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   ي آن و موازنه  واكنشي  معادله)  آ 

 
واژه، اصطالح يا 

  موضوع
  

  تعريف يا توضيح

  
  

اي ه انواع معادله
  شيميايي

شود و براي نشان دادن گرما و شرايط  ارائه مي) المللي ي بين با استفاده از نمادهاي تعريف شده(ي نمادي، فرمول شيميايي مواد  در معادله -
  .شود واكنش نيز از نمادهاي تعريف شده استفاده مي

هاي  شود و ساير موارد نيز با استفاده از واژه ارائه مي...) ا آلماني و به زبان فارسي يا انگليسي ي(ي نوشتاري، نام مواد  در حالي كه در معادله
  .شوند مختلف مشخص مي

  :ي يك واكنش به دو صورت نمادي و نوشتاري معادله
q)g(CO)l(OH)aq(CaCl)s(CaCO)aq(HCl    نمادي:  22232

  نوشتاري: كلريك اسيد هيدرو+ سنگ آهك  محلول كلسيم كلريد + آب + گاز كربن دي اكسيد + گرما 
كردن معني   ي نوشتاري، موازنه توان معادله را موازنه كرد، اما در معادله هاي عددي مي ي نمادي با استفاده از ضريب در معادله :تذكر مهم

  .ندارد
   اطالعات ضروري

  .ها فرمول شيميايي واكنش دهنده  -
  ها فرمول شيميايي فراورده -

  مواد حالت فيزيكي هر يك از -

)g( به معني حالت گازي  
)s( به معني حالت جامد  
)l( به معني حالت مايع  
)aq( به معني محلول در آب  

 ها ها به فراورده به معني تبديل واكنش دهنده )(نماد  -
   العات غيرضرورياط
  ها به معني گرما دادن به واكنش دهنده) روي عالمت پيكان( نماد -
  )روي عالمت پيكان(فرمول شيميايي كاتاليزگر  -
  گرماي جذب يا آزاد شده -
 )روي عالمت پيكان(شرايط اجراي واكنش از نظر دما و فشار  -

   اطالعات غيرقابل ارائه
  :از جمله. ي نمادي واكنش، مجاز نيست ي برخي اطالعات ديگر در معادله ارائه -
  ترتيب مخلوط شدن مواد -
  سمي بودن مواد -
  نكات ايمني -
  و غيره -

   چند مثال نمونه
  :ي يك واكنش كه فقط اطالعات ضروري در آن ارائه شده است معادله :1مثال 

)g(H)aq(NaOH)l(OH)s(Na 22 222 

  :باشد واكنش كه شامل اطالعات غيرضروري نيز مي ي يك معادله: 2مثال 
q)g(O)l(OH)aq(OH

FeSO,
 


22422 22

  :تر ي واكنشي ديگر با اطالعات غيرضروري بيش معادله :3مثال 
, C, atm

Fe(s)
N (g) H (g) NH (g) kJ

   550 200
2 2 33 2 184

 كتاب درسي  5تا  1مباحث صفحات 
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ي  هـا بايـد معادلـه    با توجه به آن. شود مي نمايش داده) اتم، مولكول يا يون(كننده  يا ذرات شركت) سامانه(ها، تصوير ظرف واكنش  در برخي از پرسش :توجه* 

  .ها اهميت زيادي دارد دهنده يا فراورده بودن آن تشخيص حالت فيزيكي مواد و واكنش. را نوشت... نمادي و 
  .باشد ش از پايان واكنش ميياي است كه در آغاز واكنش ب ماده) اضافي(دهنده  واكنش  1
  .ت كه در پايان واكنش كامالً مصرف شده استاي اس ماده) محدودكننده(دهنده  واكنش  2
  ).نيستدر آغاز واكنش . (اي است كه فقط در پايان واكنش وجود دارد ها ماده فراورده  3

  .كه در آغاز و پايان واكنش بدون تغيير وجود دارد، احتماالً كاتاليزگر است اي ماده  4
  .)ولي سرعت واكنش را افزايش داده است مصرف يا توليد نشدهكنش با انجام وا رسد اي است كه به نظر مي ماده: كاتاليزگر(

5  
بسيار جدا از هم به صورتي كه  ي گازي شكل مادهجدا از هم و ي مايعمادهي چسبيده به هم،، به صورت تودهي جامدماده: ذرات
هاي  مثالً مولكول(ات پراكنده، ذرات حالل عالوه بر نشان دادن ذر، در حالت محلول. شوند اند، رسم مي ي ظرف را اشغال كرده همه
  .شود نيز مشاهده مي) آب

  

  رنگ به ترتيب اكسيژن و كربن و مستطيل خاكستري رنگ فلز پالتين باشد، رنگ و سرخيهاي آباگر در شكل زير، توپ: 1مثال 
  كدام است؟ي اضافي  دهنده واكنش) ب    .ي واكنش زير را بنويسيد ي نمادين موازنه شده معادله) آ
  
  

  

  

pt) آ :پاسخ (s)
C(s) O (g) CO(g) 2   .ي اضافي است دهنده گاز اكسيژن، واكنش) ب    2

رنگ به  تر خاكستري رنگ و سرخ هاي بزرگ رو توپ اگر در شكل روبه: 2مثال 
ي  ي نمادي موازنه شده هاي فلز آلومينيوم و فلز مس باشد، معادله ترتيب اتم

  .يسيدواكنش انجام شده را بنو

Al(s): پاسخ CuSO (aq) Al (SO ) (aq) Cu(s)  4 2 4 32 3 3  
هاي كوچك خاكستري  توپ. ها به صورت محلول در آب، وجود دارند يون :توجه(

Alهاي  رنگ، به ترتيب به كاتيون رنگ و سرخ 3  وCu 2 مربوطند(.  
  

  

  
  

  

  هاي واكنشي معادلهموازنه

  ثال نمونهم  قواعد
  را ) تر اي با تعداد عنصر و اتم بيش ترجيحاً ماده(ضريب يكي از مواد  - 

  )رودر مثال روبهKMnO4مانند( .دهيم قرار مي»1«برابر
OHMnClKClClHClKMnO 22241 

براي يكي از مواد قرار داده شده، » 1«در سمتي از معادله كه ضريب  - 
هاي كدام عنصر يا عنصرها در آن سمت  عداد اتمكنيم كه ت مشخص مي

معادله دقيقاً مشخص است و از همان عنصرها، موازنه را شروع 
  .كنيم مي

ت مي عنصري كه در بيش از يك گونه در هر س موازنه: توجه -
در قسمت پاياني موازنه  )رو مانند كلر در مثال روبه(حضور دارد 

  .كردن، انجام خواهد شد

OHMnClKClClHClKMnO 2224 11  ي موازنه K

OHMnClKClClHClKMnO 2224 111 ي موازنهMn

OHMnClKClClHClKMnO 2224 4111 موازنهO

OHMnClKClClHClKMnO 2224 41181 موازنهH

OHMnClKClClHClKMnO 2224 4112
581 موازنهCl

هاي معلوماي عدد كسري باشد، ضريب در صورتي كه ضريب ماده-
ي  كنيم تا موجب شود همه ترين عددي ضرب مي شده را در كوچك

  .دنها، عدد صحيح باشضريب

KMnO HCl Cl KCl MnCl H O     4 2 2 22 16 5 2 2 2ضرب كردن ضرايب در  8
  .شود ي واكنش كامل مي ي معادله و به اين ترتيب، موازنه 



 10  )5272كد (  3شيمي                               كانون فرهنگي آموزش            

  
  
  

  )65سراسري  (  :  توان گفت كه تعداد ن پايستگي جرم در يك واكنش شيميايي ميبر اساس قانو - 1

  .شوند برابر است هاي موادي كه تشكيل مي كنند با تعداد اتم هاي موادي كه در واكنش شركت مي اتم) 1
  .ندشو هاي موادي است كه تشكيل مي تر از تعداد مولكول كنند بيش هاي موادي كه در واكنش شركت مي اتم) 2
  .د برابر استنشو هاي موادي كه تشكيل مي كنند با تعداد مولكول هاي موادي كه در واكنش شركت مي مولكول) 3
  .شوند هاي موادي است كه تشكيل مي تر از تعداد اتم كنند كم هاي موادي كه در واكنش شركت مي مولكول) 4

3: در واكنش - 2 3 2 23 3 4Cu(s) aHNO (aq) Cu(NO ) (aq) bA(g) H O    ؛a  وb  و  ………و  ………برابـر  ) راست به چـپ از ( ترتيببهA 
 )93سراسري خارج كشور رياضي (  .است ………گاز 

1 (2 8NO، ،   2 (2 2 8NO ، ،  3 (410NO، ،   4 (2 410NO ، ، 
  

  
  
  

  )3ي  صفحهحاشيه (  ؟كند نميص ي نمادي يك واكنش شيميايي، كدام دو مورد زير را مشخ معادله - 3
  حالت فيزيكي مواد )ب    ها دهنده ترتيب مخلوط كردن واكنش )آ
  هاي ايمني واكنش نكته )ت    ها دهنده گرما دادن به واكنش )پ
  آ، ت )4  پ، ت) 3  ب، پ) 2  آ، ب) 1

 )91 - آزمون كانون (  است؟ نشدهكدام نماد درست معرفي  - 4

1(
    . ماده استواكنش گر :

2(  C
:

1200 واكنش در دمايC1200 شود انجام مي .   
3(  atm

:
  .شود انجام مي atm20واكنش در فشار 20

4(Pd
  .شود تاليزگر استفاده ميبه عنوان يك كا Pdبراي انجام شدن واكنش از :

   .ماند به صورت محلول در آب، باقي مي ………شود و  رنگي تشكيل مي ………نيترات، رسوب  )II(با مخلوط كردن محلول پتاسيم كرومات و محلول سرب  - 5

 )2ي  صفحهحاشيه (

   نيتراتسفيد، پتاسيم  )4  كرومات )II(سفيد، سرب  )3  كرومات )II(زرد، سرب  )2  زرد، پتاسيم نيترات )1
  )91 - آزمون كانون(   دهد؟ ي واكنش را به صورت درست نشان مي ي موازنه شده با توجه به شكل، كدام گزينه معادله - 6

1( CBA 363   
2 (CBA 2  
3 (CBA  2  
4 (BCBA  273  

 )93 - آزمون كانون(  زير به درستي موازنه شده است؟ي نمادي واكنش  در كدام گزينه، معادله - 7

 كرومات پتاسيم دي+ هيدروكلريك اسيد  پتاسيم كلريد +  كلريد ) III(كروم + كلر + آب 

1 ()g(OH)g(Cl)aq(CrCl)aq(KCl)aq(HCl)aq(CrOK 22242 326   
2 ()g(OH)g(Cl)aq(KCl)aq(CrCl)aq(HCl)s(OCrK 223722 732214   
3 ()g(Cl)l(OH)aq(CrCl)aq(KCl)g(HCl)s(OCrK 223722 52210   
4 ()l(OH)g(Cl)aq(CrCl)aq(KCl)g(HCl)s(CrOK 22242 522210   

OH)PO(CaPOH)OH(Caدر واكنش - 8 2243432  86  پزشكي آزاد(  قدر است؟ ي كامل، مجموع ضرايب چه بعد از موازنه(  
  يازده) 4  دوازده) 3  هشت) 2  چهارده) 1

COCaSiOPCSiO)PO(Ca:در واكنش - 9  ، پس از موازنه نسبت مجموع ضرايب مواد در سمت راست به مجموع ضرايب مواد در سمت 342243
 )91 - آزمون كانون(    :چپ برابر است با

1(17
18  2(19

14  3(18
17  4(16

17  
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  )91 - آزمون كانون(  ها بعد از موازنه در كدام واكنش زير، با هم برابر است؟ ها و مجموع ضرايب فراورده دهنده مجموع ضرايب واكنش - 10

1()g(O)s(KCl)s(KClO 23     2()s(Cu)aq()SO(Al)aq(CuSO)s(Al  3424  
3()g(OH)g(CO)g(O)g(HC 22242   4()g(OH)g(CO)g(O)g(HC 22283  

fKCleHCldBaCrOOcHbBaClOCraK:با توجه به واكنش - 11    )91 - آزمون كانون(  پس از موازنه، كدام رابطه برقرار است؟ 422722
1( bca  2(feba   3(ced  22  4(edfa   

را ) III(و مجموع ضرايب مواد در واكنش  bرا برابر ) II(ها در واكنش  دهنده و مجموع ضرايب واكنش aرا برابر ) I(ها در واكنش  اگر مجموع ضرايب فراورده - 12

در نظر بگيريم، مقدار عبارت  cبرابر 
bc

a 5تا  3 ي صفحه(  كدام است؟(  

  OHCuNCuONH)I 223   
  OHNONH)II 2223     

  OHCOKClOHCKClO)III 221122123   
1 (25/0  2 (025/0  3 (86/0  4 (05/0  

  )92 - آزمون كانون(  تر است؟ ها بيش هاي زير بعد از موازنه، مجموع ضرايب استوكيومتري فراورده يا فراورده يك از واكنش كدام در - 13

1 ()aq(POH)l(OH)s(OP 432104   2 ()aq(CaCl)l(OH)g(CO)s(CaCO)aq(HCl 2223   
3 ()g(CO)l(OH)aq(NaCl)aq(CONa)aq(HCl 2232   4 ()s(Fe)s(ONa)s(OFe)s(Na  232  

 )93 - آزمون كانون(  باشد؟ مي) 2(ي زير پس از موازنه، نسبت ضرايب كدام دو ماده برابر  هاي موازنه نشده در معادله - 14

  )g(OH)g(CO)g(O)g(HC 23283   
  )g(SO)s(OCu)g(O)s(SCu 2222   

1 (OH2  2بهSO  2 (2CO  بهSCu2  3 (2SO  2بهCO  4 (83HC  2بهSO    
cCbBaAنش ي موازنه شده واك هاي جدول، معادله با توجه به داده - 15  93 - آزمون كانون (  كدام است؟( 

1 (CBA 2  2 (CBA 32   
3 (CBA 23   4 (CBA     
  

 )93 - آزمون كانون (  )از راست به چپ. (به درستي صورت نگرفته است ……… هاي واكنش ي موازنه هاي زير، با توجه به واكنش - 16

OHSONaClHClSONa) آ 2232                                              ب (CaCO CaO CO 3 2  
OHNNOHN) پ 22242 8844                                                         322) ت 23 NHHN   

  آ و ب) 4  پ و ت) 3  آ و پ) 2  ب و پ) 1

باشد، مقدار  bو  aبه ترتيب ) 2(و ) 1(هاي  كننده در واكنش اگر مجموع ضرايب مولي مواد شركت - 17
)ab(

)ba(


2 93 - آزمون كانون (  كدام است؟( 

  OHNOONH) 2231   
  OHOBONOHNB) 2325226332   

1 (8/4  2 (6/9  3 (7/7  4 (85/3  
 )93 - آزمون كانون (  :  هاي زير پس از موازنه در معادله - 18

  :C H (NO ) (l) CO (g) N (g) O (g) H O(g)   3 5 3 3 2 2 2   )I(واكنش  2
  )g(OH)g(CO)g(O)l(OHHC: 22252   واكنش)II(  

  ت؟ستر ا نسبت ضرايب داده شده در كدام گزينه بزرگ

1 (
2

52
N

OHHC    2 (
OH)l(

OH)II(

2
2  

3 (
2

2
CO)l(

CO)II(    4 (
2

2
O)ll(

O)l(  

 A  B  C  مواد واكنش

  5/0  75/0  25/0  ضريب مواد 

  در واكنش ضريب
  در واكنش ضريب

 ضريب

 ضريب

  در واكنش ضريب
 يبضر  در واكنش

 ضريب

 ضريب
  در واكنش
  در واكنش
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  )3ي  خود را بيازماييد صفحه(  است؟ نادرستكدام اظهارنظر  ،هاي زير با توجه به معادله - 19

  a(لول سديم سيانيد مح+ محلول نقره نيترات  رسوب نقره سيانيد + محلول سديم نيترات   

  b(پتاسيم پرمنگنات جامد  پتاسيم منگنات جامد + اكسيد جامد ) IV(منگنز + گاز اكسيژن   

  )g(NH)g(N)g(H
C

Fe
350022 

)c 

1 (a  وb  معادالت نوشتاري وc هاي مربوطه هستند ي نمادي واكنش معادله.  
  .شود و در حضور كاتاليزگر آهن انجام مي C500ي آمونياك در دماي  واكنش تهيه) 2
g(O)s(MnO)s(KMnO)s(MnOK(به صورت  bي واكنش  ي نمادي و موازنه نشده معادله) 3 22442  است.  
  .است 6و  4به ترتيب برابر  cو  aهاي  مجموع ضرايب مواد پس از موازنه در واكنش) 4

    )5تا  3ي  صفحه(  درست است؟هاي زير مفهوم كدام گزينه  با توجه به واكنش - 20

  )l(OH)s()PO(Ca)aq(POH)aq()OH(Ca)I 2243432   
  )g(CO)s(Fe)g(CO)s(OFe)II 232   

    )g(OH)g(CO)g(O)l(HC)III 22266   
  .شوند به صورت يك گونه شيميايي جدا موازنه مي 34POو OHهاي يون) I(هنگام موازنه واكنش ) 1
  .هاست دهنده تر از مجموع ضرايب واكنش واحد بيش 2ها  يب فراوردهمجموع ضرا) III(در واكنش ) 2
  .است) II(برابر ضريب اين ماده در معادله  4، )III(در معادله 2COپس از موازنه، ضريب) 3
  .است) III(ي  ب اين ماده در معادلهبرابر ضري 2، )I(ي در معادله OH2پس از موازنه، ضريب) 4
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  هاي شيميايي  واكنش انواع) ب

 

  مثال  تذكرات  فرم كلي  نوع واكنش

  تجزيه CBA

  ي ديگر تبديل يك تركيب به دو يا چند ماده
اند، از  ها كه گرماده به جز تعداد محدودي از آن. ها، گرماگيرند اكثر اين واكنش

22372243353 :ي جمله تجزيه OH,KClO,OCr)NH(,)NO(HC  
  هاي مثال

  3تا  1

  تركيب
DBA  

ي مختلف و ايجاد يك  د مادهمصرف دو يا چن
  جديد تركيب

  .اند ها، گرماده اكثر اين واكنش -
  .ديگرند هاي تركيب و تجزيه، عكس يك واكنشمعموالً  -
  .باشند مي ها نيز جزء اين واكنش و فتوسنتز هاي بسپارش واكنش -

  هاي مثال
  6تا  4

  جايي يگانه جابه

 عنصر+ تركيب  عنصر ديگر + تركيب ديگر  )جايي ساده يا جابه(

يا يك عنصر  در تركيب ديگر  ها، يك عنصر فلزي جاي عنصر فلزي در اين واكنش - 
  .گيرد قرار مينافلزي جاي عنصر نافلزي ديگر در تركيب    
  .شود يمي يك عنصر فلزي جايگزين هيدروژن اسيدي در تركيب آن گاه -
  .پذيرتر از عنصر فراورده است دهنده، فعال و واكنش عنصرِ واكنش -

  هاي مثال
  9تا  7

1تركيب +  2تركيب   3تركيب +  4تركيب   *جايي دوگانه به جا

ها يا جاي دوعنصر  كيب آنها، جاي دو عنصر فلزي در تر در اين واكنش -
  .شود ها عوض مي آن  نافلزي در تركيب

گاهي جاي عنصر فلزي از يك تركيب با هيدروژن اسيدي از تركيب ديگر  -
  .شود عوض مي

هاي  مثال
 11 تا 10

  

و (كه با توليد نور و شعله 2Oواكنش يك ماده با  سوختن
  .همراه باشد) گاهي صدا

       اي با اكسيژن بدون توليد نور و شعله انجام گيرد، آن را  كنش مادهاگر وا -
  .گيرند واكنش اكسايش در نظر مي   

  هاي مثال
 16 تا 13

  ):تجزيه( 1مثال 
  ):يهزتج(  2مثال 
  ):تجزيه( 3مثال 

)g(O)s(KCl)s(KClO 23 322 

)g(O)s(KNO)s(KNO 223 22 

)g(OH)s(OCr)g(N)s(OCr)NH( 23227224 4

  :)تركيب( 4مثال 
  ):تركيب( 5مثال 
  ):تركيب( 6مثال 

)s(MgCl)g(Cl)s(Mg 22 

)s(NaHCO)g(CO)g(OH)s(ONa 3222 22 

n
n (CH CH )(g) (CH CH ) (s)  2 2 2 2

  ):جايي يگانه جابه( 7مثال 
  ):انهگجايي ي جابه( 8مثال 
  ):جايي يگانه جابه( 9مثال 

)s(Cu)aq(ZnSO)aq(CuSO)s(Zn  44

)g(H)aq(MgCl)aq(HCl)s(Mg 222 

)aq(HF)s(Ag)aq(AgF)g(H 2222 

  ):جايي دوگانه جابه( 10مثال 
  ):جايي دوگانه جابه( 11مثال 
      ):جايي دوگانه جابه( 12مثال 

)aq(KNO)s(PbI)aq(KI)aq()NO(Pb 3223 22 

)aq(HF)s(AgCl)aq(HCl)aq(AgF 

CaCO (s) HCl (aq) CaCl (aq) CO (g) H O(l)   3 2 2 22

  ):سوختن( 13مثال 
  ):سوختن(  14مثال 
  ):سوختن( 15مثال 
  ):اكسايش آهن با اكسيژن هوا( 16مثال 

S(s)و گرمانور  O (g) SO (g)  2 2

CHنو و گرما (g) O (g) CO (g) H O(g)   4 2 2 22 2

Mg(s)نور و گرما O (g) MgO(s)  22 2

Fe(s) نور و گرما O (g) Fe O (s)  2 2 34 3 2
  
  

  

توليد  32COHي ناپايدار  ها، ماده ها، هنگامي است كه در فرآورده ترين آن معروف. دوگانه، بيش از دو فراورده داريم جايي هاي جابه واكنش در برخي از -1 *
  )12مثال . (شود تجزيه مي CO2)g(و  OH2)l(ي  ي ناپايدار به دو ماده اين ماده. شود مي
ـ (يونيده شده  ي نامحلول يا كم يك مادهجايي دوگانه،  هاي يك واكنش جابه طور كلي بايد در فراورده به -2 . شـود  مشـاهده   يـا گـاز   )ل آب و اسـيد ضـعيف  مث
  )12و  11و  10هاي  مثال(

  .نامه همين فصل وجود دارد ها در ابتداي پاسخ هاي انواع واكنش ترين نمونه مهم جدول *

 كتاب درسي  11تا  6مباحث صفحات 

 بسپارش
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  ها در محلول آبيشناسايي برخي يون
  مثال نمونه  رنگ رسوب  رسوب  شناسايي كننده آنيون  كاتيون

2Pb  
I 2PbI زرد )aq(K)s(PbI)aq(KI)aq(Pb   22 22

2
4CrO 4PbCrO  زرد  )aq(K)s(PbCrO)aq(CrOK)aq(Pb   24422

3Fe OH 3)OH(Fe  قرمز خوني  )aq(Na)s()OH(Fe)aq(NaOH)aq(Fe   33 33

Ag  
2

4CrO 42CrOAg  سرخ تيره  )aq(K)s(CrOAgCrOK)aq(Ag   22 4242
Cl AgCl سفيد  )aq(Na)s(AgCl)aq(NaCl)aq(Ag  

  

  

  
  

  هاي تجزيه واكنش

  

  )85رياضي سراسري خارج كشور (  ؟ شود نمي اكسيد تشكيل در كدام واكنش، گاز كربن دي -21

1 ( 
)g(O)g(HC 262   2 (

)s(CdCO3     

3 ( )aq(MgCl)aq(CONa 232  4 ( )aq(SOH)s(CaCO 423   
 )85تجربي سراسري خارج كشور (  ؟گيرد نميي آن نوشته شده است، انجام  كدام واكنش به صورتي كه معادله -22

1 ()g(O)s(KCl)s(KClO 23 322      
2 ()g(CO)g(OH)g(OHCH 223    
3 ()l(OH)g(CO)aq(BaCl)s(BaCO)aq(HCl 22232    

4 ( )l(OH)s()PO(Ca)aq(POH)aq()OH(Ca 2243432 623    
  )90سراسري رياضي  (  ؟شود نميدر كدام واكنش، گاز اكسيژن آزاد  - 23

1 (


)g(ON 522  2 (,MnO (s)
KClO (s)


23  3 (


)s(KNO3  4 (


)s(COLi 32  

  
  جايي هاي جابه واكنش

  
هـاي مـولي مـواد در     و مجموع ضريب ………است كه در آن تركيب نامحلول در آب تشكيل  ………واكنش سديم كربنات با كلسيم نيترات، از نوع  -24

  )91سراسري تجربي (  .است ………معادله موازنه شده آن، برابر 
   6 –شود  نمي –تركيبي ) 2   6 –شود  مي –تركيبي ) 1

  5 -شود مي -جايي دوگانه جابه) 4   5 -شود نمي -جايي دوگانه جابه) 3
    )92سراسري تجربي (  ؟شود نميي آن نشان داده شده است، انجام  كدام واكنش به صورتي كه معادله -25

1 ()g(H)aq()OH(Be)l(OH)s(Be 2222  2 ()g(O)aq(COLi)g(CO)aq(OLi 232222 222   
3 ()aq(KNO)s(PbCrO)aq(CrOK)aq()NO(Pb 344223 2 4 (BaCl (aq) K SO (aq) BaSO (s) KCl(aq)  2 2 4 4 2  

  )92سراسري خارج كشور رياضي (  دوگانه است و در صورت انجام در يك ظرف در بسته، با كاهش فشار همراه است؟ يكدام واكنش، از نوع جانشين -26

1 ()g(HCl)s(TiO)l(OH)l(TiCl  224  2 ()g(H)s(OFe)g(OH)s(Fe 2432   
3 ()g(PH)s()OH(Ca)g(OH)s(PCa 32223   4 ()l(OH)g(CO)g(O)g(HC 22262   

 )90سراسري خارج كشور رياضي (  شود؟ ي گازي تشكيل مي راوردهواكنش، ف كدامدر  -27

1 (MgO(s) HCl(aq)   2 (MnO (s) HCl(aq) 2  3 (SiCl (l) Mg(s) 4  4 (NaHCO (aq) NaOH(aq) 3  
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 )93راسري خارج كشور تجربي س(  است؟ نادرستنيترات  (II)سرب  با كرومات پتاسيم محلول واكنش ي درباره گزينه كدام -28

  .آيد مي دست به متفاوت پذيري انحالل با فراورده دو واكنش، اين در) 1
  .است تر بيش ها دهنده واكنش هاي مول شمار مجموع از واكنش اين در ها فراورده هاي مول شمار مجموع) 2
  .كند نمي تغيير واكنش، اين در و است متفاوت نيترات يون در نيتروژن اكسايش عدد با كرومات، يون در كروم اكسايش عدد) 3
  .آيد وجود مي به كرومات (II)سرب  رنگ زرد رسوب نيترات، (II)سرب  با كرومات پتاسيم بيرنگ محلول دو كردن مخلوط از) 4

 هـاي  مجمـوع ضـريب   آن، دلـه معا كـردن  موازنـه  و كامل از پس و شود مي تشكيل آب در نامحلول فراورده يك ديگر، يك با ماده دو كدام واكنش در -29

  )93سراسري خارج كشور تجربي (  است؟ 12برابر  آن در مواد استوكيومتري
1( )aq(FeCl)aq(PONa 243    2 ( )aq(MnBr)aq(SK 22    
3 ( )s(ZnCO)aq(SOH 342    4 ( )aq(AgNO)aq(SOH 342  

  

  تركيبي التسؤا
 

      )87  رياضي سراسري(    كدام مطلب درست است؟       - 30
  .از نوع تركيبي است ، هموارهباز –واكنش خنثي شدن اسيد  )1
  .واكنش گاز كلر با محلول سديم يديد، از نوع جانشيني دوگانه است) 2
  .دست آورد توان به گاز حاصل از واكنش آهن با هيدروكلريك اسيد را از واكنش سديم با آب نيز مي) 3
  .توان تهيه كرد ي كلسيم كربنات بر اثر گرما مي لرات را از تجزيهي گرمايي پتاسيم ك گاز حاصل از تجزيه) 4

   )88سراسري خارج كشور رياضي (   تر است؟ هاي مولي مواد، بزرگ ي كدام واكنش، پس از كامل و موازنه كردن، مجموع ضريب در معادله -31

1(  C)s(KNO
500

3  2(  )g(O)g(HC 263   3(  C)s(CaCO
900

3  4 ( )aq()OH(Ba)aq(HCl 2  
    تر است؟  هاي ديگر بزرگ ها، در مقايسه با واكنش هاي استوكيومتري فراورده كردن، مجموع ضريب ي كدام واكنش، پس از كامل و موازنه در معادله - 32

 )89سراسري خارج كشور رياضي (  

1 (   CT
)s(KNO

500
3  2 (

)s(CaCO3  3 ( )s(MnO)aq(HCl 2  4 ( )g(O)g(HC 243  
 )89سراسري خارج كشور تجربي (  شود؟ در كدام واكنش، گاز كلر توليد مي -33

1( HClMnO2  2 (


3KClO  3 (


MgSiCl4  4 ( HClNaHCO3  
  )90سراسري تجربي (  هاي استوكيومتري مواد برابر است؟ ز كامل و موازنه كردن، مجموع ضريبي شيميايي كدام دو واكنش، پس ا در معادله - 34

 )aq(HCl)s(MnO)a 2        CT
)s(KNO)b

500
3  

 )g(O)g(HC)c 283     )s(OFe)s(Na)d 32  

1 (a  وd  2 (b  وd  3 (b  وc  4 (a  وc  
  )91سراسري خارج كشور تجربي (  ؟گيرد نميي آن نوشته شده است، انجام  كدام واكنش به صورتي كه معادله -35

1(  )g(O)s(KClO)s(KClO 23 


  2 ( )aq(KNO)s(PbI)aq(KI)aq()NO(Pb 3223 22   
3 ()l(OH)aq(AlCl)aq(HCl)s(OAl 2332 326   4 ( )l(OH)s()PO(Zn)aq(POH)s()OH(Zn 2243432 623   

يدروكلريك اسـيد  ي موازنه شده واكنش آلومينيوم با ه ي موازنه شده واكنش سوختن اتان در مقايسه با معادله كننده در معادله هاي شركت شمار اتم -36
  )92سراسري رياضي (   ………واكنش، فراورده گازي توليد  ………و در  ………

  .شود مي –هردو  –تر  بيش) 2    .شود مي –يكي از اين دو  –تر  كم) 1
 .شود مي –يكي از اين دو  –تر  بيش) 4    .شود نمي –يك از اين دو  هيچ –تر  كم) 3

 )94ي تجربي سراسر(  اند؟ كدام مورد از مطالب زير، درست -37

    .شود ي محلول در آب تشكيل نمي نيترات، فراورده (II)در واكنش محلول پتاسيم كرومات با سرب )آ
  .سوختن فلز منيزيم در هوا، از نوع واكنش تركيبي است) ب
  .دست آورد ي سديم هيدروژن كربنات در گرما، به توان از تجزيه سديم كربنات را مي) پ
  .شود از واكنش هر مول كربن با بخار آب بسيار داغ، يك مول متان، توليد مي) ت

  آ، ت، پ) 4  آ، ب، پ )3  پ، ت  )2  ب، پ )1
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 )2(شكل  )1(شكل 

   )94 رياضي خارج از كشور سراسري(  ؟گيرد نميانجام  ،)STPدر شرايط( ي آن نوشته شده است تي كه معادلهكدام واكنش به صور -38

1 (Br (l) NaCl(aq) NaBr(aq) Cl (g)  2 32 2  

2 (Pb(NO ) (aq) KI(aq) Pbl (s) KNO (aq)  3 2 2 32 3  

3 (Fe(OH) (s) O H O(l) Fe(OH) (s)  2 2 2 34 2 4  

4 (CaCO (s) HCl(aq) CaCl (aq) CO (g) CO H O(l)    3 2 2 2 22  
    )94 تجربي خارج از كشور سراسري(  كدام گزينه، درست است؟ -39

  .جايي دوگانه است واكنش برم با پتاسيم يديد، از نوع جابه) 1
  .يدروكلريك اسيد، از نوع تركيبي استواكنش سديم هيدروكسيد با ه) 2
  .است 7جايي يگانه و مجموع ضرايب استوكيومتري مواد در آن برابر  واكنش ترميت از نوع جابه) 3
 .شود ي گازي يكساني توليد مي ي هيدروژن پراكسيد، فراورده ي كاتاليز شده ي گرمايي پتاسيم كلرات و تجزيه در تجزيه) 4

  
  
 

  )8ي  صفحهمتن (  )اند ها موازنه نشده معادله: (اي زيره با توجه به واكنش -40

    )s(A)g(O)s(KClO) 
231  

)s(B)g(O)s(KNO) 
232  

A  وB  باشند؟ چه موادي مي) از راست به چپ(به ترتيب             
1 (KClO,OK2  2 (KCl,NK 3  3 (KClO,KNO2  4 (KCl,KNO2  

    گاز به دست آمده از تجزيه گرمايي يك مول از آلومينيم سولفات، پتاسيم كلرات و متانول به ترتيب از راست، كدام است؟ هاي مول شمار -41
  )92- سنجشآزمايشي (  2، 3، 3) 4  3، 5/1، 3) 3  3، 3، 5/1) 2  2، 5/1، 5/1) 1

NH)  نه درست است؟كرومات كدام گزي ي آمونيوم دي با توجه به واكنش تجزيه -42 ) Cr O N Cr O H O
  4 2 2 7 2 2 3 2  

  )92 -آزمون كانون (              .واكنش از نوع تجزيه و گرماگير است) 1
  .است 4ها برابر  پس از موازنه، مجموع ضرايب فراورده) 2
7224ي  ي اوليه ماده) 3 OCr)NH( 32ي جامد توليد شده يعني  اما ماده. سبز رنگ استOCr نارنجي رنگ است.  
  .ي جامد توليد شده در آب نامحلول است شود، اما ماده ي اوليه به خوبي در آب حل مي ماده) 4

  )11تا  6ي  صفحهمتن (  ؟نيستي زير از نوع واكنش تركيب  كدام معادله - 43

1 ()s(ClNH)g(HCl)g(NH 43   2 ()g(HC)g(H)g(HC 62242   

3  (
n

HH

CC

HH

HH

CC

HH

n















  4 ()g(OH)s(BaCl)s(OH.BaCl 2222 22   

    )7ي  صفحهمتن (  .......دهند و  را نشان مي .......و  .......به ترتيب ساختار ) 2(و ) 1(توان دريافت كه شكل  هاي زير مي به شكل توجهبا  -44

  
  

  

  .است g(HCl(و  NH3)g(ها نيز از نوع واكنش بين  ي آن واكنش تهيه –پروپن  پلي –اتن  پلي) 1
  .شود پروپن براي توليد ريسمان استفاده مي از پلي –اتن  پلي –پروپن  پلي) 2
  .ها نيز از نوع واكنش باريم با آب است واكنش تهيه آن –پروپن  پلي –اتن  پلي) 3
  .تفلون استي  ها نيز از نوع واكنش تهيه ي آن واكنش تهيه –اتن  پلي –پروپن  پلي) 4
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A

B

C

  )89آزاد غير پزشكي  (  جايي يگانه است؟ كدام واكنش زير جابه -45
1 (Ag)NO(ZnAgNOZn 22 233   2 (OH)NO(BaHNO)OH(Ba 22332 22   
3 (33222 CHCHHCHCH   4 (OHCdSSH)OH(Cd 222 2  

  )89آزاد پزشكي عصر  (  جايي دوگانه است؟ كدام واكنش زير از نوع جابه -46
1 (OHCOOHC 22283 435   2 (2442 HZnSOZnSOH   
3 (OH)SO(FeOFeSOH 23423242 33   4 (ClNHHClNH 43   

  )11تا  6ي  صفحه(  دهد؟ جايي دو گانه را نمايش مي هكدام طرح زير، يك واكنش جاب -47
  

1 (  2(  3(  4(  
  

واكنش  -48 )aq(AgNO)aq(NaCl   )10ي  صفحهحاشيه (  .شود توليد مي. ........رسوبي به رنگ است و ضمن انجام آن،  ........نوعي واكنش  3
  جايي دوگانه، زرد جابه )4  تركيب، زرد )3  جايي دوگانه، سفيد جابه )2  تركيب، سفيد )1

  )11  ي صفحهمتن (  آيد؟ در كدام واكنش زير، رسوب زردرنگي پديد مي -49

1(  )aq(KI)aq()NO(Pb 23   2(  )aq(NaOH)aq(FeCl3    

3(  )aq(HCl)aq(KOH    4(  )aq(CrOK)aq(AgNO 423  
  )91 -آزمون كانون (   ؟نيست) يگانه يا دوگانه(جايي  از نوع جابه ،كدام واكنش -50

 اثر نيتريك اسيد بر محلول سديم هيدروكسيد) 2    اثر پتاسيم بر آب) 1

      دروژن كلريدهي گازآمونياك بر  گازاثر ) 4    اثر گاز كلر بر محلول پتاسيم بروميد) 3
در كتاب درسي آمده است و در   ..........بوده و اين شكل براي نشان دادن يك واكنش   ..........و   ..........،  ..........به ترتيب  Cو  Bو  Aبا توجه به شكل زير  -51

  )9ي  صفحهشكل (  .است ..........ي موازنه شده آن مجموع ضرايب مواد برابر  معادله

1 (AlCuCu  2 - 9 –جايي يگانه  جابه  

2 (AlAlCu  3 - 8 –جايي يگانه  جابه  

3 (CuCuAl  2 - 8 –جايي دوگانه  جابه  

4 (CuAlAl  3 - 9 –جايي يگانه  جابه  
  
  
  
  
  

  )11و  10و  2هاي  صفحه(  ؟شود نميي آن نوشته شده است، انجام  صورتي كه معادله كدام واكنش به -52

1 ()aq(NaCl)s()OH(Fe)aq(NaOH)aq(FeCl 33 33  2 ()aq(KNO)s(ClAg)aq(KCl)aq(NOAg 33   
3 ()g(CO)l(OH)aq(CaCl)aq(HCl)s(CaCO 2223 2  4 ()aq(KNO)aq(CrOPb)aq(CrOK)aq()NO(Pb 344223 2  

  )93 - آزمون كانون (  هاي زير درست است؟ كدام گزينه در مورد واكنش - 53
  I)Fe O (s) Al(s) Al O (s) Fe(l) II)MnO (s) HCl(aq)    2 3 2 3 22 2  

   )aq(CrOK)aq(AgNO)IVOHOHCOHCHOHC)III
A

42323883367  

  .جايي دوگانه است و رسوب حاصل از واكنش زردرنگ خواهد بود جابه )IV(واكنش) 1
  .است A ،NaOH، ماده )III(در واكنش) 2
  .شود آهن استفاده مي ، واكنش ترميت نام دارد كه براي برش دادن خطوط راه)I(واكنش) 3
  .هاي توليد گاز كلر در آزمايشگاه است يكي از روش )ll(واكنش) 4
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نسبت ضريب اكسيژن به ضريب اتان  ،در واكنش سوختن كامل اتان ،دني شيميايي موازنه شده ضرايب بايد عدد صحيح باش كه در يك معادله با توجه به اين  - 54
  )84  آزاد رياضي(  كدام است؟

1(7
4  2(2

7  3(2
3  4(4

5  

به ترتيب (ي آن كدام است؟  ي موازنه شده ها در معادله ها و فراورده دهنده شود و مجموع ضرايب مواد واكنش مول گاز اتان چند مول گاز توليد مي nاز سوختن  - 55
  )93 - آزمون كانون (  )راست به چپ از
1 (n,319  2 (n,519  3 (n,317  4 (n,517  

  )84آزاد پزشكي  (  شود؟ قدر مي ها چه ها و فراورده دهنده مجموع ضرايب واكنش ،ي آن ضمن سوختن كامل پروپان و موازنه - 56

  چهارده) 4  يازده) 3  دوازده) 2  هسيزد) 1
 ........واكـنش  . گويند مي ........ هاي با اكسيژن كه شدت و سرعت كمي داشته و انجام واكنش با توليد نور و گرماي قابل توجهي همراه نيست، به واكنش - 57

    )6ي  صفحهمتن (  . هاست مثالي از همين واكنش
  اتين با اكسيژن –اكسايش ) 4  زنگ زدن آهن –اكسايش ) 3  ين با اكسيژنات –واكنش تركيبي ) 2  زنگ زدن آهن –سوختن ) 1

  )11ي  صفحهمتن (  ؟ توان استفاده كرد در محلول آبي، به ترتيب از كدام دو تركيب زيرمي 2Pbو 3Feهاي براي شناسايي يون - 58
  سديم هيدروكسيد و پتاسيم نيترات) 4  تسديم سولفات و پتاسيم نيترا) 3  پتاسيم يديد كسيد وسديم هيدرو) 2  سديم سولفات و پتاسيم يديد) 1

در نظر بگيريم مقدار عبارت  cو  bو  aبه ترتيب برابر  IIIو  I ،IIهاي  اگر مجموع ضرايب مواد را پس از موازنه در واكنش -59
ba

c


است و  .........برابر  2

  )92 -آزمون كانون (  .........، همانند نوع واكنش IIIنوع واكنش 

   )aq(NaOH)aq()NO(Al)I 33  
  

)s(NaHCO)II 3  
   )s(OFe)s(Na)III 32  

  .فلز روي با هيدروكلريك اسيد است -4) 2  .فلز منيزيم در حضور حرارت كافي با اكسيژن است -8) 1
  .كلريد با سديم هيدروكسيد است) III(آهن  -4 )4  .سولفات است) II(با محلول مس  Alفلز  -8) 3

  )93 - آزمون كانون (  تر است؟ شود و مجموع ضرايب استوكيومتري مواد در آن بزرگ كدام واكنش به صورتي كه نوشته شده انجام مي - 60

1 ()g(OH)g(CO)s(ONa)s(NaHCO 2223   2 ()g(O)g(N)s(OK)s(KNO
C

222
500

3  


  

3 ()l(OH)g(CO)g(O)aq(OHC 2226126   4 ()g(O)g(CH)g(OHCH 243   
    )9ي  صفحه(  ؟شود نميي جامد تشكيل  زير فراورده  يك از دو واكنش در كدام - 61

  ....)l(OH)s(K)a  2  

  ....

FF

)g(CC

FF

n)b   

  ....)s()SO(Al)c 
342  

  ....)aq(HBr)s(Al)d   
1 (a  وd   2 (a  وc   3 (b  وd   4 (a  وb  

  )11و  9و  8هاي  صفحه(  به ترتيب از راست به چپ كدامند؟ dو  a ،b ،cهاي زير  با توجه به واكنش -62

  
(a) (b)

) Ag NO (aq) ......(aq) Ag CrO (.......) KNO (aq)  3 2 4 31  

  )aq(KBr........)aq(KI)l(Br)
)c(
22  

  )g(O)s(........)s(KNO)
)d(

233   
1 (42 KCrO,)s(,)s(I,KNO    2 (4222 CrOK,)aq(,)s(I,KNO  
3 (4222 CrOK,)s(,)s(I,KNO    4 (422 CrOK,)s(,)s(I,OK 




