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۵۵۳

یمـسائلخيلی از ًبا تو ي تقر! مااندوست .نيرو بلد باش ی درسیها تابك یها نشك وا همۀ كهندار از شما انتظار یور سراسركنك! رحم ىب انن طراحيديًحتما شن
ن کـ  تـو حـلیꙹچ مـشيه هـکـم يديـرو دهـا  ىلي خـامـ!  به دوش شـمانذار رو ىم! ني سنگراكن يت اي و مسئولنسينو رو نىمح شده نش انجامك وا، معادلۀننک ىمرح ه طك در

.رسن نىمحنش، به جواب ك وانوشتن معادلۀ  به خاطر اشتباهی ولور ندارنکنک ىمحي شیها مسئله
ن! چنده ها تو واكنش ترميت ستوكيومتری فراوردهب ايمجموع ضراً كه مثال نپرس از شما ىم! هويهم گه ي دیها  سؤالیه سريتو ! تازه ن يـ الـۀن معاديوو اگه شما نـد
!رين رو هوا ىمه، ينش چکوا

رو بلـد ها  نشك واه معادلۀك شه ىماز شما خواسته ! ميرمستقيا غيم ي، به طور مستقيور سراسر كنك يمي ش يها  سؤال 20%حداقل ه توکم يد بگيخالصه با
! پاتهی پاته نخوری خالته بخورکشکآش  .نيباش
رده وكـوجـور   جمعرو دهم و يازدهم سال ی درسیها تابك در  موجوديیايمي شیها نشك وا همۀ!آموزپسندانه  اقدام دانشيک در ما !غمتون نباشه!  بابایا

ن ه از اون بـه عنـوام اسـتفادي فقـط بگـ!ياريم رو ىمهای كتاب دوازدهم   سال بعد هم در قسمت دوم، واكنش.يمدرکم يبه شما تقد!  و مناسبيک شیبند  بستهيکدر 
!حرومه امتحان تقلب، سر جلسۀ

  : ميرو به عرضتون برسون  تهکد چند نياما قبلش با
)شـود و آب توليـد مـی ديسكـا ید ربنكـ  در آنهكـ ها سوختن هيدروكربننش كمثل وا ( دارنکو مشتر ꙾ ساختار هيه كها  نشك وایدر مورد بعض

.مياونا رو اولش گفت كلی معادلۀ قاعدۀ
! ىفاكات الزم و يـئباشـن، اونـا رو بـا جز زده ی حرفـینـشك واتـوننده ك تك در مورد رنگ مواد شر ی درسیها تابكا ي باشهزگر داشته ياتالك ینشك وااگه

.ميبراتون نوشت
ًحتمـا م تـا يردكـمـشخص  *  با عالمـترو اد، اوناي  سؤال ىم ازشون هستن و مثیدربراك مهم و ىليشون خ یه سريم يبراتون نوشته ك نشكوان همه ين اياز ب

! گفتن بودااز م. نيريادشون بگي
اونـا رو و از آسـون بـه سـخت یب روند آموزشي به ترت،ه به جاشكم بلي نذاشتیتاب درسك یها ب صفحهي به ترتروها  نشك وا! مهـمىليل خيه دليبه 
   .افتهيموتورتون راه ب !واشي واشيم تا يردكمرتب 

!بريم! ين؟ا خب آماده !ىك شلوغش نکنيمالآدرس يه جا را آورديم تا  !وفقط فقط ما اومدههای درسی  بار در كتاب اگر يک واكنش چند

CO)اكسيد ها، گاز كربن دی ها و الكل ها به خصوص هيدروكربن بر اثر سوختن كامل اين تركيب H)و بخار آب 2( O)2 شود توليد می.

yxCO  :ت اسرو روبهها به صورت  معادلۀ كلی واكنش سوختن هيدروكربن H O2 22x y
yC H (x )O  معادلۀ واكنش: 24

CO دهم۵۸ص  (g) H O(g)2 22CH (g) O (g)4 واكنش سوختن متان: 22
COيازدهم ۷۰ص  (g) H O(g)2 24 6C H (g) O (g)2 6 22 ١واكنش سوختن اتان:7

COم ده۵۹ص  (g) H O(g)2 23 4C H (g) O (g)3 8 واكنش سوختن پروپان: 25
CO دهم۶۰ص  (g) H O(g)2 22 3C H OH(l) O (g)2 5   * واكنش سوختن اتانول: 23

!يکيه ، مادهيه صل از واكنش اكسايش و سوختنهای حا فراوردهدر شرايط يكسان  طور که مستحضريد همان
CO دهم۸۵ص  (g) H O(l)2 26 6C H O (aq) O (g)6 12 6   * واكنش اكسايش گلوكز: 26
CO دهم۸۸ص  (g) H O(l)2 2114 110C H O (s) O (g)57 110 6 22 واكنش اكسايش چربی شتر: 163

H كتاب درسی سال يازدهم،۷۰ در صفحۀ ممکنه بگين چرا -۱ O2 یجا مربوط به آنتالپی سوختن اتان در دما شده در آن  واكنش نوشته!راستش! به حالت مايع است نه گازی؟C25 

H پس بسته به شرايط،!نتشريف داردر اين دما، آب به حالت مايع . باشد می O2 تواند به حالت گاز می(g) باشد يا مايع(l)!
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.شود توليد می) C(s)يا حتی( COگاز، CO2های آلی، به جای گاز در سوختن ناقص تركيب
CO(g) دهم۸۹ص  H O(g) 22 4CH (g) O (g)4 22 واكنش سوختن ناقص متان: 3

.باشد عت زياد انجام شود از نوع سوختن و در غير اين صورت از نوع اكسايش میها با سر اگر اين واكنش
CO دهم۵۶ص  (g)2C(s) O (g) ١اكسيد واكنش سوختن كربن و توليد كربن دی: 2

Pt(s)H دهم۵۶ص  (g) O (g) H O(g) 2 2 22 واكنش سوختن هيدروژن: 2
CO دهم۵۴ص  (g)22CO(g) O (g) كسيداواكنش سوختن كربن مونو: 22
H دهم۸۸ص  O(g) SO (g)2 22 2H S(g) O (g)2 22   * واكنش سوختن هيدروژن سولفيد: 3

H وCO2ها، عالوه بـر صیسنگ و به دليل وجود ناخال  كه بر اثر سوختن زغالخوانيم می كتاب درسی يازدهم ۴۵ فحۀدر ص O2،CO،NO2

.شود هم توليد می SO2و

Fe دهم۶۱ص  O (s)2 32Fe(s) O (g) 24   * واكنش اكسايش فلز آهن:3

كنند، واكـنش سـنتز يـا تركيـب تر توليد می ای با ساختار پيچيده تازه) های(به واكنشی كه در آن دو يا چند ماده با هم تركيب شده و فراورده
.های بيشتری دارد  اتمتر، تركيبی است كه نوع يا تعداد منظور از تركيب با ساختار پيچيده. گويند می
HCl(g)2 H يازدهم۶۲ص  (g) Cl (g)2 رواكنش گاز هيدروژن با گاز كل: 2
NaCl(s)2 Na(s) دهم۳۶ص  Cl (g) واكنش فلز سديم با گاز كلر: 22
HI(g)2 H يازدهم۹۵ص  (g) I (s / g)2  يا يد جامديدواكنش گاز هيدروژن با بخار : 2
FeH   دهم۸۷ص  (g) N (g) NH (g) 2 2 33   *) فرايند هابر (واكنش گاز هيدروژن با گاز نيتروژن و توليد آمونياک: 2
N يازدهم۷۴ص  H (g)2 4  N (g) H (g)2 N) هيدرازينيدروژن با گاز نيتروژن و توليدواكنش گاز ه: 22 H )2 4

SiCl دهم۸۸ص  (s)4Si(s) Cl (g) واكنش سيليسيم با گاز كلر: 22
NO(g)2 N دهم۸۰ص  (g) O (g)2 ژنواكنش گاز نيتروژن با گاز اكسي: 2
NO دهم۸۰ص  (g)22NO(g) O (g) واكنش گاز نيتروژن مونواكسيد با گاز اكسيژن: 22
C يازدهم۹۶ص  H (g)2 6C H (g) H (g)2 4   * واكنش گاز اتن با گاز هيدروژن: 2
  * واكنش گاز اتن با برم مايع: زدهما ي۴۰ص 

FeCl يازدهم۱۲۱ص  (s)CH CH (g) Cl (g) CH ClCH Cl(g)
·IUH »o±¨ïÁj @ ,

  3
2 2 2 2 2

21
  * واكنش گاز اتن با گاز كلر: 

H يازدهم۴۰ص  SOCH CH (g) H O(l) CH CH OH(l)  2 4
2 2 2 3   * از اتن با آبواكنش گ:2

Ni(s)C يازدهم۴۸ص  H (l) H (g) C H (l)
ªºnïÂM ªºnïÂM

 6 12 2 6   * ـ هگزن مايع با گاز هيدروژن۱واكنش : 14

 يازدهم۴۸ص 
* هگزن مايع با برم مايعـ ۱واكنش :

CO(g)2 C(s)  . شودنيز توليد COممكن است بر اثر واكنش كربن با گاز اكسيژن، -۱ O (g) 22
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CaCO دهم۷۴ص  (s)3CO (g) CaO(s)2 :سيدكا اكسيد با كلسيم دی  واكنش گاز كربن *  
MgCO دهم۷۴ص  (s)3CO (g) MgO(s)2 :سيدكا  اكسيد با منيزيم دی  واكنش گاز كربن *  
CaSO يازدهم۴۵ص  (s)3SO (g) CaO(s)2 :اكسيد  اكسيد با كلسيم دی  واكنش گاز گوگرد *  

)n يازدهم۱۰۲ص  CH CH ) (s)nCH CH (g) nIzÎ » I¶o¬
¸UHïÂ±Q¸UH

   2 22   *شدن اتن  واكنش پليمری: 2

nIzÎ يازدهم۱۰۴ص  » I¶o¬ :شدن پروپن واكنش پليمری *  

nIzÎ يازدهم۱۰۴ص  » I¶o¬ :اتن شدن تترافلوئورو واكنش پليمری *  

nIzÎ يازدهم۱۰۴ص  » I¶o¬: كلريد شدن وينيل واكنش پليمری *  

nIzÎ يازدهم۱۰۴ص  » I¶o¬:اتن شدن سيانو واكنش پليمری *  

nIzÎيازدهم ۱۰۴ص  » I¶o¬:شدن استيرن واكنش پليمری *  

.گويند شود، تجزيه می تری تبديل می ه واكنشی كه در آن يک ماده، به مواد سادهب
Mg(l) دهم۱۰۵ص  Cl (g) 2MgCl (l)2 :واكنش تجزيۀ منيزيم كلريد مذاب
KIH يازدهم۸۲ص  O (l) H O(l) O (g) 2 2 2 22   * )اكسيژنه آب(واكنش تجزيۀ هيدروژن پراكسيد : 2
O دهم۷۹ص  (g)23O (g)32:واكنش تجزيۀ اوزون *  
NO يازدهم۶۵ص  (g)

ªºn ÁHï½¼¿¤
22  N O (g)

ªºn ÂM
2   * نيتروژن تترااكسيد واكنش تجزيۀ دی: 4

C يازدهم۲۳ص  H OH(aq) CO (g)2 5 22 2C H O (aq)6 12   * واكنش تخمير گلوكز و توليد اتانول: 6
C يازدهم۹۱ص  H O (aq)6 12 62C H O (aq) H O(l)12 22 11   * واكنش تجزيۀ مالتوز به گلوكز: 2
CO   دهم۶۰ص  (g) H O(g) N (g) O (g)  2 2 2 212 10 6  C H N O (l)3 5 3 Cواكنش تجزيۀ: 94 H N O3 5 3   * )نيتروگليسرين( 9
١.شود  يكی از عنصرهای آن تركيب مین واكنش داده و اين عنصر جانشي،ها يک عنصر با يک تركيب هايی كه در آن  واكنش بريم سراغ!خب

B AC
o~¹ø KÃ¨oU

  A BC
o~¹ø KÃ¨oU

:قاعدۀ كلی

 .گويند جايی يگانه می ها، واكنش جابه  به اين نوع واكنش-۱
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Al   يازدهم۲۴ص  O (s) Fe(l)2 3 2  Al(s) Fe O (s) 2   * )واكنش ترميت(اكسيد  (III)واكنش آلومينيم با آهن: 32
FeSO   يازدهم۲۰ص  (aq) Cu(s)4  Fe(s) CuSO (aq) سولفات(II)واكنش آهن با محلول مس: 4
Al   يازدهم۴۷ص  (SO ) (aq) Cu(s)2 4 3 3  Al(s) CuSO (aq) 42   * سولفات(II)واكنش آلومينيم با محلول مس: 3
ZnSO يازدهم۸۵ص  (aq) Cu(s)

ªºnïÂM
4  Zn(s) CuSO (aq)

ªºnïÂMA
   * سولفات(II)واكنش روی با محلول مس: 4

Na(s) يازدهم۲۱ص  FeO(s) Na O(s) Fe(s)  22 :واكنش سديم با آهن(II)اكسيد
C(s) يازدهم۲۱ص  FeO(s) CO (g) Fe(s)  22 اكسيد(II)واكنش كربن با آهن: 2
C(s) يازدهم۲۱ص  Fe O (s) CO (g) Fe(s)  2 3 23 2 3 اكسيد(III)واكنش كربن با آهن: 4
Mgم يازده۴۸ص  Fe O MgO Fe  2 33 3 اكسيد(III)واكنش منيزيم با آهن: 2
TiO يازدهم۴۸ص  Fe23 4Ti Fe O 2 33 اكسيد(III)واكنش تيتانيم با آهن: 2
Ti يازدهم۴۸ص  MgCl 22 Mg TiCl كلريد(IV)واكنش منيزيم با تيتانيم: 42
NaOH(aq) يازدهم۸۱ص  H (g) 22Na(s) H O(l) 22 واكنش سديم با آب: 2
KOH(aq) يازدهم۸۱ص  H (g) 22K(s) H O(l) 22 آبواكنش پتاسيم با : 2
AlClدهم ۶۱ص  (aq) H (g)3 22 3  Al(s) HCl(aq)2 اسيد واكنش آلومينيم با محلول هيدروكلريک: 6
ZnCl دهم۶۱ص  (aq) H (g)2 2  Zn(s) HCl(aq)2 :اسيد واكنش روی با محلول هيدروكلريک
FeCl   يازدهم۲۴ و  دهم۶۱ص  (aq) H (g)2 2  Fe(s) HCl(aq)   * اسيد واكنش آهن با محلول هيدروكلريک: 2

.شود هايی كه جای دو عنصر در دو تركيب با هم عوض می  سراغ واكنشبريم! و اينک
CB AD  AB CD :قاعدۀ كلی

NaCl(aq)   دهم۸۸ص  CaF (s) 22  CaCl (aq) NaF(aq)2 فلوئوريد  واكنش محلول كلسيم كلريد با محلول سديم: 2
NaNO   دهم۹۶ص  (aq) AgCl(s)

ªºnkÃÿw J¼wn
3  AgNO (aq) NaCl(aq)

ªºnïÂMªºnïÂM
3 :كلريد  ول نقره نيترات با محلول سديملواكنش مح

Ca   دهم۹۶ص  (PO ) (s) NaCl(aq)
ªºnkÃÿw J¼wn

3 4 2 6Na PO (aq) CaCl (aq)
ªºnïÂM ªºnïÂM

3 4 22 كلسيم: 3 محلول با فسفات سديم محلول كلريد واكنش

BaSO   دهم۹۷ص  (s) NaCl(aq)
ªºnkÃÿw J¼wn

4 2  BaCl (aq) Na SO (aq)
ªºnïÂM ªºnïÂM

2 2 سولفات  كلريد با سديم  واكنش محلول باريم: 4

 يازدهم۱۹ص 
Fe(OH) (s) NaCl (aq)2 2  NaOH(aq) FeCl (aq)   * كلريد(II)حلول آهنواكنش محلول سديم هيدروكسيد با م: 22

 يازدهم۱۹ص 
Fe(OH) (s) NaCl(aq)

ÁHï½¼¿¤ J¼wn
fow ¾M ®ÄI¶

3 3  NaOH(aq) FeCl (aq)
ªºnïÂM −¼±d¶ ªºnjnp −¼±d¶

   * كلريد(III)واكنش محلول سديم هيدروكسيد با محلول آهن: 33

FeCl   يازدهم۱۹ص  (aq) H O(l)3 22 3  HCl(aq) Fe O (s) 2   * اكسيد(III)واكنش محلول هيدروكلريک اسيد با آهن: 36
CaCl   يازدهم۸۵ص  (aq) CO (g) H O(l) 2 2 2  CaCO (s) HCl(aq)3   * واكنش كلسيم كربنات با محلول هيدروكلريک اسيد: 2

H!يه جوراىيدر اين واكنش،  CO2 Hو CO2ًد اما چون ناپايدار است سريعا بهشو توليد می3 O2 شود تجزيه می.

معادلۀ كلی: يازدهم۱۱۲ص 

واكنش اتانوييک اسيد با اتانول: يازدهم۱۱۲ص 
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 ۵۵۷

   يازدهم۱۱۳ص 

  ييک اسيد با اتانولنوواكنش بوتا:  

   يازدهم۱۱۳ص 

  ـ پنتانول۱واكنش اتانوييک اسيد با :  

   اسيد با متانولبوتانوييکواكنش :   يازدهم۱۱۳ص 

   يازدهم۱۱۳ص 

  :kÃwH ¦ÃÄ¼ºITPÀ y¹¨H»
−¼ºIUH IM

   

  
   يازدهم۱۱۳ص 

  *معادلۀ كلی :  

  
   يازدهم۱۱۵ص 

  * معادلۀ كلی:  

  
  .شوند تبديل میسازنده دهند و به كربوكسيليک اسيد و الكل  استرها در شرايط مناسب با آب واكنش می 

  معادلۀ كلی:   
   يازدهم۱۱۶ص 

  كافت اتيل بوتانوات واكنش آب:  

  
 يازدهم۱۱۷ص 

  

  
  

 
  * معادلۀ كلی:

  
   يازدهم۱۱۷ص 

  *معادلۀ كلی  :    
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SO   دهم۶۰ص  (g)32  SO (g) O (g)2   اكسيد اكسيد از گوگرد دی واكنش تشكيل گوگرد تری: 22

CN   يازدهم۶۳ص  H (g) H (g) NH (g) 25
2 4 2 32

 :هيدرازينواكنش (N H )2   با هيدروژن و توليد آمونياک 4
NO   دهم۸۰ص  (g) O (g) NO(g) O (g)kÃ{n¼i n¼º  2 2   * اكسيد با اكسيژن و توليد اوزون تروپوسفری واكنش نيتروژن دی: 3
NO(g)   دهم۸۸ص  H O(g) 24 6  NH (g) O (g)3 24   * واكنش گاز آمونياک با اكسيژن: 5
Fe(s)   يازدهم۲۵ص  CO (g) 22 3  Fe O (s) CO(g)2 3   * اكسيد با كربن مونواكسيد(III)واكنش آهن: 3
Cu   يازدهم۴۸ص  SO 2  CuS O   * سولفيد با اكسيژن(II)واكنش مس: 2
CO   يازدهم۷۳ص  (g) N (g)2 22  CO(g) NO(g)2   كسيد با نيتروژن مونواكسيداواكنش كربن مونو: 2

CC(s)   يازدهم۴۷ص  SiO (s) Si(l) CO(g)  3000
22 2

: واكنش كربن با سيليسيم اكسيد  
C   يازدهم۷۵ص  H (g) H (g)2 6 2  CH (g)42 :متانواكنش تهيۀ اتان از  *  
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