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 بخش یک

ها در خدمت تندرستیمولکول  

 

وند پاک  »  «.را دوست دارد زگانی خدا

 سمت اولق

 شود.کتاب درسی را شامل می 6تا  1های از صفحه قسمت اول که

 مقدمه 

 هابا مولکول طیمح یزگیپاک 

 جای خالی

 شود.(هریک از عبارتهای داده شده را با استفاده از موارد زیر کامل کنید )برخی از موارد دو بار استفاده می .1

 

اسیدهای  –شبیه  –قطبی  –رفتار ذره   - ساختار  - دیکسا یگوگرد د - یهاصابون -استرهای چرب -  کاهش - ناشبیه – بابل-ناقطبی

  مصر - افزایش – چرب

 

نظافت و  یبرا یامروز ...............به  هیشب یاز مواد الدیاز م شیدهد که انسان چند هزار سال پینشان م .........از شهر  یباستان یها یحفار .أ

 .بردندیبهره م یزیتم

 .ی موجود در هواکره،   .......... استهایفیها و کثیاز انواع آلودگ یینمونه ها .ب

 .گویندرا .................. می هستند یبلند کربن ریبا زنجکه  ییدهایاس کیلیکربوکس .ج

 ها است.دانستن اطالعاتی از نوع ذرات آلودگی و ............... و .................. آنالزمة شناختن نوع شوینده برای برطرف کردن آلودگی  .د

 ..  حل می شود......... را در خود حل کند، زیرا شبیه در ...................مواد است که می تواند ...  ..( یک هیدروکربن .....8H7Cتولوئن ) .ه

 تشکیل را مولکول..... بخش هیدروکسیل، عاملی گروه و مولکول ...........بخش هیدروکربنی، زنجیر. دارد ناقطبی و قطبی بخش دو ها الکل .و

  د.ده می

http://www.
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 .کند می غلبه هیدروژنی بر دروالس وان نیروی ها، الکل در هیدروکربنی زنجیر طول ................. با .ز

 درست یا نادرست

 ها را مشخص کنید:دهید و درست و نادرست بودن آنی زیر را با دقت مورد بررسی قرارهاجمله  .2

 .ابدی شیسطح بهداشت جامعه افزا ،شود یمسبب  گر،ید یهاندهیاستفاده از صابون و شو  .أ

 یکسان است. گوناگون یکشورها همةدر  یبه زندگ دیام .ب

 .شودیبرقرار کنند، حل شونده در حالل حل م یحالل جاذبه قو یهاسازنده حل شونده با مولکول یهاانحالل، اگر ذره ندیدر فرا .ج

 شوند.ر هم حل نمیهای ناهمگن به حالت مایع، مواد به هیچ عنوان ددر مخلوط  .د

 ، در آب نامحلول است.ها را در خود حل کندهر حاللی که بتواند چربی .ه

 .است یمخلوط بنزین و آب، یک محلول آب .و

 کند.های یونی و مولکولی را در خود حل میآب همة ترکیب .ز

 تواند قیر را در خود حل کند.میست و نا 𝐂𝟖𝐇𝟏𝟖کولی مول اتم کربن و با فرمول 8بنزین مورد استفاده در خودروها را با   .ح

فرمول مولکولی اوره .ط 2 2
CO NH .است 

 شوند. یمانند آب حل شده و شسته م یقطب یهاها در حالللباس یمانده از آنها رو یباق یهالکهعسل یک ترکیب قطبی است،  .ي

 . یابدمی افزایش الکل قطبی ویژگی و کندمی غلبه هیدروژنی بر لسدرواوان نیروی ها،الکل در هیدروکربنی زنجیر طول افزایش با .ك

 .دارد غلبه ناقطبی بر قطبی بخش کربن، پنج تا و کوچک هایالکل .ل

 انتخاب کنید

 .کامل کنید ،زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده هایهر یک از عبارت .3

 

  های هگزان از مولکول .أ
قطبی

ناقطبی
 تشکیل شده و در آب 

محلول

نامحلول
 ست.ا    

های اتانول میان مولکول .ب
پیوند هیدروژنی

نیروی واندروالس
 میان آب و اتانول   نیروی بین مولکولیگیرد وجود دارد. هنگامی که اتانول در آب قرار می  

قوی تر

ضعیف تر
 های آب و اتانول به حالت خالص است.از میانگین پیوند هیدروژنی، حالل     

پیوندهای هیدروژنی آب   جاذبه مولکولی هگزان ودر آب نامحلول است به همین دلیل میانگین )هگزان( رتین .ج
قوی تر

ضعیف تر
از نیروی جاذبة    

 است.های تینرها آب با مولکولمولکول

𝑪𝟐𝟓𝑯𝟓𝟐با فرمول مولکولی   وازلین .د

𝑪𝟑𝟓𝑯𝟕𝟐
  های از مولکول  

قطبی

ناقطبی
 تشکیل شده و در بنزین  

محلول

نامحلول
 ست.ا    

صابون با بخش     .ه
قطبی

ناقطبی
های  به مولکول     

قطبی

ناقطبی
می چسبد و به این قسمت، بخش     

آب گریز

آب دوست
گویند. و بخش می   

قطبی

ناقطبی
 آن با   

های مولکول
قطبی

ناقطبی
بخش   کند، و به آن جاذبه برقرار می    

آب گریز

آب دوست
 شود.گفته می  

  هاالکل کربن هایاتم شمار هرچه .و
بیشتر

کمتر
  ویژگی شود،  

آب گریزی

آب دوستی
 .یابد می افزایش آنها   

http://www.
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    با .ز
کاهش

افزایش
هیدروژنی نیروی ها، الکل در هیدروکربنی زنجیر ولط   

 وان دروالس
  رب          

وان دروالس

 هیدروژنی
     ویژگی و کندمی غلبه   

قطبی

ناقطبی
 لکلا     

 .یابد می افزایش

 برقراری ارتباط

 ، در ارتباط است Bبا یک مورد از ستون  Aستون  هایهر یک از عبارت .4

 .(   اضافی  هستند Bاین ارتباط را پیدا کرده و حرف مربوط را داخل کادر مورد نظر بنویسید) برخی از موارد ستون  

 B ستون A ستون

 های نخستیناولین شوینده استفاده شده توسط انسان .أ

 یبه زندگ دیشاخص ام  .ب
a.  یو همگان یبهداشت شخص تیرعا  

b. آب 

  ،یماریب انواع یریشگیراه پ نیو مؤثرتر نیترساده .ج
c. آالینده 

 وجود دارند، ط،یمح کیدر  یعیاز مقدار طب شیهستند که ب یمواد .د
d. خاکستر 

  ه برای برطرف کردن آلودگیالزمة شناختن نوع شویند .ه
e.   سطح سالمت و بهداشت 

 است. کنندة چربیحالل پاکهای این مواد فقط مولکول .و

 .شود یها و هم در آب حل م یکه هم در چرب یماده ا .ز

 شود.نمک خوراکی  در این ماده حل می .ح

 الکلی که در آب نامحلول است     .ط

f.   نوع، ساختار و رفتار ذره 

g. مواد قطبی 

h. اکتانول 

 
i. مواد ناقطبی 

j. صابون 

k. بوتانول 

 

     رتیهام  

 برای را حالل کدام زیر، اطالعات به توجه با. است کرده استفاده کارییک نقاش ساختمان از دو رنگ متفاوت )پالستیک و روغنی( برای رنگ .5

 ؟کنیدمی انتخاب نقاش، پوشاک و بدن بر مانده باقی رنگ هایپاک کردن لکه

 

 

 

 در آب؟ چرا؟ هگزان پذیری انحالل یا است ترانحالل پذیری اتانول درآب بیش .6

 چگونه است؟ یزندگ دیپاک کننده بر شاخص ام یهافراورده ریتأث  .7

 (کنید فرض یکسان را شرایط) است؟ تربا نوشتن دلیل مشخص کنید که در هر مورد، انحالل پذیری کدام ماده در آب بیش .8

 به رنگ ...... نوع رنگ
 

 94/1 سفید پالستیک

 صفر سبز کم رنگ روغنی

 D

http://www.
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(                           ب( اتانول 8H10Cیا نفتالن ) )NaCI(آ( سدیم کلرید  2 5C H OH  یا هگزانول 6 12C H OH 

ها پاسخ دهید:با توجه به فرمول صابون داده شده به پرسش  .9 3 2 14
CH CH COO K 

 

 مد است یا مایع؟صابون جا .أ

 را مشخص کنید های قطبی و ناقطبی صابون زیر بخش .ب

 ی چربی را در محلول صابون بنویسید.علت پاک شدن لکّه .ج

 با توجه به جدول داده شده: .10

 ترین حالل برای هر حل شونده را مشخص کنید.با گذاشتن عالمت، مناسب .أ

 ترین حالل برای ید را بنویسید.دلیل انتخاب مناسب .ب

 تر است؟ی بین حالل و حل شونده در کدام مورد از بقیه بیشجاذبه نیروی .ج

 

 حل شونده               

 حالل 

 نفتالن  S(2I)(ید )
 شکر (KCI(s))پتاسیم کلرید 

     آب

 تولوئن 
    

 

 های زیر به دو دسته همگن و ناهمگن تقسیم کنید.با ذکر دلیل هر یک از مخلوط .11

 ( استون در اتانول4( استون در آب         )3( هگزان در آب       )2)  (  یُد در هگزان    1)

 کربن داشته باشد. 15نی را بنویسید، که بخش زنجیری آن فرمول مولکولی صابو .12

 کند.اران طبیعت میدچه کمکی به دوستها ها و پاک کنندهندهیعملکرد  شو یچگونگ در مورد یمیاز علم ش شتریب یآگاه .13

 ها و هوا بنویسید.؟ و مثالی از آلودگی آبهستند یموادچه  یفیکثو  ندهیآال .14

 نند؟ک دایها پیزدودن آلودگ یبراها چگونه توانستند راهی انسان .15

ها پاسخ دهید:با توجه به ساختار داده شده زیر به پرسش .16
O-Na+

O 

 حالت فیزیکی صابون چیست؟

 را مشخص کنید. دوست آنگریز و آببخش آب

 فرمول مولکولی آن را بنویسید.

  sHC 810

  IHC 87

http://www.
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 بخش یونی آن کدام است؟

 ها پاسخ دهید:به پرسش با توجه به ساختار داده شده .17

 

 ساختار  داده شده دارای کدام عامل است؟ .أ

 فرمول اسید سازنده آن را مشخص کنید. .ب

 ید.شود، نشان دهفرمول ساختاری، صابون جامدی که از بخش اسیدی آن حاصل می .ج

 گریز را در ساختار صابون نوشته شده، مشخص کنید.دوست و سر آبسر آب .د

 بخش دیگر سازندة این ترکیب دارای چه نوع عاملی است؟ .ه

 د. را توضیح دهی در سطح جهان یبه زندگ دیام شیافزابا توجه به نمودار زیر علت  .18

 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی نکات مهم درس

  کردند دایها پیزدودن آلودگ یبرا یها و رفتار آنها، راهاخت مولکولو شن عتیانسان ها با الهام از طب. 

 نظافت و  یبرا یامروز یبه صابون ها هیشب یاز مواد الدیاز م شیدهد که انسان چند هزار سال پیاز شهر بابل نشان م یباستان یها یحفار

 .بردند یبهره م یزیتم

 از آن استفاده کرده است. الدیاز م شیسال پ که انسان چند هزارای است ؛ اولین شویندهخاکستر 

  است. صابون و بهداشت تیاهم ،کند دایپ یزیها گسترش شگفت انگ ندهیسبب شد تا صنعت شوعاملی که 

 :هامزایای استفاده از صابون و شوینده

 زا  یماریها و عوامل ب یها، آلودگ کروبیم از بین رفتن .1

          سطح بهداشت جامعه شیافزا .2

 مردم یو تندرست یسالمت شیزااف   .3

 در سطح جهان یبه زندگ دیام شیافزا  .4

 عبارت است از:گوناگون  یدر کشورها یبه زندگ دیامایش شاخص افز

 سال

ی
دگ

 زن
به

د 
می

ی ا
سن

ده 
دو

مح
 

CH2 O-C

O

CH2(CH2)15CH3

CH

CH2

O-C

O

CH2(CH2)15CH3

O-C

O

CH2(CH2)15CH3
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 افراد جامعه،  یشاد زانیم  .1

 ستیز طیسالمت مح .2

 مردم یسطح آگاه .3

 یورزش همگان زانیم  .4

  هینوع تغذ .5

 وابسته  یو درمان یارائه خدمات بهداشت زانیو م وهیش .6

 آلودگی

 جسم وجود دارند،  کی ایماده  ط،یمح کیدر  یعیاز مقدار طب شیهستند که ب یمواد یفیو کث ندهیآال 

 د،یاکس یکربن د د،یاکس یگوگرد د یلباس ها و پوست بدن، گازها یرو ییو مواد غذا یچرب یگرد وغبار، لکه ها ،یمثال، گل و ال یبرا 

 .ها هستندیفیها و کثیاز انواع آلودگ ییهامعلق و دوده موجود در هوا کره نمونه یه هاذر د،یمونوکس تروژنین د،یاکس ید تروژنین

  ییایمیش یمولکول ها پاک کننده ها 

 را زدود و پاک کرد فیها و مواد کث یآلودگ نیا دیبا زیو تم یبهداشت طیپاک، مح یهوا زه،یداشتن لباس پاک یبرا. 

 در  یو مواد ناقطب یقطب یدر حالل ها یمواد قطب گرید انیهم باشد. به ب هیآنها شب یمولکول نیه بشوند که جاذب یدر هم حل م یمواد زمان

 «کند.شبیه، شبیه  را در خود حل می» شوند. یحل م یناقطب یحالل ها

 ها ندهیعملکرد  شو یچگونگ

 کند.ع شوینده را مشخص مینو هایفیکث و هایسازنده آلودگ یرفتار ذره ها -3ساختار  -2 نوع،  -1به  با توجه

 شوند حالل آب و حالل آلیها به چند دسته تقسیم میحالل 

 شود.های یونی و مواد قطبی حل میدر حالل آب، برخی از نمک 

 شوند:) قطبی،  ناقطبی،  دارای یک سر قطبی و یک سر ناقطبی (دار هستند به سه دسته تقسیم میحالل های آلی که ترکیبات کربن. 

 است پس ناقطبی است اما  صفر  دوقطبی  بخش هیدروکربنی حدود گشتاور .دارند ناقطبی و قطبی بخش دو ها و اسیدهای آلی الکل لمولکو

  ( قطبی است.OHگروه هیدروکسیل )

 به هر نسبتی در آب حل می شوند به دو دلیل:کوچک  ها و اسیدهایالکل  

 زیرا بخش قطبی بر بخش ناقطبی آنها غلبه دارد. (1

 وند هیدروژنی بین الکل  یا اسید و آبپی 

 خودشان  واز پیوند هیدروژنی  

 تر است.آب قوی –از پیوند هیدروژنی آب  

 یابد می افزایش الکل ناقطبی ویژگی و کند می غلبه هیدروژنی بر ناقطبی نیروی ها و اسیدها،  الکل در هیدروکربنی زنجیر طول افزایش با. 

 بیان به. یابد می افزایش ، کربن هایاتم شمار افزایش با آنهادوستی  چربی ویژگی رو این از. شوندمی  حل چربی رد تربزرگ یو اسیدها هاالکل 

 .یابد می افزایش هاآن آبگریزی ویژگی ، شود بیشتر آنها  کربن هایاتم شمار هرچه ، دیگر

 دوستی دارد.خاصیت آبدارد. و  غلبه ناقطبی بر قطبی بخش، کربن پنج تا یعنی هستند آب در محلول کربن پنج تا و الکلها  اسیدها 

 بلند کربنی هستند ریبا زنج ییدهایاس کیلیهای چرب، کربوکس دیاس. 

تانولا پروپانول-1)ب(    

http://www.
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 آنیون
 کاتیون

OH

O 

 صابون

  یم هیته دیدروکسیه میدنبه با سد ل،ینارگ تون،یمانند روغن ز یجانور ای یاهیگوناگون گ یصابون جامد را از گرم کردن مخلوط روغن ها 

 .دهند یم شینما  RCOONa یجامد را با فرمول  همگان یصابون ها .کنند

  کربن دارد. 18تا  R 14 صابون،در 

 دهد. ینمونه صابون جامد را نشان م کیساختار  ریشکل ز

 

 و فراوردة جانبی آن  کنند.ن تولید میهای زیر هستند، که در واکنش با سدیم هیدروکسید، صابوبه صورت مولکول) سنگین (  استرهای طبیعی

 گلیسیرین، یک الکل سه عاملی است.

 

 

 

 

 

                                                                  +  3NaOH      
∆
→    CH3(CH2)15CH2-C-O-Na+

O

3 + CH2-CH-CH2

OH OH OH

 

 گلیسیرین )پروپان تری اٌل(                  صابون جامد

 چرب هستند یدهایاس  ومیآمون ای مینمک پتاس ع،یما یون هاصاب. 

 ها داری یک کاتیون و یک آنیون بزرگ هستند که آنیون آن دارای یک سر قطبی و یک سر ناقطبی است.صابون 

O

O-   Na+
  

 

CH2 O-C

O

CH2(CH2)15CH3

CH

CH2

O-C

O

CH2(CH2)15CH3

O-C

O

CH2(CH2)15CH3

CH2 O-C

O

CH2(CH2)15CH3

CH

CH2

- -

O-C

O

CH2(CH2)15CH3
- -

O-C

O

CH2(CH2)15CH3
- -
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O

O-   Na+
 

 

 یادآوری

 شود:ای انجام مینوع جاذبه یا نیرو بین ذره 3یکدیگر بر اساس مقایسه  پیش بینی انحالل مواد در 

 آ(جاذبه ذرات حالل)قبل از مخلوط کردن(

 ب(جاذبه ذرات حل شونده )قبل از مخلوط کردن(

 پ(جاذبه ذرات حالل و حل شونده)پس از مخلوط کردن(

 شوند.می شوند، در غیر این صورت مواد در هم حل نمیاگر نیروی جاذبه سوم بتواند بر دو جاذبه اولی غلبه کند، مواد حل 

 موادی بهتر در هم حل می شوند که نوع و میزان نیروهای جاذبه آن ها شبیه «شبیه، شبیه را در خود حل می کند» براساس قاعده

 و نزدیک به هم باشد.

 هاها و مولکولانواع نیروهای جاذبه میان اتم

a. پیوند فلزی 

b. پیوند یونی 

c. وواالنسیپیوند ک 

 

 

 نیروی دوقطبی  .1

 

 نیروی دوقطبی القایی)لوندون( .2

 

 

 

 

 

 انواع نیروی بین ذره ای حالل و حل شونده:

دوقطبی به  -که حل شونده و حالل هر دو قطبی باشند نیروی نسبتاً قوی واندروالس از نوع دوقطبی  دوقطبی: هنگامی -نیرو های دوقطبی  -1

 در آب. S2Hآید، مثل انحالل استون یا وجود می

دوقطبی القایی(: هنگامی که حل شونده و حالل هر دو ناقطبی باشند نیروی نسبتاً ضعیف  -ناقطبی )دوقطبی القایی  -نیروهای ناقطبی  -2

 آید. انحالل ید در هگزان.دوقطبی القایی به وجود می  -واندروالس از نوع دوقطبی القایی 

ها   انواع نیروهای جاذبه میان اتم  

 انواع نیروهای جاذبه میان مولکولها 

 ) نیروی وان دروالس(

 جاذبه میان سر مثبت و منفی مولکولهای قطبی -آ

 پیوند هیدروژنی -ب

ای حالل و حل شوندهنیروی بین ذرهانواع   

 دوقطبی –نیروی یون .1

 پیوند هیدروژنی.2

 دوقطبی –نیرو های دوقطبی .3

 دوقطبی القایی( -ناقطبی )دوقطبی القایی  -نیروهای ناقطبی .4

 دو قطبی القایی   –نیروهای دوقطبی .5

 : دوقطبی القایی –نیروی یون .6

 )آبدوست(سر قطبی
 دوست(سر ناقطبی)آبگریزیا چربی
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ه حل شونده و حالل شبیه هم نیستند یکی قطبی و دیگری ناقطبی است، به وجود می آید، دو قطبی القایی : هنگامی ک  –نیروهای دوقطبی  -3

 دهد.مثل انحالل گاز اکسیژن در آب. جاذبه بسیار ضعیفی است و معموالً محلول ناپایداری را تشکیل می

دارند، وقتی مخلوط می شوند  F , O , Nی متصل به اتم ها Hپیوند هیدروژنی: ترکیباتی که قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی هستند یعنی  -4

 در آب HF، استون، آمونیاک و اسید کنند مثل انحالل اتانول، استیکای قوی از نوع پیوند هیدروژنی برقرار میجاذبه

در حالل بدون تغییر گویند و جزء فرآیندهای فیزیکی است، زیرا اجزای مولکول حل شونده ها ذکر شده انحالل مولکول می: به تمامی انحاللنکته

 می ماند.

 در شونده حل هایمولکول ساختار گویی کنند،می حفظ در محلول را خود ماهیت شونده، حل هایمولکول آن در که : انحاللیانحالل مولکولی

 است. نشده تغییر دچار محلول

 .پوشیده شوند آب، های مولکول از ای یهال با تا شده شبکه از ها یون شدن جدا باعث که ای نیروی جاذبهدوقطبی:  –نیروی یون  -5

aq)(های یون محتوی محلولی توانمی را نمک آب محلول طوری که شد،به خواهند پراکنده محلول سرتاسر در آبپوشیده های یون این
+Na  

(aq)و 
-Cl  شود و یون را پایدار حاطه میهای آب با سرمنفی و اطراف آنیون، مولکول های آب با سر مثبت ادانست. اطراف یون سدیم مولکول

کنند.می
   

2

( )

H O

aq aq
NaCl Na Cl  

s
 

 آبپوشیده و  تفکیک یونی، بلور شبکة سازندة هاییون و است نکرده حفظ را خود ساختاری ویژگی شونده حل انحاللی که مادة :انحالل یونی 

 تواند فرایند فیزیکی یا شیمیایی داشته باشد.اند. و میشده

دوقطبی القایی به وجود  –دوقطبی القایی: هنگامی که یک نمک در حالل ناقطبی مخلوط شود جاذبه بسیار ضعیفی از نوع یون  –نیروی یون  -6

 آید مثل انحالل لیتیم کلرید در تولوئنمی

 بیشتر باشد.دوقطبی از مجموع قدرت پیوند یونی نمک و پیوند هیدروژنی آب  –شود که نیروی جاذبه یون وقتی یک نمک در آب حل می 

  شوند زیرا:به هر نسبتی در آب حل می اسیداتانول همانند استون و استیک 

 آب –پیوند هیدروژنی اتانول  >آب  –پیوند هیدروژنی آب  >اتانول  –پیوند هیدروزنی اتانول 

ن آب از تک هیدروژن )هیدروژنی که تر است زیرا اکسیژن اتانول به شدت منفی و هیدروژ: پیوند هیدروژنی اتانول با آب قویدلیل مقایسه

 های آب هم تعداد پیونه هیدروژنی بیشتر از اتانول دارد.تر است. مولکولقادر به تشکیل پیوند هیدروژنی است( اتانول، مثبت

 ومدقسمت 

:خوانیدمیمطالب زیر را  ، شودمیکتاب درسی را شامل 31تا  6 هایهکه از صفح ومدقسمت   

 نواع مخلوط (پیوند با زندگی ) ا 

 دیجد یهاپاک کننده یدر جست وجو 

 خورنده یپاک کننده ها 

 جای خالی
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 .(هستند اضافی موارد از برخی) کنید کامل زیر موارد از استفاده با را شده دادههای عبارت از هریک .19

 

 

 

 د.نرو یمواد چرب به شمار م یبرا یپاک کننده مناسب...........  یمولکول ها .أ

 آید.در محلول صابون به رنگ ......... در می PHکاغذ  .ب

 رسوب و تجمع جادیکه در اثر ا ییرهایو مس .............هستند. برای باز کردن  ومینیآلوم یو مقدار کم............  که شامل مخلوط ی پودر .ج

 بسته شده اند،  استفاده می شود. ی ............ و چربی ها ........... 

 است.صابون از  شتریب ترکیبات  ............  یقدرت پاک کنندگ .د

 ط  ...............  یک نوع کلوئید است.مخلو .ه

 و با .............. بتوان آنها را در ،یبودند که افزون بر قدرت پاک کنندگ یمواد یصابون در جست وجو یبرا .............  شیبا افزا ها دانیمیش .و

 .کرد دیتول .............. 

 سازند.هایی با فرمول عمومی ............. میمواد موفق شدند، پاکنندهبر روی ......... و سایر  شیها با انجام آزمادانیمیش .ز

 درست یا نادرست

 های نادرست را بنویسید.و علت نادرستی یا شکل صحیح جمله را مشخص کنید. هازیر را مطالعه کرده و درست یا نادرست بودن آن هایهجمل .20

 یکسان است. هاهمة پاک کننده بودن( یو باز یدی)اس ییایمیش تیخاص .أ

 موادی که همراه  با آزاد کردن گرما هستند، زیاد است. قدرت پاک کنندگی .ب

مشابه به صابون  یرا سنتز کنند که ساختار یمواد توانند می افتندکهیها در دانیمیماده، ش کیساختار و رفتار  نیبا توجه به رابطه ب .ج

 .داشته باشد

 دهد.بدون پخش کردن نور را عبور می ،استمتفاوت  یبا اندازه ها یلمولکو یهاتوده یهمگن نبوده و حاومخلوطی که  .د

 معروف اند. یصابون یهاشود. به پاک کننده یم دیدر صنعت تول ییایمیکه از واکنش مواد پتروش هاییپاک کننده  .ه

  .کنندیخود را حفظ م یکنندگپاک تیخاص ،سخت یدر آب ها های صابونیهکنندپاک .و

 .است کسانیگوناگون  یهالباس یرو یچرب یهاهلکّ یچسبندگ زانیم .ز

 دهد.را افزایش می یکنندگپاکها، قدرت ها به پاک کنندهافزودن برخی از آنزیم .ح

 یشوند با صابون و پاک کننده ها یم نیدر لوله ها و آبراه ها ته نش ایگوناگون  یسطح ها یبه صورت رسوب روکه  ها  یاز آلودگ یبرخ .ط

 .ندشو یمزدوده  یصابون

 گاز هیدروژن تولید شده در  مخلوط پودر آلومینیم با محلول سود سوزآور، خاصیت پاک کنندگی دارد. .ي

 کلوئید یک محلول پایدار است. .ك

 برقراری ارتباط

بنویسید)  این ارتباط را پیدا کرده و حرف مربوط را داخل کادر مورد نظر ، در ارتباط است Bبا یک مورد از ستون  Aستون  هایهر یک از عبارت .21

 اضافی  هستند.(    Bبرخی از موارد ستون 

6 - ها فییکث  - لوله ها  -مایع  – سود – قرمز -آبی  – انبوه اسیمق -  صابون 4 3R C H S O Na  -  غیر  – جامد

R -بنزن  – مناسب متیق  -  یجهان یتقاضا  -سفیدکننده  –صابونی  COO Na  - سس مایونز -  
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 تیمهار

 به پرسشهای زیر پاسخ دهید. .22

 .مشابه به صابون داشته باشد یکه ساختار ،را سنتز کنند یمواد دیبا افتندکهیها دردانیمیش چگونه  .أ

 ، چیست؟شد یصابون ساز ریمگکه سبب رشد چش یروند .ب

 ؟ناممکن شده بود باًیتقرصابون  ة یته با جهان ازین نیتأم چرا .ج

 ؟شود یلباس زدوده م یاز رو یه چربلکّ چگونه با افزودن صابون،  .د

 ؟مخلوط آب و روغن را چگونه می توان به یک مخلوط پایدار تبدیل کرد .ه

 د:ها پاسخ دهیبه پرسش، با توجه به ساختار داده شده  .23

SO3
-Na+

 
 ای است؟ترکیب داده شده چه نوع پاک کننده .أ

 .فرمول مولکولی این پاک کننده را بنویسید .ب

 سرقطبی و ناقطبی آن را مشخص کنید .ج

 های سخت، کف می کند؟ چرا؟ کننده داده شده، در آبآیا پاک .د

 یری دارد؟افزودن یک آنزیم بر قدرت پاک کنندگی این ترکیب چه تأث .ه

 Bستون  Aستون 

 کاهش دما (a گوناگون شد یها یماریدر گسترش ب یکه سبب کاهش قابل توجه یصنعت .أ

b) 6 الزم است. صابون دیتول یبرا .ب 4 3R C H S O Na  

 جوهر نمک (c .هستند میزیو من میکلس یها ونی یکه حاو ییآب ها   .ج

 صابونی شدن (d .دارد ریصابون تأث یقدرت پاک کنندگ یرو عاملی که .د

 صنعت صابون سازی (e .شود یمخلوط آب و روغن م یکنواخت شدنسبب  .ه

 های سنتزی است.فرمول کلی شوینده .و

 شود.  یم دیدر صنعت تول ییایمیاز واکنش مواد پتروش که یهاپاک کننده .ز

 خورنده است.اسیدی و های از پاک کننده .ح

  یبون سنتصا نیمعروف تر  .ط

f) آب سخت 

g) صابون مراغه 

h) چربی 

i) R COO Na  
رسوب و تجمع  جادیکه در اثر ا ییرهایبرای باز کردن لوله ها و مستواند می .ي

 .استفاده می شودا و چربی ها جامد بسته شده اند، ه فییکث

j) آب نرم 

k) افزودن آنزیم 

 یی ایمیاز نظر ش داری سدیمهاپاک کننده خاصیت .ك

 متفاوت  یبا اندازه ها یمولکول یهاتوده یحاوو گن همنا .ل

l) یباز 

m)  غیرصابونی 

n) مخلوط سود و کمیAl 

o) اسیدی 

 p) کلوئید 

q) صابون آشتیان 
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 را نام ببرید؟ صابون یعوامل مؤثر در قدرت پاک کنندگ .24

 دارد؟ به دنبال ها چه عواقبی برای سالمتی انسانمصرف زیاد شوینده .25

 ؟شود یاستفاده مدر تنور نان سنگک  یصابون  سنت یاز نوعچرا  .26

 فزایند؟اها چه موادی میبرای بهینه سازی کاربرد صابون در هر یک از موارد زیر به صابون .27

 صورتبردن جوش  نیاز ب یبرا .أ

  یکش کروبیو م یکنندگ یضد عفون تیخاص شیافزا .ب

 های صابونی در آبهای سخت افزایش قدرت پاک کننده .ج

رنگ  زند،یلباس بر یرو میکننده ها را به طور مستق دیکنند. اگر سف یها استفاده م دکنندهیها و سف ندهیلباس ها از شو زتریشستن تم یبرا .28

در  یمحسوس رییتغ د،یسپس لباس را درون محلول فرو ببر دیزیرا در آب بر دکنندهیرود. اما اگر سف یم نیر محل تماس به سرعت از بلباس د

 شود. چرا؟ ینم جادیا اسرنگ لب

 با توجه به تصویر زیر مشخص کنید که کدام مخلوط زیر محلول است؟ .29

 

 

 

 :زیر را کامل کرده  و به سواالت پاسخ دهیدواکنش  .30

     2Al s NaOH aq H O L   

 شود؟چگونه پودر آلومینیم و سود به عنوان پاک کننده استفاده می .أ

 شود؟در چه جاهایی استفاده می پودر نیاز ا .ب

 انجام این واکنش گرماگیر است یا گرماده؟ .ج

 ای با قدرت پاک کنندگی باالست؟ ندهیمخلوط شو نیچرا ا دیده حیتوض .د

 دهد؟یم شیمخلوط را افزا نیکنندگی ا گاز چگونه قدرت پاک دیتول .ه

 جدول زیر را کامل کنید. .31

 سفیدکننده صابون  جوهر نمک نوع پاک کننده

    PHمحدوده 

    رنگ تورنسل

 جدول زیر را کامل کنید. .32

 نوع مخلوط

 ویژگی             
 محلول کلوئید سوسپانسیون

  پخش نور  رفتار در برابر نور

 همگن   همگن بودن

   شودته نشین می یداریپا

 هاها یا مولکولیون   های سازندهذره

 نور

ب                   الف                                      
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 کند؟ چرا؟های زیر در محیط زیست آلودگی بیشتری ایجاد میکدام یک از پاک کننده .33

(1)

SO3
-Na+

SO3
-Na+

(2)

 

 بررسی نکات مهم درس

 چند ماده ایاز مخلوط دو  م،یروزانه با آنها سروکار دار یکه درزندگ یاغلب مواد 

 شوند:مخلوط ها خود با توجه به نمودار به دو گروه بزرگ تقسیم می اند.شده لیتشک 

 ها و ندهیها، چسب ها، شو کیها، انواع رنگ ها، سرام یدنیهوا، نوش ا،یآب در 

  مخلوط هستند. یداروها همگ 

 دهد.یم همگن است که نور را عبور یمحلول کات کبود در آب، مخلوط 

 شود  یم نیناهمگن که ته نش یاست. مخلوط ونیسوسپانس کی شربت معده 

 از مصرف آن را تکان داد.  شیپ  دیو با

 تشکیل ىهاذره. نددار تما یا رکد ىرـظاه هستند فاـشف که هالوـمحل فرخالـب ،دـنـیآمى رشما به ناهمگن یىها طوـلـمخ که کلوییدها-

 دیدن است. قابلکلوئید  نمیااز  رنو رعبو مسیر که رىبهطو. کنند پخشرا  مریى رنو ننداتوب که ستا شتدر کافى ىازهدـناهـب هاى آنههندد

 که به صورت خالصه در جدول زیر ارائه شده است: دارند یمخلوط ها خواص متفاوت 

 نوع مخلوط

 ویژگی             
 محلول کلوئید سوسپانسیون

 عبور نور پخش نور پخش نور رفتار در برابر نور

 همگن ناهمگن ناهمگن گن بودنهم

 پایدار پایدار شودته نشین می پایداری

 هاها یا مولکولیون مولکول بزرگ یا توده مولکولی های مادهذره های سازندهذره

 

  دهد:و سوپانسیون را نشان می دینور در محلول و کلوئشکل نشان داده شده اثر 

 

 

 

 همگن ناهمگن

 سوسپانسیون         کلوئید             محلول
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 آب و روغن از هم جدا شده د،یهم زدن را متوقف کن کهنیبه محض ا رایاست ز داریمخلوط آب و روغن  ناپا 

 دهند. یم لیمجزا تشک هیو دوال 

 

 شود  یم جادیا داریمخلوط پا کی دیو آن را به هم بزن دیصابون به مخلوط آب و روغن اضافه کن یاگر مقدار 

 ست.ه به ظاهر همگن اک

  و صابون یک کلوئید است.آب و روغن مخلوط 

 ک کنندگی صابون دلیل پا

 توان با توجه به ساختارعمل پاک کنندگی صابون ها را می

 مولکولی و خاصیت امولسیون کنندگی آن توضیح داد. بیشتر 

 دهند وها را ترکیبات چربی و روغنی تشکیل میآلودگی

  .از صابون استفاده می شود برای زدودن آنها معموالً 

و آبدوست  n)2(CH-3CH- نی هیدروکرب بخشها از دو جزء آبگریز صابون

  .اندتشکیل شده) Na-COO+   ()) سرنمکی صابون

بنابراین مولکولهای صابون از طرفی قابلیت انحالل در آب و از طرف دیگر  

 ،صابون وجود داشته باشد هایروغن، مولکول  –قابلیت حل نمودن چربیها را دارند هر گاه در سیستم آب 

دارد، به  یآل یرقطبیکه ساختار غ یدروکربنیه رهیشود، در واقع، زنجیم گریکدیآنها با  ختنیو موجب آم کندیدخالت م عیو ماد انیم بیترک نیا

 دهدیم لیبخش آبدوست صابون را تشک که  Na –COO+    یکه گروه قطب یدر حال زدآمییهستند، م یقطب ریزغیکه آنها ن یچرب یهابا مولکول یآسان

گیرند. در این صورت چربی در آب قرار می -مشترک روغن صابون در فصل یمولکولها بیترت نیو بد شودیم یآبةیشدن وارد ال دهیپوشعلت آب  هب

، در این حالت اگر آب و صابون به اندازه کافی شونداثر تکان و بهم خوردن مایع به ذرات کوچک شکسته شده و با مولکولهای صابون آبپوشیده می

 د.شون از سطح مورد نظر شسته میباشند روغ

 شود که روغن در آب پخش شودیافزودن صابون به مخلوط آب و روغن سبب م. 

 صابون یقدرت پاک کنندگمؤثر در  عوامل

 استر بیشتر است.های پلیای و نخی نسبت به پارچه: قدرت پاک کنندگی صابون،  برای پارچه های پنبهنوع پارچه .أ

 شود.محیط بیشتر باشد، قدرت پاک کنندگی صابون بیشتر میدمای هر چه  : آب یدما .ب

 کند.:  افزایش مقدار صابون قدرت پاک کنندکی را بیشتر میمقدار صابون .ج

 های نرم بیشتر است.:  قدرت پاک کنندگی در آبنوع آب .د

 شود.: در حضور آنزیم با افزایش سرعت پاک کنندگی، قدرت پاک کنندگی بیشتر میافزودن آنزیم .ه

 چربی دوست       آب دوست

 یک مولکول صابون
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 دهد و با کاهش کششنیروی کشش سطحی آب را کاهش می اضافه کردن صابون به آب, با

 دمیمکند. وقتی داخل حلقه هوا میشود و آب کف میسطحی، پوسته سطح آب منبسط می 

  احتی کشیده و حباب تشکیل می شود.تا حباب بسازیم, این پوسته به ر 

 آب های سخت

  2+   قابل توجهی از یونهایآب سخت، آبی است که دارای مقادیر,  Fe   +2,   Ca  +  2Mg   .باشد 

و عدم می دهد  2M(OOCR)  با آنیون صابون تشکیل رسوب    Fe  +2, Ca+2Mg  ,2+  صابون معمولی در آب سخت کف نمی کند، زیرا یونهای

 شود که کف ایجاد نشود.سبب میآنیون اسید چرب در محیط  وجود

         

         

2
17 35 17 35 2

2
17 35 17 35 2

2 2

2 2

Ca aq C H C O O Na aq C H C O O Ca s Na aq

Mg aq C H C O O Na aq C H C O O Mg s Na aq

 

 

  

  

 

 ّها هستندرسوب نیماند، هم یم یآنها بر جا یکه بعد از شستن لباس با صابون رو یدیسف یه هالک. 

 شود، که هرچه ارتفاع کفبرای تشخیص سختی آب به ارتفاع کف ایجاد شده در سطح آب توجه می 

  کمتر باشد، درجه سختی آب بیشتر است. 

  شود.آبها کاهش سختی  تا باعث شودافزوده میها به پاک کننده فسفات هاترکیباتی مانند 

 خانه طیو مح یبهداشت شخص نیو تأم یزگیصابون سبب شد تا کاربرد آن از پاک ینقش پاک کنندگ 

 .ابدیگسترش  زین یو ادار یمارستانیب ،یبه مراکز صنعت 

 شتگوناگون شد و سطح بهدا یها یماریدر گسترش ب یسبب کاهش قابل توجهصابون سازی،  صنعت 

 .داد شیرا در جهان افزا 

 صابون  هیمشکل ته : 

 .بود انبوه اسیدر مق یچرب یادیز اریمقدار بس الزم داشتن (1

 .کرد یعمل نم یبه خوب طیصابون در همه شرا (2

 رد.ک دیمناسب تول متیانبوه و با ق اسیبتوان آنها را در مق ،یبودند که افزون بر قدرت پاک کنندگ یمواد یها در جست وجودانیمیش 

 مشابه به صابون داشته باشد تا  یرا سنتز کنند که ساختار یمواد دیبا افتندکهیها در دانیمیماده، ش کیساختار و رفتار  نیبا توجه به رابطه ب

 .و پاک کند دیها را بزدا یها و چرب هدر آب بتواند لک

 عیکه در صنا یا هیمواد اول گریمانند بنزن و د یموادبا  ها دانیمیش 

 گوناگون و بر اساس یهاشیانجام آزما ضمنشد  یم دیتول یمیوشپتر 

6 یبا فرمول کل یمواد، خود موفق شدند یها افتهی  4 3R C H S O Na   

 کنند.  دیرا تول

  دیجد یپاک کننده ها یدر جست وجو

 تا در جست و جوی  سبب شد گرید یاز سو فراورده نیسو و کاهش عرضه ا کیآن از  یصابون و کاربردها یبرا یجهان یتقاضا شیافزا

 های جدیدی باشند.پاک کننده

 بودند که یمواد یدر جست وجو هادانیمیش: 

  .داشته باشند یادیز یکنندگقدرت پاک (1
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 د. ننک دیمناسب تول متیانبوه و با ق زانیم (2

 صابون باشد.  هیشب که ساختار آنها ، موادی تولید کنندماده کیساختار و رفتار  نیبه رابطه ب وجهبا ت (3

 یهاکنندهکه به پاک یکنند. مواد دیتول یاکنندهمواد پاک ،یمیپتروش عیدر صنا هیمواد اول گریتوانستند از بنزن و د هادانیمیش  

 مشهورند.صابونی رغی

 ترکیبات غیرصابونی

6دارای فرمول عمومی  .1 4 3R C H S O Na  .است 

 نی است.دارای دو بخش کاتیون و آنیو .2

 بخش آنیونی دارای دو سر قطبی)آبدوست(  .3

 ناقطبی)چربی دوست یا آبگریز است. و

 .نسبت به صابون دارند یشتریب یمواد قدرت پاک کنندگ نیا .4

 موجود یها ونیبا  رایکنند ز یخود را حفظ م یپاک کنندگ تیخاص زیسخت ن یدر آب ها .5

 دهند. یشور واکنش نم یدر آب ها 

 سود و مینیآلومپودرمخلوط 

 .ها و چربی ها جامد بسته شده اند،  استفاده می شود فییرسوب و تجمع کث جادیکه در اثر ا ییرهایبرای باز کردن لوله ها و مس (1

 .مخلوط با آب گرماده است نیواکنش ا (2

 دهد.ی آزاد شده دمای محیط را افزایش میاچون گرم مخلوط باالست نیقدرت پاک کنندگی ا (3

 دهد.با رسوب ها واکنش می شود. چون گاز هیدروزن کند و باعث افزایش قدرت پاکنندگی میمی گاز هیدروژن تولید (4

معادلة واکنش به صورت زیر است: (5         2 24
2 2 6 2 3Al s NaOH aq H O L NaAl OH H g     

 ها بر محیط زیستاثر پاک کننده

مولکولهای آنها شاخه  چونشوند.  تجزیه هاریای خاص بوسیله باکتمی توانند در چرخه های طبیعی وارد و در مرحلههای صابونی پاک کننده

 شوند.یم بوسیله باکتریها تجزیه وبه آسانیجانبی در زنجیره هیدروکربنی ندارند 

دارای شاخه جانبی در زنجیره  ،فتهای مشتق شده از مواد شیمیایی نآلکیل بنزن سولفونات ، بویژههای غیرصابونیپاک کنندهتعدادی از  

، ساخته دست بشر در طبیعت ، باقی ماندن و تراکم این مواد غیر طبیعیشوند. از این رومینباشند و توسط باکتریها تجزیه هیدروکربنی می

 .شودسبب آلودگی روزافزون آبها و مخازن زیرزمینی می

 هاپاک کننده بودن( یو باز یدی)اس ییایمیش تیخاص

 بخشد.یی میبازیی است که با انحالل صابون در آب به آن خاصیت بازآنها فلزات  چون بخش کاتیونی ؛یی هستندبازترکیباتی معموالً ها صابون

 .( است7)باالتر از  ییباز PH صابون های معمول دارای

  های غیر صابونی می توانند اسیدی )جوهر نمک(، بازی) سفیدکننده( و یا خنثی باشند.پاک کننده

 

 سومقسمت 

 

:خوانیدمیلب زیر را مط ، شود میکتاب درسی را شامل 91تا  31 هایهکه از صفحم سوقسمت   

 و بازها دهایاس 

 یدیها و قدرت اسمحلول یکیالکتر ییرسانا 

 ای خالیج

 بخش آبدوست                                  بخش آبگریز
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 .(شوندتکراری استفاده می موارد از برخی) کنید کامل زیر موارد از استفاده با را شده داده هایعبارت از هریک   .34

 

 .است  …………معده به لوله .……… اتیاز محتو یکند، برگشت مقدار یم جادیا نهیس هیرا در ناح یدیسوزش معده که درد شد لیدل  .أ

 .دهند یم شیرا افزا..........   ونی زانیضمن حل شدن در آب، م دهایاس .ب

 کند.تولید می .................... ونیدر آب است که  یامادهاسید،   ................. هیبر اساس  نظر  .ج

 دهد.اکسید سدیم، یک اکسید .............. است چون در اثر انحالل در آب غلظت یون .................... را افزایش می .د

 نیتریک اسید و ................. است.باران اسیدی شامل  .ه

 .ندیافزا یم........... بودن خاک به آن  یدیاس زانیکاهش م یبرا  .و

 است، پس یک اسید  .............. خواهد بود. دیاس کیاز است................. با نوار منیزیم  دیاس کیدروکلریه  یریواکنش پذ  .ز

 درجه یونش آمونیاک در آب .................. یک است. .ح

موجود در  ..............شمار  کسانی طیدر شرا زیرا استاسید  کیدروفلوئوریهاز محلول .... ...........  دیاس کیدروکلریه یکیالکتر ییرسانا .ط

 است. ...............محلول  نیا

 درست یا نادرست

 .بنویسیدرا های نادرست ید. و شکل صحیح جملهرا مشخص کن هازیر را مطالعه کرده و درست یا نادرست بودن آن هایهجمل .35

 .دهندیزها واکنش مبا فل دهایاس همة .أ

 است یمعده به لوله مر یدیاس اتیاز محتو یسوزش معده برگشت مقدار لیدل .ب

 .دهندیم کاهشرا  دیدروکسیه ونی زانیبازها ضمن حل شدن در آب، م .ج

 تی ندارد.ها ضرور ندهیبودن شو یدیاس زانیم میتنظ .د

 . شودیترشح م ییمواد غذا یهامولکول هیتجز یها برامیفعال کردن آنز به منظور  دیاس کیدروکلریهدر معده  .ه

 تنها راه تشخیص اسید و باز چشیدن مزة آنهاست. .و

 .دارد یآن بستگ ونشی زانیبه م دیاس کیدر محلول  ومیدرونیه یهاونی زانیم .ز

 خواهد بود. ترقویاست، پس یک اسید  دیاس کیاز است منیزیم، کمتربا نوار  دیاس کیدروکلریه  یریواکنش پذ .ح

 دن یک محلول به معنی برابر بودن غلظت یون هیدرونیم و هیدروکسید در آن است.خنثی بو .ط

 مول یون تولید می شود. 3درآب    𝑵𝟐𝑶𝟓از انحالل هریک مول  .ي

 برقراری ارتباط

 هاالکترون -کربنیک اسید  –بازی  -تر قوی -  آرنیوس - ومیدرونیه –بازها  -  یمر -برابر  -  هیدروکسید -  یدیاس -هیدروژن  

 آهک  - هاونی- ازکمتر – لوویس –تر ضعیف -  شتریب –سولفوریک اسید  -
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بنویسید) ل کادر مورد نظر این ارتباط را پیدا کرده و حرف مربوط را داخ ، در ارتباط است Bبا یک مورد از ستون  Aستون  هایهر یک از عبارت .36

 اضافی  هستند.(    Bبرخی از موارد ستون 

 کنید انتخاب

 .کنید کامل ، شده داده موارد از یکی انتخاب با را زیر هایعبارت از یک هر .37

 های پا کننده .أ
صابونی

غیرصابونی
 خاصیت        

بازی

اسیدی
ها سخت بخوبی کف و  در آب، دارند      

نمی کنند

می کنند 
محلول در آب  هایچون بخش آنیونی با کاتیون   

 دهند.رسوب تشکیل می

وژن کلرید یک گاز هیدر .ب
اسید

باز
آرنیوس است و در آب غلظت یون     

هیدرونیم

هیدروکسید
یک دهد. و سدیم هیدروکسید جامد را افزایش می    

اسید

باز
   

آرنیوس است و در آب غلظت یون  
هیدرونیم

هیدروکسید
 دهد. را افزایش می    

انحالل  با استفاده از  آهک محلول آب .ج
   کلسیم اکسید

کلسیم کربنات
در آب تولید و به آب خاصیت    

 بازی

اسیدی
و با دمیدن دهد.می   

 کربن دی اکسید

 اکسیژن
 

رنگ محلول    
کدر می شود

تغییر نمی کند
  . 

های فلزی را اکسیدهای اکسید .د
اسیدی

بازی
 و اکسیدهای نافلزی را اکسیدهای 

اسیدی

بازی
می نامند، زیرا از واکنش    

اغلب

همة
ترتیب   آب  به  آنها در 

اسید

باز
و    

اسید

باز
 شود. تولید می 

  وجود  لیبه دل تیالکترول یهادر محلول .ه
یون ها

الکترون ها
 یکیمدار الکتر کیها در محلول نیکه اگر ا یشوند. به طوریجا مجابه یکیالکتر یبارها 

با حرکت  رندیار گقر
یون ها

الکترون ها
  یقطب ها یبه سو 

ناهمنام

همنام
 .شود یبرقرار م یکیالکتر انی، جر  

 رتیهام

 Bستون  Aستون 

 هیدروژن (a .است یمعده به لوله مر یدیاس اتیاز محتو یبرگشت مقدار حاصل از نتیجه .أ

b) 3CH .است این مادهاز وجود  یها و... ناش وهیم ،یمزه ترش موجود در مواد خوراک .ب COOH 

 سوزش معده (c واکنش اسید با باز است. حاصل .ج

 کربن دی اکسید (d .کاهش دهند عیو سر یادیتوانند درد معده را تا حدود ز یم .د

 اسید (e یک اسید آلی است، که در آب یون هیدرونیم تولید می کند. .ه

 کند.تولید می در اثر انحالل در آب یون هیدروکسید .و

 قدرت بازی به میزان تولید این یون بستگی دارد. .ز

f) 3HCOOCH 

g) گوگرد دی اکسید 

  هادیفلزها با محلول اسگاز حاصل از واکنش اغلب  .ح

 معموالً اکسید این دسته از عناصر در آب خاصیت بازی دارد. .ط

h)  آب 

i)  منیزیشربت 

 کند.اسیدی میکمی که آب باران را گاز طبیعی  .ي

 یک اسید آلی است، که در آب یون هیدرونیم تولید می کند. .ك

 

j) آمونیاک 

k)  هیدروکسید 

l) فلزها 
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 .آنها را مشخص کنید نقش اسید یا بازیمعادلة واکنش مواد در آب، با توجه به  .38

        

        

        

        

3 2 3 3

2
3 2 3

4 2 3 3

2

1 HNO aq + H l   NO aq  + H aq

2 O aq + H l   H CO aq  + aq

3 NH aq + H l   NH aq  + H aq

4 aq + H l   HF aq  + aq

O O

C O OH

O O

F O OH

 

  

 

 









 

 نیز کمی اسیدی است؟ )معادلة واکنش را بنویسید.( 2NOو  2SOآب باران حتی در نبود گازهای چرا  ؛توضیح دهید .39

 )معادلة واکنش را بنویسید.(پیش بینی کنید با حل شدن هر یک از مواد زیر در آب، محلول به دست آمده چه خاصیتی پیدا می کند؟ .40

 2COث(           O2Kت(           2NOپ(         3SOب(        CaOآ( 

با  هاسنگ  نیکردن سطح ا زیگذارد. چرا تمیم یبر جا یدیدهد، و لکه سف یواکنش م دهایکربنات است. با اس میسنگ مرمر از جنس کلس .41

 شود؟یم شتریب یهالکه جادیمحلول جوهر نمک سبب ا

 ونیاست. در کدام باران غلظت  دیاس کیبنشامل کر یکه باران معمول یاست در حال دیاس کیوسولفور دیاس کیتریشامل ن یدیباران اس .42

 است؟ چرا؟ ادتریز ومیدرونیه

 با توجه به شکل زیر تعیین کنید در محلول کدام شکل اسید قوی وجود دارد؟ .43

 

 [ در کدام محلول با غلظت مولی برابر،O3H]+در هر یک از موارد داده شده تعیین کنید غلظت  .44

 

 چرا؟ بیشتر است؟

3H C l HCOOH HNO HF  

 آورند ؟کدام دو ترکیب زیر ضمن حل شدن در آب یون هیدروژن پدید می .45

   1 )522 , ONOK                   2 )OKBaO 2,                              3 )523 , ONSO                             4 )BaOSO ,3 

 های زیر نشانه قوی بودن محلول یک اسید می باشد ؟  یک از ویژگی کدام .46

 های اسیدی موجود در مولکول اسید      ( زیاد بودن تعداد هیدروژن1  

 ( زیاد بودن حاللیت اسید در آب                 2     

           ( زیاد بودن میزان درجه یونش  اسید در آب                                 3  

 دست آورید.است را به درصد 4/2مول بر لیتر یک اسید ضعیف که درصد یونش آن  1/0محلول لظت یون هیدرونیم در غ .47

 کدام است؟ Xموالر باشد .  𝟒−𝟏𝟎برابر     +𝑯وغلظت یون   یک درصددرصد یونش برابر   HA موالر از اسید  𝒙−𝟏𝟎اگردرمحلول   .48

A B 
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مولکول به صورت یونیده نشده در آب حل می شود، درصد یونش این  488مولکول آن  500از هر (  HF) فلوئوریک اسید در محلول هیدرو .49

 اسید چند است؟

مول اسید به صورت مولکولی وجود داشته باشد ، درجه یونش آن در این دما  098/0، در دمای معین  HAموالر اسید ضعیف  1/0اگر در محلول  .50

 کدام است؟

0محلول سدیم هیدروکسید با  ml 5در  .51 004/ .O H mol L   
 

 NaOH=40ن ماده وجود دارد؟ ، چند میلی گرم از ای  

 دست آوربد.موالر مولکول و یون وجود دارد درجه یونش آمونیاک را به 0108/0موالر در مجموع  01/0در محلول بازی آمونیاک  .52

3دام چند پروتون اسیدی دارند؟ با رسم ساختار لوویس اسیدهای زیر تعیین هر ک .53 2 3 3 4H NO H S O H PO   

 لیتر گاز هیدروژن کلرید در یک لیتر آب حل شده است، غلظت یون هیدرونیم را در محلول به دست آورید. STP  24/2در شرایط  .54

 مول بر لیتر گردد؟ 002/0برابر لیتر رسانده شود تا غلظت یون هیدرونیم  2چند گرم دی نیتروژن پنتا اکسید در آب حل  و به حجم  .55

 دست آورید.را به HAبا توجه به شکل زیر درجه یونش اسید  .56

 

 

 
 
 
 
 
 

 

                   دست آورید.گرم یون نیتریت وجود دارد، درصد یونش این اسید را به 092/0موالر نیترو اسید،  2/0میلی لیتر از محلول  200در  .57

 (-g.mol 16 =O  14و=N ) 

 میلی لیتر این محلول چند مول یون وجود دارد؟ 100است، در  %8/0موالر هیدروسیانیک اسید برابر  5/1یونش محلول  درصد .58

𝟏این دو اسید برابر   H+و نسبت غلظت   2برابر  HBو  HAیرای اسیدهای      2به    1اگر نسبت  .59

𝟐  
   HBبه     HAباشد نسبت غلظت اسید     

 شود؟چند می

 

  سی نکات مهم درسبرر

 هاو باز هااسید خواص مشترک

 اسید:

  .انداسیدها موادی ترش مزه (1

 .خاصیت خورندگی دارنددهند و با فلزها واکنش می (2

 .دهندشناساگرها را تغییر رنگ می (3

  .کنندبازها را خنثی می (4

 کند.واکنش داده و نمک تولید می )بازی(  با برخی از اکسیدهای فلزی  (5

 دارند. 7کمتر از  PH در دمای محیط (6

 شود.یابند و محلول، رسانای یونی میمعموالً در آب یونش می (7

 HA مولکول   

    A-یون 

 یون هیدرونیم
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کنند.تولید می 2SOو  2COهای حاصل از آنیون کربنات و سولفیت به ترتیب گازهای در اثر واکنش با نمک (8

         3 2 2 2C aCO s 2HCl aq C aCl aq H O l CO g     

 

 باز:

 اند. تلخ-گس ةازها موادی با مزب (1

 دارند. لزج حالتی (2

 دهند.می رنگ تغییر را اساگرهاشن (3

  کنندمی خنثی را اسیدها (4

 کنند.دهند و نمک تولید میاسیدی واکنش می )نافلزی( با برخی از اکسیدهای  (5

 دارند. 7بیشتر از  PHدر دمای محیط  (6

 شود.یابند و محلول، رسانای یونی میمعموالً در آب یونش می (7

 را  ییهادهیگسترده و گوناگون ا یهادادند. آنها با انجام پژوهش یارائه م یاهینظر دیرفتار آنها با هیو باز و توج دیاس فیتعر یها برا دانیمیش

 .شدند لیتبد یترکامل یهادهیمطرح کردند که با گذشت زمان به ا

 شود:که مفاهیم زیر از آن برداشت می، است آرنیوس هیپرکاربرد نظر یهاهیاز نظر یکی 

 سآرنیو نظریه

 یآب یمحلول ها یکیالکتر ییرسانا یبر روکه آرنیوس درباره اسیدها زمانینظریه  

  انیجر یرسانایابند و نیز یونش می و بازها دهاینشان داد که  اس، کرد یکار م 

       .ستین کسانی گریکدیآنها با  ییرسانا زانیهستند، هر چند م یکیالکتر

                                                                                                                                 تعریف اسید و باز         2 3H C l g H O l H O aq C l aq    

 3و یونیابد یونش می شود و حل می ست که در آبا ایماده اسیدH O   که 

                                  کند.ولید میشود، تنیز نشان داده می H+ گاهی بصورت

 آید.هیدرونیم در می آب به صورت یون : یون هیدروژن به دلیل کوچکی و چگالی بار زیاد درهیدرونیم 

  یون هیدروکسیدحل شود و ست که بتواند در آب ا ایمادهباز O H  .تولید کند 

 

                                                                                                                                       قدرت اسیدی        2H O l
NaO H s O H aq Na aq   

  :آرنیوس قدرت اسیدی را نیز بر همین اساس تفسیر کرد

 سید ضعیفتررسانایی الکتریکی بیشتری نسبت به ااسیدی است که ، اسید قوی

 در شرایط یکسان از نظر دما و غلظت دارد.  

 یقطب وندیآب، پ یقطب یشود، مولکول هایدر آب حل م دیاس کیکه  یهنگام 

 شکنند.  یبه آن متصل شده است را م دروژنیهه ک نافلزیو اتم  دروژنیاتم ه انیم 

 لکول آب، مو کیو انتقال آن به  دیپروتون از اس کیبا جدا شدن  ب،یترت نیبه ا

خاصیت اسیدی       اسید ضعیف              اسید قوی    شود.  یم دیتول ومیدرونیه ونی
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 کیحلول مدر  ومیدرونیه یهاونی زانیم یعنیکنند. یم یکه به هنگام حل شدن در آب دارند دسته بند یونشی زانیم یرا بر مبنا دهایاس 

اسید  و شتریشده ب دیتول مویدرونیه یهاونیباشد، غلظت  شتریب ونش،ی زانیکه هرچه م یدارد. به طور یآن بستگ ونشی زانیبه م دیاس

 .خواهد بودقویتر 

 

 یقو یدهایاس

  ابند،ییم ونشیبه طور کامل  باً یدر آب تقر هستند که بر اثر حل شدن ییدهایاس  

  ومیدرونیه یها ونیبه طور کامل به  باًیهنگام حل شدن در آب تقر دیکلر دروژنیدهد، گاز هیتجربه نشان م 

. شود یم دهیونی دیو کلر       H Cl aq H O l Cl aq H O aq   2 3 

  فیضع یدهایاس

  نشده، در  دهیونی یهـاآنها بـا مولکول ونشِیحاصل از  یهاونیشوند و همواره اندک یم دهیونی یدر آب به طور جزئاسیدهای ضعیف

 و ثابت یونش اسیدی کوچکی دارند.اند. تعادل

 

 خاصیت اسیدی یا بازی اکسید برخی از عناصر

  ترکیباتی که در ساختار خود هیدروژنتوان نقش آرنیوس می بر اساس تعریف 

 در آب های برخی از عناصر اکسیددر اثر انحالل تفسیر کرد.  را نیز ندارند 

 آید. در شیمی دهم خاصیت اسیدی یا بازی برخی از اکسیدهای عناصر را آموختید.یون هیدرونیم یا هیدروکسید پدید می

شوند با تولید یون هیدرونیم به آب خاصیت اسیدی ز اکسیدهای نافلزی گویند که وقتی در آب حل میاکسیدهای اسیدی: به برخی ا .1

                              5O2N    و      2CO   ،   2SOدهند. مانند  می

     
 

   2H O l

2 2 2 3 3 3SO g H O l H SO aq HSO aq H O aq
      

       aq aq2 5 2 32 2N O s H O l H NO    

شوند با تولید یون هیدروکسید به آب خاصیت بازی ی گویند که وقتی در آب حل میاکسیدهای بازی:  به برخی از اکسیدهای فلز .2

  O2Naو    CaOمانند  اکسید فلزات گروه قلیایی و قلیایی خاکی بجز منیزیم اکسید و بریلیم اکسید خاصیت بازی دارند. دهند. می

       2 2Na O s H O l 2Na aq 2OH aq     

 NO    ،CO    ،O2Nیدی یا بازی ندارند. مانند    اثر:  اکسیدهایی که نقش اساکسیدهای بی .3

شوند به دلیل تولید یون هیدروکسید خاصیت بازی دارند.فلزات قلیایی و قلیایی خاکی بجز بریلیم وقتی در آب حل میتذکر: 

     22 2 2 2nM nH O M aq nO H aq nH g      

 اسید و باز خنثی شدن 
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 به معنای واکنش اسید و باز که خنثی شدن واکنش+H و -OH با نظریه آرنیوس قابل توجیه هست. هرگاه محلول اسید و باز  و تشکیل آب است

ن با غلظت یکسان به هم دیگر اضافه شوند یون هیدرونیم یونش یافته از اسید با یون هیدروکسید تفکیک یافته از باز با هم واکنش داده و ضم

 کند.تشکیل نمک و آب محیط را خنثی می

 

 

   ونشی

 ندیگو یم ونشیشود،  یم لیتبد یو منف مثبت یها ونیدر آب به  یمولکول بیترک کیکه در آن  یندیبه فرا. 

 کنندیم استفاده ونشیبه نام درجه  یتیاز کم دها،یاس ونشی زانیم انیب یدان ها برا یمیش. 

 درجه و درصد یونش

 طیمحلول در شرا نیا ینسبت برا نیا م،یبنام درجه یونش حل شده را یشده به تعداد کل مولکول ها دهیونی یاگر نسبت تعداد مولکول ها 

 .همواره ثابت خواهد بود نیمع

= درجه یونش  
شمار مولکول های یونیده شده

شمار کل مولکول های حل شده
 

 

= درصد یونش  
شمار مولکول های یونیده شده

شمار کل مولکول های حل شده
× 𝟏𝟎𝟎 

   شود.صورت درصد گزارش می نماد درجه یونش است و معموالً به 

   ی قوی برابر یک استو بازها برای اسیدها( 1   = ) شده ذرات حلیعنی تقریباً تمام 

 محاسبه شود. محلولکافی است غلظت  یا یون هیدروکسید و برای محاسبة غلظت یون هیدرونیم می یابند.یونش 

 1و   های یونیده شده استمولکولد همان غلظت برای اسیدها و بازهای ضعیف غلظت یون هیدرونیم و هیدروکسی >      پس بین درجه

 هیدرونیم و یا هیدروکسید رابطة زیر برقرار است. و غلظت یون یونش 

 

= درجه یونش  
غلظت یون هیدروژن

غلظت محلول
 

 

= درجه یونش  
غلظت یون هیدرکسید

غلظت محلول
 

 دست آورید.را در آب بهمثال: با توجه به شکل زیر درجه یونش آمونیاک 

 

= درجه یونش  
شمار مولکول هاي یونیده شده

شمار کل مولکول هاي حل شده
=

𝟐

𝟏𝟏
= 𝟎/𝟏𝟖 

 یادآوری

 اسید قوی و درجه یونش برابر یک است.

اسید ضعیف و درجه یونش کمتر از یک 

 است.
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  :محلول حجم و شونده حل مادة های مول با که است  محلول از غلظتی شیمی، در کمّی های محاسبهغلظت مولی)موالر(: مبنای محاسبة غلظت 

 .نامند می )موالر(  مولی غلظت را غلظتی چنین .دباش داشته ارتباط

(𝑪𝒎)موالر  =  
مقدار حل شونده  برحسب مول

مقدار محلول برحسب لیتر
 

 

توان به جای مول حل شونده رابطة می ،اگر جرم ماده حل شونده بر حسب جرم مولی خواسته شود  1 :نکته
 گرم حل شونده

جرم مولی حل شونده
 استفاده کرد. 

(𝑪𝒎)موالر  =  

𝒈
𝑴
𝑳

 

 و                          

(𝑪𝒎)موالر  =  

𝒗
𝟐𝟐/𝟒

𝑳
 

 STP در شرایطغلظت گاز حل شده در آب                                                                                            

 

های متفاوتی که از اطالعات داده شکل متری نیز حل کرد زیرا غلظت خود یک ضریب تبدیل است.توان مسائل غلظت را از روش استوکیو: می2نکته 

 توان استفاده کرد.شده در سواالت می

                       

         

 

 محاسبة غلظت یون هیدرونیم یا هیدروکسید

 اسید و باز قوی

  براساس غلظت محلول قابل محاسبه است.در اسید یا باز قوی غلظت یون هیدرونیم یا هیدروکسید 

  در بازهای قویn  :ظرفیتی غلظت یون هیدروکسید برابر است با 

OH Cm n   
 

Hو                         Cm    

 ضعیفسید و باز ا

 

  آیددست میهرابطة زیر باز هیدرونیم و یا هیدروکسید  غلظت یون. 

H Cm or OH Cm          
 

 برای محاسبة غلظت یون هیدرونیم و یا هیدروکسید تولید شده از اکسید آنها باید معادلة واکنش نوشته و به روش استوکیومتری حل شود.

2مقدار مول یون هیدروژن دو برابر مول  مثال: در واکنش زیر 5N O است . 

       aq aq2 5 2 32 2N O s H O l H NO    

W W/  % 1
 

1 100g g

d
molg g

x v
mol ml M

ml

   

W W/  %
 

1 100g

d
g g

x v
g ml

ml

    
1

gmol
g L

MCm
x v

L mol

www.ShimiPedia.ir

http://www.


 هیه و تنظیم : اکرم ترابیت                                                                                               ها در خدمت تندرستیمولکولبخش اول : 
 

26 
 

 گذاری اسیدها نام

 شود:جهت نامگذاری اسیدها، به نوع آنها توجه می

 اسیدهای معدنی:

 اسید هیدرو + نام نافلز + یک    )HF(aq) -HI(aq)   -HBr(aq) –(aq) HCl -HCN(aq) -S(aq)2H(الف( اسیدهای بدون اکسیژن:

 هیدروسیانیک اسید  HCN(aq)     اسید  هیدروکلریک      ClH (aq)و               اسید سولفوریکهیدرو      S(aq)2H     مثال: 

 اسید  +یکگذاری: نام نافلز + ب( اسیدهای اکسیژن دار: برخی از اسیدها فقط یک شکل دارند و برای نام

 اسید کربنیک  3CO2Hمثال:  

 برخی از اسیدها به دو صورت است:

I. 3مثال:                      اسید و :       نام نافلز +اکسیژن کمترSO2H   2و یا اسید سولفوروHNO    اسیدنیترو 

II. 4مثال:   اسید                :   نام نافلز + یک اکسیژن بیشترSO2H   3و یا اسید  سولفوریکHNO   اسید نیتریک 

استفاده « پِر» ی بیشترین اکسیژن از پیشوند و    برا«   هیپو»های دیگر برای کمترین اکسیژن، قبل از نام نافلز پیشوند تذکر: در صورت داشتن شکل

 می شود. 

 اسید پرکلریک    4HClO    -کلریک اسید     3HClO   -  اسید  کلرو 2HClO    -   اسید  کلروهیپو HClO       مثال:  

 (یادآوری): اسیدهای آلی

 :دو روش وجود دارد 

ن فورمیکا نامیده می شود گرفته شده است و استیک اسید از استوم به چون از تقطیر مورچه که در التی فورمیک اسیدنام متداول:   (1

 معنی سرکه گرفته شده است.

 نام آلکان هم کربن + وئیک اسید = نام اسید)نام آیوپاک(                           :نام آیوپاک (2

 

 فرمول آلکان نام آلکان فرمول اسید نام آیوپاک اسید نام متداول اسید

دفورمیک اسی HCOOH متانوئیک اسید  4 متان 
CH

 

 اتانوئیک اسید استیک اسید
3

CH COOH 2 اتان  6
C H

 
 

.دار، هیدروژن به اکسیژن متصل استتذکر: در ساختار لوئیس اسیدهای اکسیژن

: O :

H O N O :
 

 
    

 ظرفیت اسیدها
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 دار تک پروتون دیپروتون به مولکول آب بدهد، اس کیکه قادر است پس از حل شدن در آب تنها  دیاس کیدروفلوئوریمانند ه یدیبه اس

   3HNO   -HI     -HFو ظرفیت اسید برابر یک است.    . ندیگویم

 2دیاس کیمانند سولفور دهایاس یبرخ 4H S O  3 دیاس کیو فسفر 4H PO توانند دو و سه پروتون به آب بدهند یم بیبه ترت. 

  برای تشخیص ظرفیت اسید ساختار لوویس اسید را رسم کرده تعدادH کند. اسید متانوئیک متصل به اکسیژن ظرفیت اسید را تعیین می

اسیدی دارد. Hفقط یک 

O

H C O H       اتان دی اوئیک اسید)اگزالیک اسید(   ولی

O O

HO C C OH    دوH .اسیدی دارد 

گذاری اسیدها:خالصه نام

 

 نام گذاری بازها  

 سدیم هیدروکسید  NaOH:  مثال لز + هیدروکسیدنام ف 

 ت چهارمقسم

 .خوانید میزیر را  مطلب ، شود میرا شامل  کتاب درسی  23تا   19  ه هایکه از صفح چهارمقسمت 

 یدیثابت تعادل و قدرت اس 

 ثابت یونش اسیدی 

 ثابت یونش بازی 

 عوامل موثر بر ثابت یونش اسیدی 

 جای خالی

اسیدها

اسید معدنی

با اکسیژن

(اکسی اسید)

اکسیژن کمتر

واسید+نام نافلز

راکسیژن بیشت

یک اسید+نام نافلز

بدون اکسیژن

(هیدرواسید)

یک اسید+ نام نافلز+هیدرو

اسید آلی

دآلکانوئیک اسی
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 .(هستند اضافی موارد از برخی) کنید کاملفوق  موارد از استفاده با را شده داده هایعبارت از هریک  .60

 

 

 

  رند،یروند و برگشت ناپذ یم شیجهت پ کیتنها در  ........... یواکنش ها .أ

 .شودیبرابر م ...............  با سرعت ریکه در آن سرعت تبخ؛ رسدیم یتیبه وضع یپس از مدت ................ ةدر سامان عیما کی ریتبخ .ب

 در اسیدهای ................. غلظت یون .................. بیشتر و سرعت خوردگی فلزات ....................... است. .ج

 .شوندیم دهیونی یمثبت و منف یها ونیبه .............. طور در آب به اغلب  آلی یدهایاس .د

   ................. . یواکنش دهنده ها بستگ هیبه مقدار اول ها در تعادل، غلظت فراورده .ه

 آید.دست میها، بهو فراورده دهندههای تعادلی واکنشمقدار ............ با جایگزین کردن غلظت .و

 .واکنش است.  ........  زانیم یبرا یاریثابت تعادل مع یمقدار عدد  .ز

  تواند، بر روی تغییر ثابت تعادل تأثیر داشته باشد، ........... است.تنها عاملی که می .ح

در واکنش تعادلی         .ط       2 3HF g H O L H O aq F aq         .ثابت تعادل  دارای یکای ................ است 

در محلول آن  ومیدرونیه ونیغلظت ........   طیشود و در شرایم دهیونی....... ...........  دیآن است که کدام اسانگریب  دهایاس ونشیثابت   .ي

 .است شتریب

 درست یا نادرست

 .را بنویسیدنادرست  هایهرا مشخص کنید. و علت نادرستی یا شکل صحیح جمل هازیر را مطالعه کرده و درست یا نادرست بودن آن هایهجمل .61

 شوند. یم لیها تبدبه واکنش دهنده زیها نشوند و فراوردهیم لیها تبدواکنش دهنده ها به فراورده ر،یبرگشت پذ یهاواکنش برخی از در  .أ

 .رندیــ فرازش و چگالش( برگشت پذ عانیو م ریحالت ماده )ذوب و انجماد ــ تبخ رییمانند تغ یکیزیف یها دهیپد  .ب

 .استها با هم برابر ها و فراوردهدهندهدر زمان تعادل غلظت واکنش .ج

 .واکنش است شرفتیپ زانیم یبرا یاریثابت تعادل مع یمقدار عدد .د

 پذیر است.هر واکنش تعادلی حتماً برگشت .ه

 .دارد یها بستگفراورده ایها واکنش دهنده هیثابت به مقدار اول یثابت تعادل در دما .و

 شوند. یم دهیونی یمثبت و منف یهاونیبه  ریدر آب به صورت برگشت پذ دهایاسهمة  .ز

 .دارد یبه دما بستگ  دهایدر اس یونشثابت  .ح

 .دارد یبستگ طیبودن مح یدیاس زانیانواع مواد به م یزمان ماندگار .ط

 برقراری ارتباط

 این ارتباط را پیدا کرده و حرف مربوط را داخل کادر مورد نظر  ، در ارتباط است Bبا یک مورد از ستون  Aستون  هایهر یک از عبارت .62

 اضافی  هستند.(    Bموارد ستون بنویسید) برخی از 

 

 ثابت تعادل  -متفاوت  -هیدرونیم   – کلی –کمتر  -ضعیف   – عانیم - بسته – نسوخت –انجماد -  قوی  -زیاد 

- mol/L -   جزئی - واحد –دما   - کسانی – شتریب – شرفتیپ – دارد –ندارد 

 Bستون  Aستون 
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 انتخاب کنید

 .کنید کامل ، شده داده موارد از یکی انتخاب با را زیر هایعبارت از یک هر .63

 هایی که در جهت  واکنشبه  .أ
رفت

برگشت
   تا       

تاحدی

بطور کامل
   های برگشت روند، واکنشپیش می  

پذیر

ناپذیر
و پس از آن مقدار فراورده )ها(  ، گویند      

 .ابدی ینم شیافزا گرید

در سیستم    .ب
باز

بسته
 تعادلی غلظت واکنش دهنده و فراورده   

 برابر

ثابت
و سرعت واکنش در جهت رفت و برگشت      

صفر

برابر
 خواهد بود. 

 مهارتی

شیمیایی در تعادل  .64       2 3HF g H O L H O aq F aq   .معادلة واکنش رفت و برگشت را بطور جداگانه بنویسید 

 داده شده به سوال زیر پاسخ دهید:  HAمحلول اسیدی با توجه به  .65

 دهد؟یتعادل نشان م یرا در زمان شروع و  زمان برقرار ریواکنش ز تیوضع یبه درست« سرعت سنج ها»کدام مجموعه از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیکی    در کدام شکل فرایند فی .66   2 2H O l H O g  به تعادل رسیده است؟ چرا؟ 

 یعنی چه؟« است ایتعادل پو»  .67

b. 3CH در این لحظه برابر است.رفت و برگشت  یواکنش هاسرعت  .ب COOH 

 شود.  یو محلول نوشته م یفقط غلظت مواد گازدر این رابطه  .ج

 د می کند.تولی در اثر انحالل در آب یون هیدروکسید .د

 قدرت بازی به میزان تولید این یون بستگی دارد. .ه

 به تعادل  دنیتا رس ونشی ندیفرا شرفتیپ زانیاز م یانیب .و

 تولید می کند نیمآب یون هیدروهای آن دارای پیوند هیدروژنی و درمولکول .ز

 شود.باعث اسیدی شدن آب باران میگازی که  .ح

c.  سامانهبودن بسته 

d. کربن دی اکسید 

e. ل ثابت تعاد 

f. هیدروکسید 

g. تعادل  در لحظه 

h. ثابت یونش 

i. 3HCOOCH 

 j. آمونیاک 
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 .کنید کامل، شده داده موارد از یکی انتخاب با را زیر هایعبارت از یک هر .68

های      در واکنش .أ
گرماگیر

گرماده
 با       

افزایش

کاهش
دما، ثابت تعادل      

افزایش

کاهش
 .یابدمی     

یونش بازی ثابت  یهر چه مقدار عدد .ب
بزرگ تر

کوچک تر
 باشد، باز   

قوی تر

ضعیف تر
   در آن دیدروکسیه ونیغلظت  واست.   

شتریب   

کمتر
 است.  

 مهارتی

 دست آورید.را به ، ثابت یونش اسیدیوجود دارد استاتمول یون  003/0، اسیدمول  1به ازای وجود هر اسید  استیک محلوللیترمیلی 500در  .69

 در تعادللیتر  Vظرفی به حجم  مول یون هیدرونیم در  2/0و   A-مول  04/0با و  AHی مول ماده 01/0مقدار   .70

     HA aq H aq A aq   .واکنش فوق برابر  یونشاگر ثابت است-molL 5/0 باشد حجم ظرف چند لیتر بوده است؟ 

 است، ثابت یونش اسیدی آن را به دست آورید. ریک اسیدشکل زیر مربوط به محلول  هیدرو فلوئو  .71

 

 (مول است. 006/0لیتر و هر ذره معادل با  2حجم ظرف برابر با )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهند.ی)ب( را نشان مدیاس کی)الف( و است دیاس کیدروکلریبا ه میزیواکنش من ریز یشکل ها .72

 

 است؟  شتریسرعت کدام واکنش ب .أ

 . دیسیانجام شده را بنو یواکنش ها ییایمیمعادله ش .ب

 است؟ چرا؟  شتریدر کدام محلول ب ومیدرونیه ونیغلظت  .ج

 ثابت یونش اسیدی کدام یک بزرگتر است؟ .د

 
 
 
 
 
 

 

در ظرف در هنگام های محلول اگر تعداد کل مول قرار شود.لیترآب حل کرده تا تعادل زیر در آن بر 5را در  3NHمول جسم گازی شکل،  1/0 .73

)تغییرات حجم بسیار ناچیز است(.مول باشد، ثابت تعادل واکنش کدام است؟ 1006/0تعادل برابر 

       3 2 4NH aq H O l NH aq OH aq   

                                                                                                                                       

 )الف(                                                            )ب(

 HA مولکول   

    A-یون 

نیمیون هیدرو  
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 ها پاسخ دهید:رسشبا توجه به جدول زیر به پ .74

 زیر بیشتر است؟ چرا؟  HOBr یا   HOClدر کدام اسید  غلظت یون هیدرونیم  .أ

 دست آورید.مول بر لیتر نیترو اسید به 1/0غلظت تقریبی یون هیدرونیم را در محلول  .ب

 شود؟به طور کامل انجام می HCNیا     HClیونش کدام اسید  .ج

 .ی هر دو مرحله بنویسید. و مشخص کنیدمعادلة یونش سولفوریک اسید را در آب ط .د

 حله بیشتر است؟درونیم در کدام مریون هیغلظت  

 ترین اسید جدول را مشخص کنید.ترین و ضعیفقوی .ه

 مول اسید به 098/0، در دمای معین  HAموالر اسید ضعیف  1/0محلول یک لیتراگر در   .75

 ؟  کدام است یونش آن در این دماثابت مولکولی وجود داشته باشد، صورت  

  درصد بامول بر لیتر یک اسید ضعیف  1/0محلول  غلظت یون هیدرونیم و ثابت یونش را در .76

 دست آورید.بهدرصد  4/2یونش آن 

51ثابت یونش برابر و %8/0اگردرصد یونش یک محلول اتانوییک اسید برابر  .77 8 10/   ،باشد 

 دست آورید.غلظت یون هیدرونیم را به

78. aK اسید یبرا HA  ؟است چند موالر آن برابر 01/0محلول    ، غلظت یون هیدرونیماست 5/2×10-3 برا بر  

BOH (180(sعیف )به تقریب چندگرم از باز ض .79 .M g mol   باید به  %2(با درصد یونشmL250  با غلظت یون آب اضافه شود تا محلولی

 .دست آیدبهموالر  001/0هیدروکسید برابر   

51با  HAبرای تهیة محلولی از یک اسید ضعیف  .80 8 10/aK
  موالر  01/0محلول که غلظت یون هیدرونیم آن با غلظت یون هیدرونیم

 هیدروکلریک اسید برابر است، موالریته آن به تقریب چند برابر محلول هیدروکلریک اسید است؟

است، نسبت درجه یونش این دو اسید در محلول یک موالر آنها چند  810برابر  HBاسید ضعیف   610برابر  HAاسید ضعیف ثابت یونش  .81

 است؟

72که در هر میلی لیترآن  HAغلظت یون هیدرونیم در اسید ضعیف  .82 5 10/   510اسید وجود دارد برابر با  است، درصد یونش اسید را به

 دست آورید.

 باشد نسبت غلظت موالر اسید قوی به ضعیف به تقریب کدام است؟ 310اگر غلظت یون هیدرونیم در دو اسید زیر برابر   .83

 ثابت یونش اسید فرمول

HA 34 10 
HB 52 10 

 

 با توجه به ثابت یونش اسیدهای زیر تعیین کنید در کدام محلول زیر خصلت اسیدی بیشتری دارد؟ .84

 ثابت یونش نام اسید

44 نیترو اسید 5 10/  
41 فورمیک اسید 8 10/  

 موالر فورمیک اسید  75/0( محلول موالرنیترو اسید                                 ب 25/0   محلول الف(

   بررسی نکات مهم درس
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  تا  ایشوند  یبه طور کامل انجام م ییشوند. گویم لیواکنش دهنده )ها( به فراورده )ها( تبد باً یروند که تقریم شیپ ییتا جا هاواکنشبرخی از

  رند،یو برگشت ناپذ روند یم شیجهت پ کیسوختن تنها در  یروند.  واکنش ها یم شیمرز کامل شدن پ

 گریروند و پس از آن مقدار فراورده )ها( د یم شیپ یروند؛ بلکه تا حد ینم شیو صنعت اغلب واکنش ها به طور کامل پ شگاهیآزما عت،یدر طب 

 .دشوار است اریبس ییهاواکنش نیها در چناز فراورده یادیمقدار ز یةو ته دیرو، تول نی. از اابدیینم شیافزا

  رندیهمراه برگشت پذ یگوش یبه اوزون در استراتوسفر و شارژ باتر ژنیاکس لیمانند تبد ییایمیش یرهاییز واکنش و تغا یبرخ . 

 رندیبرگشت پذ ییایمیش یواکنش ها شتریب.

 

 های سامانة تعادلیویژگی

 اجزای واکنش حضور داشته باشند. بسته باشد یعنی با محیط پیرامون خود مبادلة جرم نداشته باشد و تمامی سامانة تعادلی باید .1

 اندازه مواد، دما ، غلظت و .... با گذشت زمان تغیییر نکند و ثابت بماند.خواص ظاهری سامانه مانند رنگ محلول، حجم ،  .2

 سرعت واکنش رفت با برگشت برابر باشد.)یعنی در سطح مولکولی فعال و پویا باشد.( .3

 انواع تعادل 

 و انحالل ــ فرازش و چگالش(  عانیو م ریحالت ماده )ذوب و انجماد ــ تبخ رییمانند تغ یکیزیف یها دهیپدتعادل های فیزیکی:  -1

 .دهندیرخ م هاماهیت واکنش دهندهدر که  ییرهاییتغتعادلهای شیمیایی:  -2

 .برسند دلتعا به تا شوندمی منجاا خاصی یهاسرعت با برگشتو  فتر یها کنشوا

 که سرعت را به صورت دشو می منجاا یرز کلی شکل با سنج سرعت منا به تگاهیسد با ها کنشوا سرعت سیربر 

 .به معنی سریع  است Fبه معنی آهسته و  Sبه معنی متوسط ،  M دهد.نسبی در جهت رفت و برگشت نمایش می 

 اندک  انیم فیضع یدهایاس زیاچن ونشی لیمحلول ها به دل نیدر آب است. در ا فیضع یدهایمحلول اس ،یتعادل یاز سامانه ها ینمونه ا

 شود. ینشده تعادل برقرار م دهیونی یو مولکول ها ونشیحاصل از  یهاونی

حالت،  نی. در استشده ا وارد حجم معینی از آب  HF(g)  مول 02/0، شرایط معین که در دیریدر نظر بگرا  دیاس کیدروفلوئوریمحلول ه نمونه یبرا 

 است، واکنش رفت با سرعت انجام خواهد شد.  ادیز HFون در شروع واکنش، غلظت شود، چ یانجام م عمل یونشتنها 

پدیده های فیزیکی و 
شیمیایی 

برگشت پذیر

سیستم باز

غیر تعادلی

سیستم بسته

تعادلی

برابر بودن سرعت واکنش رفت 
و برگشت 

برگشت ناپذیر

به طور کامل در جهت رفت انجام می شود
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صفر  هااین یونبا هم برخورد کنند؛ اما در زمان شروع واکنش، غلظت  های هیدرونیم و فلوئورید نیزیون دیواکنش برگشت انجام شود، با نکهیا یابر

 .سرعت واکنش برگشت صفر خواهد بود ن،یاست. بنابرا

لظت و غکاهش  جیبه تدر HFهای مولکولشود غلظت  یموجب م نیکه ا یابندیونش میHF یهااز مولکول یباگذشت زمان، به طور مرتب تعداد 

منجر به ها، یونغلظت  یجیتدر شیافزاو سرعت واکنش رفت  یجیکاهش تدربه منجر  ،  HF غلظت یجی. کاهش تدرابدی شیافزا جیبه تدر هایون

 .شود یم گشتسرعت واکنش بر یجیدرت شیافزا

 

تعادل برقرار شده  ةکه در سامان ندیگویحالت، م نیشود. در ایمبرابر  ت واکنش رفت با سرعت واکنش برگشترسد که سرع یفرا م یسرانجام، زمان

.است       2 3HF g H O L H O aq F aq   

 

 

 

 ردخومی بهم دلتعا...و  غلظت  ،ماد مانند فیزیکی ملاعو تغییر با ماا ، دارد ارقر دلتعادر  ستا ثابتکه شرایط  میداما تا لیدتعا کنشوا یک. 

 و به تعادل می رسند. شوند یم دهیونی یمثبت و منف یهاونیبه  ریدر آب به صورت برگشت پذمانند اسیدهای ضعیف هم  ای ضعیفبازه 

 

       3 2 4NH aq + H O l   N H aq  + O H aq 
 

هر گونه باسرعت مصرف  دیسرعت تول رایماند زیموجود در محلول ثابت م یهاگونه یبت، غلظت تعادلثا یدر دما زین یسامانه تعادل نیا یبرا

 نشدر واک شرکت کننده یهاگونه یکرد که در آن تنها غلظت تعادل فیبه نام ثابت تعادل توص یتیتوان با  کمیسامانه ها را م نیآن برابر است.ا

 هر تعادل ثابت است یثابت برا یدر دما تیکم نیشود. مقدار ا یآورده م

  دلتعادر  مّیک تمحاسبا

 شود یچه موقع، تعادل برقرار م کهنیباشد؛ اما ا دهیبه تعادل رس ریبرگشت پذ که واکنشِ توان از عبارت ثابت تعادل استفاده کرد  یم یهنگام ،

www.ShimiPedia.ir  بستگی به سرعت واکنش دارد.
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  یباضرتوجه به  با دشومی کاسته هاههندد کنشاز وا که نچهآ یعنی .دارد بطهرا هااوردهفر با هاههندد کنشوا غلظت اتتغییر تعادلدر 

 شود.می تبدیل هااوردهفر به هاآن یستوکیومترا

 به  کیها هر واکنش دهنده یبه حاصل ضرب غلظت تعادلاستوکیومتری  بیبه توان ضر کیها هرفراورده ینسبت حاصل ضرب غلظت تعادل

 .است یهمواره مقدار ثابت ،یترومیاستوک بیتوان ضر

  در واکنش تعادلی       aA g bB g cC g dD g   :مقدار ثابت برابر است
   

   

d c

c a b

D C
K

A B
  

 آید.دست میبه محلولیا هایی گازی و و فراورده دهندهواکنشتعادلی های مقدار ثابت تعادل با جایگزین کردن غلظت 

  ( یی )یکاچگال میاز تقس خالص، عیما جامد یا کیغلظت g/ml (یی )یکاماده بر جرم مول g/mol عیماجامد یا  ی. چگالدیآیآن به دست م 

 .  بدون توجه به مقدار آن ثابت خواهد بود یاماده نیرو، غلظت چن نیثابت است. از ا ینیمع یخالص در هر دما

 
d

A 1000
M

 =    غلظت گونةA 

                               ابر است با:مثالً چگالی آب بر 2

1g / ml mol 1000mld 1
H O

M 18g / mol 18 ml 1L
    

شود، از این رو در رابطة ثابت تعادل مواد جامد یا مایع نوشته شود و خود یک عدد ثابت دیگر میاین مقدار ثابت در ثابت تعادل ضرب می

 شود.نمی

 و تک فازی هستند چون همگی در آب  رسند، برگشت پذیرند و به تعادل میشوندیم دهیونی یمثبت و منف یهاونیآب به درکه و بازها  دهایاس

 شود.محلولند. ولی آب در رابطة ثابت یونش به دلیل ثابت بودن غلظت نوشته نمی

       

 
 

2 3

3 3 3

2 a

2

AH aq H O l A aq H O aq

A H O A H O A H O
K K H O K

H A H O H A H A

 

     

 

                           
     
     

 

  1
2

1
H O 1000 55 / 55 mol.L

18
   

 دهند.نشان می ریآب به صورت زدرول عمومی اسیدها با یک فرم برای سادگی نوشتن روابط،  فقط معادلة یونش 

      a

A H
AH aq A aq H aq K

H A

 

 
       
 
 

 

  ثابت تعادل اسیدها را ثابت یونش اسیدی و باaK  شود.دهند وآب به دلیل مایع بودن در رابطه ثابت یونش نوشته نمینشان می 

 

  یتوان برا یشود و م یحل م  یطور عمده به شکل مولکول در آب به  یدروژنیه یوندهایپ ـلیتــشــکـ ـلیبه دلـکه  ـاکیآمـونـبازها مثل 

4NHآن فرمول  OH شود:را در نظر گرفت و معادلة یونش آن به صورت زیر نوشته می 

 

     
4

4 4 b

4

NH OH
NH OH aq NH aq OH aq K

NH OH
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  ثابت تعادل بازها ثابت یونش بازی و  باbK  دهند.نشان می 

 و غلظت اسید یون هیدرونیمغلظت ده از با استفایونش ثابت ی محاسبه

 توان ثابت یونش اسید را از رابطة زیر به دست آورد.های تولید شده با هم برابر است، بنابراین میدر اثر یونش اسید یا باز یک ظرفیتی غلظت یون

      a

2

a a

A H
AH aq A aq H aq K

H A

Cm 0 0

Cm x x x

H H H
x H K K

Cm H Cm H

 

 

  



 

       
 
 



                       

 

و از رابطة زیر استفاده  نظر کرد.توان از مقدارآن در مقابل غلظت اسید صرفهو اگر مقدار یون هیدرونیم در مقابل غلظت محلول کوچک باشد می

 .نمود

2

a a

H H H
K H Cm K

CmCm H

  





                 

 

 و غلطت اسید  درجه یونشبا استفاده از یونش ی ثابت محاسبه

Hهیدرونیم، درجه یونش داده شود با توجه به رابطةمقدار یون  به جای و اگر Cm    
 شود.رای تعیین ثابت یونش از فرمول زیر استفاده میب

 

a
2

a a

2

2
a a

H H
K

Cm H Cm Cm Cm
K K

1Cm Cm
H Cm

Cm
1 K K Cm

1

 





        
                

        




     



 

 و غلظت اسید یونشبا استفاده از ثابت  هیدرونیمی غلظت محاسبه

کرد.را حساب های( مجهول )گونه یون هیدرونیم یا هیدروکسید (یها)، غلظتیونشاز ثابت  یریبهره گ توان بامی
2

a a

H H H
K K

Cm H Cm H

  

 

            
       

آوردن یون هیدرونیم ابتدا فرض بر کوچک بودن یون هیدرونیم در مقابل دستبرای به 

www.ShimiPedia.ir                      گردد.       ، و از فرمول زیر استفاده میشودقرار داده میغلظت محلول 
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2

a a

H
K H K .Cm

Cm




         

 معادلة درجه دو حل شود.  ،نظر کردن نباشد باید برای محاسبهقابل صرفه اگر غلظت یون هیدرونیم نسبت به غلظت محلول

Cm >  001/0.         باشد داده شدهنظر کردن باید تغییرات در محدوده برای صرفه H    

45ی برابر مول بر لیتر و ثابت یونش اسید 01/0برابر با  HFکه غلظت اسید در محلول هیدروفلوئوریک  :مثال /9 10  به است، غلظت یون هیدرونیم

 چند مول بر لیتر خواهد بود؟تقریب 

پاسخ:

      a

24 4 3

H F
HF aq F aq H aq K

HF

H F

H H
5 /9 10 H 5 /9 10 0/01 H 2 / 4 10

HF

 

 

 

 

    

       
 
 

      

                      
 

  

 ش )بدون داشتن غلظت اسید(رجه یونیونش و دبا استفاده از ثابت  هیدرونیمی غلظت محاسبه

 .کنیمربوط به ثابت یونش و درجه یونش خواسته شود از فرمول زیر استفاده میهای مدادهاگر غلظت یون هیدرونیم  با استفاده از 

1
1

1a

a

HH
or K

K



 

      
  


 

 ی حجم ظرف واکنش:محاسبه

 توان حجم محلول را به دست آورد.های شرکت کننده در تعادل، میبا استفاده از ثابت تعادل و مقدار گونه

  اسید  رابطة ثابت تعادل را برای واکنش عمومی       2 3HA aq H O l H O aq A aq   :به صورت زیر نوشت 

 
2

a

molHH A 1
K

molH A VH A

         
 
 

 

/51مول یون هیدروکسید وجود دارد، اگر ثابت یونش بازی برابر با  300/0مول آمونیاک،  1هر در محلول آمونیاک به ازای وجود   :  مثال 8 10  

 است؟ باشد، حجم محلول چند میلی لیتر

پاسخ:

       
 

2

4 1 5
3 2 b

33

4

2
5

mol OHNH OH
NH aq H O l aq OH aq K V 1/ 8 10

mol NHNH

mol OH mol NH

0/003 1
1/ 8 10 V 0/ 5L

1 V

 

  

 



   
         

 
 



     

 

 یونشنکات مربوط به ثابت 

  هر واکنش در دمای ثابت، مقداری ثابت استیونش ثابت. 

  بستگی ندارد.ها دهندهبه مقدار اولیه واکنش یونشثابت 
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 است یونش شرفتیپ زانیم یبرا یاریمعیونش ثابت  یمقدار عدد. 

 است شتریها ب، غلظت کدام شرکت کنندهمحلولاست که در  نینشان دهنده اا همحلولدر همه یونش ثابت  یمقدار عدد. 

  ها بیشتر است یونبه  هامولکولبزرگتر باشد، تمایل تبدیل  یونشهر چه ثابت 

   است. و در واکنش   کای یدارا یونشثابت       2 3HA aq H O l H O aq A aq    است بابرابر:  

 
mol

L

 
 
  

 ت یونش=یکا ثاب

  شود یعنی به توان منفی یک می رسد.نیز برعکس مییونش ة ثابت رابط ،یک واکنش تعادلی را به طور معکوس بنویسیمچنانچه 

       3 2 a

a 3

H A1
H O aq A aq HA aq H O l K

K A H O

  

 

 
    

      

 

 

 براساس ثابت یونشاسیدهای قوی و ضعیف 

 

 یقو یدهایاس

  ابند،ییم نشویبه طور کامل  باً یدر آب تقر هستند که بر اثر حل شدن ییدهایاس  

  ومیدرونیه یها ونیبه طور کامل به  باًیهنگام حل شدن در آب تقر دیکلر دروژنیدهد، گاز هیتجربه نشان م 

 . و ثابت یونش اسیدی بزرگی دارد.شود یم دهیونی دیو کلر

       H Cl aq H O l Cl aq H O aq   2 3 

  فیضع یدهایاس

  نشده، در  دهیونی یهـاآنها بـا مولکول ونشِیحاصل از  یهاونیهمواره اندک  شوند ویم دهیونی یدر آب به طور جزئاسیدهای ضعیف

 و ثابت یونش اسیدی کوچکی دارند.اند. تعادل

  دهد، در ثابت . و نشان میدهاستیاز قدرت اس یاریمع دهایاس ونشیثابت 

 بیشتر است. ومیدرونیه ونیغلظت  کسانی طیدر شرا یونش بیشتر،

  هرچهaK تر استقوی بزرگتر اسید. 

a

a

K H O

K H O





    

    

3

3

 

 داشته یاگر دو محلول باز جهیتر است. در نتیتر باشد، باز قوبزرگ  ،یباز ونشیثابت  یهر چه مقدار عدد 

 دیدروکسیه ونیکه غلظت  یکه دما و غلظت باز حل شده در آب در هردو برابر باشد، محلول میباش 

 ر است.تیقو آنباشد، باز  شتریدر آن ب 

 

 یونشعوامل مؤثر بر ثابت 

b

b

K OH

K OH
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 کوچکی دارند. یونش ها ثابتبزرگ، و برخی واکنش یونشثابت  اسیدها: برخی اسید یا باز نوع  (1

 . یابد و درجه یونش برابر یک استیونش می به طور کامل اسیدبزرگ باشد، آن  اریبس اسیدی یونش ثابت یاگر مقدار عدد

 .ناچیز استدر شرایط داده شده یونش دهد که بسیار کوچک، نشان می یونشو ثابت 

 ، دما است. دهد تغییررا یونش ثابت تواند، تنها عاملی که می: دما (2

 خالصه تشخیص قدرت اسیدی 

 برای تشخیص قدرت اسیدی چندین روش وجود دارد، مهمترین روش واکنش پذیری 

 اسیدها است.

 کنند. یآزاد م دروژنیه دهند و گازیواکنش م دهایاغلب فلزها با محلول اس (1

 یموجود در محلول بستگ ومیدرونیه یهاونیواکنش ها به غلظت  نیسرعت ا

 خواهد شتریب زیباشد، سرعت واکنش ن شتریب ومیدرونیه ونیدارد. هرچه غلظت  

 و قدرت اسیدی به میزان تولید یون هیدرونیم در آب بستگی دارد. بود 

 غلظت یون هیدرونیم بیشتر است. واسید باشد، اسیدی قویتر باشد  پس درجه یونش هر چه شدت واکنش پذیری فلز بیشتر  

 تری است.قوی در واکنش نوار فلز منیزیم واکنش پذیری اسید الف بیشتر است. پس اسید

 آورده شده است.های مرجع ثابت یونش اسیدی که در دما و غلظت یکسان در کتاب (2

 
 تفاوت خاصیت اسیدی با قدرت اسیدی

 غلظتشود منظور میزانخاصیت اسیدی یک محلول با قدرت اسیدی آن فرق دارد وقتی از خاصیت اسیدی صحبت می +O3H    محلول

 است.

 هر چه خاصیت اسیدی بیشتر باشد غلظت  +O3H    نظر دارد ی مستقیم با غلظت اسید موردبیشتر است پس خاصیت اسیدی رابطه. 

 باشد. aK=  0006/0 یونش ثابتموالر و  4  با غلظت  HF موالر و 049/0 با غلظت  HCl  برابرند اگر ClH و HFخاصیت اسیدی محلول  مثالً 
                                                                                                             

 .است  HF زا اسیدی قدرت از بیشتر  HCl یدیولی این ربطی به قدرت اسیدی ندارد چون می دانیم قدرت اس

 مالک و معیار اصلی مقایسه قدرت اسیدی ثابت یونش اسیدی است یعنی هر چه  aK   بیشتر قدرت اسیدی بیشتر است و

 به دما بستگی دارد.فقط   aK  نظر ربطی ندارد چون به غلظت اسید مورد    O3H+   برخالف غلظت  aK    ضمناً

 )الف(                                     )ب(
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 نظر است هر چه غلظت اسید بیشتر باشد غلظت بع غلظت اسید موردخاصیت اسیدی تا  +H شود.می بیشتر اسیدی خاصیت و است بیشتر 

 قدرت اسیدی تابع غلظت اسید نیست و فقط از روی ثابت یونش Ka  تعیین می شود و هر چه Ka  ست.بیشتر باشد قدرت آن بیشتر ا 

 اسیدی: خاصیت در عوامل موثر

 قدرت اسید-2             دغلظت موالر اسی-1

 قسمت پنجم

 خوانید.میمطالب زیر را  ، شود میکتاب درسی را شامل  29تا  23 هایهکه از صفح مپنجقسمت 

 pH نبود یدیاس زانیم نییتع یبرا یاسیمق 

 14با  ییبازها محلول ها > pH   >  7 

 جای خالی

 .(هستند اضافی موارد از برخی) کنید کامل رزی موارد از استفاده با را شده دادههای عبارت از هریک   .85

 

 

 شوند.یم دهیونی یمثبت ومنف یها ونیبه  .............. آب به طور .أ

 .......... .رنگ در کاغذ مشاهده  رییغت م،یرا به آب مقطر )خالص( آغشته کن تموسیهر گاه کاغذ ل .ب

  .استفاده کرد از کمیت ...............توان  یم  ومیدرونیه ونیکم  اریکم و بس یغلظت ها انیاز ب زیپره یبرا .ج

 در آب جوش تغییر رنگ ........... چون نسبت غلظت یون هیدرونیم به یون هیدروکسید  ............. است. PHکاغذ  .د

  ستدرست یا نادر

 .را بنویسیدنادرست  هایهرا مشخص کنید. و علت نادرستی یا شکل صحیح جمل هازیر را مطالعه کرده و درست یا نادرست بودن آن هایهجمل .86

 .وجود دارد دیدروکسیو ه ومیدرونیه یها ونیاز زیادی  اریدر آب خالص به مقدار بس .أ

 یابد.می با افزایش یون هیدرونیم در آب، ثابت یونش آب نیز افزایش .ب

  .تر استبیش طیمح pHباشد،  شتریب ومیدرونیه ونیهر چه غلظت   .ج

 در محلول اسیدی یون هیدروکسید وجود ندارد. .د

 ، عددی مثبت است.لظت آن ها از یک موالر بیشتر استمحلول های اسیدی که غ pH .ه

/محلول pH .و mol.L10  نزدیک است. 11 /6پتاسیم هیدروکسید به 004

 شود.قرمز می محلول، رنگ به محلول آب صابون لیتموس با افزودن  .ز

 یابد.افزایش یابد، خصلت اسیدی بودن آن ده برابر کاهش می 5/6به  5/5یک نمونه خاک از pHاگر  .ح

 دهد.افزودن مقداری پتاس به آب حاصلضرب یونی آب را کاهش می .ط

 برابر یک و دو دارند،حتماً غلظت یکی از اسیدها نصف دیگری است. pHو  = 1ی که  دو اسید یک ظرفیت .ي

 کنید انتخاب

 .کنید کامل، شده داده موارد از یکی انتخاب با را زیر هایعبارت از یک هر .87

 ندارد -برابر یک  -  pH–  - خودیغیرخودبه –شود ینم - یخودخود به  – دارد - شودمی -کمتر از یک 
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𝟏𝟎𝒏   با   .أ

𝒏
𝒑𝑯برابر رقیق کردن محلول یک اسید قوی      

یونش
𝒏  آن       

دو
 واحد      

افزایش

کاهش
 یابد.می   

با دو برابر کردن غلظت یک اسید  .ب
قوی

ضعیف
𝒑𝑯در دمای معین    

ثابت یونش
  3/0کند و مقدار آن به اندازه تغییر می  

افزایش

کاهش
 یابد.می   

 

 برقراری ارتباط

 پیدا کرده و حرف مربوط را داخل کادر مورد نظر این ارتباط را  ، در ارتباط است Bبا یک مورد از ستون  Aستون  هایهر یک از عبارت .88

 اضافی  هستند.(   Bسید) برخی از موارد ستون بنوی

 مهارتی

 

ن را به آ  PH ،اسید به صورت مولکولی وجود داشته باشد بر لیتر مول 0998/0، در دمای معین  HAر اسید ضعیف مول بر لیت 1/0در محلول  اگر .89

   .دست آورید

 علت را بیان کنید. است؟و کدام یک نادرست د برابر باشد، کدام جمله درست اگر غلظت محلول دو اسیبا توجه به جدول زیر،   .90

 در هر دو محلول برابر است. [ H+] .أ

 کمتر است. HA[ در محلول اسیدی  H+] .ب

 است. HBبیشتر از از  HAخاصیت اسیدی  .ج

 غلظت یون هیدروکسید، بیشتر است. HBدر محلول  .د

 است. HBیون هیدرونیم در اسید   بیشتر از  B-غلظت یون   .ه

OH3در کدام یک از محلول های زیر غلظت  .91
 تر است ؟ شبی 

OH]با   HCl( محلولی از 1 ]  1210                      

H]با   HF( محلولی از 2  ]  610                                                       

H]با   BrH( محلولی از 3  ]  510                          

 Bستون  Aستون 

 کندعالوه برتشکیل پیوند هیدروژنی با آب اندکی یون هیدروکسید تولید می  .أ

 ترین قسمت بدن انسان بازی .ب

 بودن محلول ها  یباز ای یدیاس صیتشخ یبرا یاریمع .ج

 .ندارد یباز ای یدیسا تیخاص .د

 رنگ کاغذ لیتموس در محیط اسیدی .ه

 برای نشان دادن قدرت اسیدی کمیتی .و

 

a. دیاس فلوئوریکدرویه  

b. صابون 

c. هاروده 

d. pH 

e. آمونیاک 

f.  تغییر رنگ کاغذpH 

g. قرمز رنگ 

h. آب 
 

 
i. بزاق دهان 

j. آبی رنگ 

 aK اسید

HA /  51 8 10  

HB /  87 2 10  
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OH]با   CNH(  محلولی از 4  ]  910    

92. pH  و  2محلولی برابر pH  می باشد غلظت   6محلول دیگر برابر+H چند برابر دومی است؟ در اولی 

 کمتری دارد؟  pHبا توجه به نمودار زیر کدام محلول  .93

 

 

 

 

 

 

 است؟   HClموالر  001/0در محلول ، چند برابر غلظت آن جه (در 25)در دمای در آب خالص   OHغلظت  .94

2 چقدراست؟  HOBrموالر   20/0درمحلول  −𝑶𝑯غلظت تقریبی یون   .95 8
aK 10   

 g.mol     40 = NaOH-1  ، چند میلی گرم از این ماده وجود دارد ؟Hp = 9محلول سدیم هیدروکسید با   ml 5در  .96

97. pH   دست آورید.های داده شده را بهاز محلولهر یک 

 KOHموالر   2/0محلول   .أ

 موالر باریم هیدروکسید 005/0محلول  .ب

  aK   =5/2×10-5با    HAموالر  02/0محلول   .ج

  bK   =2×10-3با    BOHموالر    001/0 محلول  .د

.............    pHیکسان ، موالریته برابر داشته باشند ، اگر یک نمونه محلول اتانوییک اسید و یک نمونه محلول هیدروکلریک اسید در دمای - .98

 است . زیرا ، ................... 

])[( -تر ( محلول اولی بزرگ1  aqH  تر استدر آن کم.  

 هر دو محلول موالریته برابر دارند.  -( دو محلول یکسان است 2 

])[( -تر ( محلول دومی بزرگ3  aqH  تر استدر آن بیش. 

 کند.مولکول هردو یک پروتون آزاد می -( دو محلول یکسان است 4  

 خواهد شد؟pH=   1میلی لیتر آب   100اثر حل شدن چند مول از یک اسید یک ظرفیتی با ثابت یونش برابر یک در  بر .99

باشد غلظت  %4/1با درصد یونش برابر  HBمحلولی از اسید ضعیف  pHبرابر با    %7بر با درصد یونش برا HAمحلولی از اسید ضعیف  pHاگر  .100

 مولی اسیدها را نسبت به هم مقایسه کنید.

 های داده شده با هم مقایسه کنید.ها را در هر یک از ویژگییکسان است، آن  pH زیردر دو اسید  .101

 قدرت اسیدی .أ

 یون هیدروکسیدغلظت  .ب

 میزان رسانایی .ج

HA 

1mol.l- 

HB 

0/01mol.l- 
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 اسیدیخاصیت  .د

  pHمول در لیتر باشد،  005/0با غلظت  برابر غلظت یون هیدرونیم در محلول باریم هیدروکسید  x  ،100غلظت یون هیدروکسید در محلولاگر  .102

 را به دست آورید. x  محلول

 شود؟ 2محلول برابر  با pHمیلی لیتر آب دمیده شود تا  100در  HClچند لیتر گاز  STPدر شرلیط  .103

  NaOH=  40چند گرم بوده است؟  Aگرم سود سوزآور وجود دارد، با توجه به نمودار زیر مقدار  Aلیتر از محلولی میلی  5در  .104

 

 زیر غلظت یون هیدرونیم بیشتر است؟ساخته شده  کدام محلولمیلی لیتر،  200در  .105

     میلی گرم کلسیم هیدروکسید 74 با  الف(  1

2
74Ca OH g.mol             

   bK=  8/1× 10-5لیتر گاز آمونیاک با  24/2ب( با        

 

 غلظت مولی اسید چند مول بر لیتر است؟ است، 2و  01/0به ترتیب برابر    pHثابت یونش اسیدی و   HAدر  اسید  .106

حد تغییرکرده است. حجم وا 2آن  pHرسانده و  میلی لیتر 250به  حجم آن را HAقوی  اسید به محلولی از با اضافه کردن مقداری آب مقطر .107

 آب اضافه شده چقدراست؟   

 کدام است؟ Xموالر باشد .  𝟏𝟎−𝟏𝟎برابر     −𝑶𝑯وغلظت یون   درصد10برابر درصد یونش    HAموالر از اسید  𝒙−𝟏𝟎اگردرمحلول       .108

 

 شود؟ 2/1نهایی  pH اضافه کنیم تا  pH= 2با    HBr، چند میلی لیترمحلول  pH = 1با    HClمیلی لیترمحلول  30ه ب   .109

 

 بررسی نکات مهم درس

 هاونی یکم اریبس ریآب، مقاد ةنمون نیتردر خالص یحت ( یaq)-OH    (وaq)+O3H  که به خاطر سادگی نوشتار به صورت یون( H     نوشته

.آب هستند یهامولکول ونشیوجود دارد که حاصل شود(می     2H O l H aq OH aq  

 کند که آب یم انیساده ب شیآزما نی. امیکنیدر کاغذ مشاهده نم یرنگ رییتغ م،یرا به آب مقطر )خالص( آغشته کن تموسیهر گاه کاغذ ل

 نثی است.یعنی در آب خالص همواره غلظت یون هیدرونیم و یون هیدروکسید با هم برابر و محیط خ .دندار یباز ای یدیاس تیخالص خاص

   H aq HO aq    
   

 

  ثابت تعادل در عمل خودش یونش آبWK .نام دارد و مقدار آن به دما بستگی دارد 

      25 14 2 2
2 10C

W WH O l H aq OH aq K H OH K mol .l           
    

   هاییوندر غلظت  یرییهرگونه تغ (aq)-OH    (وaq)+H بر مقدار  یریأثتWK  گریندارد. به عبارت د  WK دو  نیااست که غلظت  یابتمقدار ث

               کند.  یرا به هم مرتبط م ونی
1410

WH K
OH





      

 

  

   دست آورد.فوق به ةرا از رابط گرید ونیتوان غلظت یم ون،یدو  نیاز ا یکیبه شرط داشتن غلظتِ  نیمع یدماو در   یمحلول آبدر 

  در دمای ثابت هر چه غلظت یون (aq)+H ابد، غلظت یون در یک محلول آبی افزایش ی (aq)-OH  .باید کاهش پیدا کند 
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  در آب خالص   H O aq HO aq mol.L       
   

7 1
3 10 

 
  با اضافه شدن اسید به آب خالص، غلظت یون هیدرونیم افزایش و غلظت یون هیدروکسید با توجه به رابطةWK یابد و در مورد کاهش می

 اضافه شدن باز برعکس خواهد شد.

 pH اسمقیو   دروژنهی ونی غلظت

  معموالً اعداد اعشاری و خاصیت اسیدی یک محلول غلظت یون هیدرونیم 

 کیبا   یدیاس زانیم اریمعتر برای خواندن و مقایسه ساده هستندو کوچکی  

  نام دارد. pHار رفته کهمعیار ب کنند.می انیعدد ساده ب 

pH log H      

 آب خالص pHگیرد، را در بر می 14ز صفر تا ای ادمای اتاق گسترهدر   pHمقیاس 

 های بازی و در محلول 7حیط اسیدی کمتر از مو در  7های خنثی برابر و محلول

 است. 7بیشتر از 

 pHروابط مربوط به مسائل 

pH                      10<          0وقتی       در محیط اسیدی
pH

pH log H H            

               pH>          0تی     وقدر محیط بازی  

                                                     
 14 1410

14 10
pH

OH pH l og OH OH
H


  




           
       

 

 زانیم pH زانیانواع مواد به م یزمان ماندگار رایکنترل شود. ز دیآنها با دیتول ندیها و داروها در فراها، پاک کننده ندهیشو ،ییمواد غذا  

 .دارد یبستگ طیمح بودن یدیاس

 که در یدر حال یاست به رنگ آب  =PH 5و تقریباً  اسیدی  که یگل در خاک نیدارد. ا یبودن خاک بستگ یدیاس زانیبه م یسیرنگ گل ادر
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 شود. یاست به رنگ سرخ شکوفا م=PH  9 تقریباً  که یخاک 

 محلول  کی pHمحاسبة 

 . میکن نییرا تع ومیدرونیه ونیغلظت  میبتوان دیمحلول باابتدا در یک 

 یتعادل یمواد گوناگون به توجه به واکنش ها یبرا زیرا ن ومیدرونیه ونیغلظت 

 .توان حساب کردیها مشرکت کننده نیب یآنها و روابط کم 

 

 در اسیدهای قوی pHمحاسبة 

 شودیم دهیونی آنیونو  ومیدرونیه یهاونیبه طور کامل به  یقو دیاس کی ،     H Cl aq Cl aq H aq   

  برابر غلظت اسید است.         ومیدرونیه یهاونیغلظت   H aq HCl aq   
   

 

                    

 در اسیدهای ضعیف pHمحاسبة        

 رسد.یابد، و به تعادل مییک اسید ضعیف به طور جزئی یونش می 

      a

2

a a

A H
AH aq A aq H aq K

H A

Cm 0 0

Cm x x x

H H H
x H K K

Cm H Cm H

pH l og H

 

 

  



 



       
 
 



                       

    

 

  یونش اسید داده شده است.اسید ضعیف که غلظت و درجه 

H Cm pH l og H           

 رقیق کردن اسیدها

 شود:اگر یک محلول با غلظت مولی معین توسط آب رقیق شود، غلظت مولی آن کمتر و مطابق فرمول زیر محاسبه می 

1 1 2 2 2 1wcmv cm v v v v   

 در اسیدها با رقیق کردن محلول ،pH یابد و اگر محلولی افزایش میn 10   ،برابر رقیق شودpH  n یابد.واحد افزایش می 

1 1 2 2 l og
1 1 2 2 1 1 2 2

2 1

2
2 1

1

l og l og

l og

w

cmv cm v
H v H v H v H v

v v v

V
pH pH

V

   


                    

  

یبازی                 خنثی               اسید  
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 اضافه کردن دو اسید یا باز به یکدیگر

 به هم اضافه شود، موالریته محلول جدید از فرمول زیر استفاده )هر دو اسید یا باز( های متفاوت از یک نوع حل شونده اگر دو محلول با حجم

 شود:می

1 2 1 1 2 2

1 2 1 2

mol mol cmv cm v
cm

v v v v

 
 

 
 غلظت یون هیدرونیم یا هیدروکسید

 قسمت ششم

 خوانید.لب زیر را میمط کتاب درسی را شامل می شود،   36تا  30های که از صفحه ششمقسمت  

 کنند؟ یخورنده چگونه عمل م یهاندهیشو 

 جای خالی

 .(هستند اضافی موارد از برخی) کنید کامل زیر موارد از استفاده با را شده دادههای عبارت از هریک   .110

 

 

 

 

 اورده واکنش یک  ........... است.شود، که فرها از .................. استفاده میدر لوله تشکیل شده با اسیدهای چرببرای از بین بردن رسوب  .أ

شدن  زیکنند و سبب تمیم لیتبد ...............به مواد  ایدر آب  ............... رسوب داده شده را به مواد یهاخورنده لکه یهاندهیشو یبه طور کل .ب

 شوند.یم یریگجرم با طیمح

 شود.معده ................ می اسید   PHآسپیرین یک .................. است و با خوردن آن  .ج

 ترشح کنند.  ................معده،   وارهیموجود در د یشود که غده ها یخوردن غذا سبب م .د

  درست یا نادرست

 .را بنویسید نادرست هایهرا مشخص کنید. و علت نادرستی یا شکل صحیح جمل هازیر را مطالعه کرده و درست یا نادرست بودن آن هایهجمل .111

 به رنگ آبی است.  یدیخاک اسدر  یسیگ گل ادررن .ك

 قابل توجیه است. آرنیوسواکنش خنثی شده اسید و باز با استفاده از نظریه  .ل

 شود.  یمعده م دیکاهش اسمصرف آسپرین سبب  .م

 .شود یل مپاک کننده است که در آب ح یخود نوعهایی که رسوب آنها خاصیت بازی دارد، ی ناشی از باز کردن مسیر لولهفراورده .ن

 است. molL  03/0-1هیدرونیم در حدود  ونیشود که غلظت  یم دیمعده تول رهیش تریلمیلی دو تا سه  نیدر بدن انسان بالغ روزانه ب .س

 روند.  یبه شمار م فیضع تیالکترولاسیدها با ثابت یونش کوچک،  .ع

 مانند.و باز محلول باقی میخنثی شدن نام دارد و همیشه آنیون یا کاتیون اسید  و باز دیاس انیواکنش م .ف

 کربن دی اکسید است.فراورده گازی واکنش هیدروکلریک اسید و جوش شیرین  .ص

 ی حل شونده در محلول یک موالر فورمیک اسید، یون هیدرونیم است.بیشترین ذره .ق

 – یگاز – محلول –هیدروکلریک اسید  -سدیم هیدروکسید  -رسوب شده -نمک نامحلول  – بیشتر -اسید  – شودمی

 پاک کننده  –کمتر  –باز 
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 برقراری ارتباط

 ورد نظر پیدا کرده و حرف مربوط را داخل کادر م این ارتباط را ، در ارتباط است Bبا یک مورد از ستون  Aستون  هایهر یک از عبارت .112

 اضافی  هستند.(   Bسید) برخی از موارد ستون بنوی

 مهارتی

 های زیر پاسخ دهید.به پرسش .113

 ؟است یضرور یمنینکات ا تیبه عنوان لوله بازکن، رعا دیدروکسیه میسد ظیهنگام استفاده از محلول غلچرا  .أ

چرب  یها دیاز اس یبا مخلوطکه  یالوله ریمس به  دیدروکسیه میسد ظیمحلول غلاضافه کردن  یواکنش ها ناشی ازفراورده چرا  .ب

  ؟پاک کننده است یمسدود شده است خود نوع

 ؟ شودیمعده م یهایماریب دیسبب تشد یدیاس یمصرف غذاها و داروهاچرا  .ج

 کدام واکنش زیر از نوع اسید و باز نیست؟ .114

        

        

        

          

HCOOH aq NaOH aq HCOONa aq H O l

NaH s H O l NaOH aq H g

H O l H O l H O aq OH aq

KHCO aq HBr aq KBr aq H O l CO g

 



 

 

 

  

2

2 2

2 2 3

3 2 2

1

2

3

4

 

این محلول چند مول  میلی لیتر  100 باشد، برای خنثی کردن 1010در یک محلول باز قوی اگر نسبت غلظت موالر هیدروکسید به یون هیدرونیم  .115

HCl الزم است؟ 

محلول کلسیم میلی لیتر  200گرم بر میلی لیتر برای خنثی کردن  2/1و چگالی  %63چند میلی لیتر محلول نیتریک اسید با درصد جرمی برابر  .116

 ( 3HNO=  63الزم است؟     )  12H =pهیدروکسید با 

117. pH310موالر یک اسید ضعیف ) 1/0لول محaK
 مول نمک سدیم جامد آن به  01/0( به تقریب کدام است؟ و اگرml 100  از این محلول

 شود؟آن چند میpHاضافه شود،

 Bستون  Aستون 

 آسپیرین .k شود.  یمعده م دیدارو سبب کاهش اس نیا  .أ

 .چرب مسدود شده است یهادیاز اس یبا مخلوط آنریکه مسایلوله بازکردن باعث   .ب

 .اردد یبستگآن  به یسیرنگ گل ادر .ج

 افزایند. یها مندهیها، به شو یچربکنندگی قدرت پاک شیافزا یبراخاصیت بازی دارد و  .د

 فرمول مولکولی آسپیرین .ه

l. دیاس کیدروکلریه  

m. آبی 

n. سود 

o. قرمز 

p. 9 شود.، استفاده میکه خاصیت بازی دارندها لوله رسوبباز کردن  یبرا .و 8 4C H O  
  

 
q. شیرمنیزی 

r. 9 6 4C H O 

s. جوش شیرین 

 t. خاکبودن  یدیاس زانیم 

u. دما 
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.1با چگالی  HAاز محلول اسید قوی   mL 1در صورتی که  .118 mLg  5/2  تاmL 100  رقیق و به آن  mg 061  ،سدیم هیدروکسید افزوده شود

..1حاصل می شود. درصد جرمی محلول اسید اولیه کدام است؟)  pH= 2محلولی با  molg 150 =HAM  ،40 =NaOHM ) 

119. pH  156موالر، با افزودن چند گرم پتاسیم هیدروکسید) 01/0دو لیتر محلول هیدروکلریک اسید . .M g mol   به تقریب دو برابر می )

 شود؟

 محلول کدام است؟pHاضافه شود  HClموالر 1/0محلول  ml 100گرم سدیم هیدروکسید جامد به  8/0اگر  .120

به طور کامل موالر  0 /05آمونیاک  mlاز آن با چند   ml 25، باشد 7/2آن برابرpHو %2اگردرصد یونش یک محلول اتانوییک اسید برابر   .121

 bK=aK شود؟خنثی می

122. pH موالر، با افزودن چند گرم پتاسیم هیدروکسید) 01/0دو لیتر محلول هیدروکلریک اسیدM g.mol.  شود؟می 7( برابر  156

گرم آسپرین  به  0/09با    pH=11شود، تعیین کنید چند میلی لیتر محلول سود با میزیر خنثی  سود سوزآور مطابق معادلة واکنشآسپرین با  .123

 ( H=  1و    C=  12و   O=  16)   شود؟طور کامل خنثی می

O

O
HO

O

+ 2NaOH

O

+

NaO

ONa O

+ H2O

OH

 

 بررسی نکات مهم درس

 واکنش خنثی شدن 

 های هیدروکسید یونش یافته در محیط بازی یونهای هیدرونیم یونش یافته در محلول اسیدی با هرگاه در یک واکنش اسید و باز مقدار یون

شود.         برابر باشد، واکنش اسید و باز، واکنش خنثی شدن نامیده می   mol H O aq mol HO aq 3  

      

                           

 

 

 

 

با  کلرید یهاونیدهد و یرخ م ییایمیش یواکنش د،یاس کیدروکلریبا افزودن ه میداشته باش سدیم هیدروکسیدبشر محلول  کیاگر در  نیبنابرا

 شوند. یم لیتبد نمکشوند و به  یم بیترک ی سدیمها ونی

 باز اسید

 نمک  +      آب
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 چرب با آن  دیاس ،در لوله دیدروکسیه میمحلول سد ختنیربا لوله  نیباز کردن ا ی. براباشد چرب مسدود کرده دیلوله را اس کی ریمس اگر

 .کندو مسیر لوله را باز می شودمی در آب حل ، ضمن تشکیل نمکواکنش داده

RCOOH)s( + NaOH)aq( → RCOONa)aq( + H2O)l(  

 

 

 

 را در آب  یاضاف یها یها و چرب یفینوع پاک کننده است و کث کیشود، خودش  یکه در آب حل م نیفراورده ضمن ا 

 کند. یحل م

 را به مواد محلول در آب رسوب داده شده  یهاها و لکهیفیخورنده کث یهاندهیشو یبه طور کل 

 شوند.یم یریگجرم ای طیشدن مح زیکنند و سبب تمیم لیتبد یبه مواد گاز ای

 

 

 ها از لوله نیکردن اباز یدهد. برایچسبد و رسوب میشود و به جداره آنها میم لیآب تشک یهااست که در لوله یاکربنات ماده میکلس

کنند. یاستفاده م دیاس کیدروکلریه         C aCO s H Cl aq C a Cl aq CO g H O l   3 2 2 2  

 معده شیره

  موجود در غذا و فعال کردن  ینیرا به منظور کشتن جاندران ذره ب دیاس کیدروکلریبه آن، ه ییمعده با ورود مواد غذا وارهید یها اختهی

 کند. یترشح م ییمواد غذا یهامولکول هیتجز یها برا میآنز

 1هیدرونیم در حدود  ونیکه غلظت شود  یم دیمعده تول رهیش رتیدو تا سه ل نیدر بدن انسان بالغ روزانه ب-molL  03/0 .است 

   را در خود حل کند یتواند فلز رویم یو حت یدیاس اریبس طیمح کیدرون معده. 

  سازنده  یهاسلول یجذب سبب نابود نیکند. ا یرا دوباره جذب م ومیدرونیه یها ونیاز  یمقدار کم یعیمعده به طور طب یداخل وارهید

 شود.  یمعده م وارهید

  شودیمعده م یزینرخو یو سبب درد، گاه افتهی شیجذب شده افزا یهاونیاز اندازه باشد، شمار  شیب لیمعده به هر دل دیاگر مقدار اس. 

 شودیآن م یزیسوزش معده و خونر دیسبب تشد که مانند آسپرین .شودیمعده م یهایماریب دیسبب تشد یدیاس یمصرف غذاها و داروها. 

 کاهش دهند. عیو سر یادیتوانند درد معده را تا حدود زیمبه نام شیرمنیزی  داروییموجود در  ییایمیش یهامولکول 

 شیرمنیزی

  است دیدروکسیه میزیکه شامل منضداسیدها  نیتر جیاز را یکیشیرمنیزی. 

    واکنش شیرمنیزی با اسید معده به صورت         2 2
2

2 2M g O H aq H C l aq M gC l aq H O l    

 آسپرین

  مصرف آن موجب کاهشPH دهد.و غلظت اسید معده را افزایش می شود یمعده م رهیش 

  9فرمول مولکولی آسپرین 8 4C H O  .و ساختار آن به صورت زیر است 

 .دارای عامل استری و اسیدی است 

  جفت الکترون ناپیوندی دارد. 8و  26تعداد پیوند کوواالنسی برابر 

O

O
HO

O
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 اسیدضد

 کنند.شوند و محلول را خنثی میضداسید ترکیباتی هستند که با یون هیدروژن اسید وارد واکنش می 

  یکی از ضداسیدها جوش شیرین با فرمول
3NaHCO کند.در اثر واکنش با هیدروکلریک اسید گاز کربن دی اکسید تولید می

         3 2 2NaHCO s H Cl aq Na Cl aq CO g H O l    

 سدیم جوش شیرین جانشین هیدروژن اسید چرب شده و آن ندیافزایم نیریها جوش شندهیها، به شویقدرت پاک کردن چرب شیافزا یبرا .

 کند.کننده تبدیل میرا به پاک

 واکنش اسیدها با بازهامسائل 

اضافه شدن اسید و باز به هنگام خنثی شدن :   (1   mol H O aq molHO aq cm n v cm n v   3 1 1 1 2 2 2    

n  هیدروکسید است.   تعداد پروتون یا 

موالریته محلول جدید از فرمول زیر و محلول به طور کامل خنثی نشود،  های متفاوت به هم اضافه شوداگر دو محلول اسید و باز با حجم  (2

 شود:استفاده می

OHH
mol mol mol  

 

 محلول جدید 

1 2 1 1 2 2

1 2 1 2

 
 

 

mol mol cmv cm v
cm

v v v v
 اسید یا باز اضافی
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