نمونه سواالت موازنه که از سال  85تا کنون در کنکور سراسری مطرح شده اند
 (1واکنش کلسیم هیدروکسید با اسید فسفریک دو بار ریاضی  85و ریاضی 86
)Ca(OH)2(aq) + H3PO4 (aq) ⟶ Ca3(PO4)2(s) + H2O(l
 (2تجربی سراسری  86تجزیه نیترو گلیسیرین
)C3H5(NO3)3 (l) ⟶ CO2 (g) + H2O (g) +N2 (g) +O2 (g

 )3واکنش منیزیم کربنات با هیدروکلریک اسید سوال ریاضی خارج از کشور سال86
)MgCO3(s) + HCl(aq) ⟶ MgCl2(aq) + H2O(l) + CO2 (g
 )4واکنش باریم هیدروکسید با فسفریک اسید سوال تجربی خارج از کشور سال86
)Ba(OH)2(aq) + H3PO4 (aq) ⟶ Ba3(PO4)2(s) + H2O(l
 )5واکنش نقره نیترات با روی برمید سوال تجربی خارج از کشور سال86
)AgNO3(aq) + ZnBr2(aq) ⟶ AgBr(s) + Zn(NO3)2(aq
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 )6واکنشیکه در سفینه فضایی صورت می گیره
واکنش لیتیم پراکسید با کربن دی اکسید
ریاضی خارج از کشور سال 86و ریاضی سراسری سال87
)Li2O2(aq) + CO2(aq) ⟶ Li2CO3(aq) + O2(g
 )7واکنش باریم هیدرو کسید با هیدرو کلریک اسید سوال ریاضی خارج از کشور سال88
)Ba(OH)2(aq) + HCl (aq) ⟶ BaCl2(aq) + H2O(l
 )8واکنش تجزیه کلسیم کربنات به کلسیم اکسید و کربن دی اکسید سوال ریاضی خارج از
کشور سال88

)CaO (s) + CO2(g

⟶ )CaCO3(s

 )9واکنش باریم هیدرو کسید با هیدرو کلریک اسید سوال ریاضی خارج از کشور سال88

)Ba(OH)2(aq) + HCl (aq) ⟶ BaCl2(aq) + H2O(l

 )10واکنش تهیه گاز کلر در آزمایشگاه بسیار واکنش مهمی است
سه بار در کنکور در سالهای  89 . 86و 90
)MnO2(s) + HCl(aq) ⟶ MnCl2(aq) + H2O (g)+Cl2(g
4
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 )11واکنش سوختن پروپین سوال ریاضی خارج از کشور سال 89
ترکیب آلی:
 )12واکنش تجزیه پتاسیم نیترات در دمای باالی  500درجه سلسیوس
واکنش بسیار مهم دیگری است که دوبار در سالهای ریاضی  88و تجربی 90

نور و گرما C3H4(g) + O2(g) ⟶CO2(g) + H2O(g) +

)KNO3(s) ⟶ K2O (s) + O2(g) + N2(g

 )13واکنش ترکیب کلسیم نتیرید با آمونیاک سوال تجربی خارج از کشور سال 90
)Ca3N2(S) + NH3(g) ⟶ Ca (NH2)2(s
 )14واکنش جابجایی یگانه سدیم با آهن ()IIIاکسید سوال تجربی سال 90
 )15واکنش سوختن پروپان سوال تجربی سال 90

)Na(s) + Fe2O3(S) ⟶ Fe(S) + Na2O (s

ترکیب آلی:

نور و گرما C3H8(g) + O2(g) ⟶CO2(g) + H2O(g) +

 )16واکنش ترکیب سدیم کربنات با کلسیم نیترات سوال تجربی سال 91
)Na2CO3(aq) + Ca(NO3)2(aq) ⟶ Na2NO3(aq) + CaCO3(S
 )17واکنش آهن با بخار آب سوال ریاضی خارج کشور سال 92

6

WWW.SHIMISHAHBAZI.BLOGFA.COM

)Fe(s) + H2O (g) ⟶ Fe3O4 (s) +H2 (g

 )18واکنش کلسیم فسفید با بخار آب سوال ریاضی خارج کشور سال 92

)Ca3P2(s) + H2O (g) ⟶ Ca(OH)2 (s) +PH3 (g
 )19واکنش تیتانیم کلرید با آب سوال ریاضی خارج کشور سال 92

)TiCl4(l) + H2O (l) ⟶ TiO2 (s) +HCl (g
 (20واکنش آلومنیوم با هیدروکلریک اسید سوال ریاضی 92

)Al(s) + HCl(aq) ⟶ AlCl3(aq) + H2 (g

سوال موازنه کنکور سراسری ریاضی سال 94
) واکنش تجزیه پتاسیم نیترات در دمای باالی  500درجه سلسیوس
واکنش بسیار مهم دیگری است که دوبار در سالهای ریاضی  88و تجربی  90و سال 94
) واکنش آهن با بخار آب سوال ریاضی خارج کشور سال  92سال 94

سوال موازنه کنکور سراسری تجربی سال 94
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)KNO3(s) ⟶ K2O (s) + O2(g) + N2(g

)Fe(s) + H2O (g) ⟶ Fe3O4 (s) +H2 (g
Mn2+(aq) + H2O(aq) ⟶ MnO2(aq) + H+ (g)+e

