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براى تفهیم بهتر مسایل شیمى 

 فرمول شیروانی
در فرمول شیروانی تمام ارتباطات مقداري بین خاصیتهاي مقداري و شدتی یک ماده نظیر گرم، مول، حجم گازها در 
شرایط استاندارد، حجم و چگالی و غلظتهاي مولی و جرمی و همچنین تعداد ذرات برقرار شده است. تنها با توجه به واحد 

مسئله و جایگذاري آن در مکان مشخص شده در این فرمول، به راحتی مسئله مورد نظر عدد داده شده یا خواسته شده در 
 حل و بحث خواهد گشت.

 فرمول شیروانی .1شماره شکل

 
به روش شیروانی روش فوق سریع محاسبه مول

ا توان مول مواد رشود، به سادگی میدر این روش که تنها با نوشتن یک کسر و جایگذاري اعداد در آن، مول محاسبه می
 محاسبه نمود.

 کسر شیروانی براي محاسبه مول .2شماره شکل

 هاظرفیت
آموزي باید آنها را در ذهن خود داشته ترین اطالعاتی است که هر دانشها در شیمی یکی از مهمبدون شک ظرفیت

گر قرار ها با ظرفیتهاي خاص خود در کنار یکدیها در شیمی نامحدود است. چرا که اتمي استفاده از ظرفیتباشد. گستره
 دهند. گرفته و عناصر و ترکیبات گوناگون را تشکیل می

اي از مسایل شیمی نموده است. اي در حل دستهاما استفاده از ظرفیتها در حل مسایل شیمی، آنها را تبدیل به معجزه
 آموزي واجب است.بنابراین دانستن (حفظ کردن) ظرفیتها براي هر دانش
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 ادامه پک مسایل شیمی کنکور
 هاجادوگري ظرفیت

 دهد.واکنش می Bي ظرفیت با ماده 10با  Aي ظرفیت از ماده 10دهند. به عبارتی فیتهاي برابر واکنش میمواد با ظر
کنند، ثابت است، اما تعداد مول آنها کامال متغیر است. بنابراین براي ظرفیت مواد برحسب نوع واکنشی که شرکت می

 هاي آن ضرب کنید.ن را در ظرفیتمحاسبه تعداد ظرفیتهاي یک ماده، کافی است که تعداد مول آ

 ها در حل مسایلي استفاده از ظرفیتمحدوده
گیر ها پیچیده و وقتها قابل استفاده هستند. اما محاسبه ظرفیت مواد در برخی از واکنشي واکنشها در همهظرفیت

 کنیم:است بنابراین استفاده از آنها را در سه نوع واکنش زیر محدود می

 ترکیبهاي واکنش .1شماره جدول

H2(g)+Cl2(g) → HCl(g) 

Fe(s)+S(s) → FeS(s) 
N2(g)+H2(g) → NH3(g) 

NH3(g)+HCl(g) → NH4Cl(s) 

NH3(aq)+HNO3(aq) → NH4NO3(aq) 

NH3(aq)+H2SO4(aq) → (NH4)2SO4(aq) 

NH3(aq)+H3PO4(aq) → (NH4)H2PO4(aq) 

NH3(aq)+CO2(aq)+H2O(l) → (NH4)2CO3(aq) 

CO(g)+H2(g) → CH3OH(l) 

Zn(s)+Cl2(g) → ZnCl2(s) 

Zn(s)+S(s) → ZnS(s) 
Na2O(s)+CO2(g)+H2O(g) → NaHCO3(s) 

C(s)+H2(g) → CH4(g) 

C2H2(g)+H2(g) → C2H6(g) 

N2(g)+O2(g) → NO(g) 

NO(g)+O2(g) → NO2(g) 

SO2(g)+O2(g) → SO3(g) 

 واکنشهاي سوختن، اکسایش و ترکیب .2شماره جدول

Fe(s)+O2(g) → Fe2O3(s) 

H2(g)+O2(g) → H2O(g) 

S(s)+O2(g) → SO2(g) 

Mg(s)+O2(g) → MgO(s) 

Ca(s)+O2(g) → CaO(s) 
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 ادامه پک مسایل شیمی کنکور
 هاي جانشینی یگانهواکنش .3شماره جدول

Al(s)+Fe2O3(s) → Al2O3(s)+Fe(l) 

Al(s)+CuSO4(aq) → Cu(s)+Al2(SO4)3(aq) 

Cl2(g)+KBr(aq) → KCl(aq)+Br2(l) 

Zn(s)+AgNO3(aq) → Ag(s)+Zn(NO3)2(aq) 

K(s)+H2O(l) → KOH(aq)+H2(g) 

Ba(s)+H2O(l) → Ba(OH)2(aq)+H2(g) 

Br2(l)+NaI(aq) → I2(s)+NaBr(aq) 

Zn(s)+CuCl2(aq) → Cu(s)+ZnCl2(aq) 

Al(s)+HBr(aq) → AlBr3(aq)+H2(g) 

Zn(s)+HCl(aq) → ZnCl2(aq)+H2(g) 

MgCl2(aq)+Na3PO4(aq) → Mg3(PO4)2(s)+NaCl(aq) 

Na2SO4(aq)+BaCl2(aq) → BaSO4(s)+NaCl 

Mg(s)+HCl(aq) → MgCl2(aq)+H2(g) 

Fe2O3(s)+C(s) → Fe(l)+CO2(g) 

SiCl4(l)+Mg(s) → Si(s)+MgCl2(s) 

Na(s)+Fe2O3(s) → Na2O(s)+Fe(s) 

H2S(g)+I2(s) → S(s)+HI(g) 

 هاي جانشینی دوگانهواکنش .4شماره جدول

NaCN(aq)+AgNO3(aq) → AgCN(s)+NaNO3(aq) 

K3PO4(aq)+Ca(NO3)2(aq) → Ca3(PO4)2(s)+KNO3(aq) 

Ca(OH)2(aq)+H3PO4(aq) → Ca3(PO4)2(s)+H2O(l) 

AgNO3(aq)+NaCl(aq) → AgCl(s)+NaNO3(aq) 

Pb(NO3)2(aq)+KI(aq) → PbI2(s)+KNO3(aq) 

Ba(OH)2(aq)+HNO3(aq) → Ba(NO3)2(aq)+H2O(l) 

NaOH(aq)+HCl(aq) → NaCl(aq)+H2O(l) 

Fe(NO3)3(aq)+NaOH(aq) → Fe(OH)3(s)+NaNO3(aq) 

ZnBr2(aq)+AgNO3(aq) → AgBr(s)+Zn(NO3)2(aq) 

Pb(NO3)2(aq)+KI(aq) → PbI2(s)+KNO3(aq) 

AgNO3(aq)+K2CrO4(aq) → Ag2CrO4(s)+KNO3(aq) 

(NH4)2CO3(aq)+CaSO4(aq) → (NH4)2SO4(aq)+CaCO3(s) 

LiOH(aq)+CO2(g) → Li2CO3(aq)+H2O(l) 

CaCO3(s)+HCl(aq) → CaCl2(aq)+CO2(g)+H2O(l) 
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 ادامه پک مسایل شیمی کنکور

 هاجداول ظرفیت

 هاي اسیديظرفیت تعدادي از اسیدها و نمک .5شماره جدول

 ظرفیت فرمول شیمیاي نام اسید
 4SO2H 2 سولفوریک اسید

 4NaHSO 1 سدیم هیدروژن سولفات
 4HPO2Na 1 هیدروژن فسفاتسدیم 

 4PO2KH 2 هیدروژن فسفاتپتاسیم دي
 3HNO 1 اسیدنیتریک 

 HCl 1 هیدروکلریک اسید
 هیدروسولفوریک اسید
 هیدروسولفیدریک اسید

S2H 2 

 4PO2Ca(H 4(2 هیدروژن فسفاتکلسیم دي

 هاي بازيظرفیت تعدادي از بازها و نمک .6شماره جدول

 ظرفیت فرمول شیمیاي نام باز
 NaOH 1 سدیم هیدروکسید
 2Ca(OH) 2 کلسیم هیدروکسید

 3Al(OH) 3 آلومینیم هیدروکسید
 آمونیوم هیدروکسید

 محلول آمونیاك
OH4NH 1 

 3NH 1 آمونیاك
 4PO2NaH 1 هیدروژن سولفاتسدیم دي
 4HPO2K 2 هیدروژن فسفاتپتاسیم 

 ظرفیت عناصر نافلزي .7شماره جدول

 ظرفیت فرمول شیمیاي نام نافلز
 2H 2 هیدروژن
 2O 4 اکسیژن
 2N 6 نیتروژن
 2F 2 فلوئور

  .8شماره جدول
 ظرفیت شیمیايفرمول  نام نمک

 NaCl 1 سدیم کلرید
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 ادامه پک مسایل شیمی کنکور
 ظرفیت شیمیايفرمول  نام نمک

 4SO2Na 2 سدیم سولفات
 SO2Al 6)4(3 آلومینیم سولفات
 4AlPO 3 آلومینیم فسفات
 CaS 2 کلسیم سولفید
 4PO3)4(NH 3 آمونیم فسفات

 PO3Fe 6)4(2 فسفات(II)آهن
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