


 شیمی دوازدهم فصل اول آسان-تستی

؟تسا هدش نایب یتسرد هب ریز دراوم زا دادعت هچ-1

اهزاب اهنت ،اهنآ ۀمه رد هک دوشیم فرصم نوگانوگ ییایمیش داوم زا یتوافتم ریداقم ،اههدننک كاپ و اههدنیوش رب نوزفا یگدنز نوگانوگ ياهشخب رد )آ

.دنراد یمهم شقن

.دنراد شرت ةزم یکاروخ ياهدیسا و  خلت ةزم اهزاب )ب

.دنتسه سوینرآ زاب کی  و سوینرآ دیسا کی  )پ

.دننکیم هفاضا کهآ نآ هب ،كاخ ندوب يدیسا تیصاخ شیازفا يارب )ت

HBr(g)KOH(s)

1234

؟تسا هدش نایب تسرد هنیزگ مادک-2

.دننکیم دازآ ار دیسا نوینآ و هدرک بذج ار  نوی بآ یبطق ياهلوکلوم و تسا ینوی بیکرت کی  مرف هب سوینرآ دیسا

.دنکیم هیجوت سوینرآ ۀیرظن ساسارب ار هدام کی يدیسا تیصاخ،شنکاو

.دنتسه نژیسکا ياراد دوخ راتخاس رد دنوشیم دیسکوردیه نوی تظلغ شیازفا ببس ،بآ رد ندش لح زا سپ هک ییاهبیکرت مامت

.دراد سوکعم ۀطبار  اب و میقتسم ۀطبار  تظلغ اب لولحم کی يدیسا تیصاخ

HXH +

(g) + O → 2HN (aq)N2O5 H2 O3

H +pH

R SO
-

3
Na

+ ؟تسا حیحص هنیزگ مادک ،ورهبور راتخاس اب یبیکرت هب هجوت اب-3

.دیآیم دوجوهب  ياهنوی اب نآ نیب يوق ۀبذاج ،تخس بآ رد

.تسا نزنب ۀقلح دوجو رد ینوباص ةدننکكاپ اب نآ توافت اهنت

.دوشیم دیلوت تعنص رد هدیچیپ ياهشنکاو یط یمیشورتپ داوم و نزنب زا بیکرت نیا

.دوشیم لح بآ رد شخب و هکل رد  ینبرک شخب

Mg2+

(R)

؟تسا تسردان هنیزگ مادک-4

.تسا رگیدکی سکع ،نوباص یگدننکكاپ تردق رب میسلک نوی تظلغ شیازفا و امد شیازفا ریثأت

.دنکیم ظفح ار دوخ یگدننکكاپ تیصاخ و دنکیمن بوسر تخس بآ رد ینوباصریغ هدننکكاپ

.تساتروصهب ینوباصریغ هدننکكاپ يراتخاس لومرف

.تسا برچ دیسا موینومآ ای میساتپ کمن ،عیام نوباص

؟تسا رتیل رب لوم دنچ لولحم نیا رد دیسکوردیه نوی تظلغ ،دشاب  ربارب دیسکوردیه میدس زا یلولحم  رگا-5 pH12٫7

0٫050٫50٫020٫2

1

مولکول ها در خدمت تندرستى



؟دنکیم لماک یتسردهب ار ریز ۀلمج هنیزگ مادک رد هتفر راکهب ياههژاو-6

».دنکیم شخپ ار رون  ..................  لثم و تسا رادیاپ  ..................  لثم دیئولک و هدوب  ..................  دیئولک ةدنزاس ياههرذ«

نویسناپسوس - لولحم - هدام زیر ياههرذنویسناپسوس - لولحم - اهنوی و اهلوکلوم

نویسناپسوس - لولحم - ینوی و یلوکلوم ياههدوتلولحم - نویسناپسوس - ینوی و یلوکلوم ياههدوت

؟دنتسه تسرد ریز ياههرازگ زا دروم دنچ-7

.دنتسه فیعض ياهزاب دیسکوردیه میساتپ و كاینومآ لولحم یلو ،تسا يوق زاب کی دیسکوردیه میدس )فلا

.دوریم راکهب نکكاپهشیش ناونعهب دیسکوردیه میدس لولحم و نکزابهلول ناونعهب كاینومآ لولحم )ب

.تسا رتيوق زاب نآ ،دشاب رتگرزب زاب کی يارب  هچره ناسکی تظلغ و امد رد )پ

.دوشیم ینوی کیکفت لماک روطهب بآ رد روآزوس دوس )ت

هسودکیرفص

Kb

؟تسا تسرد اهزاب و اهدیسا دروم رد ریز بلاطم زا دروم دنچ-8

.دوشیم  رییغت ببس تسیزطیحم هب یتعنص ياهبالضاف دورو )ب.دنهدیم شنکاو تازلف اب اهدیسا بلغا )آ

.تسا هتسباو بآ  هب نایزبآ ۀمه یگدنز )ت.تسا  زا رتگرزب اهنآ  و دنايزاب اههویم بلغا )پ

pH

pH7pH

1234

؟تسا تسرد ترابع مادک ،ورهبور راتخاس هب هجوت اب-9

.تسا هدش هدافتسا دیسکوردیه میدس و برچدیسا شنکاو زا نآ دیلوت يارب

.تسا یبرچ رد نآ ندش شخپ ثعاب  شخب و بآ رد هدننکكاپ ندش شخپ ثعاب  شخب

.دنکیمن فک یبوخهب تخس بآ رد هدننکكاپ نیا

.تسا  :تروصهب نآ ییایمیش لومرف

AB

S NC17H35 O− A+

؟تسا مادک ،تسا  نآ رد نژوردیه نوی تظلغ هک یلولحم -10 pHM10
−2

232٫53٫5

.دباییم شیازفا ..................  ياهنوی رامش بآ رد اهزاب لالحنا ماگنه و دباییم شیازفا ..................  ياهنوی رامش ،بآ رد اهدیسا لالحنا ماگنه-11

.دراد یگتسب زاب ای دیسا عون هب ،  ،  ،  OH −H +H3O
+OH −OH −H3O

+

2



؟تسا تسرد ریز هرازگ مادک-12

.دهدیم شیازفا ار دیسکوردیه نوی تظلغ بآ رد لالحنا ماگنه سوینرآ دیسا کی

.دهدیم شیازفا ار مینوردیه نوی تظلغ بآ رد لالحنا ماگنه سوینرآ زاب کی

.دباییم شیازفا بآ رد دوجوم ياهنوی دادعت ،بآ رد اهزاب ای اهدیسا ندش لح اب

.درک نییعت ار لولحم کی ندوب يزاب ای يدیسا نازیم ناوتیم سوینرآ لدم کمک هب

؟تسا رتیل رب لوم دنچ دیسکوردیه میدس  لولحم رد دیسکوردیه نوی تظلغ-13 0٫1M

0٫10٫20٫30٫4

؟تسا دنچ لولحم نیا  .دیریگب رظن رد ار  شنوی ۀجرد و  یلوم تظلغ اب  دیسا لولحم-14 HA0٫020٫1pH

1٫722٫73

؟دیآیم دیدپ  و  اب یلولحم بیترت هب بآ رد هدام ود مادک لالحنا زا-15 pH < 7pH > 7

NaOH − NH3S −O3 N2O5N − N OH3 a2CaO − SO3

تلصخ ،مینک هیهت اه زاب نیا زا ربارب ياه تظلغ و امد اب ییاه لولحم رگا .تسا هدش هدروآ اه هنیزگ رد فلتخم یتیفرظ کی زاب راهچ شنوی دصرد-16

؟تسا رتشیب زاب مادک لولحم يزاب

38715463

؟تسا مادک ،تسا  اب ربارب نآ رالوم  لولحم  هک  دیسا شنوی ۀجرد-17 HApH0٫022٫3

0٫250٫40٫50٫6

؟تسا هدوب رتیل رب لوم دنچ لولحم نیا رد دیسا یلوم تظلغ .دشاب  ، اب نآ زا یلولحم رد  دیسا شنوی ۀجرد رگا-18 HApH = 40٫05

0٫020٫0020٫010٫001

.تسا .................. کی دهدیم شیازفا ار نژوردیه نوی تظلغ ،یبآ لولحم رد هک یبیکرت-19

دیساکمنرمیلپزاب

؟تسا تسرد هنیزگ مادک-20

.تسا یکیرتکلا نایرج ياناسر دیسا کیرلکوردیه لولحم.دوشیم یبآ  لولحم رد  ذغاک

.تسا سوینرآ دیسا کی ،بآ رد دیسکوردیه میسلک لولحم.تسا سوینرآ زاب کی دیسکا اتنپ نژورتینيد

pHHF

3



؟تسا رتشیب دیسا مادک لولحم رد اه نوی تظلغ .تسا هدش هدروآ اه هنیزگ رد ناسکی ياه تظلغ اب فلتخم دیسا  شنوی هجرد-21 4

0٫30٫530٫180٫49

)ناسکی يامد( ؟تسا رتگرزب ریز ياه دیسا زا کی مادک يدیسا شنوی تباث-22

HNO2C COOHH3CH2 O3HCl

؟تسا تسردان ریز ياه هنیزگ زا کی مادک-23

.تسین ندیشون لباق رگید هک يروط هب دوش یم شرت ،موینوردیه نوی تظلغ شهاک اب ملاس ریش

.دنوش یم اج هب اج یکیرتکلا ياه راب ،اه نآ تکرح و اه نوی دوجو لیلد هب تیلورتکلا ياه لولحم رد

.تسین ناسکی تیلورتکلا ياه لولحم یکیرتکلا ییاناسر

.تسا تیلورتکلا ریغ لولحم کی بآ رد رکش لولحم

pH0٫06(log ؟تسا مادک ،رتیل رب لوم  ،دیسا کیرتین لولحم -24 3 = 0٫5)

1٫71٫51٫21

؟تسا مادک ،تسا رتیل رب لوم نآ رد دیسکوردیه نوی تظلغ هک  زاب لولحم -25 pHBOH10
−2

211213

؟تسا تسرد ریز ياهترابع زا کیمادک-26

.دنوشیم لح بآ رد هنوگ  نوتسا و یکاروخ کمن ،نیلزاو ،هروا ،نیزنب نایم زا

.دنراد لیسکوبرک هورگ دوخ راتخاس رد لوکیلگ نلیتا و لسع

.تسا یبطق نوتسا فالخرب هروا

.دشابیم یسلاوردناو عون زا ،نوتیز نغور رد بلاغ ياهورین

4

؟تسین ینوباص ریغ و ینوباص ياههدننکكاپ يراتخاس ياهتوافت ءزج ،هنیزگ مادک-27

درگوگ دوجونوینآ عون )یبطقان و یبطق( یشخبود لوکلومنزنب ۀقلح دوجو

؟تسا رادومن مادک لکش هب قاتا يامد رد  تظلغ بسحرب  تظلغ تارییغت رادومن-28

[H+(aq) [

[OH- (aq) [

[H+(aq) [

[OH- (aq) [

[H+(aq) [

[OH- (aq) [

[H+(aq) [

[OH- (aq) [

[ ]H +[O ]H −

4



؟تسا تسردان دیسکوردیه میدس و موینیمولآ طولخم ةرابرد هنیزگ مادک-29

.دهدیم شیازفا ار نآ یگدننکكاپ تیصاخ امد شیازفا

.دوشیم دیلوت نژیسکا زاگ ،بآ اب طولخم نیا شنکاو رثا رد

.دهدیم شیازفا ار نآ یگدننکكاپ تردق ،بآ اب طولخم شنکاو رثا رد زاگ دیلوت

.دناهدش هتسب یبرچ عمجت و بوسر داجیا رثا رب هک دوشیم هدافتسا ییاهریسم و اههلول ندرک زاب يارب هدننکكاپ نیا

؟دوشیمن ماجنا ریز دروم مادک بآ رد اهدیسا ندشلح نمض-30

لمع طیحم  شهاک نوی تظلغ شیازفامینوردیه نوی لیکشتدیسا زا  نوی ندش دازآ H +OH −pH

؟تسا تسرد هرازگ مادکیلداعت هناماس هب هجوتاب-31

.تسا کی اب ربارب  شنوی ۀجرد.تسا    لکش هب هناماس نیا يارب لداعت تباث هطبار

.دوشیم ربارب مه اب ،هنوگ ره دیلوت و فرصم تعرس ،لداعت يرارقرب زا سپ.دوشیم ربارب مه اب   و  تظلغ لداعت يرارقرب زا سپ

HF(aq) ⇋ (aq) + (aq)H + F −

K =
[HF ]

[ ][ ]F − H +
HF

HFF −

بیرقت هب ،لولحم  و دیسا شنوی دصرد ،دشاب رتیل رب لوم  ربارب موینوردیه نوی تظلغ ،فیعض دیسا کی رالوم  لولحم رد رگا-32

)( ؟تسا مادک

0٫14 × 10
−3

pH

log 4 ≈ 0٫6

2٫4 , 1٫22٫6 , 1٫22٫4 , 42٫6 , 4

ود ره رد( ؟تسا حیحص ریز ياهترابع زا کیمادک ،دهدیم ناشن ار ناسکی طیارش رد يزاب لولحم ود یکیرتکلا ییاناسر هک ریز لکش هب هجوت اب-33

).تسا یتیفرظ کت هتفر راک هب زاب لولحم

.تسا فیعض زاب کی هب طوبرم )( ةرامش لولحم

.درک هدافتسا نکزاب هلول عیام کی ناونع هب ناوتیم )( ةرامش لولحم زا

.تسا رتکچوک )( ةرامش لولحم هب تبسن )( ةرامش لولحم يارب يزاب شنوی تباث

.تسا )( ةرامش لولحم زا رتشیب )( ةرامش لولحم زا لصاح راخب سفنت زا یشان بیسآ

1

2

12

12

؟تسا تسردان ریز ياهترابع زا دادعت هچ-34

زیمت رتناسآ ،دنهد وشوتسش مرگ بآ اب و دننک هتشغآ رتسکاخ اب ار برچ ياهفرظ رگا هک دندوب هدرب یپ یملع ياهشهوژپ ساسارب ام ناکاین *

.دنوشیم

.تسا یناگمه و يدرف تشادهب تیاعر ،ابو دننام رادریگاو ياهيرامیب عویش زا يریگشیپ هار نیرترثؤم *

.تسا رتشیب رادروخرب یحاون زا یتح رادروخرب مک یحاون رد یگدنز هب دیما صخاش شیازفا بیش ،نامز تشذگ اب *

.دنراد یگدنز هب دیما صخاش ياقترا ياتسار رد یگنررپ شقن اههدنیوش و اههدننکكاپ*

1234
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؟تسا تسردان هنیزگ مادک-35

.دهد یم ناشن دیسا نآ یلداعت تظلغ هب ار لولحم رد دوجوم ياه نوی یلداعت تظلغ برض لصاح تبسن ،دیسا کی شنوی تباث

.تسا دیسا هیلوا تظلغ و امد عبات دیسا ره يارب ،يدیسا شنوی تباث

.دنیوگ یم راد نوتورپ کت دیسا ،دنک دیلوت موینوردیه نوی کی دناوت یم اهنت بآ رد نآ لوکلوم ره هک يدیسا هب

.دوش یم لح ینوی لکش هب مه و یلوکلوم لکش هب مه بآ رد بیس هکرس رد دوجوم دیسا

:ریز ياهشنکاو هب هجوت اب-36

؟تسا تسرد هنیزگ مادک

.تسا رتيوق دیسا کیرفسف زا دیسا کیتسا.تسا رتيوق دیسا کیتسا زا دیسا کیرفسف

.تسا ناسکی دیسا ود ره يدیسا تردق.درادن ناکما  ریداقم ساسارب يدیسا تردق يهسیاقم

C COOH ⇌ C CO + = 1٫8 ×H3 H3 O
−

H + Ka 10
−5

P ⇌ P + = 7٫1 ×H3 O4 H2 O
−

4
H + Ka 10

−3

Ka

؟تسا هیقب زا رتفیعض ریز ياهدیسا زا کیمادک-37

HBrHClHFHI

؟تسا مادک ،تسا  نآ رد نژوردیه نوی تظلغ هک یلولحم -38 pH2 × M10
−3

2٫72٫33٫33٫7

؟تسا زاین دیسا کیرلکوردیه رالوم  لولحم رتیل یلیم دنچ هب دیسکوردیه میدس رالوم  لولحم رتیل یلیم  ندرک یثنخ يارب-39 1000٫10٫2

5005020020

دنچ بیرقتهب ،تیلاعف تلاح رد نآ رد دیسا رالوم تظلغ .تسا  ربارب ،نآ تیلاعف تلاح رد و  ربارب تحارتسا تلاح رد ،يدرف ةدعم -40

)( ؟تسا تحارتسا تلاح ربارب

pH3٫71٫4

≈ 0٫2, ≈ 0٫410
−0٫7

10
−0٫4

20015010050

تباث ،دشاب رتیل رب لوم ربارب ،نیعم يامد رد رالوم  تظلغ اب )( دیسا عون کی زا هک یلولحم رد موینوردیه نوی تظلغ رگا-41

؟تسا مادک بیرقتهب ،دیسا نیا شنوی لداعت

HA0٫055 × 10
−4

2٫5 × 10
−5

5 × 10
−6

2٫5 × 10
−6

5 × 10
−5
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؟تسا تسردان هنیزگ مادک-42

.تفرگ رظن رد اهلولحم و نویسناپسوس نیب يراتفر ناوتیم ار اهدیئولک راتفر

.دوشیم لیدبت دیئولک کی هب نوباص ندش هفاضا اب هک تسا نویسلوما کی نغور و بآ طولخم

.تساهنویسناپسوس زا ياهنومن ،یششوپ گنر

.تسا لولحم زا رتتشرد دیئولک رد دوجوم ياههرذ

واب ربارب  نوی یلداعت تظلغ و دشاب رارقرب نیعم يامد ردلداعت رگا-43

؟تسا مادک شنکاو يامد رد شنکاو نیا لداعت تباث رادقم .دشاب دیسا ورتین یلداعت تظلغ

HN (aq) ⇋ (aq) + N (aq)O2 H + O2H +4 × mol ⋅10
−3

L−1

0٫2mol ⋅ L−1

8 × 10
−4

1٫25 × 10
4

8 × 10
−5

1٫25 × 10
5

.تسا ..................  دیسا ،دیسا نآ و تسا .................. نآ لولحم رد اه نوی تظلغ ،دشاب رتگرزب يدیسا نیعم يامد رد شنوی تباث هچ ره-44

رت يوق - رتمکرت يوق - رتشیبرت فیعض - رتمکرت فیعض - رتشیب

؟تسا مادک  شنوی ۀجرد و  یلوم تظلغ اب  دیسا لولحم -45 pHHA0٫1M0٫1

1234

؟تسا تسردان هنیزگ مادک-46

.تسا فیعض ياهزاب هلمج زا كاینومآ

.دوش یم تفای كاینومآ لوکلوم و هدیشوپ بآ ياه نوی بآ رد كاینومآ لولحم رد

.دوش یم لیکشت :یلداعت ۀناماس بآ رد كاینومآ لولحم رد

.دوش یم لح ینوی لکش هب هدمع روط هب بآ رد ینژوردیه ياهدنویپ لیکشت لیلد هب كاینومآ

N OH(aq) ⇌ N (aq) + O (aq)H4 H +
4

H −

؟تسا تسردان ریز دراوم زا دروم دنچ-47

.دندرکیم هدافتسا یگزیکاپ و تفاظن يارب نوباص زا بآ هارمه هب اهناسنا ،دالیم زا شیپ لاس رازه دنچ )آ

رتناسآ ،دنهد وشوتسش مرگ بآ اب سپس و دننک هتشغآ رتسکاخ هب ار برچ ياهفرظ رگا هک دندش هجوتم ناوارف ياهشهوژپ ماجنا اب ام ناکاین )ب

.دنوشیم زیمت

.دنراد دوجو مسج کی ای هدام ،طیحم کی رد یعیبط رادقم زا شیب هک دنتسه یکانرطخ ییایمیش داوم اههدنیالآ )پ

.دننکیم یگدنز ناهج نیا رد لاس دنچ اقیقد ،دنتسه هجاوم نآ اب یگدنز لوط رد اهناسنا هک یتارطخ هب هجوت اب دهدیم ناشن یگدنز هب دیما صخاش )ت

1234
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)رییغت اب( ؟تسا تسرد هراومه ،اهزاب و اهدیسا ةرابرد بلطم مادک-48

.دناهدیسر رادیاپ ییاتشه شیارآ هب اهمتا ۀمه مینوردیه نوی رد

.دراد میقتسم تبسن نآ ۀتیرالوم اب دیسا ره تردق

.دناقرب نایرج يارب یبوخ ياناسر ،بآ رد اهزاب و اهدیسا لولحم

.تسا رتيوق دیسا نآ ،دشاب رتگرزب ،ناسکی طیارش رد يدیسا لولحم   هچ ره Ka

؟تسا تسردان هنیزگ مادک-49

.دننک یم لمع يزاب و يدیسا صاوخ ساسارب اههدنیوش

.تسا هدشیم هدافتسا هدننکكاپ ناونع هب بوچ رتسکاخ و مرگ بآ طولخم زا هتشذگ رد

.تسا هتفای شهاک یگدنز هب دیما صخاش یگدولآ شیازفا اب ،نامز تشذگ اب

.دراد توافت مه اب زین روشک کی ياهرهش رد یتح و نوگانوگ ياهروشک رد هک تسا یصخاش یگدنز هب دیما

؟تسا تسرد هنیزگ مادک لکش هب هجوتاب-50

.دنتسه  فرظ ةدنزاس ياههرذ زا رتتشرد  فرظ ةدنزاس ياههرذ

.دنتسه نگمه طولخم ود ره

.تسا  فرظ طولخم هباشم ،رون ربارب رد نویسناپسوس کی راتفر

.دنتسه رادیاپ طولخم ود ره

BA

B

Na
+

SO
-
3

هک نآ .................. هورگ و دنبسچ یم نآ .................. شخب هب یبرچ ياههرذ هک دهدیم ناشن ار .................. ةدننک كاپ کی راتخاس ،ریز لکش-51

)رییغت اب( .دوشیم بآ رد یبرچ ندش لح ببس ،دهدیم لیکشت ار نآ تسودبآ تمسق

تانوفلوس -رادراب - ینوباص ریغتانوفلوس -راب نودب - ینوباص ریغ

نزنب ۀقلح -رادراب  -ینوباصنزنب ۀقلح -راب نودب - ینوباص

pH

pH

pH

pH
=

=

=

=

7 4/

1 6/ 1 8/
8 5/

5 2/ 7 1/

؟تسا تسردان هنیزگ مادک ،لکش هب هجوت اب-52

.تسا فیعض رایسب زاب کی ،ناسنا نوخ

.دنتسه يدیسا ياهطیحم ،هدور و هدعم

.تسا رتیلرب لوم  هدور رد نژوردیه نوی تظلغ

.دیآ یم رد زمرق گنر هب هدعم طیحم رد  ذغاک

10
−8٫5

pH
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ذغاک لولحم نیا و تسا  نوی رالوم تظلغ ربارب ..................  ،نآ رد  نوی رالوم تظلغ ،دشاب  ربارب لولحم کی  رگا-53

)رییغت اب( .دروآیمرد ..................  گنر هب ار 

خرس،یبآ،خرس،یبآ،

PH9O (aq)H −(aq)H +

pH

10
4

10
4

10
5

10
5

؟تسا تسردان هنیزگ مادک-54

.تسا یکیرتکلا نایرج ياناسر مک رایسب نازیم هب صلاخ بآ

.تسا رفص اب ربارب یثنخ ياه لولحم رد دیسکوردیه و موینوردیه ياه نوی تظلغ

.تسا   يامد رد یبآ ياه لولحم رد دیسکوردیه و نژوردیه ياه نوی تظلغ برض لصاح

.تسا رتشیب دیسکوردیه نوی تظلغ زا موینوردیه نوی تظلغ يدیسا ياه لولحم رد

، C10
−14

25
0

؟دنتسه تسرد ریز بلاطم زا دروم دنچ .تسا  و  ياهدیسا شنوی دنیآرف هب طوبرم ریز ياهرادومن-55

.تسا یکیرتکلا نایرج يارب يرتيوق ياناسر   لولحم ،تظلغ و امد ناسکی طیارش رد )آ

.داد تبسن  هب ناوتیم ار  )ب

.تسا رتگرزب  يدیسا شنوی تباث زا  يدیسا شنوی تباث ،تظلغ و امد ناسکی طیارش رد )پ

.تسا ربارب اهنآ شنوی هجرد و دنتسه فیعض ياهدیسا ود ره )ت

هسودکیرفص

HAHB

HA

HAHCl

HBHA

؟تسا تسردان ریز بلطم مادک-56

.دنوشیم  ذغاک گنر ندش زمرق ببس هنوگ ود  و ، ، ، یبآ ياهلولحم نایم زا

.دوشیم موینوردیه نوی تظلغ شیازفا ببس بآ رد اریز ،تسا سوینرآ دیسا  لولحم

.دننکیم یبآ  تظلغ شیازفا لیلد هب ار  ذغاک گنر ،بآ رد تازلف دیسکا زا یخرب لولحم

.دنوشیم موینوردیه نوی تظلغ شهاک بجوم ،بآ رد اریز ،تسا سوینرآ زاب کی  دننامه 

HCNCO2OK2SO2NH3pH

HCl(aq)

pHOH −

BaON Oa2

لح .................. ياهلالح رد و تسا .................. بآ و  .................. نآ ینبرکوردیه ریجنز هک تسا .................. ياهدیسا میدس کمن ،نوباص-57

.دوشیم

یبطقان - زیرگ - یبطقان - برچیبطق - تسود - یبطق - برچیبطق - زیرگ - یبطق - یلآیبطقان - تسود - یبطقان - یلآ

9



.تسا هتفای .................. یگدنز هب دیما صخاش ، .................. شیازفا و نامز تشذگ اب-58

شهاک – یناهج و يدرف تشادهب و یتسردنت حطسشیازفا – یناگمه و يدرف تشادهب و یتسردنت حطس

شهاک – یگدولآشیازفا – یگدولآ

:زج هب دنتسه هدنروخ ياههدننکكاپ ریز داوم مامت-59

نوباصاههدننکدیفسدیسکوردیه میدسدیسا کیرلکوردیه

؟تسین سوینرآ زاب کی یلک ياهیگژیو زا ریز دراوم زا کی مادک-60

بآ رد لولحم  زمرق هب  ذغاک گنر رییغتندوب هزم خلت  تسوپ اب سامت رد يزیل ساسحا pH
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