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پیامدهای یادگیری )اهداف شایستگی محور( 

دانش آموزان در پایان این واحد یادگیری قادر خواهند بود: 
��ارتباط میزان رسانایی با میزان بازی بودن محیط را توضیح دهند.  1

برای  را   pH و  محیط  بودن  اسیدی  میزان  هیدروکسید،  یون  غلظت  به  مربوط  کّمی  ��محاسبات  2
کنند. حساب  گوناگون  بازی  محلول های 

��چگونگی عملکرد شوینده های خورنده را شرح دهند. 3
��کاربرد اسیدها و بازها برای افزایش سطح سالمت انسان و سطح بهداشت جامعه را توضیح دهند.  4

��نقش اسیدها و بازها در میزان امید به زندگی جوامع را تبیین کنند. 5

پرسش های اساسی 

��چگونه می توان میزان اسیدی بودن محیط های بازی را بیان کرد؟  1
��خورنده های شوینده بر چه اساسی رفتار می کنند؟  2

��نقش اسیدها و بازها در زندگی شخصی انسان ها چیست؟  3
��اسیدها و بازها چه تأثیری روی سن امید به زندگی انسان ها دارد؟  4

پاسخ پرسش های درون فصل

�خود�را�بیازمایید�صفحه��2

آ( 

1395ــ13701390ــ13351365ــ1330دورۀ�زمانی

حدود 1%حدود 7%حدود 30%درصد�جمعیت

واحد 
یادگیری 7

بازها

از�انتهای�صفحه��29تا�32
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ب( %30
پ( 70ــ60 سال

ت( افزایش یافته است. به دلیل افزایش سطح آگاهی مردم، سالمت جامعه، سالمت محیط زیست، نوع 
تغذیه و… امید به زندگی زیاد شده است.

ث( 80  ــ70 سال

�خود�را�بیازمایید�صفحه��4

محلول�در�هگزانمحلول�در�آبفرمول�شیمیایینام�ماده
CH2OHCH2OHاتیلن گلیکول )ضدیخ(

NaClنمک خوراکی

C8H18بنزین

CO)NH2(2اوره

C57H104O6روغن زیتون

C25H52وازلین

�باهم�بیندیشیم�صفحه��5

��آ( )1( اسید چرب و )2( استر بلند زنجیر است. 1
ب(
||
O

CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH C OH− − − − − − − − − − − − − − − − − −3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

بخش�ناقطبیبخش�قطبی

بخش�قطبی

بخش�ناقطبی بخش�ناقطبی

||
O

CH OC (CH ) CH2 2 16 3

||
O

CH OC (CH ) CH2 2 16 3

||
O

CH OC (CH ) CH2 2 16 3
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پ(

بخش�قطبی

بخش�قطبیبخش�قطبی

بخش�ناقطبی

بخش�ناقطبی بخش�ناقطبی

ت( وان دروالس، زیرا بخش بزرگی از مولکول را بخش ناقطبی )زنجیر بلند کربنی( تشکیل داده است.
ث( با توجه به اینکه بخش بزرگی از مولکول های آنها را زنجیرهای بلند هیدروکربنی و آب گریز تشکیل 

می دهد، انحالل پذیری بسیار ناچیزی در آب دارند به طوری که در عمل، چربی ها در آب حل نمی شوند.

��آ( 2

||
O

CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH C O Na− +− −3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ب( بخش قطبی، آب دوست و بخش ناقطبی آن، آب گریز است.
اندازه ای است که سبب حل شدن و پخش شدن  به  نیروی جاذبه میان مولکول های آب و صابون  پ( 
صابون در آب می شود. به دیگر سخن، نیروی جاذبه میان مولکول های آب و صابون از میانگین نیروهای 

بیشتر است. میان مولکول های صابون  میان مولکول های آب و  جاذبه 
ت( صابون دارای مولکول های دوبخشی است که به کمک بخش قطبی به طور عمده در آب و به کمک 
بخش ناقطبی به طور عمده در آب و روغن حل می شود. رفتاری که از مولکول هایی مانند آن انتظار می رود.

�خود�را�بیازمایید�صفحه��7

�� 1
نوع�مخلوط

محلولکلوئیدهاسوسپانسیونویژگی

مسیر عبور نور مشخص نیستنور را پخش می کندنور را پخش می کنندرفتار در برابر نور
همگنناهمگنناهمگن همگن بودن

پایدار است/ ته نشین نمی شودپایدار است/ ته نشین نمی شودناپایدار است/ ته نشین می شودپایداری
یون ها و مولکول هاتوده های مولکولی و یونیذره های ریزمادهذره های سازنده
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همانند  که  حالی  در  می کند  پخش  را  نور  و  است  ناهمگن  مخلوطی  سوسپانسیون  همانند  ��کلوئید  2
نمی شود. ته نشین  و  است  پایدار  محلول، 

�خود�را�بیازمایید�صفحه��9

آ( با افزایش دما، قدرت پاک کنندگی صابون افزایش می یابد.
ب( افزودن آنزیم به صابون، قدرت پاک کنندگی را به طور چشمگیری افزایش می دهد.

پ( خیر. به طوری که صابون آنزیم دار در دمای 40 درجه سلسیوس همه لکه را از روی پارچه نخی 
زدوده است، در حالی که 15 درصد از لکه بر روی پارچه پلی استر باقی مانده است.

�خود�را�بیازمایید�صفحه��11

آ(
CH3(CH2)11

SO−
3 Na+

بخش�قطبی
)آب�دو�ست(

بخش�ناقطبی
)آب�گریز(

ب( 
شباهت: همانند صابون دارای یک بخش قطبی و یک بخش ناقطبی است.

تفاوت: در بخش ناقطبی افزون بر زنجیر هیدروکربنی دارای حلقه بنزنی است. در بخش قطبی به جای 
SO است. Na− +− 3 +COO-Na- دارای 

پ( همانند صابون دارای مولکول های دوبخشی است، از سر قطبی در آب و از سر ناقطبی با مولکول های 
چربی در ارتباط است. به این ترتیب می تواند همانند پلی میان مولکول های آب و چربی عمل کند، روندی که 

به تدریج لکه های چربی را می زداید.

�باهم�بیندیشیم�صفحه��12

��جوهرنمک و سرکه سفید، خاصیت اسیدی اما صابون و محلول سود خاصیت بازی دارند. 1
��آ( این مخلوط خاصیت بازی دارد که در واکنش با چربی ها و روغن ها موادی همانند صابون تولید  2

می کنند. موادی که در آب حل شده و خود یک پاک کننده هستند.
ب( چون واکنش گرماده است با افزایش دما قدرت پاک کنندگی افزایش می یابد. همچنین دما سبب ذوب 

شدن چربی نیز می شود پس شناور شده و شسته می شود.
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پ( افزون بر تولید پاک کننده و افزایش دما، تولید گاز در این واکنش با ایجاد فشار و رفتار مکانیکی 
بازکردن مجاری را تسهیل می کند. به عبارت دیگر هنگام عبور از البه الی مواد، خلل و فرج ایجاد می کند 

و آنها را سست تر می کند.

�با�هم�بیندیشیم�صفحه��14

��آ( یون )aq(+H3O ، یونی که در هر محلول )2( و )3( به طور مشترک یافت می شود. 1
ب( یون )aq(-OH یونی که در دو محلول )1( و )4( به طور مشترک یافت می شود.

��اسید آرنیوس در آب باعث افزایش غلظت یون هیدرونیوم و باز آرنیوس در آب باعث افزایش غلظت  2
یون هیدروکسید می شود. 

 آرنیوس به شمار می رود، زیرا در آب سبب افزایش غلظت یون 
_____اسید
باز ��آ( گاز هیدروژن کلرید، یک  3

 می شود.
________هیدرونیوم

هیدروکسید

_____اسید آرنیوس به شمار می رود، زیرا در آب سبب افزایش غلظت 
باز

ب( سدیم هیدروکسید جامد، یک 

________هیدرونیوم می شود.
هیدروکسید یون 

�باهم�بیندیشیم�صفحه��18

HCL)aq( → H+ )aq( + Cl- )aq(  �� 1
HF)aq( → H+ )aq( + F- )aq(  

��آ( HX به طور کامل اما HA به طور جزئی یونیده شده است. 2
ب( نمودار سمت راست انحالل HCl و نمودار سمت چپ HF را نشان می دهد، زیرا هیدروکلریک 

به طور جزئی یونیده می شود.  HF به طور کامل اما اسید 
��آ( برابر با یک است زیرا همه مولکول های HCl در آب یونیده می شوند. در واقع صورت و مخرج  3

کسر با یکدیگر برابرند.

/α = =
24

0 024
1000

2/4 %    یا  ب( 
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�خود�را�بیازمایید�صفحه��19

��چون نیتریک اسید یک اسید قوی است پس در محلول به طور کامل یونیده شده و همه مولکول های  1
[H ] [NO ] / mol.L+ − −= = 1

3 0 2 آن به یون تبدیل می شوند از این رو:                                       
��غلظت مولی اسید حل شده mol .L-1 0/1 است اما از این مقدار تنها mol .L-1 3-10* 1/35 آن  2

یونش یافته از این رو:
CH3COOH)aq( → CH3COO-)aq( + H+)aq( آ(  

%/ /
/

−×
α = × =

31 35 10
100 1 35

0 1
ب(  

�با�هم�بیندیشیم�صفحه��22

 H+)aq( همراه با یک یون F-)aq( که در آب یونیده می شود یک یون HF زیرا به ازای هر مولکول )آ
می شود. تولید 

ب(

شماره�محلول
+غلظت�تعادلی�گونه�های�شرکت�کننده�)مول�بر�لیتر( −

=
[H ][F ]K

[HF] ]HF[]F-[]H+[
10/521/75 * 10-21/75 * 10-25/89 * 10-4

20/291/31 * 10-21/31 * 10-25/91 * 10-4

31/02/43 * 10-22/43 * 10-25/90 * 10-4

پ( این یافته های تجربی نشان می دهد در یک دمای معینی برای هر سامانه تعادلی، فقط یک مقدار ثابت 
برای K وجود دارد.

 K در آب و ایجاد یک سامانه تعادلی، برای HF ت( خیر زیرا مطابق جدول، با انحالل مقادیر متفاوت از
تنها یک مقدار در دمای اتاق به دست آمده است.

�� 2
آ( از آنجا که در محلول استیک اسید به ازای یونش هر مولکول CH3COOH تنها یک یون )H+)aq و 

یک یون )CH3COO-)aq تولید می شود پس:
[CH3COO-] = [H3O+] = 6 * 10-4 mol.L -1  

[CH COO ][H O ] ( )( )K /
[CH COOH]

− + − −
−

−
× ×

= = = ×
×

4 4
53 3

2
3

6 10 6 10
1 8 10

2 10
ب(  
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�خود�را�بیازمایید�صفحه��23

��آ( در ظرف )آ( زیرا تولید حباب های گاز هیدروژن آشکارتر است. 1
ب( در ظرف )آ( زیرا هرچه غلظت واکنش دهنده ها )یون +H3O( بیشتر باشد سرعت واکنش بیشتر است.
پ( Ka1 < Ka2 زیرا در شرایط یکسان، هرچه غلظت یون هیدرونیوم در محلول یک اسید بیشتر باشد، 

ثابت یونش آن بزرگ تر خواهد بود.
��نیتریک اسید و سولفوریک اسید مطابق جدول 1، اسید قوی هستند در حالی که کربنیک اسید یک  2
اسید ضعیف است به همین دلیل غلظت یون هیدرونیوم در باران اسیدی بیشتر از باران معمولی است.

�پیوند�با�ریاضی�صفحه��24

�� 1
2 = 10 0/3 آ(  
log3 = 0/48 → 3 = 10 0/48  
log7 = 0/85 → 7 = 10 0/85  

ب(
 log21= log)3 * 7( = log3 + log7 = 0/48 + 0/75 = 1/23  
log 0/8 = log)0/1 * 8( = log10-1 + log23 = -1 + 3 )0/3( = -0/1  
log ? = 1/85 = 1 + 0/85 = log10 + log7 =  log)10 * 7( = log70  

�� 2
]+pH]Hخاصیت�محلول

9-10 *8/523بازی

4-10 * 41اسیدی

2-10 * 1/741/8اسیدی

�� 3
pH =-  log[H+] → [H+] = 10-pH → [H+] = 10 -2/7 = 10-3 * 10 0/3 = 2 * 10-3  

�� 4
]+pH]Hخاصیت�محلول

3-10 *2/157اسیدی

4-10 * 3/443/6اسیدی

12-10 * 11/44بازی

01اسیدی
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�با�هم�بیندیشیم�صفحه��26

��آ( مطابق معادله واکنش به ازای هر مولکول آب که یونیده می شود یک یون هیدرونیوم و یک یون  1
هیدروکسید تولید خواهد شد. از این رو در آب خالص [-OH] = [+H] است پس:

[H+][OH-] = 10-14 → [H+]2 = 10-14 → [H+] = 10-7 = [OH-]  
pH = - log[H+] = -log 10-7 ب(  

��آ( ماده )2( زیرا باعث افزایش غلظت یون هیدرونیوم در سامانه شده است. 2
ب( در همٔه محلول های بازی، [+H] > [-OH] است.

پ( خیر زیرا در همٔه محلول های آبی )اسیدی، بازی یا خنثی( یون های هیدرونیوم و هیدروکسید وجود 
دارند اما مقدار آنها متفاوت است. به طوری که در محلول های اسیدی [-OH] > [+H] اما در محلول های 

بازی [+H] > [-OH] است.
�� 3

]H+[�=�100=1�����������������������������]H+[�=�10-7�molL-1�������������������������]H+[�=�10-14�molL-1

]OH-[=�10-14��������������������������������������]OH-[=10-7��������������������������������������]OH-[�=�100=1

OH− 
 

H+ 
 

این طرح نشان می دهد که برای هر محلول آبی در دمای اتاق، 10-14 = [-OH][+H] برقرار است و با افزایش 
غلظت یکی از غلظت دیگری کاسته می  شود اما همواره در این دما، حاصل ضرب غلظت این یون ها برابر با 

14-10 است.

�� 4100

10−1

10−2

10−3

10−4

10−5

10−6

10−7

10−8

10−9

10−10

10−11

10−12

10−13

10−14

آب�گازداراسید�معدهمحلول�آمونیاک

ولی
ت�م

غلظ
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�خود�را�بیازمایید�صفحه��27

��pH محلول هیدروکلریک اسید کمتر است زیرا در شرایط یکسان، [+H] در محلول آن بیشتر است. 1
�� 2

درصد�یونشH+[]OH-[pH[غلظت�محلولنام�محلول

122/4100-10 * 0/0040/0042/5هیدروکلریک اسید

1042/5-0/0040/000110هیدروفلوئوریک اسید

113/7100-10 * 45-10 * 42-10 * 2نیتریک اسید

68/52-10 * 93/3-10 * 3نمونه ای از آب یک دریاچه

�خود�را�بیازمایید�صفحه��29

��آ( محلول )2( زیرا شدت روشنایی کمتر المپ نشان از وجود یون های کمتری در این محلول است.  1
این رفتار، ضعیف تر بودن این باز را تأیید می کند.

ب( محلول )1(، محلول باز قوی است که می تواند در واکنشی گرماده با مواد موجود در لوله سریع تر 
دهد. واکنش 

��آ( )KOH )aq محلول یک باز قوی را نشان می دهد که در آن: 2
/ mol[KOH] [K ] [OH ] / mol.L

/ L
+ − −= = = = 10 02

0 2
0 1

, [H+][OH-] =10-14 , [H+] = 5 * 10-14 

ب( 
pH = -log[H+] = - log )5 * 10-14( = 13/3  

�خود�را�بیازمایید�صفحه��32

pH = -log[H+] = -log )3* 10-2( = 2/52  �� 1
[H+] = 10-pH = 10 -3/7 = 10 0/3 * 10-4 = 2 * 10-4  �� 2

��آ( چون سدیم هیدروژن کربنات )جوش شیرین( برای خنثی کردن بخشی از اسید معده به کار می رود  3
پس باید دارای خاصیت بازی باشد.

ب( به دلیل اینکه جوش شیرین خاصیت بازی دارد با افزایش خاصیت بازی شوینده ها می توان قدرت 
پاک کردن چربی را افزایش داد.
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پاسخ تمرین های دوره ای

تمرین�های�دوره�ای�بخش�1
��آ( ثابت یونش کوچک نشان دهنده میزان یونش کم و غلظت کم یون ها در محلول است. 1

ب( اغلب اسیدهای شناخته شده )آلی و معدنی( ضعیف هستند به طوری که مصرف خوراکی ها و داروها 
و همچنین استفاده از بسیاری پاک کننده های گوناگون، این ویژگی را تأیید می کند.

پ( نیتریک اسید، یک اسید قوی است )Ka بزرگ(. از این رو در محلول آن، یونش به طور کامل رخ 
می دهد و به ازای یونش هر HNO3 در محلول، یک یون هیدرونیوم و یک یون نیترات تولید می شود. پس:
[HNO ] [H ] [NO ] / molL+ − −= = = 1

3 3 0 1  

ت( فورمیک اسید یک اسید ضعیف است )Ka = 1/8 * 10-4( از این رو در محلول به طور جزئی یونیده 
می شود، در واقع مولکول های HCOOH به طور عمده به شکل یونیده نشده در محلول وجود دارند.

��رنگ سرخ کاغذ pH نشانه اسیدی بودن محلول است. رسانایی الکتریکی کم آن، محلول الکترولیت  2
 HCOOH )aq( ضعیف را یادآوری می کند. این ویژگی های محلول یک اسید ضعیف است که با
 NH3 .غیرالکترولیت است CH3OH الکترولیت های قوی بوده اما KOH و HCl .همخوانی دارد

با اینکه الکترولیت ضعیف است اما محلول آبی آن خاصیت بازی دارد.
و  اسید  استیک  با  محلول   )2(  اسید،  هیدروبرمیک  با  محلول   )3(  یونش،  ثابت  مقدار  ��براساس  3
محلول  )1( با هیدروسیانیک اسید همخوانی دارد، زیرا برای اسیدهای تک پروتون دار هرچه غلظت 

بزرگ تر است. یونش  ثابت  باشد،  بیشتر  یون هیدرونیوم 
pH = -log[H+] = -log)2* 10-5( = 4/7   �� 4
pH = -log[H+] = -log)4* 10-9( = 8/4  

��با توجه به اینکه در دمای ثابت برای محلول های آبی حاصل ضرب [-OH][+H] همواره مقدار ثابتی  5
است، از این رو با تغییر حجم محلول، حاصل ضرب غلظت این یون ها ثابت می ماند در واقع نمودار 

)ت( برای این توصیف مناسب است.
[H ] [H ] [OH ]

[OH ]

+
+ −

−
= × → = ×6 64 10 4 10    �� 6

[H+][OH-] = 1 * 10 -14 → 4 * 106[OH-]2 = 1* 10-14  

[OH-]2 = 0/25 * 10-20 → [OH-] = 0/5 * 10-10 → [H+] =2 * 10-4  

pH = -log[H+] = -log)2 * 10-4( = 3/7  
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pH → [H+] = 10-pH = 10-4/7 =10 0/3 * 10-5=2 * 10-5    �� 7

��آ( اسید آرنیوس، زیرا با حل شدن در آب باعث افزایش غلظت یون هیدرونیوم شده اند. 8

( )α = =
10

1 1
10

ب(  

/ mol[H ] / molL
/ L

+ −×
= = 1

1
10 0 001

0 2
0 5

 

pH)1( = -log[H+]1 = -log)2 * 10-1( = 0/7  

( ) /α = =
1

2 0 1
10

 

/ mol[H ] / molL
/ L

+ −×
= = 1

2
1 0 001

0 02
0 5

 

pH)2( = -log[H+]2 = -log)2 * 10-2( = 1/7  

moln(HX) g / mol [HX] / molL
g

−= × = → = 11
12 0 08 0 08

150
   �� 9

moln(HY) g / mol [HY] / molL
g

−= × = → = 11
8 0 16 0 16

50
 

pH)HX( = pH)HY( → [H+] HX = [H+]HY  

(HX) [HY] /[HX] (HX) [HY] (HY)
(HY) [HX] /

α
×α = ×α → = = =

α
0 16

2
0 08

 

α)HX( = 2α)HY( → α)HX( < α)HY(  
HX اسید قوی تری از HY است.

�� 10
pH = 12 → [H+] = 10-12 → [OH-] = 10-2 = [KOH]  

n n[KOH] molL n mol
V L

− −= → = → =2 110 2
200

112gKOH یا   
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pH = 4/7 → [H+] = 10-pH = 10-4/7 =10 0/3 * 10-5=2 * 10-5 molL-1  
n n[HNO ] molL n / mol
V L

− −= → × = → =5 1
3 2 10 0 004

200
gHNO3 0/252 یا   

��آ( 11
NaHCO3)aq( + HCl)aq( → CO2)g( + NaCl)aq( + H2O)l(  

A
ب(

molCO mLCO/ molA?L CO / LA(aq) mLCO
LA(aq) molA molCO

= × × × =2 2
2 2

2

1 224000 2
0 1 448

1 1 1
 

خود ارزیابی

��با توجه به نمودار زیر، امروزه به تقریب چند درصد مردم دنیا در مناطقی زندگی می کنند که امید به  1
زندگی باالی 60 سال است؟

1
0

0

1330
1335

1355
1340

1340
1345

1345
1350

1350
1355

1355
1360

1360
1365

1365
1370

1370
1375

1375
1380

1380
1385

1385
1390

1390

40 - 50

40<

50 - 60
60 - 70
70 - 80
> 80- 

1395

8
0

6
0

4
0

2
0

0

الف( 8                                ب( 92                                ج( 57                                د( 85

سال

دورۀ�زمانی

یت
جمع

صد�
در
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��کدام ماده در آب محلول است؟ چرا؟ 2

 ب(  آ(

ت(  پ(
دی�اکسانکلسترول

١ـ�تیوپروپانولتری�گلیسیرید

CH3CH2CH2SH

��چه تعداد از ترکیب های زیر با آب پیوند هیدروژنی می دهند؟ 3
»اوره، گلوکز، فرمالدهید، استون، سدیم کلرید، صابون، متیل آمین، متیل فلوئورید، کلروفرم«

��درباره ترکیب زیر کدام جمله درست است؟ 4

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2OSO3
-Na+

سدیم�لوریل�سولفات
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آ( اتم گوگرد مستقیماً به اتم کربن وصل نیست.
ب( خاصیت پاک کنندگی ندارد.

پ( عدد اکسایش اتم گوگرد در آن برابر با 4+ است.
ت( مخلوط آن با آب یک کلوئید است. 

��کدام عبارت زیر نادرست است؟ 5
آ( روغن زیتونی که روی آن نوشته شده، صددرصد خالص است، ناخالص است.

ب( با افزایش تعداد گروه های هیدروکسیل در ترکیب های مولکولی و کوچک، انحالل پذیری افزایش می یابد.
پ( قدرت پاک کنندگی صابون های گوناگون به ساختار آنها و دما وابسته است.

 ت( در شرایط یکسان قدرت پاک کنندگی یک پاک کننده صابونی از غیرصابونی بیشتر است. 

nP برای افزایش قدرت پاک کنندگی به شوینده ها افزوده می شود. n در این یون برابر با  O −
3 5 ��یون  6
چند است؟

آ( 3                                ب( 5                                پ( 4                                ت( 6

�واکنش نمادی زیر را درنظر بگیرید: 7
NaOH)aq( + Al)s( + H2O)l( → NaAl)OH(4 + H2)g(  

کدام گزینه برای آن درست است؟
آ( مجموع ضرایب مواد پس از موازنه برابر با 9 است.

ب( این واکنش گرماگیر است.
پ( عدد اکسایش آلومینیم در 4)NaAl)OH برابر با 5+ است.

 ت( تولید گاز در این واکنش به همراه خاصیت بازی محلول، دلیل پاک کنندگی زیاد آن است. 

تغییر  را  آن  رنگ  تیمول،  برم  آبی  محلول  به  مواد  ��افزودن  8
به شکل روبه رو در جای عالمت سؤال  توجه  با  می دهد. 

داد؟ قرار  می توان  را  ماده  کدام 
آ( آمونیاک                                 ب( کلسیم اکسید

 پ( تترافسفردکااکسید                ت( سیلیس
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��رسانایی کدام محلول بیشتر است؟ 9
ب( سدیم هیدروکسید  آ( هیدروکلریک اسید  

ت( اتانول پ( متانوئیک اسید  

��با توجه به داده های جدول زیر، pH محلول آبی 0/1 موالر کدام ترکیب از بقیه کمتراست؟ 10
رنگ�کاغذ�پی�اچرسانایی�محلول��0/١موالر�)میکرو�زیمنس�بر�سانتی�متر(ترکیب

A25
سرخ B25

C40
D20آبی E15
F2

سرخ G0/5
H4
I0/5آبی

 C )ت                                G )پ                                D )ب                                A )آ
��هرگاه بدانید که میزان بازی بودن محلول های 0/1 موالر ترکیب های E، D با هم برابر است. با توجه  11

به جدول زیر کدام گزینه برای این دو ترکیب درست است؟
رنگ�کاغذ�پی�اچرسانایی�محلول��0/١موالر�)میکرو�زیمنس�بر�سانتی�متر(ترکیب

A25
سرخ B25

C40
D20آبی E15
F2

سرخ G0/5
H4
I0/5آبی

پ( رسانایی کاتیون در محلول ترکیب E بیشتر از محلول D است. آ( D باز قوی تری است. 
ب( D یک باز دو ظرفیتی است.  ت( قدرت بازی D با E برابر است. 
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��با توجه به شکل زیر برای انجام تغییر نشان داده شده، چند مول گاز هیدروژن کلرید باید به آب مقطر  ١٢
بیفزاییم؟

حجم�آب��=��400میلی�لیتر

حجم�آب��=��400میلی�لیتر

ت( 0/0008 ب( 0/002  پ( 0/0002   آ( 0/008 

بیفزاییم؟ مقطر  آب  به  باید  گرم سود  چند  داده شده،  نشان  تغییر  انجام  برای  زیر  به شکل  توجه  ��با  ١٣
)1mol NaOH =40g(

pH�=�7/0 pH�=�3/3

ت( 0/16 پ( 0/4  آ( 0/8  ب( 0/32  

pH�=�12/3pH�=�7/0
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[OH-] * [H3O+]  به دو لیتر آب مقطر کم کم هیدروکلریک اسید غلیظ میفزاییم، کدام نمودار تغییرات�� 14
برحسب حجم را به درستی نشان می دهد؟

]OH-[�*�]H3O+[

آ(

آ(

ب(

ب(

پ(

پ(

 ت( 

 ت( 

��به دو لیتر آب مقطر، کم کم هیدروکلریک اسید غلیظ میفزاییم، کدام نمودار پی اچ )pH( محلول را  15
برحسب حجم به درستی نشان می دهد؟

حجم�اسید

pH

کربوکسیلیک   خواص  از  یکی  زیر  ��نمودار  16
اسیدها را برحسب تعداد کربن نشان می دهد. 
می توان  را  کمیت  کدام  عمودی  خط  روی 

داد؟ قرار 

آ( گرانروی                            ب( نقطه ذوب

 پ( انحالل پذیری در آب         ت( چگالی

1    2     3    4    5     6    7    8     9    10

5

4

3

2

1

0

تعداد�کربن

؟
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منیزیم  مول   0/25 و  هیدروکسید  آلومینیم  مول   0/2 اسید،  ضد  شربت  نمونه ای  از  لیتر  یک  ��در  17
می دهد؟ واکنش   HCl مول  چند  با  نمونه  این  دارد.  وجود  هیدروکسید 

ت( 0/85 پ( 0/10  آ( 0/45  ب( 0/11  

��غلظت یون هیدرونیوم در یک نمونه محلول اسیدی 700 برابر غلظت یون هیدروکسید در آب مقطر  18
است. پی اچ )pH( این نمونه چند است؟

ت( 6/15 پ( 4/85  آ( 5/85  ب( 4/15  

��پی اچ )pH( یک نمونه محلول بازی برابر با 11/48 است. غلظت یون هیدروکسید در آن چند برابر  19
غلظت یون هیدروکسید در آب خالص است؟

ت( 60000 پ( 6000  ب( 3000   آ( 30000  

��کدام جمله نادرست است؟ 20
آ( در محلول 0/1 موالر هیدروکلریک اسید، غلظت یون هیدرونیوم با یون کلرید برابر است.

ب( اغلب اسیدها و بازهای شناخته شده ضعیف هستند.
پ( هرچه درجه یونش یک اسید بزرگ تر باشد، محلول آن اسیدی تر است.

 ت( واکنش میان یک اسید چرب با سودسوزآور یک واکنش خنثی شدن است. 

�برای این دو پاک کننده غیرصابونی کدام گزینه درست است؟ 21

آلکیل�بنزن�سولفونات�شاخه�دارآلکیل�بنزن�سولفونات�خطی

بخش�قطبیبخش�قطبی بخش�ناقطبیبخش�ناقطبی

CH3

CH3

CH2 CH2

SO−
3 Na+

CH2CH CH CH CH

CH3 CH3 CH3

CH3(CH2)11

SO−
3 Na+

آ( زیست تخریب پذیرند.                               ب( عدد اکسایش همه اتم های کربن شاخه آلکیل آنها یکسان است.
پ( قدرت پاک کنندگی یکسانی دارند.      ت( در آب  های سخت رسوب نمی دهند. 
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 Ka محلول چند موالر آن، برابر 3 است و مقدار pH ،برابر 10% باشد HA برای اسید α اگر مقدار�� 22
آن به تقریب کدام است؟

ب( 10-2*1، 10-6*1/11 آ( 10-2* 9، 10-6 * 1/11 
پ( 3-10*9، 4-10*1/11  ت( 10-2*1، 10-4*1/11 

��اگر نسبت غلظت موالر یون هیدروکسید به یون هیدرونیوم در یک محلول باز قوی برابر 1010 باشد،  23
برای خنثی کردن 100mL از این محلول، چند مول HCl نیاز است؟

ت( 10-3* 5 پ( 10-3  ب( 10-2* 5  آ( 10-2 

��به یک لیتر محلول دو موالر سدیم هیدروکسید به طور پیوسته در هر دقیقه، 200mL آب مقطر اضافه  24
می شود. نمودار تغییر غلظت این محلول کدام است؟

غلظت�موالر

t)min(t)min(t)min(t)min(

غلظت�موالرغلظت�موالرغلظت�موالر

ت( پ( ب(آ(

��با توجه به داده های جدول زیر، pH محلول آبی 0/1 موالر کدام ترکیب از بقیه بیشتر است؟ 25

رنگ�کاغذ�پی�اچ�)pH(رسانایی�محلول��0/١موالر�)میکرو�زیمنس�بر�سانتی�متر(ترکیب
A25

سرخ B25
C40
D20آبی E15
F2

سرخ G0/5
H4
I0/5آبی

C )ت  G )پ   D )ب  A )آ
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P به شوینده ها چه نتایج و آثاری را دربردارد؟ O −5
3 10 ��افزودن  26

آ( محیط را بازی می کند و قدرت پاک کنندگی شوینده را افزایش می دهد.
 ب( با یون های منیزیم و کلسیم، جاذبه های قوی می دهد و قدرت پاک کنندگی را افزایش می دهد. 

پ( پس از ورود به آب های سطحی، آبکافت می شود و محیط را اسیدی می کند.
ت( همه موارد درست است.

��با توجه به شکل زیر برای انجام تغییر نشان داده شده، چند گرم سود باید به محلول سمت چپ بیفزاییم؟ 27
)1mol NaOH =40 g(

حجم�آب��=��400میلی�لیتر

pH�=�7/0 pH�=�3/3

ت( 0/004 پ( 0/04  آ( 0/02  ب( 0/008  
��با توجه به شکل زیر برای انجام تغییر نشان داده شده، چند مول هیدروژن کلرید باید به محلول سمت  28

چپ بیفزاییم؟ 

?gNaOH

?molHCL

حجم�آب��=��400میلی�لیتر

pH�=�12/3pH�=�7/0

ت( 0/004 پ( 0/02  آ( 0/8  ب( 0/008  
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[OH-] * [H3O+] به دو لیتر آب مقطر کم کم سودسوزآور غلیظ اضافه می کنیم. کدام نمودار تغییرات�� 29
برحسب حجم را به درستی نشان می دهد؟

ت(پ(ب( آ( 

از  دسته  چند  جوش  نقطه  روبه رو  ��نمودار  30
ترکیب های آلی را برحسب تعداد کربن نشان 
کدام  به  نمودار  روی  بنفش  خط  می دهد. 

دارد؟ تعلق  ترکیب ها  از  دسته 
آ( الکل ها

ب( آلدهیدها
 پ( اسیدها 
ت( آلکان ها

1    2     3    4    5     6    7    8     9    10

250

200

150

100

50

0

-50

-100

-150

Bo
ilin

g�p
oin

t�)°
C(

Carbon�number

��پی اچ )pH( یک نمونه محلول برابر با 11/7 است. غلظت یون هیدروکسید در آن چند برابر غلظت  31
یون هیدروکسید در آب خالص است؟

پ( 5000  ت( 50000  ب( 3000  آ( 30000 
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��اگر pH محلول اسید ضعیف HA برابر 3/4 و درصد یونش آن برابر 2/5% باشد، غلظت مو ال ر آن  32
کدام است؟ 200 میلی لیتر از آن، چند مول سدیم هیدروکسید را خنثی می کند؟ )گزینه ها را از راست 

)log 0/4 ≈ - 0/4 ،به چپ بخوانید
ب( 10-2*1/4، 10-3 * 3/2 آ( 10-2 * 1/4، 10-3 * 1/6 

پ( 2-10 * 1/6، 3-10 * 1/6  ت( 10-2 * 1/6، 10-3 * 3/2 

 HCl در یک لیتر محلول HA 5-10 * 2 است. اگر یک مول molL-1  برابر HA ی اسیدKa مقدار�� 33
با pH = 1 حل شود، [-A] به تقریب، به چند مول بر لیتر می رسد؟

ت( 10-2 * 4/5 پ( 10-3 * 2  ب( 10-3 * 4/5   آ( 10-4 * 2 

��کدام گزینه درست است؟ 34
 آ( چربی ها مخلوطی از استرهای بلند زنجیر هستند که مقدار اندکی اسید چرب آزاد هم دارند. 

ب( هرچه پی اچ )pH( یک محلول کوچک تر باشد، اسید آن قوی تر است.
پ( پاک کننده های صابونی در آب دریا قدرت پاک کنندگی خود را حفظ می کنند.

ت( رسانایی محلول 1 موالر اسیدهای قوی تک پروتون دار با بازهای قوی تک ظرفیتی برابر است.

��کدام گزینه نادرست است؟ 35
 آ( غلظت تعادلی مواد به غلظت اولیه واکنش دهنده ها در یک واکنش تعادلی وابسته است. 

ب( در دمای ثابت، مقدار ثابت تعادل ثابت است.
پ( غلظت یون هیدرونیوم در باران اسیدی از باران معمولی بیشتر است.

ت( در باران اسیدی یون هیدروکسید وجود ندارد.

،)Ka ≈ 2 * 10-3( و کلرواتانوییک اسید )Ka ≈ 2 * 10-5( دو محلول جداگانه از اتانوییک اسید pH اگر�� 36
برابر 3 باشد، نسبت غلظت موالر محلول اسید قوی تر به غلظت موالر دیگری، به تقریب کدام است؟

ت( 0/3 پ( 0/1  آ( 0/01  ب( 0/03  

��اگر pH محلول اسید ضعیف HA که در هر میلی لیتر آن 7-10 * 2/5 مول از آن وجود دارد، برابر  37
5 باشد، درصد تفکیک یونی آن در شرایط آزمایش، کدام است؟

ت( 2 ب( 0/2  پ( 4   آ( 0/4 
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��نمودار وابستگی pH محلول یک موالر باز BOH نسبت به درصد تفکیک آن، به کدام صورت است؟ 38
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��کدام گزینه نادرست است؟ 39
آ( هرچه پی اچ )pH( یک محلول کوچک تر باشد، میزان اسیدی بودن آن محلول بیشتر است.

ب( گستره باالیی پی اچ )pH( تابع دماست.
پ( در یک قطره از سود سوزآور غلیظ، یون هیدرونیوم وجود ندارد.

 ت( اغلب اسیدهای شناخته شده، ضعیف هستند. 

��جرم مولی صابون به دست آمده از کربوکسیک اسیدی که در آن گروه R، شامل 14 اتم کربن است،  40
)Na = 23 , O = 16 , C = 12 , H= 1:g.mol-1(برابر چند گرم است؟  

پ( 258  ت( 264  ب( 241  آ( 220 

��چند میلی گرم سدیم کربنات برای خنثی کردن پنج لیتر محلول اسید قوی با pH = 5، الزم است؟ 41

)Na = 23 , C = 12 , O = 16 :g.mol-1(  

ت( 10/6 ب( 4/25  پ( 5/3   آ ( 2/65 


