


: شیمی دوازدهم فصل اول پرش-تستی

.................. اب تسا ربارب لولحم  .تسا  دیسکوردیه نوی هب مینوردیه نوی رالوم تظلغ تبسن یلولحم رد  يامد رد-1 C25
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؟تسا حیحص هلمج مادک ورهبور لکش هب هجوت اب-2

.تسا ناسکی  زلف اب  و  شنکاو تعرس

.دشابیم  ربارب  شنوی تباث ،دشاب  ربارب  شنوی تباث رگا

.دشابیم  زا رتمک  لولحم رد موینوردیه نوی تظلغ

.دشابیم ناسکی دیسا ود نیا ۀیلوا تظلغ اریز ،تسا ربارب  اب  نوی یلوم تظلغ

HXHYMg

HY4 × 10
−3

HX2 × 10
−5

HYHX

Y −X −

ناسکی تظلغ و امد رد نیعم زلف کی اب شنکاو نیا تعرس توافت .دننکیم دازآ .................. زاگ و دنهدیم شنکاو اهدیسا لولحم اب اهزلف بلغا-3

يرگید و  رالوم کی لولحم ياراد یکی هک هناگادج فرظ ود رد ینهآ هباشم ۀعطق ود شنکاو تعرس ،نیاربانب .تسا دیسا .................. عبات ،اهدیسا

.تسا .................. ،دشاب )ناسکی مجح اب(  رالوم کی لولحم ياراد

ناسکی بیرقت هب - تردق - نژوردیهناسکی بیرقت هب - تیفرظ - نژیسکا

توافتم يریگمشچ روطهب - تیفرظ - نژوردیهتوافتم يریگمشچ روطهب - تردق - نژیسکا

HBr

HCl

؟دناتسرد ریز بلاطم زا دروم دنچ-4

.دنتسه کیتامورآ ياهبیکرت ءزج ینوباصریغ ياههدننکكاپ )آ

.تسا اهنوباص زا رتشیب ،ینوباصریغ ياههدننکكاپ رد نژیسکا ياهمتا دادعت )ب

.دوشیم اهنآ یگدننکكاپ تردق شیازفا ببس هدنیوش داوم هب  نوی ياراد ياهکمن ندرک هفاضا )پ

.دنکیم لمع اههرذ نایم شنکمهرب ساسارب ینوباصریغ و ینوباص ياههدننکكاپ )ت

PO
3−
4

4321

؟تسا مادک قاتا يامد رد هدش هداد تابیکرت رالوم  یبآ ياهلولحم یکیرتکلا ییاناسر بیترت-5 0٫1

HCl, C COOH,H3 C12H22O11

HCl > > C COOHC12H22O11 H3C COOH > HCl >H3 C12H22O11

> HCl > C COOHC12H22O11 H3HCl > C COOH >H3 C12H22O11
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؟تسا رتشیب شنکاو مادک تعرس-6

دیسا کیرتین رالوم  لولحم اب میزینم راون شنکاو اب  رالوم  لولحم اب میزینم راون شنکاو

 اب  رالوم  لولحم اب میزینم ردوپ شنکاو رالوم  لولحم اب میزینم ردوپ شنکاو

0٫1HFα = 0٫20٫1

0٫1HCl0٫4HFα = 0٫2

بلطم مادک ،دنتسه ناسکی تظلغ و امد رد توافتم دیسا ود لولحم اب ناسکی میزینم راون هعطق ود شنکاو رگناشن هک لباقم ياهلکش هب هجوت اب-7

).دنتسه هنوتورپکت دیسا ود ره( ؟تسا تسردان

.دشاب دیساکینایسوردیه »ب« دیسا و دیساکیمروف دناوتیم »آ« دیسا

.تسا رادروخرب يرتالاب شنوی ۀجرد و شنوی تباث زا »ب« دیسا هب تبسن »آ« دیسا

.تسا ربارب مه اب لولحم ود رد هدش دیلوت زاگ ییاهن مجح

.تسا رتگنرمک »آ« لولحم هب تبسن نآ رد دوجوم موینوردیه نوی تظلغ ندوب رتمک لیلد هب »ب« لولحم

؟دنتسه تسردان ریز ياههلمج زا دادعت هچ-8

.میسانشب ار هدنیوش داوم ياههرذ راتفر و راتخاس تسیفاک ندب و سابل زا فلتخم ياههکل ندودز يارب )آ

.دوب رتکیدزن رادروخربمک یحاون یگدنز هب دیما صخاش هب ریخا ياهلاس رد یناهج یگدنز هب دیما صخاش )ب

.دنالولحم نازگه رد اما لولحمان بآ رد نوتیز نغور و نیلزاو ،نیزنب )پ

.دشابیم نگمهان و رادیاپان نویسناپسوس اما ،دنتسه نگمه و رادیاپ ود ره دیئولک و لولحم )ت

1423
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؟تسا تسرد هنیزگ مادک هدش هداد لکش هب هجوت اب-9

.دوشیم لیدبت یفنم و تبثم ياهنوی هب بآ رد ینوی بیکرت کی ،نآ رد هک تسا طوبرم شنوی دنیآرف هب لکش

.تسا رتشیب  رالوم  لولحم زا  رالوم  لولحم یکیرتکلا ییاناسر

.تسا  ربارب نآ رالوم  لولحم رد  شنوی هجرد

.دشاب دیسا کیتسا شنوی رگنایب دناوتیم ، شنوی هب طوبرم لکش

0٫1HA0٫1HX

HX0٫20٫5

HA

..................  ،)( فیعض دیسا رتیل رب لوم  لولحم  زا دحاو ..................  دیسا کیدیوردیه رالوم  لولحم -10

.تسا

رتمک-رتمک - کیرتشیب - رتشیب - کی

pH0٫001pH0٫02HAα = 0٫5

0٫30٫3
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هدعم رد دوجوم دیسکوردیه نوی تظلغ ربارب دنچ ناهد قازب رد موینوردیه نوی تظلغ ،دشاب  وا ةدعم  و  يدرف ناهد قازب  رگا-11

؟دشابیم

ربارب ربارب ربارب ربارب 

pH6pH3

10
5

10
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10
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10
3

؟دباییم شهاک دحاو دنچ بآ  .میاهدرک لح  يامد رد رطقم بآ  رد ار  زاگ  ، طیارش رد-12 STP560mLHCl250mLC25
∘

pH

1362

؟تسا تسرد هروا و )خی دض( لوکیلگ نلیتا ةدام ود صوصخرد هنیزگ مادک-13

.دوشیم لح نازگه رد هروا و بآ رد لوکیلگنلیتا

.تسا رفص ربارب لوکیلگنلیتا رد  دنویپ دادعت هب هروا رد  دنویپ دادعت تبسن

.تسا هروا زا رتشیب لوکیلگنلیتا رد يدنویپان نورتکلاجوز دادعت

.تسا  ربارب هدام ود نیا یلوم مرج فالتخا

(C = 12, N = 14, H = 1, O = 16 : g ⋅ mo )l−1

C − HC − O

تسدهب لولحم  رگا .میناسریم رتیلیلیم  هب ار لولحم مجح و هدرک لح بآ رد ار دصرد  شنوی دصرد اب  فیعض دیسا زا مرگ -14

؟تسا مادک دیسا نیا یلوم مرج ،دشاب  ربارب هدمآ

9٫4HA1100PH

3٫7(log 2 = 0٫3)

94715747

؟تسا دیسکوردیه نوی تظلغ زا رتشیب نژوردیه نوی تظلغ ریز داوم زا کیمادک لولحم رد-15

KCO2Ca(OH)2MgO

.................. :زجهب دناتسرد ریز تارابع ۀمه-16

.تسا مرگ  ربارب ،نژوردیه متا  يواح ةدشریس برچ دیسا زا لصاح دماج ینوباص یلوم مرج

.تسا هتفر راکهب زلف هراومه عیام نوباص راتخاس رد

.دنرادن ار بآ اب ینژوردیه دنویپ يرارقرب ییاناوت لسع فالخرب ریجنزدنلب ياهرتسا

.تسا  ربارب دیسا کیئوناتا و نوتیز نغور رد نژوردیه ياهمتا دادعت توافت

(K = 39 , Na = 23 , C = 12 , H = 1 , O = 16 : g ⋅ mo )l−1

30264

100

؟تسا تسردان هرازگ مادک-17

.تسا ربارب هیلوا دیسا تظلغ اب نوی ره تظلغ ،راد نوتورپ کت يوق ياه دیسا لولحم رد

.دنوش یم تفای زین دیسا ياه لوکلوم ،هدیشوپبآ ياه نوی كدنا رب نوزفا فیعض ياه دیسا لولحم رد

.دنوش یم هدینوی بآ رد یئزج تروص هب دیسا کیرلکوردیه و دیسا کیتسا ،دیسا کیروئولفوردیه

.دنیوگ یم شنوی ،دوش یم لیدبت یفنم و تبثم ياه نوی هب بآ رد یلوکلوم بیکرت کی نآ رد هک يدنیآرف هب
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؟تسا تسردان هنیزگ مادک-18

.تسا سوینرآ دیسا کی .تسا سوینرآ دیسا کی  دیسکايرت درگوگ

.تسا سوینرآ زاب کی .تسا سوینرآ زاب کی  دیسکا میتیل

(S )O3HNO3

L Oi2N2O5

؟دوش یم ماجنا لماک روط هب بآ رد ریز ياه دیسا زا دروم دنچ شنوی-19

راهچهسودکی

HCN , HN , HCOOH , HF , HN , HClO3 O2

؟تسا تسردان بلطم مادک-20

.درک هدهاشم ار يرتسا هورگ مه و لیسکوبرک هورگ مه ناوتیم اهیبرچ رد

.تسا بآ رد يریذپلالحنا زا رتشیب نازگه رد یبرچ يریذپلالحنا

.دراد هبلغ لوکلوم نیا یبطق  شخب رب برچ دیسا کی لوکلوم یبطقان شخب

.دور رامش هب اهیبرچ ةدنزاس برچ دیسا ناونعهب دناوتیم دیساکیئوناتا

؟تسا تسرد اهنآ رالوم کی لولحم رد دراوم مادک ،ریز زاب ود شنوی لحارم هب هجوت اب-21

.تسا  لولحم زا رتشیب  لولحم  )آ

.تسا  لولحم زا رتشیب  لولحم رد موینوردیه نوی تظلغ )ب

.دباییم شیازفا اه نآ يزاب شنوی تباث لولحم ود ره هب  هرطق دنچ ندوزفا اب )پ

.تسا  لولحم زا رتشیب  لولحم یکیرتکلا ییاناسر )ت

پ و بت و آت و ب و آب و آ

NaO → N + O , =I H(aq) a+
(aq) H −

(aq) Kb گرزب ددع

N O ⇌ N + O , =II H4 H(aq) H +
4(aq) H −

(aq) Kb گرزب ددع

pHNaOHN OHH4

NaOHN OHH4

HCl

NaOHN OHH4

؟تسا تسردان هنیزگ مادک-22

.دباییم شیازفا نوباص یگدننکكاپ تردق ،امد شیازفا اب

.دوشیم هدافتسا درگوگ نوباص زا یتسوپ ياهچراق و شوج ندرب نیب زا يارب

.دهدیم تسد زا ار دوخ یگدننکكاپ تیصاخ تخس بآ رد  بیکرت

.دراد رتمک ینوباصریغ هدننکكاپ زا نژیسکا متا کی ،ینوباص هدننکكاپ تسود بآ شخب

S NaC10H21C6H4 O3

یمرج دصرد ،دشاب نآ رد دوجوم تانوفلوس هورگ ياهمتا دادعت ربارب  ،دماج ینوباصریغ هدننکكاپ کی لیکلآ ریجنز رد نبرک ياهمتا دادعت رگا-23

)( ؟تسا مادک ،بیرقتهب ،هدننکكاپ نیا رد نبرک

3

C = 12, S = 32, O = 16, Na = 23, H = 1 : g ⋅ mol−1

73696277
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؟تسا تسردان هرازگ مادک-24

.تسا رتشیب دیسا کیمروف رالوم  لولحم زا ناسکی يامد رد  رالوم  لولحم رد اه نوی تظلغ

.دنتسه سوینرآ زاب و دیسا بیترت هب دیسکا میتیل و دیسکا يرت درگوگ

.دهد یم تسد زا ار دوخ یگدننک كاپ تیصاخ تخس بآ رد هک تسا هدننک كاپ یعون 

.دوش یم هدافتسا یتسوپ ياه چراق و تروص ياه شوج ندرب نیب زا يارب راددرگوگ نوباص

1HF1

S NaC17H27 O3

اب دیسا کیرلکوردیه زا یلولحم رد نژوردیه نوی تظلغ رباربدنچ  اب  زا یلولحم رد دیسکوردیه نوی تظلغ-25

؟تسا

NaOHpH = 12٫5pH = 2٫7

(log 3 = 0٫5)

1٫51530٫3

؟میراد زاین دیسکوردیه میدس رالوم  لولحم رتیل یلیم دنچ هب دیسا کیرتین رالوم  لولحم رتیل یلیم  لماک ندش یثنخ يارب-26 2500٫30٫1

0٫151500٫75750

نوی یلوم تظلغ ات دوش هدوزفا دیسا کیدیوردیه رالوم  لولحم رتیل  هب دیسا کیرلکوردیه رالوم  لولحم رتیلیلیم دنچ-27

؟دسرب رالوم  هب موینوردیه

0٫600٫100٫20

0٫30

333٫300٫0330٫330

دروم رد تیمک مادک ،دنهدیم ناشن ناسکی تظلغ و امد رد توافتم دیسا ود لولحم اب ار ناسکی میزینم راون هعطق ود شنکاو هک ریز لکش هب هجوت اب-28

؟تسا رتشیب ،ناسکی ینامز هزاب رد )( هرامش لکش

دیسا شنوی تباثشنکاو تعرس

هدنامیقاب دیسا تظلغموینوردیه ياهنوی تظلغ

2

دصرد دنچ دیسا نیا شنوی دصرد دشاب  شنوی تباث و رتیل رب لوم  ربارب  دیسا لولحم رد مینوردیه نوی تظلغ رگا-29

؟تسا

HA4 × 10
−4

8 × 10
−8

0٫10٫20٫010٫02

دیسا نیا زا لوم دنچ لماش نآ زا رتیلیلیم  ،دشاب دصرد  ربارب  اب نآ زا یلولحم رد  فیعض دیسا کی  شنوی دصرد رگا-30

)رییغتاب( ؟تسا

(HA)pH = 4٫71100

0٫0010٫00010٫0020٫0002
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؟دنشابیم تسرد ریز تالمج زا دروم دنچ-31

.دشابیم یسلاوردناو عون زا یبرچ ياهلوکلوم رد بلاغ یلوکلوم نیب يورین )آ

.دشابیم  اهنآ یناگمه لومرف و تسناد برچ دیسا میدس کمن ناوتیم ار دماج نوباص )ب

.دریگ رارق هدافتسا دروم بسانم ینوباص ةدننکكاپ کی ناونعهب دناوتیم  بیکرت )پ

.دنوشیم شخپ نآ رساترس رد و دننکیم رارقرب یسلاوردناو دنویپ بآ ياهلوکلوم اب نآ ةدنزاس ياهلوکلوم ،دوشیم بآ دراو لسع هک یماگنه )ت

RCONa

C (C COONaH3 H2)2

1234

؟تسا تسرد هنیزگ مادک-32

.مینکیم فرطرب بآ اب ،ینژوردیه دنویپ لیکشت ییاناوت تلع هب ار لسع ۀکل.دوشیم بوسحم هدنیالآ يالولگ فالخرب یبرچ ۀکل

.دوش فصن تسا نکمم نآ یگدننکكاپ تردق ،نوباص هب میزنآ ندوزفا اب.تسا اهیبرچ و ریجنز دنلب ياهرتسا زا یطولخم برچ ياهدیسا

A( (aq

نآ  و هدوب  .................. نآ رد و دوشیم ..................  پمال دشاب  .................. رگا لباقم لکش رد نآ يددع ةرتسگ و  سایقم-33

.دوب دهاوخ ..................

تفه زا رتشیب -  - نشور - دیسکوردیه میساتپ رالوم  لولحم

رفص دودح - - شوماخ - رکش رالوم  لولحم

تفه زا رتمک -  - نشور - دیساکیتسا رالوم  لولحم

تفه زا رتشیب - - نشور - دیساکیرتین رالوم  لولحم

pHApH

0٫2[ ] < [O ]H + H −

0٫2[ ] = [O ]H + H −

0٫2[ ] < [O ]H + H −

0٫2[ ] > [O ]H + H −

؟دناهدش نایب یتسردهب دراوم مادک-34

.دوشیم هدافتسا خیدض ناونعهب ، لوکیلگ نلیتا )آ

.دنشابیم لولحم نازگه رد دروم هس )لسع و نیلزاو ،سیرگ ،ماعط کمن( نایم رد )ب

.دشابیم تروصهب هروا سییول راتخاس )پ

.تسا رتمک نیلزاو هب تبسن سیرگ يورنارگ )ت

پ - بت - آت - بب - آ

( )C2H6O2

H − − − − HN
⋅⋅
|

H

C

O
∥

N
⋅⋅
|

H

؟تسا مادک نآ  و رالوم دنچ لولحم نیا تظلغ ،دشاب هتشاد دوجو نآ زا مرگیلیم  ،دیسکوردیه میدس لولحم رتیلیلیم  رد رگا-35 10080pH

(H = 1, O = 16, Na = 23)

13 − 0٫112٫3 − 0٫0211٫6 − 0٫00412٫6 − 0٫04
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؟دنتسه تسرد ریز ياههرازگ مادک-36

.دنیازفایم تافسف ياهکمن اهنآ هب ،هدنیوش داوم یگدننکكاپ تردق شیازفا يارب )فلا

.دوشیم هدافتسا اهگنس حطس ندرک برچ يارب کگنس نان رونت رد یتنس نوباص یعون زا )ب

.دننک یم داجیا دیفس ياههکل هچراپ يور ،تخس بآ رد ،ینوباص ياههدننکكاپ فالخرب ینوباص ریغ ياههدننکكاپ )پ

.تسا زاین یبرچ دایز رایسب رادقم هب هوبنا سایقم رد ینوباصریغ ياههدننکكاپ دیلوت يارب )ت

ب – فلافلا – تت – پ پ – ب

؟تسا رتیل رب لوم دنچ ، اب  فیعض دیسا لولحم رد موینوردیه نوی تظلغ-37 HApH = 4٫3

5 × 10
−5

5 × 10
−4

2 × 10
−4

2 × 10
−3

HApH .تسا هدش هدینوی دصرد  ؟تسا ردقچ دیسا نیا زا  اب یلولحم رد ، دیسا یلوم تظلغ-38 = 1٫540 ، HA( log 3 = 0٫5)

0٫750٫0751٫50٫15

.دنوش یم هدینوی  ياه لوکلوم  ؟تسا مادک  یلوم تظلغ اب زاب نیا زا یلولحم رد  فیعض زاب زا یلولحم -39 pHBOH1٫5 × M10
−3

20%BOH

(log 3 = 0٫5)

10٫511٫5119٫5

رد موینوردیه نوی رالوم تظلغ ربارب دنچ و رتیل رب لوم دنچ ربارب نآ رد دیسکوردیه نوی تظلغ .تسا  ربارب كاینومآ لولحم ۀنومن کی -40

)( ؟تسا نآ

pH10٫7

= 0٫210
−0٫7

4 × , 5 ×10
6

10
−4

4 × , 2 ×10
6

10
−4

2٫5 × , 2 ×10
7

10
−4

2٫5 × , 5 ×10
7

10
−4

.دینک صخشم ار تسردان ۀنیزگ-41

.دنک رارقرب ینژوردیه دنویپ بآ اب دناوتیم هروا فالخرب لوکیلگ نلیتا.تسا ناسکی خیدض و هروا رد يدنویپان ياهنورتکلا تفج دادعت

.تسا رتمک لسع یبطقود رواتشگ زا نوتیز نغور یبطقود رواتشگ.دوشیم باسح اهناکلآ زا ناهوک یبرچ فالخرب سیرگ

؟دوش یثنخ ًالماک ات دوش هفاضا  اب  يوق دیسا لولحم رتیل  هب دیاب  لوم دنچ-42 NaOH(s)10HApH = 3

0٫010٫10٫050٫5

.دهدیم شنکاو .................. اب و ،دیآیمرد .................. گنر هب نآ رد  ذغاک ،دراد .................. تیصاخ ،بآ رد .................. لولحم-43

 - خرس - يزاب - دیسکا میسلک - یبآ - يزاب - دیسکا میسلک

 -یبآ - يدیسا - دیسکااتنپرفسف - خرس - يدیسا - دیسکااتنپرفسف

pH

SH2 O4NaOH

SH2 O4NaOH
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؟دراد ار  نیرتکچوک ،ناسکی يامد رد هدام مادک رالوم  لولحم-44

دیسکوردیه میساتپكاینومآدیسا کیرتیندیسا کیتسا

0٫1pH

؟تسا رالوم دنچ ، اب دوش یم هدینوی  هک  فیعض دیسا یلوم تظلغ-45 HA1%= 5 × mol ⋅Ka 10
−4

L−1

2٫550٫250٫5

؟تسا مادک لولحم  .تسا  اب  دیسا لولحم رد نوی نیا تظلغ فصن نژوردیه نوی تظلغ  دیسا لولحم رد-46 HAHBpH = 3٫5pHHA

(log 3 = 0٫5)

44٫23٫53٫8

pH0٫05HA15%(log ؟تسا مادک ،دوش یم هدینوی  هک  دیسا رتیل رب لوم  لولحم -47 3 = 0٫5)

2٫12٫53٫13٫5

لولحم رد ][ نوی تظلغ تبسن .تسا  ربارب زاب نامه زا رگید یلولحم  و  ربارب یتیفرظ ود يوق زاب کی لولحم  ،قاتا يامد رد-48

؟تسا ردقچ مود لولحم رد ][ نوی تظلغ هب هیلوا

pH8pOH4OH −

H +

0٫01100100000٫0001

؟دناتسرد ،ریز بلاطم زا دروم دنچ-49

.دننکیم مرگ دیسکوردیه میدس اب ار فلتخم ياهنغور ای یبرچ ،دماج ینوباص ةدننکكاپ دیلوت يارب )آ

.دوریم راکهب یتسوپ ياهچراق و شوج عفر يارب راددرگوگ نوباص )ب

.دوشیم هدافتسا اهگنس حطس ندرک برچ يارب کگنسنان رونت رد یتنس نوباص یعون زا )پ

.دوشیم اهنآ یشکبورکیم و یگدننک ینوفعدض تیصاخ شیازفا ثعاب نوباص هب رادرلک ياهبیکرت ندوزفا )ت

راهچهسودکی

؟تسا تسرد هدش هداد ياههنیزگ زا کیمادک-50

.دشابیم  ربارب نآ  ،تسا موینوردیه نوی تظلغ ربارب  دیسکوردیه نوی تظلغ هک یگنرفهجوگ ةراصع هنومن کی رد

.تسا  تروصهب يدیسا تردق ۀسیاقم

Rیگدننکكاپ تردق SO Na3بآ  و  ياهنوی اب  نوچ ،تسا  زا رتشیب تخس بآ رد

.دهدیم بوسر تخس

.تسا  رد یسیردا لگ ياههفوکش گنر هباشم بآ رد نوباص لولحم و  لولحم رد  ذغاک گنر

2٫5 × 10
−7

pH4٫3

HN > HCOOH > HCN > C COOHO2 H3

R − COONaR − COONaCa2+Mg2+

pHCaOpH = 11
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دصرد و  تظلغ اب  فیعض دیسا کی زا یلولحم  ربارب دنچ ،دیسا کیرلکوردیه  لولحم -51

؟تسا دصرد  ینوی کیکفت

pH2 × mol ⋅10
−4

L−1pHHA0٫005mol ⋅ L−1

0٫2

2٫150٫851٫250٫74

؟تسا تسردان هنیزگ مادک  :شنکاو هب هجوتاب-52

.تسا نژوردیه زاگ ،شنکاو رد هدشدیلوت زاگ

.تسا  هدشهنزاوم ۀلداعم رد بیارض عومجم

.دوشیم هدافتسا یتعنص ياههاگتسد و لیاسو یخرب رد ،هدش دودسم يراجم ندرک زاب يارب هدننکكاپ نیا زا

.تسا ریگامرگ شنکاو کی

Al(s) + NaOH(s) + O(l) → NaAl (aq) + ⋯ ⋯ ⋯ (g)H2 (OH)4

15

؟دهدیم شیازفا ار نژوردیه نوی تظلغ بآ رد لالحنا ماگنه ،ریز داوم زا کیمادک-53

1. MgONaOHOHC2H5SO3

؟تسا تسردان هنیزگ مادک-54

.دنام یم تباث اه هدروارف و اه هدنهد شنکاو رادقم ماجنارس ،دنوش یم ماجنا هتسویپ روط هب تشگرب و تفر ياه شنکاو نامزمه هک ریذپ تشگرب شنکاو کی رد

.دوش یم ماجنا یلداعت تروص هب فیعض ياهدیسا شنوی و لماک تروص هب يوق ياهدیسا شنوی

.دنروآ یم رد زمرق گنر هب ار  ذغاک يزلف ياهدیسکا و یبآ گنر هب ار  ذغاک يزلفان ياهدیسکا

.تسا توافتم مه اب  رالوم  لولحم و  رالوم  لولحم یکیرتکلا ییاناسر

pHpH

1HF1NaCl

.دینک رظن فرص لالحنا رثا رد مجح رییغت زا ؟تسا مادک ،دیآ یم تسد هب بآ رتیل  رد دیرلک نژوردیه مرگ  ندرک لح زا هک یلولحم -55

)(

pH0٫0732

H = 1 ،Cl = 35٫5g ⋅ mol−1

22٫32٫73

؟تسا مادک زاب نیا زا  تظلغ اب یلولحم رد  شنوی ۀجرد اب  فیعض زاب لولحم -56 pHBOH0٫10٫025M

1٫62٫612٫411٫4

.دنتسه تسردان.................. و .................. ياهترابع و تسرد  .................. و  .................. ، ..................  ياهترابع-57

.دوشیم بوسحم سوینرآ ياهشهوژپ ءزج یبآ ياهلولحم یکیرتکلا ییاناسر يور رب هعلاطم )فلا

 دننام ،دشاب هتشاد  دوخ راتخاس رد هک درک فیرعت ياهدام ار دیسا ،سوینرآ )ب

.دنکیم دیلوت دیسکوردیه نوی لوم ود ،بآ اب نآ زا لوم کی شنکاو رثا رد و دراد يزاب تیصاخ بآ رد دیسکامیراب )پ

.دنراد يدیسا تیصاخ بآ رد دیسکايرت درگوگ دننامه دیسکونوم نبرک و دیسکااتنپ نژورتینيد )ت

.تسا  یبآ لولحم اب توافتم کمن رهوج لولحم رد  ذغاک گنر )ث

پ - ت - ث - ب - فلاب - فلا - ث - ت - پت - ب - ث - پ - فلاث - ت - پ - ب - فلا

HOHC2H5

pHS NaC12H25C6H4 O3
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HAHA H A+ _

شنوی زا شیپ شنوی زا سپ

لغ
ظ

ن ت
بس

ی

(ت)
HX H X+

_

شنوی زا شیپ شنوی زا سپ

لغ
ظ

ن ت
بس

ی

(پ)

+
H

+

HF
_

(ب)

+
H

+

 Cl
_

(آ)

).دینک ضرف لوم  ار هرذ ره و رتیل  ار لولحم مامت مجح( ؟تسا تسردان هنیزگ مادک ،ریز ياهلکش هب هجوت اب-58

.دشاب رتيدیسا  لولحم هب تبسن هک درک هیهت ناوتیم  زا یلولحم.دشاب»آ«لولحم ةدنهدناشن دناوتیم»پ« لکش

.تسا رتمک »آ« لولحم زا »ت« لولحم ییاناسر و  ،ربارب تظلغ رد.تسا »آ« رالوم  لولحم ربارب »ب« رالوم  لولحم 

10٫1

HAHX

pH10٫2pH

رتمک دحاو دنچ لصاح لولحم  .میناسریم رتیلیلیم  هب ار نآ مجح بآ ندوزفا اب و مینکیم لح بآ رد ار دیسکااتنپ نژورتینيد مرگ -59

؟تسا  شنوی دصرد اب دیسا کیتسا رالوم  لولحم  زا

10٫8400pH

pH0٫050٫2(N = 14, O = 16 : g ⋅ mo )l−1

3٫73٫41٫71٫4

؟تسا تسردان هنیزگ مادک-60

.دنک یم ظفح ار دوخ یگدننکكاپ تیصاخ زین تخس بآ رد هک تسا ینوباص ةدننکكاپ کی 

.تسین یبرچ هب يزاین ،ینوباص ریغ ياه هدننک كاپ ۀیهت رد

.دنناشوجیم تعاس نیدنچ يارب بآ اب گرزب ياهگید رد ار روآزوس دوس و دنفسوگ هیپ ،هغارم نوباص ۀیهت يارب

.دوشیم هدافتسا برچ ياهوم يارب بسانم يزاب تیصاخ لیلد هب و درادن ییایمیش یندوزفا ياهغارم نوباص

R S NC6H4 O−
3

a+
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