
!این فایل کامل نیست
.مراجعه کنیدwww.m-aghajani.comبرای دریافت فایل کامل، به سایت 



انواع واکنش های شیمیایی

( +s)اکسید فلز(s)کربنات فلز  CO (g)2

+                +  (s)کربنات فلز(s)هیدروژن کربنات فلز  CO (g)2 H O(g)2

ZnCO (s) 3 ZnO(s) CO (g) 2

NaHCO (s) 3 Na CO (s) CO (g) H O(g) 2 3 2 2

CdCO (s) 3 CdO(s) CO (g) 2

CaCO (s) 3 CaO(s) CO (g) 2

مهندس محمدرضا آقاجـانیتجزیه
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مثال
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: تجزیه کلسیم کربنات

: تجزیه روی کربنات

: تجزیه کادمیم کربنات

: تجزیه سدیم هیدروژن کربنات



انواع واکنش های شیمیایی

( +s)نیتریت فلز(s)نیترات فلز  O (g)2

( +s )کلرید فلز(s)کلرات فلز  O (g)2

KNO (s) O (g)2 2KNO (s) 3

KCl(s) O (g) 2KClO (s) 3

مهندس محمدرضا آقاجـانیتجزیه

مثال

مثال

NO

3 NO

2

ClO

3 Cl

: تجزیه پتاسیم نیترات

:تجزیه پتاسیم کلرات 



.نندکمیشرکتگوناگونیشیمیاییهایواکنشدروداشتههاآلکانازبیشتریپذیریواکنشهاآلکن

:آببااتنواکنشمثال

اتانول

کلرو اتان

:دکلریهیدروژنگازبااتنواکنشمثال

دی برومو اتان–2، 1

:عمایبرمبااتنواکنشمثال

:اتنشدندارهیدروژنواکنشمثال

اتان
.گاز اتان را می توان از واکنش گاز اتین با گاز هیدروژن نیز تهیه کرد

مهندس محمدرضا آقاجـانی(سنتز)ترکیب انواع واکنش های شیمیایی

C H (g) H (g)2 2 2 C H (g)2 6



(g)n (s)

پروپن
پلی پروپن

n
nC H (g) (C H ) (s)3 6 3 6 تولید ریسمان، طناب، فرش و بسته بندی

(g)n (s)

نتترافلوئور ات (تفلون)پلی تترافلوئور اتن 

مهندس محمدرضا آقاجـانی(سنتز)ترکیب انواع واکنش های شیمیایی

∆

∆

مثال

مثال



مهندس محمدرضا آقاجـانیجابه جایی دوگانهانواع واکنش های شیمیایی

AB CD CB AD  
ترکیب ترکیب

فلز فلز
فلز 


هیدروژن

مثال

AgNO (aq) NaCl(aq) 3 NaNO (aq) AgCl(s)3

ZnBr (aq) AgNO (aq) 2 3 AgBr(s) Zn(NO ) (aq) 3 2

NaCN AgNO3  AgCN(s) NaNO 3

Fe(NO ) (aq) NaOH(aq) 3 3 Fe(OH) (s) NaNO (aq)3 3

K PO Ca(NO )3 4 3 2  Ca (PO ) (s) KNO3 4 3 3

AgNO (aq) NaBr(aq) 3 AgBr(s) NaNO (aq) 3

.یکی از ترکیب های به کاررفته در ساخت فیلم های عکاسی استنقره برمید

.شودتشکیل میبه سرعتنقره کلرید سفیدرنگرسوب



تجزیه ی اتانول
غلیظ

دی اتیل اتر
CH CH OH3 2 CH CH OCH CH H O3 2 2 3 2

CH CH OH3 2

H SO2 4

CH CH H O 2 2 2
اتن

اتانول

CO(g) NO(g)  CO (g) N (g)2 2

NO وCOدو گاز آلوده کننده ی هوا هستند که از اگزوز خودروها خارج می شوند.

مهندس محمدرضا آقاجـانیواکنش های مهـمانواع واکنش های شیمیایی

درسطوحکردنتمیزوجرمبردنبینازبرایNaClO(aq)سفیدکنندهمحلولو(HCl(aq))(جوهرنمک)اسیدهیدروکلریکمحلول
.شوندمیبردهکاربهآشپزخانهوحمام
آننفستکهاستسمیگازیکلر.شودمیکلرگازتولیدبهمنجردواینکردنمخلوطزیرا.کنیممخلوطهمباراهاآننبایدگاههیچ

.شودمیمرگحتیوتنفسیمجاریدراختاللموجب
HCl(aq) NaClO(aq) NaCl(aq) Cl (g) H O(l) 2 جوهر نمکدهمحلول سفیدکنن2



.را کشف کند( CaC2)فردریک وُلِر، با گرم کردن کربن و آلیاژی از روی و کلسیم موفق شد که کلسیم کاربید 
.را تهیه کند( استیلن)سپس، کلسیم کاربید را با آب واکنش داد و توانست اتین 

HC CH

CaC (s) H O(l) 2 2 C H (g) Ca(OH) (aq)2 2 2

C CaC2
Zn Ca 

مهندس محمدرضا آقاجـانیواکنش های مهـمانواع واکنش های شیمیایی

.به دست می آورند( آلومینای ناخالص)در صنعت، آلومینیوم را از سنگ معدن بوکسیت 

Al(l) CO (g) 2Al O (s) C(s) 2 3

فرایند هال

(یدفرمالده)تولید متانال 
.ردکتهیهدمایوکاتالیزگرحضوردراکسیژنیوسیلهبهمتانولاکسایشازتوانمیرا(فرمالدهید)متانال

H CO(g) H O(g)2 2CH OH(g) O (g) 3 2

Ag

C500

تهیه ی  اتین



مهندس محمدرضا آقاجـانیواکنش های مهـمانواع واکنش های شیمیایی

اهتهیه ی آسپرین در آزمایشگ

تهیه ی اوزون
O (g)23 O (g)32

اوزون

یتخلیه الکتریک

اسیدسالیسیلیک+ آسپرین          استیک انیدرید + استیک اسید 

نتشکیل متا
C(s) H (g) 2 CH (g) q4


C H O9 8 4



مهندس محمدرضا آقاجـانیواکنش های مهـمانواع واکنش های شیمیایی

RCOOR H O 2R COOH R OH   
کربوکسیلیک اسید الکل استر

مثال (سیداستیک ا)اتانوییک اسید + اتانول (            اتیل استات)اتیل اتانوآت + آب  

.دبه عنوان حالل در صنایع و چسب و رنگ کاربرد دار

. شرعی دارداشکال بدون اجازه ... استفاده از محتوای این فایل اعم از تکثیر، کپی برداری و هرگونه
!البته اگر اعتقاد داشته باشید

Shimi.aghajani@gmail.com
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سـایت جامـع آمـوزش شیمـی


