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اوًاع ياکىش َای شیمیایی تٍ پىج دستٍ تقسیم می شًد :
 -1سًخته

 -2سىتس یا ترکیة

 -3تجسیٍ

 -5جاتجایی ديگاوٍ

 -4جاتجایی یگاوٍ

ياکىش َایی يجًد دارد کٍ يیصگی تیش از یک دستٍ را دارد ،ماوىد ياکىش تُیٍ کلر
MnO2 + 4 HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O
 -1ياکىش سًخته  :ياکىشی کٍ یک مادٌ تٍ سرعت ي شدت تا اکسیصن ترکیة شدٌ ،عاليٌ تر ترکیة َای اکسیصن دار مقدار زیادی اورشی
تٍ صًرت وًر ي گرما تًلید می کىد.
)2 MgO (s

)2 Mg (s) + O2 (g

)S (s) + O2 (g) → SO2 (g

)CH4 (g) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O (g
 -2ياکىش سىتس یا ترکیة  :ياکىشی کٍ در آن دي یا چىد مادٌ تاَم ترکیة شدٌ ي فرآيردٌ تازٌ ای تا ساختار پیچیدٌ تًلید می کىد.
)3Mg (s) + N2 (g) → Mg3N2 (s

ترکیة → عىصر  +عىصر

)CO (g) + 2 H2 (g) → CH3OH (L

ترکیة پیچیدٌ → عىصر  +ترکیة

)NH3 (g) + HCl (g) → NH4Cl (s

ترکیة پیچیدٌ → ترکیة  +ترکیة

پلی اتیله  → (C2H4)nاتیله n C2H4

پلیمر یا تسپار

مًوًمرَا

 -3ياکىش تجسیٍ  :ياکىشی کٍ در آن یک مادٌ تٍ چىد مادٌ سادٌ تر تثدیل می شًد.
)2 KNO3 (s) → 2 KNO2 (s) + O2 (g
 -4جاتجایی یگاوٍ  :ياکىشی کٍ در آن یک عىصر تا یک ترکیة ياکىش دادٌ ي جاوشیىی یکی از عىصرَای آن ترکیة شًد.
ترکیة جدید  +عىصر جدید → ترکیة  +عىصر
)Al (s) + CuSO4 (aq) → Cu (s) + Al2(SO4)3 (aq
)2 KBr (aq) + Cl2 (g) → 2 KCl (aq) + Br2 (aq
)2 Na (s) + 2 H2O (L) → 2 NaOH (aq) + H2 (g

 -5جاتجایی ديگاوٍ  :ياکىش تیه دي ترکیة است کٍ در آن جای دي یًن یا دي عىصر در دي ترکیة عًض می شًد.
ترکیة جدید  +ترکیة جدید → ترکیة  +ترکیة
)AgNO3 (aq) + NaCl (aq) → AgCl (s) + NaNO3 (aq
در جاتجایی ديگاوٍ یکی از محصًالت رسًب یا گاز یا آب است.
)HCl (aq) + NaOH (aq) → NaCl (aq) + H2O (L
2 HCl (aq) + CaCO3 (s) → CaCl2 (aq) +
)H2CO3 (aq
شىاسایی کاتیًوُا جسي ياکىش جاتجایی دي گا وٍ است.
کاتیًن پتاسیم  +رسًب سرب  IIکريمات → محلًل پتاسیم کريمات  +کاتیًن سرب 1) II
)Pb(NO3)2 (aq) + K2CrO4 (aq) → PbCrO4 (s) + 2 KNO3 (aq
کاتیًن پتاسیم  +رسًب سرب  IIیدید → پتاسیم یدید  +کاتیًن سرب 2) II
)Pb(NO3)2 (aq) + 2 KI (aq) → PbI2 (s) + 2 KNO3 (aq
یًن سدیم  +رسًب آَه  IIIکلرید → محلًل سدیم َیدريکسید یا سًد  +کاتیًن آَه 3) III
)FeCl3 (aq) +3 NaOH (aq) → Fe(OH)3 (s) +3 NaCl (aq
یًن پتاسیم  +رسًب وقرٌ کريمات → محلًل پتاسیم کريمات  +کاتیًن وقرٌ )4
)AgNO3 (aq) + K2CrO4 (aq) → Ag2CrO4 (s) + 2 KNO3 (aq
کاتیًن سدیم  +رسًب وقرٌ کلرید → محلًل سدیم کلرید  +کاتیًن وقرٌ )5
)AgNO3 (aq) + NaCl (aq) → AgCl (s) + NaNO3 (aq
تمریه  :تمریىات زیر را تا وًشته فرمًل درست کامل ي مًازوٍ کىید ي وًع ياکىش را تىًیسید.
→ C2H2 + O2
→ Fe + O2
→ n CH = CH2
|
CH3
→ NH3 + HBr
→ CaCO3
→ Al2(SO4)3
→ Ca + O2
ZnCO3
F
F
n C=C
→
F
F
→ Zn + AgNO3
→ Ba + H2O
→ Ba(OH)2 + HNO3
→ Zn + CuCl2
→ ZnBr2 + AgNO3

