده ی هوا
 ) به گازهای کم ضررترCO  وNO (
: در ادامه به بررسی این واکنش ها می پردازیم
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مواد محلول و نامحلول :
برای این که به راحتی بتوانید مواد محلول و نامحلول را تشخیص دهید به نکات زیر توجه کنید :
)aترکیباتی که درآب محلول هستند عبارت اند از :

 - 2ترکیبات دارای یون آمونیوم ( NH4+

)

 -1کاتیون فلزهای قلیایی (فلزات گروه اول)
 - 1ترکیبات دارای یون

NO3-

(نیترات ) و

ClO3-

(کلرات ) .

ترکیباتی که اغب در آب محلول هستند به جز مواردی خاص که در جدول زیر آمده است  .این ترکیبات عبارت اند از :
ترکیبات دارای یون های

 I - ، Br- ، Cl-و SO4-

Ag+ , Hg22+ , Ba2+ , Pb2+ , Sr2+ , Ca2+
Ag+ , Hg22+ , Cu+ , Pb2+

برای این که لیست سولفات نامحلول و همچنین لکریدها  ،برمیدها  ،یدیدهای نامحلول را به راحتی به خاصر بسپارید
می توان با قرار دادن حروف آغازی اسامی آن ها به اسم رمز یی کوتاه برسیم .

کاسب جن

Ag+ , Hg22+ , Ba2+ , Pb2+ , Sr2+ , Ca2+
کلسیم  ،استرانسیم  ،سرب ،

باریم  ،جیوه ،

نقره

Ag+ , Hg22+ , Cu+ , Pb2+
سم جن
سرب
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 )bترکیباتی که اغلب در آب نامحلول هستند عبارت اند از :
ترکیباتی که دارای یون های  ( CO32-کربنات )  ( PO43- ،فسفات )  ( OH- ،هیدروکسید )  ( O2- ،اکسید )

و S2 -

( سولفید ) همگی در آب نامحلول هستند و در موارد کمی محلول هستند که این مواد در جدول زیر آورده شده است .

کاتیون فلزات قلیایی و NH4+
کاتیون فلزات قلیایی و Ba2+ ، Sr2+ ، Ca2+

کاتیون فلزات قلیایی  ،قلیایی خاکی و NH4+

تذکر  :به ظرفیت کاتیون ها و آنیون ها توجه داشته باشید  .برای مثال  :ترکیب  CuI2در آب محلول است در حالی که ترکیب
 CuIدر آب نامحلول است  .در واقع مس (  ) IIکلرید  ،برمید و یدید در آب محلول و مس (  ) Iکلرید  ،برمید و یدید در آب
نامحلول هستند .
تذکر  :همان طور که در جدول ذکر شده  ،هر ترکیبی که شامل کاتیون فلزات قلیایی و آمونیوم باشد  ،در آب محلول است .
بنابراین نیاز به حفظ کردن نیست .

نکته

 :به این نکته ی خوشکل توجه کنید  .در واکنش های جابه جایی دوگانه  ،در فرآورده ها حتماً یک فاز رسوبی (  ) Sو یا آب

( ) ) H2O (lداریم(البته ممکن است در واکنش های جابه جایی دوگانه هم رسوب و هم آب تشکیل شود  ).و حاال برای تمرین
سوال سوال کنکور  92را بررسی می کنیم .
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پاسخ گزینه ی : 1
طبق مطالب گفته شده  ،سولفات ها در آب محلول اند  ،به جز مواردی که با کاسب جن بیایند  ،بنابراین  (NH4)2SO4محلول
است .از طرفی سولفید ها نامحلول اند  ،به جز مواردی که با کاتیون فلزات قلیایی وقلیایی خاکی و  NH4+بیایند  ،بنابراین سرب
(  ) IIسولفید (  ) PbSنامحلول است .
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شناسایی یون ها در حالت محلول :
استفاده از واکنش های رسوبی  ،راهی برای شناسایی کاتیون هاست  .در واقع در این روش برای شناسایی یون های محلول
می توان محلول دیگری را به آن اضافه کرد که با یون مورد نظر رسوب تشکیل دهد  .در نتیجه با توجه به تشکیل رسوب و
رنگ آن می توان به شناسایی آن یون پرداخت  .به موارد زیر توجه کنید :

 – 1شناسایی یون  : Pb2+چنانچه به محلول سرب (  ) IIنیترات که حاوی یون )Pb2+ (aq

است  ،مقداری محلول پتاسیم یدید

اضافه کنیم  ،رسوب (  ) IIیدید تشکیل می شود .
)(aq

رسوب زرد رنگ

PbI2 (S) + 2KNO3

)(aq

+ 2KI

)(aq

 – 2شناسایی یون  : Fe3+چنانچه به محلول آهن (  ) IIIکلرید که حاوی یون )Fe3+ (aq

Pb(NO3)2

است  ،مقداری محلول سود ( سدیم

هیدروکسید ) اضافه کنیم  ،رسوب آهن (  ) IIIهیدروکسید تشکیل می شود .

)Fe(OH)3 (s) + 3NaCl (aq

رسوب قرمز رنگ

)+ 3NaOH (aq

 – 3شناسایی یون  : Ba2+چنانچه به محلول باریم کلرید که حاوی یون )Ba2+ (aq

)(aq

FeCl3

است  ،مقداری محلول سدیم سولفات

اضافه کنیم  ،رسوب نقره کرومات تشکیل می شود .

)BaSO4 (s) + 2NaCl (aq

رسوب سفید رنگ

 – 4شناسایی یون Ag+

:

)+ Na2SO4 (aq

چنانچه به محلول نقره نیترات که حاوی یون )Ag+ (aq

)(aq

BaCl2

است  ،مقداری محلول پتاسیم کرومات

اضافه کنیم  ،رسوب نقره کرومات تشکیل می شود .

)Ag2CrO4 (S) + 2KNO3 (aq

)(aq

رسوب قهوه ای مایل به نارنجی
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+ K2CrO4

)(aq

2AgNO3
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توجه! توجه!
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آزمایشات نشان داده است که  H2CO3و  H2SO3اسیدهایی ناپایدار هستند  .در واقع در تعادل تشکیل

 H2CO3و  H2SO3واکنش تمایل دارد در جهت برگشت انجام شود .

)H2CO3 (aq

)(l

+ H2O

)(g

)H2SO3 (aq

)(l

+ H2O

)(g

CO2
SO2

بنابراین اگر طی واکنش جابه جایی دواگنه  ،یکی از فرآورده ها  H2CO3و یا  H2SO3باشد  ،باید آن را به حالت واکنش
برگشت در تعادل فوق نوشت  .مثال :
)(g

H2O (l) + CO2

)(g

H2O (l) + SO2

)CaCl2 (aq) + H2CO3 (aq

)(S

)2NaCl (aq) + H2SO3 (aq

)(S

+ CaCO3
+ Na2CO3

تصفیه ی هوای فضاپیماها :
فضانوردان برای تصفیه ی هوای درون فضاپیماها مطابق واکنش های زیر از تأثیر

بر لیتیم پراکسید (  ) Li2O2یا لیتیم هیدروکسید ( LiOH

) استفاده می کنند .

نکته  :هر فضاپیما در هر شبانه روز به طور متوسط  23مول CO2
توجه! توجه!

کربن دی اکسید ( CO2

تولید می کند .

استفاده از واکنش لیتیم پراکسید با کربن دی اکسید برای

تصفیه ی هوای درون فضاپیماها مناسب تر است  .زیرا در ضمن آن گاز

اکسیژن تولید می شود  (.در شلک مقابل تصویر یک فضانورد را در حال تعویض
قوطی تصفیه ی هوا را مشاهده می کنید ) .

39

)

)(aq

)(aq

2HCl
2HCl

شیمی سوم دبیرستان

هم کالسی ها

تهیه ی سلیسیم خالص :
سیلسیم خالص که در تراشه های الکترونی و سول های خورشیدی به کار می رود  ،از واکنش سیسیم تترا کلرید مایع و

منیزیم خالص طبق واکنش زیر بدست می آید .
توجه! توجه!

)Si (S) + MgCl2 )S

)+ 2Mg (S

)(l

2SiCl4

سیلسیم یک شبه فلز درخشان و شکننده و نیمه رسانا است .

تهیه ی گاز کلر :
یکی از روشهای تولید گاز کلر در آزمایشگاه  ،واکنش دادن هیدروکلریک اسید با منگنز(  ) IVاکسید طبق معادله ی زیر
است :

)MnCl2 )aq) + Cl2 (g) + 2H2O (l

)+ 4HCl (aq

)(S

MnO2

متانول :
متانول به عنوان یک حالل و واکنش دهنده ی مناسب برای تولید بسیاری از مواد شیمیایی در صنعت شناخته می شود و به
تازگی نیز به عنوان یک سوخت تمیز برای خودرو ها مورد استفاده قرار می گیرد  .متانول را می توان طبق واکنش زیر از
کربن مونواکسید و هیدروژن بدست آورد .

CH3OH

)+ 2H2 (g

)(g

CO

متیل سالسیالت :
متیل سالسیالت به عنوان طعم دهنده به مواد غذایی و دارویی مورد استفاده قرار می گیرد  ،که طبق واکنش زیر از سالیسیلیک

اسید و متانول بدست می آید  .دقت داشته باشید که در این واکنش یک اسید قوی به نام HCl
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متیل سالیسیالت با فرمول مولکولی  ، C8H8O3یک ترکیب آروماتیک است که در ساختار خود یک حلقه ی

بنزنی و گروه های عاملی استری و هیدروکسیلی دارد  .دقت داشته باشید که در ساختار متیل سالیسیالت  11پیوند کوواالنسی

وجود دارد .
توجه! توجه !

سالیسیلیک با فرمول مولکولی  C7H6O3هم یک ترکیب آروماتیک است که در ساختار آن یک حلقه ی

بنزنی و دو گروه عاملی کربوکسیلی و هیدروکسیلی وجود دارد  .دقت داشته باشید که در واکنش تهیه ی متیل سالیسیالت  ،فقط
گروه عاملی کربوکسیلی موجود در سالیسیلیک اسید با متانول وارد واکنش می شود و گروه هیدروکسیلی موجود در آن نقشی در
واکنش ندارد .

اترها :
اتر به دسته ای از مواد آلیگفته می شود که در ساختمان آن ها یک اتم اکسیژن

به دو اتم کربن متصل شده است .
دی متیل اتر ساده ترین اتر است که با اتانول ایزومر ساختاری است  .دقت داشته
باشید که نقطه ی جوش و چگالی دی متیل اتر از اتانول کمتر است و به حالت گازی
است  .از دی متیل اتر به عنوان پیشرانه در افشانه ها و گاز یخچال ها استفاده
می شود .

دی اتیل اتر شناخته شده ترین اتر است و با بوتانول ایزومر ساختاری است  .دی اتیل اتر  ،مایع فرار و آتش گیر است و در
گذشته به عنوان بی هوش کننده کاربرد گسترده ای داشت  .اما به دلیل آثار نامطلوب آن روی مجاری تنفسی و احتمال آتش

گیری و انفجار به ندرت از آن استفاده می شود .
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دی اتیل اتر از واکنش اتانول تولید می شود  .این واکنش که یک واکنش تراکمی است در حضور سولفوریک اسید غلیظ به

عنوان کاتالیزور انجام می شود .

CH3CH2O CH2CH3 + H2O
آب

2CH3CH2OH
اتانول

دی اتیل اتر

برای انجام واکنش باال مشکالتی وجود دارد که موجب کاهش بازده ی واکنش می شود  .برای مثال همواره طی واکنش
مقداری اتانول به اتن تبدیل می شود  ،که یکی از مهم ترین این مشکالت است  .مولکول های اتانولی که به اتن تبدیل شده
است  ،دیگر نمی تواند به دی اتیل اتر تبدیل شود .

CH2 + H2O

CH2

CH3CH2OH

اتن

آب

اتانول

یکی دیگر از مشکالت این است که دی اتیل اتر خالص را از تقطیر مخلوط واکنش تهیه می کنند  ،اما همواره مقداری دی اتیل

اتر در ظرف تقطیر باقی می ماند  .همچنین مقداری اتانول ممکن است همواره با اتر تبخیر شود  .بروز چنین مشکالتی موجب
شده که در بهترین شرایط بازده ی  08تا  05درصد داشته باشیم  .این در حالی است که اغلب شیمیدان ها ناچارند به بازده
ی  58درصد و حتی کمتر از آن بسنده کنند .

الکل ها :
الکل ها دسته ای از ترکیب های آلی هستند که یک یا تعداد بیشتری گروه عاملی هیدروکسیل (  ) - OHروی زنجیرکربنی

R OH

خود دارند  .به عبارت دیگر شکل کلی الکل ها به صورت روبه رو است .

نام گذاری الکل ها :
برای نام گذاری الکل های طبق مراحل زیر عمل می کنیم :
 – 1ابتدا بزرگ ترین زنجیر کربنی را به عنوان شاخه اصلی انتخاب می کنیم  :مثال :

CH3

CH2

CH2

CH
CH3
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 – 2سپس نام گذاری را از طرفی که به گروه عاملی هیدروکسیل (  ) - OHنزدیک است شروع می کنیم :

6
CH2

7
CH3

5
CH2

4
CH

CH3
1
CH

1
CH2

1
CH3

OH

CH3

 – 3در نهایت پس از ذکر شماره و نام شاخه ی فرعی  ،ابتدا شماره ی کربن متصل به گروه عاملی هیدروکسیل و در
پایان  ،تعدادکربن زنجیر اصلی بر وزن آلکانول می نویسیم :

7
CH3

 – 4 ، 1دی متیل  – 1هپتانول

6
CH2

5
CH2

4
CH

CH3
1
CH

OH

CH3
مثال :

CH2

CH2

CH3

1
CH2

1
CH3

CH3

CH

CH3

OH

OH
 – 1پروپانول (پروپیل اللک )

 – 1پروپانول( ایزو پروپیل اللک )

نام قدیمی

نام قدیمی

توجه! توجه! متانول به اللک چوب معروف است و از گرم کردن چوب در غیاب اکسیژن تا دمای

 444به دست می آید

 .در حالی که اتانول  ،اللک میوه نام دارد و در اثر تخمیر قند و کربوهیدرات های موجود در میوه ها توسط آنزیم ها تولید می شود .

اتانول(اتیل اللک ) OH

CH2

CH3

متانول(متیل اللک )

نام قدیمی

OH

CH3

نام قدیمی

برای نام گذاری اللک های چند عاملی به صورت زیر عمل می کنیم :
مانند روش نام گذاری الکل های تک عاملی مرحله ی  1و  2را اجرا انجام می دهیم  .در نهایت پس از ذکر شماره و نام
شاخه ی فرعی  ،ابتدا شماره ی کربن های متصل به گروه های عاملی هیدروکسیل را می آوریم و تعداد کربن های زنجیر
اصلی را بر وزن آلکان می نویسیم و سپس تعداد گروه عاملی هیدروکسیل را با اعداد رومی ( دی  ،تری  ،تترا و ) ...به
همراه اٌل می آوریم .
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 – 1متیل  – 5 ، 1هگزان دی اٌل
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1
CH3

1
CH2

1
CH

CH3 OH
توجه! توجه!

4
CH

5
CH2

6
CH3

OH

در شماره گذاری زنجیر اصلی برای واکنش فوق  ،از هر دو سمت روی کربن  1گروه هیدروکسیل وجود

دارد  ،اما شماره گذاری را از سمت راست انجام می دهیم  ،زیرا به شاخه ی فرعی نزدیک تر ایت .
از معروف ترین الکل های چند عاملی می توان به اتیلن گلیکول و گلیسرین اشاره کرد
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تمرین :
 – 7کدام مطلب درست است ؟

( تألیفی )

 ) 1واکنش آهن با اکسیژن از نوع سوختن است .
 ) 2واکنش بسپارش و خنثی شدن اسید و باز از نوع ترکیب است .
 ) 3واکنش پتاسیم دی کرومات با سرب (  ) IIنیترات  ،تولید رسوب می کند .
 ) 4در واکنش محلول باریم کلرید با سدیم سولفات رسوب قرمز رنگ مشاهده می شود .
 – 8هدف ازانجام کدام آزمایش به درستی بیان نشده است ؟

(قلم چی )

) : 6Na (S) + Fe2O3 (Sانبساط گاز درون کیسه ی هوا (کم شدن خطر سدیم

)1
)2

) : MnO2 (S) + 4HCl (aqتهیه ی گاز کلر در آزمایشگاه

)3

) : 2LiOH (aq) + CO2 (gتهیه ی آب الزم در فضاپیماها
) : SiCl4 (l) + 2Mg (sتهیه ی سیلسیم خالص

)4

 - 9در کدام واکنش  ،گاز اکسیژن جزء یکی از فرآورده ها است ؟
)1

)LiOH (aq) + CO2 (g

)1

)1

)MnO2 (S) + HCl (aq

)4

( تألیفی )

Δ
Δ

)(g

N2O4

)PbO2 (S

 – 11کدام واکنش به صورتی که معادله ی آن نوشته شده است  ،انجام نمی گیرد ؟
)1

)(aq

PbI2 (S) + 2KNO3

+ H2O(l) ) 2
)3

)(aq

)(aq

2KCl

)(aq
)(S

+ 2KI

+ K2O

2AgBr (S) + Zn(NO3)2

Na2O (S) + 2CO2 (g) + H2O (g) ) 4

)(aq

Δ

)(aq

)(aq

Pb(NO3)2

2HCl

+ 2AgNO3
)(S

)(aq

ZnBr2

2NaHCO3

 – 11کدام مطلب درست است ؟

( تألیفی )

 ) 1طی فرآیند بسپار در ساختار مولکول گازی پلی اتن  ،هیچ پیوند دوگانه ای وجود ندارد .
 ) 2تمام واکنش های تجزیه گرماگیر هستند .
 ) 3متیل سالیسیالت دارای فرمول مولکولی  C8H8O3است .
 ) 4نام دیگر ایزوپروپیل الکل  – 1 ،پروپانول است.

( تألیفی )
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- 12با توجه به شکل زیر که واکنش بین سدیم سولفات وباریم کلرید را نشان میدهد،کدام مطلب نادرست است؟
( تألیفی )

 ) 1در پایان واکنش محلول سفید رنگ تولید می شود .
 ) 2نوع واکنش انجام شده  ،جابه جایی دوگانه است .
 ) 3پس از موازنه ی واکنش ،مجموع ضریب های واکنش
دهنده از مجموع ضریب های فرآورده کمتر است .
 ) 4یکی از فرآورده های این واکنش نمک محلول است.

بررسی سواالت کنکور :
 - 31واکنش کلسیم هیدروکسید با فسفریک اسید  ،از نوع  .....است  ( .سراسری ریاضی  68با کمی تغییر)
 ) 3ترکیبی

 ) 2جابه جایی دوگانه

 ) 4سنتز

 )1جابه جایی ساده

 - 34واکنش پیشنهاد شده در گزینه ی  ........به صورتی که معادله ی آن نوشته شده است  ،انجام می گیرد
و مجموع ضریب های مولی مواد در آن  ،پس از موازنه برابر  ........است .
Δ

)3

)(g

CH4 (g) + CO2

)2

)(g

H-CHO (g) + H2O

)(g

4 , CH3COOH

Δ

+ H2O (g) + O2 (g) + N2 (g) ) 1

)(g

)(g

1 , CH3COOH

CO2

)(l

MnCl2 )aq) + Cl2 (g) + H2O (l) ) 4

11 , C3H5(NO3)3

)+ HCl (aq

)(S

6 , MnO2

)4
 - 31کدام واکنش به صورتی که معادله ی آن نوشته شده است انجام نمی شود ؟
CH3 COOH ) 3

Δ

 ) + 2H2Oزغال سنگ ( 2C

Na2CO3 + CO2 + H2O ) 2
CO2 + H2O + O2 + N2 ) 1
Ca(NO3) 2 + CO2 + H2O ) 4
)4

( سراسری تجربی ) 68

Δ

)(S

2NaHCO3

C3H5(NO3)3
CaCO3 + 2HNO3
46

( سراسری تجربی ) 68
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 - 38کدام مطلب درست است ؟

( ریاضی سراسری ) 68

 ) 3واکنش خنثی شدن اسید  -باز از نوع ترکیبی است .
 ) 2واکنش گاز کلر با محلول سدیم یدید  ،از نوع جانشینی دوگانه است .
 ) 1گاز حاصل از واکنش آهن با هیدروکلریک اسید را از واکنش سدیم با آب نیز می توان بدست آورد .
 ) 4گاز حاصل از تجزیه ی گرمایی پتاسیم کلرات را از تجزیه ی کلسیم کربنات بر اثر گرما نیز می توان تهیه کرد .
 – 38در معادله ی کدام واکنش  ،پس از کامل و موازنه کردن  ،مجموع ضریب های مولی مواد  ،بزرگ تر است ؟
( سراسری خارج از کشور ریاضی ) 66
)3

T>500 ˚C
)(S

KNO3

)Ba(OH)2 (aq)+ HCl (aq

))41

)4
 – 36در کدام واکنش گاز کلر تولید می شود ؟

Δ

)+ O2 (g

)) 44
)4

MnO2 + 4HCl

)3
)1
)4

)2

Δ

)(S

)2

SiCl4 + Mg

)) 44
)4

)4

47

CaCO3
)(g

C3H 6

( سراسری خارج از کشور تجربی ) 68

Δ

KClO3
NaHCO3 + HCl
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 - 23در کدام واکنش گاز اکسیژن آزاد نمی شود؟
)3
)4

2N2O5 (g) Δ

)2

)MnO2 (S

Δ

( سراسری ریاضی ) 89

Δ )1

)KClO3 (S

)4

)4

48

)(S

KNO3

Δ )4
)4

)Li2CO3 (S

شیمی سوم دبیرستان
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پاسخ نامه ی کلیدی کلیدی
15

1
1

17

4

18

1

19

1

1
4

1

1
1
1
4
1

6

1

20

7

1
1

21

9

4
4

2
3
4
5

8

10
11

1

12

1
1
1

13
14

16

49

شیمی سوم دبیرستان
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پاسخ نامه ی تشریحی
 – 1گزینه ی 1

رجوع به جزوه

 – 1گزینه ی 1

هر دو تغییرات شیمیایی و فیزیکی با مبادله ی انرژی همراه هستند .

 – 1گزینه ی 1

در واقع جمله ی صحیح این است که در واکنش های شیمیایی نه اتمی به وجود می آید و نه از بین

می رود .
 – 4گزینه ی 4

رجوع به جزوه

 – 5گزینه ی 1

)Cr2O3 (S) + N2 (g) + 4H2O (g
𝟔
𝟔=
𝟏

 - 6گزینه ی 1

)+ 3H2 (g

)(aq

= نسبت ضرایب فرآورده ها به آمونیوم دی کرومات

Al2(SO4)3

)+ CO2 (g) + H2O (g
𝟏𝟑+𝟏+
𝟏=
𝟏𝟐+𝟐+
 – 7گزینه ی 1

)(NH4)2Cr2O7 (S

)(S

)2Al (S) + 3H2SO4 (aq
Na2CO3

)2NaHCO3 (S

= نسبت مجموع ضرایب اگزی فرآورده ها به جامدها در دو معادله

بررسی سایر گزینه ها :

واکنش آهن با اکسیژن از نوع اکسایش است .
واکنش بسپار و خنثی شدن اسید و باز به ترتیب از نوع  ،ترکیب و جابه جایی دواگنه است .
در واکنش محلول باریم لکرید با سدیم سولفات  ،رسوب سفید رنگ مشاهده می شود .

)Li2CO3 )aq) + H2O (l
50

)+ CO2 (g

)(aq

2LiOH

هم کالسی ها
 – 8گزینه 1

شیمی سوم دبیرستان

هدف از انجام آزمایش

تصفیه ی هوای درون فضاپیماها است .
 – 9گزینه 4

)(g

Δ

2PbO (S) + O2

)Li2CO3 )aq) + H2O (l

بررسی سایر واکنش ها

)MnCl2 )aq) + Cl2 (g) + 2H2O (l
 – 14گزینه ی 4

)(S

)+ CO2 (g

)2NO 2 (g

2 PbO2

Δ

)(aq

2LiOH

)(g

2 N 2 O4

)+ 4HCl (aq

)(S

MnO2

همان طور که گفته بودیم  ،سدیم بی کربنات به طور اکمل تجزیه نمی شود و تجزیه ی آن به صورت

زیر است .

)+ CO2 (g) + H2O (g

)(S

)2NaHCO3 (S

Na2CO3

 – 11گزینه ی 1
بررسی سایر گزینه ها  :طی فرآیند بسپار در ساختار مولکول جامد پلی اتن  ،هیچ پیوند دواگنه ای وجود ندارد .
اغلب واکنش های تجزیه گرماگیر هستند .
نام دیگر ایزوپروپیل اللک  – 1 ،پروپانول است .
 – 11گزینه ی 1

در پایان واکنش

)(aq

BaSO4 (s) + 2NaCl

)+ Na2SO4 (aq

)(aq

 BaCl2رسوب سفید رنگ

) BaSO4 (sمشاهده می شود .
 – 11گزینه ی 1
 – 14گزینه ی 1
مواد برابر  11است .

)+ 6H2O (l

)(aq

Ca3(PO4 )2

)+ 2H3PO4 (aq

)(aq

3Ca(OH)2

گزینه ی  1واکنش تجزیه ی نیترولگیسرین است که پس از موازنه  ،مجموع ضریب های مولی

)12CO2 (g) + 10 H2O (g) + 6N2 (g) + O2 (g

Δ

)(l

4 C3H5(NO3)3

بررسی سایر گزینه ها  :در واکنش گزینه ی  1پس از موازنه ،ضریب های مولی مواد برابر  1می شود .
در گزینه ی  1از تجزیه ی گرمایی استیک اسید (  )CH3COOHنمی توان به فرمالدهید اسید(  ) HCHOرسید  .در
ضمن این واکنش قابل موازنه کردن نیست و در واکنش گزینه ی  4که مربوط به تهیه ی اگز لکر است  ،مجموع
ضریب های مولی مواد پس از موازنه برابر  9است .
 – 15گزینه ی 1

)MnCl2 )aq) + Cl2 (g) + 2H2O (l
روجوع به جزوه
51

)+ 4HCl (aq

)(S

MnO2

شیمی سوم دبیرستان
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 – 16گزینه ی 1

)FeCl2 )aq) + H2 (g
)NaOH )aq) + H2 (g

 – 17گزینه ی 4

 = 21مجموع ضرایب

2K2O + 2N2 + 5O2

 = 2مجموع ضرایب

MnCl2 + Cl2 + 2H2O

 = 1مجموع ضرایب

 – 18گزینه ی 1
بررسی سایر گزینه ها :

4KNO3

4HCl + Ba(OH)2

Δ

6 CO2 + 6 H2O

)MnCl2 )aq) + Cl2 (g) + 2H2O (l

)+ H2O (l

)(S

Na

دمای باالتر از 566ᵒ

CaO + CO2

 = 11مجموع ضرایب

)+ 4HCl (aq

)(S

Fe

CaCO3

2 C3H6 + 9 O2
)+ 4HCl (aq

)(S

MnO2

Δ

)+ H2O (l

)(g

)2 KClO3 (S
)2 KCl (S) + 3 O2 (g
)2SiCl4 (l) + 2Mg (S
)Si (S) + MgCl2 )S
)NaHCO3 (aq) + HCl (aq
NaCl (aq) + CO2

 – 19گزینه 1
 = 2مجموع ضرایب
 = 21مجموع ضرایب
 = 21مجموع ضرایب
 = 21مجموع ضرایب

 – 14گزینه ی 1

متیل سالسیالت به عنوان طعم دهنده به مواد غذایی و دارویی مورد استفاده قرار می گیرد  ،که طبق

واکنش زیر از سالیسیلیک اسید و متانول بدست می آید  .دقت داشته باشید که در این واکنش یک اسید قوی به نام

HCl

نقش کاتالیزگر را دارد .

 – 11گزینه ی . 4
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