
 مهندس احمد علی نژاد

  
همة بچه هاى پرتـالش سال دوازدهم  

و دبيـران محترم شيمى  

دانش آموزان و دبيران عزيز!
با توجه به تغييرات اخير در قانون پذيرش دانشگاه ها و اهميت مضاعف در امتحانات نهايی و اثر قطعی در نتيجۀ پذيرش دانشگاه ها، 
وجود منبعی استاندارد، اهميت دوچندان پيدا كرده است. در اين كتاب برای اولين بار عالوه بر سؤاالت امتحانات نهايی، امتحانات 
خارج كشور نيز گردآوری و بررسی گرديده است. هم چنين برای كاركرد بهتر كتاب، هر فصل به تعدادی قسمت تقسيم شده است 

تا هر هفته هم زمان با پيشروی كالس، منبعی برای سؤاالت امتحانی استاندارد وجود داشته باشد. 
در ابتدای هر فصل در يک تحليل آماری فوق العاده، اهميت هر فصل و سهم هر قسمت در فصل با دقتی مثا ل زدنی آورده شده است 
تا اهميت هر قسمت و وقتی كه بايد صرف شود مشخص باشد. البته اين امر به اين معنی نيست كه در ساير قسمت ها به اندازۀ 
كافی سؤال يا درس نامه آورده نشده باشد؛ بلكه صرفاً به منزلۀ تأكيد بر اهميت برخی قسمت هاست. توصيه می شود كه با توجه به 

ريزتقسيم بندی انجام شده، بايستی مانع از انباشته شدن مطلب برای آخر سال شد. 

ويژگی های کتاب در يک نگاه:
 ارائۀ كتابی با رويكرد اقتصادی و قيمت مناسب و در عين حال كامل

 ارائۀ بانک كامل سؤاالت امتحانات نهايی (داخل و خارج كشور) در نظام آموزشی جديد 
 چيدمان موضوعی سؤاالت با رويكرد آموزشی

 ادغام سؤاالت تكراری و مشابه برای پرهيز از حجيم شدن كتاب
 ارائۀ پاسخ های آموزشی با اولويت بررسی پاسخ آموزش و پرورش

 ارائۀ درس نامه های كامل ولی در عين حال جمع و جور
 ارائۀ چند دوره امتحانات نهايی سال های اخير در انتهای كتاب با ريز بارم بندی برای آشنايی با نحوۀ تصحيح اوراق

در پايان بايد از تمامی عزيزانی که در به ثمر رسيدن اين کتاب نقش داشتند تشکر نمايم:
 آقايان دكتر ابوذر نصری و دكتر كميل نصری كه خيلی سبز به خاطر اون ها هست و رفتار پرمهرشون شايستۀ قدردانی است. 

 مهندس بقايی و تيم خوب توليد كه بار سنگينی از كار روی دوش اون ها بود. 
 تمامی دوستانی كه در اين سال های طوالنی در حوزۀ نشر و آموزش از اون ها چيزها ياد گرفتم و شاگرديشون رو كردم.

 خانم ها هدی ملک پور، الهه آرانی و ضحی اميری كه امور مربوط به پيگيری كتاب را انجام دادند.
 ويراستاران خوب كتاب، خانم ها دكتر مهال تابش نيا و مهسا خاكی و آقای محسن رويگر. 

 اساتيد بزرگوار و دبيران گران قدری كه از نقطه نظراتشون بهره بردم به ويژه آقايان دكتر محمد عرب، دكتر مهدی صالحی راد، 
استاد اكبر فروزانفر، مهندس افشين يزدان شناس و محسن رويگر.

در پايان متمنی است هرگونه پيشنهادی برای بهتر شدن اثر داريد از طريق Alinezhad_ah@yahoo.com با مؤلف در ميان بگذاريد.

با آرزوی بهترين ها  
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مولكول ها در خدمت تندرستى

صفحۀ    ۶  و  ۷  كتاب  درسیمخلـوط هـا3

درس نامۀ ۳ را در صفحۀ  ۶۷ ببینید.

 در هر مورد از بين دو واژۀ داده شده، واژۀ مناسب را انتخاب كنيد.
(خرداد ۱۴۰۱ خارج)- ۳۶ ¨±¼kÃG می گويند. 

·¼ÃvºIPw¼w
به مخلوط ناهمگنی كه ذرات پخش شونده در آن با گذشت زمان ته نشين نمی شوند

(شهریور ۱۴۰۰)- ۳۷ jI¶ ïqÄn ÁIÀï½nl½ است. 
IÀï·¼Ä » IÀïÏ¼§²¼¶

ذره های سازندۀ مخلوط های سوسپانسيون

(شهریور ۹۹)- ۳۸  . jnHj
jnHkº

µÀ»¸ تشكيل می دهند كه توانايی پخش نور را
¸«µÀIº

آب و عسل يک مخلوط

(شهریور ۹۸)- ۳۹ ¶IÀïÏ¼±d قابل مشاهده است. 
IÀkÃG¼±¨

مسير عبور نور از ميان

(دی ۹۸)- ۴۰ Âº¼ÃvºIPw¼w می باشند. 
ÁkÃG¼±¨

توده های مولكولی و يونی، ذره های سازندۀ مخلوط های
(مشابه دی ۹۷ خارج)- ۴۱ nHkÄIQIº هستند. 

nHkÄIQ
µÀIº»¸ و

¸«µÀ
كلوئيدها مخلوط هايی

(دی ۹۹ خارج)- ۴۲  . k¹¨ïÂ¶
k¹¨ïÂµº

µÀ»¸ است كه نور را پخش
¸«µÀIº

شربت خاكشير، مخلوطی
¶Ï¼±d است.- ۴۳

kÃG¼±¨
شير يک

¨±¼kÃG  بودن محتويات آن است.- ۴۴
·¼ÃvºIPw¼w

روی شيشۀ برخی شربت ها، جملۀ «پيش از مصرف، شيشه را خوب تكان دهيد.» مؤيد

 درستی يا نادرستی عبارت های زير را مشخص كنيد. شكل درست عبارت های نادرست را بنويسيد.
(خرداد ۱۴۰۰)- ۴۵ ذره های موجود در محلول، درشت تر از كلوئيد هستند؛ به همين دليل نور را پخش می كنند. 
(خرداد ۱۴۰۱)- ۴۶ مخلوط آب و روغن و صابون يک كلوييد پايدار را تشكيل می دهد. 
(دی ۹۹)- ۴۷ محلول كات كبود۱ برخالف رنگ های پوششی توانايی پخش نور را دارد. 
محلول، رفتاری بين كلوئيد و سوسپانسيون دارد.- ۴۸
كلوئيدها مخلوط هايی ناهمگن و ناپايدار هستند.- ۴۹
(دی ۱۴۰۰)- ۵۰ ذرات سازندۀ كلوئيدها توده های مولكولی يا يونی هستند. 
هر يک از مخلوط های زير را در دسته بندی مربوط به خود قرار دهيد.- ۵۱

شربت خاكشير ـ سس مايونز ـ شير ـ مس (II) سولفات در آب ـ رنگ ـ سراميک ـ مخلوط آب و روغن و صابون ـ
چسب ـ شربت معده ـ مخلوط هگزان و نفتالن ـ هوا ـ ژله

محلول

کلوئيد

سوسپانسيون

(خرداد ۱۴۰۱)- ۵۲ مخلوط مس (II) سولفات در آب پخش نور ندارد. دليل آن را بنويسيد. 
شكل روبه رو مخلوط آب و روغن را قبل و بعد از افزودن صابون نشان می دهد. - ۵۳

 كدام لوله دارای صابون است؟ چرا؟
 مخلوط تشكيل شده بعد از اضافه كردن صابون از چه نوعی است؟

 مخلوط جديد همگن است يا ناهمگن؟
 مخلوط جديد پايدار است يا ناپايدار؟

 آيا مخلوط جديد مسير عبور نور را مشخص می كند؟ 

۱- كات كبود همان مس (II) سولفات است.



۹

شـيمـى (3) 

(خرداد ۹۹)- ۵۴ با توجه به شكل زير كه مقايسۀ رفتار نور در يک محلول و كلوييد را نشان می دهد به سؤاالت پاسخ دهيد. 
 كدام ظرف حاوی كلوييد است؟ 

 علت پخش نور توسط ذرات مادۀ موجود در ظرف (۱) را توضيح دهيد.
 مادۀ موجود در كدام ظرف يک مخلوط همگن است؟

 محتوای كدام ظرف می تواند ژله باشد؟ 

(خرداد ۹۸)- ۵۵ با توجه به مواد داده شده، جدول زير را كامل كنيد. 

مخلوط
 ويژگی 

شيرمس (II) سولفات در آبشربت معده

ناهمگن...(ب)......(آ)...همگن يا ناهمگن

نور را پخش ...(ت)... .نور را پخش ...(پ)... .نور را پخش می كند.رفتار در برابر نور

(خود را بیازمایید کتاب درسی و مشابه دی ۹۷ و خرداد ۹۹ خارج)- ۵۶ جدول زير را كامل كنيد. 
نوع مخلوط

 ويژگی 
محلولکلوئيدسوسپانسيون

رفتار در برابر نور (پخش نور)

همگن/ ناهمگن

پايداری

ذره های سازنده

ـ  پاك كننده هاى خورنده4 ـ  صابون مراغه صفحۀ    ۱۰  تا  ۱۳  كتاب  درسیپاك كننده هاى غير صابونى

درس نامۀ ۴ را در صفحۀ ۶۸ ببینید.

 در هر مورد واژۀ مناسب را انتخاب كنيد.
(دی ۹۷ و مشابه خرداد ۱۴۰۱ خارج)- ۵۷ MIÅ¼· است. 

Âº¼MIÅoÃü á½k¹¹¨ï¥IQ
RCOO يک Na- + پاک كننده ای با فرمول همگانی

(خرداد ۹۸ و خرداد ۱۴۰۱ و ۹۸ خارج)- ۵۸ RIÿvÎ می افزايند. 
o±¨

برای افزايش قدرت پاک كنندگی مواد شوينده به آن ها نمک های

(خرداد ۹۹ خارج و شهریور ۹۸ خارج)- ۵۹ ¬¼¬nHjjo برای از بين  بردن جوش صورت و هم چنين قارچ های پوستی استفاده می شود. 
nHjo±¨

از صابون

(شهریور ۹۸ خارج)- ۶۰ اضافه می كنند.  nH jn¼G¼±Î
nHjo±¨

به منظور افزايش خاصيت ضدعفونی كنندگی و ميكروب كشی صابون ها به آن ها مادۀ شيميايی

(دی ۹۸)- ۶۱ kºn¼i½ افزون بر آن كه براساس برهم كنش ميان ذره عمل می كنند، با آالينده ها نيز واكنش می دهند. 
Âº¼MIÅoÃü پاک كننده های

۶۲ -. k{IM ¾T{Hj
k{IM ¾T{Hkº را با آالينده ها  توانايی واكنش  استفاده كرد كه   Âº¼MIÅ

½kºn¼i از يک پاک كنندۀ بايد  بر روی ديوارۀ سماور  برای زدودن رسوب تشكيل شده 
(شهریور ۹۹)  درستی يا نادرستی هر يک از عبارت های زير را مشخص كنيد. شكل درست عبارت های نادرست را بنويسيد. 

صابون مراغه فاقد افزودنی شيميايی است و برای موهای خشک مناسب است.- ۶۳
مصرف زياد شوينده ها و تنفس بخار آن ها، عوارض پوستی و بيماری های تنفسی ايجاد می كند.- ۶۴
(خرداد ۹۸)- ۶۵ از مخلوط آلومينيم و سديم هيدروكسيد برای بازكردن مجاری مسدودشده در دستگاه های صنعتی استفاده می شود. 

 دليل هر يک از عبارت های زير را بنويسيد. 
(خرداد ۹۹ و دی  ۹۸)- ۶۶ برای افزايش قدرت پاک كنندگی مواد شوينده به آن ها نمک های فسفات می افزايند. 
(شهریور ۹۹)- ۶۷ به صابون ها مادۀ شيميايی كلردار افزوده می شود. 
در مورد پاک كننده های غيرصابونی به سؤاالت زير پاسخ دهيد.- ۶۸

 فرمول همگانی پاک كننده های غيرصابونی را بيان كنيد. 
 فرمول شيميايی پاک كنندۀ غيرصابونی با زنجير هيدروكربنی سيرشدۀ ۱۲كربنه را بنويسيد.

 پاک كننده های غيرصابونی از چه چيزی توليد می شوند؟ 

(خرداد ۹۸)



۱۰

مولكول ها در خدمت تندرستى

(دی ۹۹)- ۶۹ با توجه به فرمول ساختاری تركيبات زير به پرسش ها پاسخ دهيد. 
C H C H SO Na
12 25 6 4 3- - تركيب (۲):  C H COONa

17 35 - تركيب (۱):
 كدام تركيب يک پاک كنندۀ غيرصابونی است؟ دليل بنويسيد.  قدرت پاک كنندگی كدام تركيب كم تر است؟ دليل بنويسيد.

(خرداد ۹۸ و مشابه شهریور ۹۹ و دی ۹۷ و ۹۹ خارج و شهریور ۹۸ خارج)- ۷۰ با توجه به ساختار پاک كنندۀ داده شده به پرسش ها پاسخ دهيد. 
 اين تركيب پاک كنندۀ صابونی است يا پاک كنندۀ غيرصابونی؟ چرا؟

 چربی به كدام بخش از پاک كننده می چسبد؟ چرا؟ (۱، ۲ يا ۳)
 آيا اين نوع پاک كننده در آب های سخت خاصيت پاک كنندگی خود را حفظ می كند؟

 تعيين كنيد كدام يک از بخش ها آب گريز است؟ چرا؟ 
(شهریور ۱۴۰۰)- ۷۱ با توجه به جدول زير به پرسش ها پاسخ دهيد. 

فرمول ساختاری پاک کنندهنام پاک کننده

ANaOH

BC H COO K
17 35 - - +

CC H C H SO Na
12 25 6 4 3- - - +

DC H COO Na
17 35 - - +

 كدام پاک كننده (ها) صابون مايع هستند؟ 
 كدام پاک كننده (ها) افزون بر، برهم كنش ميان ذره ها با آالينده ها واكنش می دهند؟ چرا؟

 تعيين كنيد كدام پاک كننده (C يا D) در آب سخت خاصيت پاک كنندگی خود را حفظ 
می كند؟ چرا؟

) در پاک كنندۀ (C)، آب دوست است يا آب گريز؟  )C H C H
12 25 6 4-  تعيين كنيد بخش

چرا؟ 

در مورد معروف ترين صابون سنتی ايران به سؤاالت زير پاسخ دهيد.- ۷۲
 نام اين صابون چيست؟   نام اين صابون چيست؟   اين صابون چگونه توليد می شود؟

 ويژگی اين صابون چيست؟   ويژگی اين صابون چيست؟   چرا اين صابون برای موهای چرب مناسب است؟ 
در مورد پاک كننده های خورنده به سؤاالت زير پاسخ دهيد.- ۷۳

 چه نوع پاک كننده هايی هستند؟   چه نوع پاک كننده هايی هستند؟   چند مورد را نام ببريد.
 در چه مواردی استفاده می شوند؟   در چه مواردی استفاده می شوند؟   روش عمل آن ها را توضيح دهيد. 

رنگ كاغذ pH و خاصيت اسيد يا بازی را برای تركيبات زير مشخص كنيد.- ۷۴
سركۀ سفيد ـ صابون مراغه ـ محلول سود ـ محلول جوهرنمک

(خرداد ۱۴۰۰ و با هم بیندیشیم کتاب درسی)- ۷۵ با توجه به واكنش زير كه نوعی پاک كنندۀ پودری را نشان می دهد، به سؤاالت پاسخ دهيد. 
فراورده های ديگر + گاز A → آب + مخلوط آلومينيم و سديم هيدروكسيد

 را بنويسيد.   نام گاز A را بنويسيد.   آيا اين پودر پاک كنندۀ خورنده است؟ دليل بنويسيد.
 توليد گاز چگونه قدرت پاک كنندگی اين مخلوط را افزايش می دهد؟ توضيح دهيد.

 از آن جا كه واكنش اين مخلوط با آب گرماده است، توضيح دهيد اين ويژگی چه اثری بر قدرت پاک كنندگی آن دارد؟

ـ  درجة يـونشـ  قدرت اسيدى5 ـ  رسانايـى الكـتريكى صفحۀ    ۱۳  تا  ۱۹  كتاب  درسی اسيدها و بازها

درس نامۀ ۵ را در صفحۀ  ۷۰ ببینید.

 با استفاده از واژه های درون كادر، عبارت های زير را كامل كنيد. (ممكن است از واژه ای بيش از يک بار استفاده شود.)

اسيد ـ باز ـ كلر ـ آبی ـ سرخ ـ مثبت ـ ترش ـ تلخ ـ هيدروكسيد ـ هيدروكسيل ـ آهک ـ هيدرونيوم ـ پروتون ـ منفی 

اسيدها ...................... و بازها ...................... هستند.- ۷۶
(خرداد ۹۹)- ۷۷ برای كاهش ميزان اسيدی بودن خاک به آن ...................... می افزايند. 
(دی ۹۷ خارج و با هم بیندیشیم کتاب درسی)- ۷۸ گاز هيدروژن كلريد يک ...................... آرنيوس به شمار می رود، زيرا در آب سبب افزايش غلظت يون ...................... می شود. 
(با هم بیندیشیم کتاب درسی)- ۷۹ سديم هيدروكسيد جامد يک ...................... آرنيوس به شمار می رود، زيرا در آب سبب افزايش غلظت يون ...................... می شود. 
(خرداد ۹۸ خارج)- ۸۰ آمونياک يک ...................... آرنيوس است، چون باعث افزايش يون ...................... در آب می شود. 
(دی ۹۹ و ۹۷ و دی  ۹۹ خارج)- ۸۱ كلسيم اكسيد (CaO) يک ...................... آرنيوس به شمار می رود، زيرا در آب سبب افزايش غلظت يون ...................... می شود. 
(دی ۱۴۰۰ و مشابه دی  ۹۸ خارج)- ۸۲ ) يک ...................... و محلول آبی باريم اكسيد (BaO) يک ...................... آرنيوس به شمار می رود.  )SO3 محلول آبی گوگرد تری اكسيد
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(خرداد ۱۴۰۱ و خرداد ۹۹ خارج)- ۸۳ ) در آب ...................... آرنيوس بوده و كاغذ pH در اين محلول ...................... است.  )Li O2 ليتيم اكسيد
در محلول نمک برای برقراری جريان، كاتيون به سمت قطب ...................... و آنيون به سمت قطب ...................... پيش می رود.- ۸۴
افزايش غلظت يون ...................... در شير، سبب ترش شدن شير می شود.- ۸۵

 درستی يا نادرستی عبارت های زير را مشخص كنيد. شكل درست عبارت های نادرست را بنويسيد.
شيمی دان ها قبل از شناخت ساختار اسيدها، با برخی ويژگی ها و واكنش های آن ها آشنا بودند.- ۸۶
لوويس نخستين كسی بود كه نظريۀ اسيدها را ارائه داد.- ۸۷
H يافت می شود كه به يون پروتونيوم معروف است.- ۸۸ O3

+ +H در آب به شكل يون
اسيدها با اغلب فلزها واكنش می دهند و در تماس با پوست احساس ليزی ايجاد می كنند.- ۸۹
آنزيم های موجود در معده افزون بر فعال كردن ترشح هيدروكلريک اسيد، جانداران ذره بينی موجود در غذا را نيز از بين می برند.- ۹۰
(شهریور ۹۹)- ۹۱ رنگ كاغذ pH در محلول باريم اكسيد (BaO) قرمز است، زيرا اين ماده اسيد آرنيوس است. 
(خرداد ۱۴۰۱ خارج)- ۹۲ محلول گاز هيدروژن كلريد در آب، كاغذ pH را به رنگ سرخ درمی آورد. 
(خرداد ۹۹)- ۹۳ 0 موالر هيدروكلريک اسيد (HCl) است.  1/ 0 موالر هيدروفلوئوريک اسيد (HF) كم تر از محلول 1/ در شرايط يكسان، رسانايی الكتريكی محلول
درجۀ يونش برای اسيدهای قوی برابر ۱۰۰ است.- ۹۴
هيدروهالوژن ها به طور كامل در آب يونيده می شوند و اسيد قوی محسوب می شوند.- ۹۵
(خرداد ۹۸ خارج)- ۹۶ ) يک اكسيد بازی است.  )N O

2 5
دی نيتروژن پنتااكسيد

 واژۀ مناسب را از داخل كمانک انتخاب كنيد.
(خرداد ۱۴۰۱ خارج)- ۹۷ رنگ كاغذ pH در حضور محلول آبی آن، سرخ است. (�وگرد تری اكسيد ـ سود سوزآور ـ كلسيم اكسيد) 
۹۸ -(HF CO2 ـ N ـ O

2 5
محلول آبی آن در مول يكسان حل شونده در آب اسيدی تر است. (

 دليل هر يک از عبارت های زير را بنويسيد.
(دی ۹۸)- ۹۹ محلول آبی كلسيم اكسيد (CaO) كاغذ pH را آبی می كند. 

(شهریور ۹۹)- ۱۰۰ رسانايی الكتريكی محلول هيدروكلريک اسيد از هيدروفلوئوريک اسيد بيشتر است. 
(خرداد ۱۴۰۰ و خود را بیازمایید کتاب درسی)- ۱۰۱ با توجه به شكل به سؤاالت پاسخ دهيد. 

 مشخص كنيد در شكل (۱)، اكسيدی كه در آب وارد می شود اسيد آرنيوس است يا باز آرنيوس؟ 
چرا؟

) را با آب بنويسيد.  )Li O2  معادلۀ شيميايی ليتيم اكسيد
 كاغذ pH در محلول شكل (۲) به چه رنگی درمی آيد؟ چرا؟ 

اسيدهای زير را در دو دستۀ قوی و ضعيف دسته بندی كنيد.- ۱۰۲

CH COOH HCl H PO HNO H CO H SO HI HF HBr HClO HCOOH
3 3 4 3 2 3 2 4 4

- - - - - - - - - -

 تعريف كنيد. 
اسيد آرنيوس- ۱۰۳
باز آرنيوس- ۱۰۴
يونش- ۱۰۵
درجۀ يونش- ۱۰۶
با توجه به شكل به پرسش ها پاسخ دهيد.- ۱۰۷

 كدام اسيد درجۀ يونش بزرگ تری دارد؟ 
 رسانايی الكتريكی و خصلت الكتروليتی دو محلول را مقايسه كنيد. شدت 
(خرداد ۱۴۰۱ خارج) نور المپ در كدام يک بيشتر است؟ 

 جهت حركت يون ها چگونه است؟   جهت حركت يون ها چگونه است؟   قدرت اسيدی HA و HB را مقايسه كنيد.
 كدام اسيد را می توان به نيتريک اسيد و كدام اسيد را می توان به استيک اسيد نسبت داد؟ 
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(برگرفته از خرداد و دی  ۹۸ خارج و دی  ۹۹ خارج و با هم بیندیشیم کتاب درسی)- ۱۰۸ با توجه به نمودارهای زير پاسخ دهيد. 

 كدام مواد (HA، HX و HB) الكتروليت هستند؟ الكتروليت ضعيف و قوی را مشخص كنيد.
 رسانايی الكتريكی محلول ها را مقايسه كنيد.  درجۀ يونش برای هر سه ماده را بنويسيد.

 كدام يک اسيد قوی و كدام يک اسيد ضعيف است؟
 استيک اسيد، هيدرويديک اسيد و متانول را به ترتيب به كدام نمودارها می توان نسبت داد؟

 هر يک از نمودارها معادل كدام شكل است؟  

كاغذ pH بر اثر آغشته شدن به نمونه ای از يک محلول، به رنگ سرخ درمی آيد. هم چنين رسانايی الكتريكی اين محلول در شرايط يكسان به طور - ۱۰۹
(تمرین دوره ای کتاب درسی) آشكاری از محلول آبی سديم كلريد كم تر است. اين محلول محتوی كدام مادۀ حل شونده می تواند باشد؟ توضيح دهيد. 
CH OH KOH HCOOH HCl NH3 3, , , ,  

شكل روبه رو ۵۰۰ ميلی ليتر از محلول آبی يک حل شونده را نشان می دهد. (هر ذره را يک مول - ۱۱۰
(خرداد ۹۹) از آن گونه در نظر بگيريد.) 

 اين نوع حل شونده ها اسيد آرنيوس هستند يا باز آرنيوس؟ چرا؟ 
 درصد يونش اين محلول را محاسبه كنيد. 

(دی ۱۴۰۰ با کمی تغییر)- ۱۱۱ در مورد دو محلول اسيدی زير به پرسش ها پاسخ دهيد. 
 درصد يونش محلول (۲) را محاسبه كنيد.

 در شرايط يكسان كدام يک اسيد قوی تری است؟ 

(خرداد ۱۴۰۱)- ۱۱۲ 1 مول بر ليتر باشد:  92 10
2/ ´ - 3% و غلظت يون هيدرونيوم در آن 2/ ) برابر با )CH COOH3 اگر درصد يونش در محلولی از استيک اسيد
 معادلۀ يونش اين اسيد را بنويسيد.  غلظت محلول را محاسبه كنيد. 

1 مول بر ليتر باشد:- ۱۱۳ 83 10
2/ ´ - 0 موالر فورميک  اسيد (HCOOH)، غلظت يون هيدرونيوم برابر با 6/ اگر در محلول

(شهریور ۱۴۰۰ و مشابه دی  ۹۸ و مشابه خود را بیازمایید کتاب درسی)  معادلۀ يونش فورميک اسيد را بنويسيد. 
 درصد يونش آن را حساب كنيد. 

5% باشد، غلظت يون هيدرونيوم را در اين محلول محاسبه كنيد.- ۱۱۴ 0 برابر 04
1/ .mol L- اگر درصد يونش استيک اسيد

اگر در محلول هيدروفلوئوريک اسيد، ۴۸۸ مولكول يونيده نشده و ۳۶ يون داشته باشيم، درجه و درصد يونش را محاسبه كنيد.- ۱۱۵
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1
3

مخلـوط هــا

صفحۀ ۶ و ۷ كتاب درسی

کرده،  اشغال  رو  کمی  جای  کتاب درسی تون  تو  اين که  با  اين قسمت  بچه ها!  سالم 
بدون  گذشته  نهايی سال های  امتحانات  (همۀ)   %100 بدونين، جالبه  مهمه.  خيلی  اما 
استثناء، شاهد سؤال از اين قسمت  بودن؛ پس متوجه اهميتش شدين ديگه. هيچ 

مطلب چالشی هم نداره. بزن بريم ...

انواع مخلوط
همگن  محلول

كلوئيدناهمگن 
سوسپانسيون

محلول: مخلوط همگنی است كه در آن مولکول ها و يون ها به طور يکنواخت در 
حالل پخش شده اند و شفاف و پايدار هستند و نور را از خود عبور می دهند 

بدون اين كه نور را پخش كنند. 
چند مثال از محلول ها: آب دريا، هوا، محلول مس (II)  سولفات (�ات كبود) 

در آب، الكل در آب، شكر در آب، نفتالن در هگزان و ...
كلوئيد: مخلوط ناهمگنی است كه در ظاهر ممكن است همگن به نظر بيايد، 
پايدار است و ته نشين نمی شود، حاوی توده های مولکولی با اندازه های متفاوت است. 

ذره های موجود در كلوئيد درشت تر از محلول هستند و نور را پخش می كنند. 
پخش نور: به ديده شدن مسير نور در مخلوط، پخش نور می گويند.

 مخلوط آب و روغن ناپايدار است. اگر مقداری صابون به اين مخلوط 
اضافه كنيم و هم بزنيم، يک مخلوط پايدار ايجاد می شود كه به ظاهر همگن 

است، اما ناهمگن است و كلوئيد محسوب می شود.
چند مثال از كلوئيدها: شير، ژله، سس مايونز، رنگ ها، سراميک ها، چسب ها 

و مخلوط آب و روغن و صابون.

است،  ماده  ريز  ذره های  حاوی  كه  است  ناهمگنی  مخلوط  سوسپانسيون: 
ناپايدار بوده و پس از مدتی ته نشين می شود و نور را پخش می كند.

گل آلود،  آب  معده، شربت خاكشير،  از سوسپانسيون ها: شربت  مثال  چند 
گرد و غبار در هوا.

محلول ها  و  بين سوسپانسيون  رفتاری  می توان  را  كلوئيدها  رفتار   
در نظر گرفت.
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سوسپانسيون > كلوئيد > محلول :مقايسۀ اندازۀ ذره ها   

نوع مخلوط
محلولکلوئيدسوسپانسيونويژگی

نور را پخش رفتار در برابر نور
می كند.

نور را پخش 
می كند.

نور را عبور 
می دهد.

همگنناهمگنناهمگنهمگن بودن

ناپايدار/ ته نشين پايداری
می شود.

پايدار/ ته  نشين 
نمی شود.

پايدار/ ته نشين 
نمی شود.

ذره های ريز ذره های سازنده
ماده

توده های 
مولكولی با 
اندازه های 

متفاوت

مولكول ها يا 
يون ها

كلوئيد. ۳۶
ذره های ريز ماده. ۳۷
همگن ـ ندارد. ۳۸
كلوئيدها. ۳۹
كلوئيدی. ۴۰
ناهمگن ـ پايدار. ۴۱
ناهمگن ـ می كند. ۴۲
كلوئيد. ۴۳
سوسپانسيون. ۴۴
نادرست. ذره های موجود در كلوئيد، درشت تر از محلول هستند؛ به همين . ۴۵

دليل نور را پخش می كنند.
درست. ۴۶
رنگ های . ۴۷ برخالف  سولفات)   (II) (مس  كبود  كات  محلول  نادرست. 

پوششی، توانايی پخش نور را ندارد.
نادرست. رفتار كلوئيدها را می توان رفتاری بين محلول ها و سوسپانسيون ها . ۴۸

در نظر گرفت. 
نادرست. كلوئيدها مخلوط هايی ناهمگن و پايدار هستند.. ۴۹
درست. ۵۰
۵۱ .

مس (II) سولفات در آب ـ مخلوط هگزان و نفتالن ـ هوامحلول

کلوئيد
سس مايونز ـ شير ـ رنگ ـ سراميک ـ مخلوط آب و 

روغن و صابون ـ چسب ـ ژله

شربت خاكشير ـ شربت معدهسوسپانسيون

زيرا مخلوط اين دو ماده محلول است و اندازۀ ذرات تشكيل دهندۀ آن ها به . ۵۲
قدر كافی بزرگ نيستند كه توانايی پخش نور را داشته باشند.

آ) لوله سمت راستی حاوی صابون است، زيرا يک مخلوط پايدار حاصل . ۵۳
شده است.
ب) كلوئيد

پ) ناهمگن (مخلوط حاصل به ظاهر همگن است، ولی ناهمگن است. به طور 
كلی كلوئيدها ناهمگن هستند.)

ت) پايدار
ث) بله. نور را پخش می كند و مسير عبور نور را مشخص می كند.

محلول، . ۵۴ در  و  مشخص  كلوئيد،  در  نور  عبور  مسير  (زيرا   .(۱) ظرف  آ) 
نامشخص است.)

ب) ذرات كلوئيد، درشت تر از محلول هستند؛ به همين دليل نور را پخش می كنند.
پ) ظرف (۲). (محلول ها همگن و كلوئيدها ناهمگن هستند.)

ت) ظرف (۱). ژله نمونه ای از كلوئيدها است.
آ) ناهمگن        ب) همگن        پ) نمی كند        ت) می كند. ۵۵
به درس نامه مراجعه نماييد.. ۵۶

1
4

پاك كننده هاى غيرصابونى - صابون مراغه - 
پاك كننده هاى خورنده

صفحۀ ۱۰ تا ۱۳ كتاب درسی

تفاوت ساختار پاک کننده های صابونی و غيرصابونی و افزودنی های صابون موارديه 
که در امتحانات نهايی خيلی مورد توجه قرار می گيره. روش کار پاک کننده های خورنده 
70% امتحانات نهايی به اين بخش توجه  را هم بايد به خوبی ياد بگيرين. در بيش از

شده است.

پاك كننده هاى غيرصابونى
 با افزايش جمعيت جهان مصرف صابون افزايش يافت و برای توليد آن به 
روش های سنتی نياز به مقدار بسيار زيادی چربی بود كه تأمين آن ناممكن 
بود. هم چنين صابون در صنايع وابسته به آب شور و سفرهای دريايی عملكرد 

خوبی نداشت.
 شيمی دان ها با توجه به رابطۀ بين ساختار و رفتار ماده به دنبال توليد 
موادی بودند كه ساختار آن شبيه صابون باشد و از طرفی قدرت پاک كنندگی 
بهتری داشته و انبوه و ارزان باشد. با استفاده از بنزن و ديگر مواد اوليه در 

صنايع پتروشيمی اين امر محقق شد.
فرمول همگانی پاک کننده های غيرصابونی:

RC يا  H SO Na
6 4 3

- +  

سولفونات گروه  صابون،  در   ( )- -CO2 كربوكسيالت گروه  جای  به   
) جايگزين شده است. )- -SO3

 در زير، فرمول ساختاری و مدل فضاپركن نوعی پاک كنندۀ غيرصابونی 
نمايش داده شده است.

      



۶۹

شـيمـى (3) 

 همانند صابون، چربی ها به بخش زنجير هيدروكربنی چربی دوست می چسبند 
و با كمک سر آب دوست خود در آب حل می شوند.

 پاک كننده های غيرصابونی قدرت پاک كنندگی بيشتری نسبت به 
+Ca2 و صابون دارند و برخالف صابون، در آب سخت با يون های موجود (

+Mg2) رسوب نمی دهند و خاصيت پاک كنندگی خود را حفظ می كنند؛ 

بنابراين به نوع آب وابسته نيستند.

صــابــون و 
پاک كننده های 
غيـرصـابونی

شباهت

آنيونی  و  كاتيونی  از دو جزء  دو  ۱) هر 
دارای  آنيونی  جزء  كه  شده اند  تشكيل 
دو قسمت قطبی (آب دوست) و ناقطبی 

(آب گريز) است.
۲) فرايند پاک كنندگی در هر دو مشابه 

است و بر عهدۀ جزء آنيونی است.

تفاوت

۱) بخش قطبی صابون گروه كربوكسيالت 
و در غيرصابونی گروه سولفونات است.

۲) صابون دارای هيدروكربن راست زنجير 
با   همراه  هيدروكربن  غيرصابونی،  در  و 

گروه آروماتيک است.
۳) صابون منشأ گياهی و جانوری دارد، 
مواد  از  غيرصابونی  پاک كننده های  اما 

پتروشيميايی توليد می شوند.
پاک كننده های  پاک كنندگی  ۴) قدرت 

غيرصابونی بيشتر است.
۵) پاک كننده های غيرصابونی در آب سخت 
رسوب نمی دهند و به خوبی كف می كنند.

صابون مراغه

قدمت،  سال   ۱۵۰ از  بيش  با  مراغه  صابون  به  معروف  طبيعی  صابون   
معروف ترين صابون سنتی ايران است.

روش تهيۀ صابون مراغه: پيه گوسفند و سود سوزآور را در ديگ های بزرگ 
در  را  آن ها  قالب گيری،  از  و پس  برای چندين ساعت می جوشانند  آب  با 

آفتاب خشک می كنند.
ويژگی های صابون مراغه:  افزودنی شيميايی ندارد.  به دليل خاصيت 

بازی مناسب برای موهای چرب مناسب است.

افزودنی های 
صابون و مواد 

شوينده

هم چنين  و  صورت  جوش  بين  بردن  از  برای  گوگرد:   (۱
قارچ های پوستی

۲) مواد شيميايی کلردار: افزايش خاصيت ضدعفونی كنندگی 
و ميكروب كشی صابون ها

مواد  پاک كنندگی  قدرت  افزايش  فسفات:  نمک های   (۳
شوينده. فسفات موجود در آن ها با يون های كلسيم و منيزيم 
Ca و PO s

3 4 2
( ) ( ) موجود در آب سخت تشكيل رسوب

Mg می دهند و از تشكيل رسوب صابون و  PO s
3 4 2
( ) ( )

ايجاد لكۀ سفيد جلوگيری می كنند.
احتمال  باشد،  داشته  بيشتری  شيميايی  مواد  شوينده ای  چه  هر   
ايجاد عوارض جانبی آن بيشتر است. به همين دليل مصرف زياد شوينده ها و 
تنفس بخار آن ها، عوارض پوستی و بيماری های تنفسی ايجاد می كند. برای 
حفظ سالمت بدن و محيط زيست، استفاده از شوينده های ماليم، طبيعی 

و مناسب توصيه می شود.

پاك كننده هاى خورنده
برهم کنش  بر  افزون  كه  هستند  پاک كننده هايی  خورنده:  پاک كننده های 
بين ذره ها، با آالينده ها واکنش می دهند. اين پاک كننده ها از نظر شيميايی 
فعال اند و خاصيت خورندگی دارند و نبايد با پوست تماس داشته باشند؛ مانند 
هيدروكلريک اسيد (جوهرنمک)، سديم هيدروكسيد (سود) و سفيدكننده ها.
نمونه: رسوب تشكيل شده بر روی ديوارۀ كتری، لوله ها، آبراه ها و ديگ های 
پاک كننده های  و  صابون  با  كه  می چسبند  سطح ها  اين  به  آن چنان  بخار 
(همان  است  پاک كننده هايی  به  نياز  بلكه  نمی شوند؛  زدوده  غيرصابونی 
پاک كننده های خورنده) كه با آن ها واكنش شيميايی بدهند و آن ها را به 

فراورده هايی تبديل كنند كه با آب شسته می شوند.
 پاک كننده های خورنده، صابون و غيرصابونی دارای خاصيت اسيدی يا 

بازی هستند.
 كاغذ pH در محيط اسيدی به رنگ قرمز و در محيط بازی به رنگ آبی است.

مواد اسيدی: محلول جوهرنمک و سركه (�اغذ pH قرمز)
مواد بازی: محلول سود و محلول صابون (�اغذ pH آبی)

شامل  كه  می شود  عرضه  پودر  به شكل  پاک كنندۀ خورنده  نمونه  يک   
از  است.   (Al) آلومينيم  پودر  و   (NaOH) هيدروكسيد  سديم  مخلوط 
و  وسايل  برخی  در  مسدودشده  مجاری  بازكردن  برای  پاک كننده ها  اين 

دستگاه های صنعتی استفاده می شود.
kÃv¨»nkÃÀ ´Äkw » ´Ã¹Ã¶¼²A ó¼±h¶ JA

·r»nkÃÀ pI¬ o«Äj  ÁIÀ ½j
++

®® ++ nn»HoÎ I¶o¬++
 

 سديم هيدروكسيد با چربی ها (�ه لوله را مسدود كرده) واكنش داده و 
باعث تشكيل صابون می شود كه خود، خاصيت پاک كنندگی دارد.

 واكنش گرماده است و باعث افزايش سرعت واكنش می شود. از طرفی گرما 
به ذوب چربی ها و افزايش انحالل مواد و قدرت پاک كنندگی كمک می كند.

 گاز هيدروژن توليدشده با ايجاد فشار و رفتار مكانيكی، بازكردن مجاری 
را تسهيل می كند.۱

صابون. ۵۷
فسفات. ۵۸
گوگرددار. ۵۹
كلردار. ۶۰
خورنده. ۶۱
خورنده ـ داشته باشد. ۶۲
نادرست. صابون مراغه فاقد افزودنی شيميايی است و (به دليل خاصيت . ۶۳

بازی مناسب) برای موهای چرب استفاده می شود.
درست. ۶۴
درست. ۶۵
زيرا يون های فسفات با يون های كلسيم و منيزيم موجود در آب های سخت . ۶۶

ايجاد لكه  از رسوب صابون و  واكنش داده و تشكيل نمک رسوب می دهند و 
جلوگيری می كنند.

۱- توليد گاز باعث افزايش سطح تماس پاک كننده می شود و كارايی آن را افزايش می دهد.



۷۰

مولكول ها در خدمت تندرستى

به منظور افزايش خاصيت ضدعفونی كنندگی و ميكروب كشی صابون ها. ۶۷

آ) . ۶۸

 Þ - +C H SO Na
18 29 3

ب) 

پ) از بنزن و ديگر مواد اوليه در صنايع پتروشيمی
آ) تركيب (۲)؛ زيرا دارای گروه سولفونات است و حلقۀ بنزنی دارد.. ۶۹

ب) تركيب (۱)؛ زيرا صابون ها در برابر پاک كنندۀ غيرصابونی قدرت پاک كنندگی 
+Ca2 و كم تری دارند و در آب سخت به خوبی كف نمی كنند و با يون های

+Mg2 رسوب می دهند.

) است.. ۷۰ )- -SO3 آ) پاک كنندۀ غيرصابونی است، زيرا دارای گروه سولفونات
كه  پاک كننده  ناقطبی  بخش  به  و  بوده  ناقطبی  چربی  زيرا   ،(۳) بخش  ب) 

چربی دوست است، می چسبد.
پ) بله (زيرا گروه سولفونات با يون های كلسيم و منيزيم تشكيل رسوب نمی دهد.)
ت) بخش (۳) آب گريز است، زيرا ناقطبی است. (بخش  های ۱ و ۲ آب دوست هستند.)

+K است.). ۷۱ آ) پاک كنندۀ B (زيرا دارای كاتيون
ب) پاک كنندۀ A، زيرا يک پاک كنندۀ خورنده است.

پ) پاک كنندۀ C، زيرا پاک كنندۀ غيرصابونی است و با يون های موجود در اين 
آب ها رسوب نمی دهد.

ت) آب گريز، زيرا ناقطبی است.
آ) صابون طبيعی معروف به صابون مراغه. ۷۲

ب) برای تهيۀ اين صابون، پيه گوسفند و سود سوزآور را در ديگ های بزرگ 
با آب برای چندين ساعت می جوشانند و پس از قالب گيری آن ها را در آفتاب 

خشک می كنند.
پ) افزودنی شيميايی ندارد.

می شود.  استفاده  چرب  موهای  برای  مناسب  بازی  خاصيت  دليل  به  ت) 
(هم چنين فاقد افزودنی شيميايی است.)

با آالينده ها . ۷۳ آ) پاک كننده های خورنده افزون بر، برهم كنش ميان ذره ها، 
واكنش می دهند.

ب) جوهرنمک (هيدروكلريک اسيد)، سديم هيدروكسيد و سفيدكننده ها
پ) در مواردی كه پاک كننده های صابونی و غيرصابونی قادر به زدودن آلودگی ها 

نيستند، مانند رسوب ديوارۀ كتری، لوله ها، آبراه ها و ديگ های بخار.
ت) پاک كننده های خورنده با رسوب ها واكنش می دهند و آن ها را به فراورده هايی 

تبديل می كنند كه با آب شسته می شوند.
سركۀ سفيد و محلول جوهرنمک: اسيدی ـ رنگ كاغذ pH: قرمز . ۷۴

صابون مراغه و محلول سود: بازی ـ رنگ كاغذ pH: آبی 
آ) گاز هيدروژن. ۷۵

ب) بله، زيرا با آالينده ها واكنش می دهد.
پ) توليد گاز با ايجاد فشار و رفتار مكانيكی، بازكردن مجاری را تسهيل می كند.

(در حقيقت، توليد گاز باعث افزايش سطح تماس پاک كننده می شود و كارايی 
آن را افزايش می دهد.)

ت) گرمای آزادشده باعث افزايش سرعت واكنش و قدرت پاک كنندگی می شود 
و به ذوب شدن چربی ها كمک می كند.

1
5

اسيدها و بازها - رسانايـى الكـتريكى -
درجة يـونش - قدرت اسيدى

صفحۀ ۱۳ تا ۱۹ كتاب درسی

در اين درس با مفاهيم اصلی اسيد و باز و مقايسۀ رسانايی الکتريکی و قدرت اسيدی 
و  اين درس  در  که هم  داريم  با مسائل درجۀ يونش سروکار  انتها  در  آشنا می شويد. 
هم در درس های بعدی به آن نياز داريد؛ پس خوب ياد بگيريد. در تمام امتحانات 
نهايی از اين درس سؤال آمده است و بيشترين اهميت را در بين قسمت ها دارد.

اسيدها و بازها

 عملكرد بدن ما به ميزان مواد اسيدی و بازی موجود در آن وابسته است.

مقايسۀ اسيد و باز

بازاسيد

۱- مزۀ تلخ دارند.۱- مزۀ ترش دارند.

قرمز  رنگ  به  را   pH كاغذ   -۲
(سرخ) درمی آورند.

۲- كاغذ pH را به رنگ آبی درمی آورند.

سوزش  پوست،  با  تماس  در   -۳
ايجاد می كنند.

۳- در تماس با پوست، احساس ليزی 
ايجاد می كنند و آسيب می رسانند.

باز،  با  تماس  در  پوست  (زيرا چربی 
تشكيل صابون (عامل ليزی) می دهد 
و با افزايش باز، چربی پوست از بين 

می رود و به آن آسيب می زند.)

۴- با اغلب فلزها واكنش می دهند.

هيدروکلريک  اسيد  آن،  به  غذايی  مواد  ورود  با  معده  ديوارۀ  ياخته های   
تجزيۀ  برای  فعال کردن آنزيم ها  بر  افزون  اسيد  اين  ترشح می كنند.   (HCl)

مواد غذايی، جانداران ذره بينی موجود در غذا را نيز از بين می برد.
 سوزش معده به دليل برگشت مقداری از محتويات اسيد معده به لولۀ 

مری است.
نمونه هايی از مواد اسيدی و بازی:



۷۱

شـيمـى (3) 

مدل آرنيـوس

 سوانت آرنيوس نخستين كسی بود كه اسيدها و بازها را بر يک مبنای 
علمی توصيف كرد. اگرچه قبل از او، ويژگی ها و برخی واكنش های اسيد و 
باز شناخته شده بود. يافته های تجربی او نشان داد كه محلول اسيدها و بازها 
رسانای برق هستند، هرچند ميزان رسانايی آن ها با يكديگر يكسان نيست.

يون  غلظت  افزايش  سبب  آب  در  با حل شدن  كه  ماده ای  آرنيوس:  اسيد 

) می شود. ( ))H aq+ هيدرونيوم
يون  غلظت  افزايش  سبب  آب  در  حل شدن  با  كه  ماده ای  آرنيوس:  باز 

) می شود. ( ))OH aq- هيدروكسيد

HCl :اسيد آرنيوس aq H aq Cl aq( ) ( ) ( )® ++ -  

HF H O l H O aq F aq(g) ( ) ( ) ( )+ ++ -
2 3

  

NaOH:باز آرنيوس aq Na aq OH aq( ) ( ) ( )® ++ -  

NH g H O l NH aq OH aq
3 2 4
( ) ( ) ( ) ( )+ ++ -

  
نمای ذره ای محلول اسيد و باز:

 (HF) (و ساير آمين ها) و هيدروفلوئوريک اسيد ( )NH3  آمونياک
در آب به طور عمده به صورت مولكولی حل می شوند و به ترتيب باز و اسيد 

ضعيف هستند.

يافت می شود كه   H O aq3
+ ( ) به شكل H در آب  aq+ ( )  يون

از  H O aq3
+ ( ) جای به  آسانی  برای  است.  معروف  هيدرونيوم  يون  به 

H استفاده می شود. aq+ ( )

] بيشتر باشد، خصلت  ]OH- ] يا ]H+  هر چه ميزان غلظت يون های
اسيدی يا بازی محلول بيشتر است. به عبارت ديگر اسيد يا باز، قوی تر است.

اكسيدهاى اسيدى و بازى

واكنش  آب  با  كه  آب  در  محلول  نافلزات  اکسيدهای  اسيدی:  اكسيدهای 
می دهند، اسيد آرنيوس محسوب می شوند، زيرا سبب افزايش غلظت يون 
اسيدی  اكسيد  به  نافلزات  اكسيد  خاطر  همين  به  می شوند.  هيدرونيوم 

معروف هستند.
SO g H O l H SO aq

H aq SO aq
3 2 2 4

4

2
2

( ) ( ) ( )

( ) ( )

+ ®

® ++ -  

N O s H O l HNO aq

H aq NO aq
2 5 2 3

3

2

2 2

( ) ( ) ( )

( ) ( )

+ ®

® ++ -  

 
ساير اكسيد نافلزات و اسيد حاصل از آن ها:

CO H CO
2 2 3

®  N O HNO
2 3 2

®

SO H SO
2 2 3

®  P O H PO
4 10 3 4

®

اكسيدهای بازی: اکسيدهای فلزات (�روه ۱ و ۲) محلول در آب۱، باز آرنيوس 
محسوب می شوند، زيرا سبب افزايش غلظت يون هيدروكسيد می شوند. به 

همين خاطر اكسيد فلزات به اكسيد بازی معروف هستند.
Li O s H O l LiOH aq

Li aq OH aq
2 2 2

2 2

( ) ( ) ( )

( ) ( )

+ ®

® ++ -
 

BaO s H O l Ba OH aq

Ba aq OH aq

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

+ ®

® ++ -
2 2

2 2
 

 
يون  مول  دو  كدام  هر  قليايی خاكی،  و  قليايی  فلزات  اكسيد  مول  يک   

هيدروكسيد توليد می كنند.
 اكسيد ساير فلزات نيز در محيط اسيدی، خاصيت بازی دارند.

اكسيد نافلزها  اكسيد اسيدی 
اكسيد فلزها  اكسيد بازی

N با آب واكنش نمی دهند و  O2  اكسيدهای نافلزی NO ،CO و
اسيد آرنيوس محسوب نمی شوند.

BeO -۱ و MgO در آب نامحلول هستند.
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رسانايـى الكتريكى محلول ها

انواع رسايی 
الـكتـريـی

الكترون ها  وسيلۀ  به  آن ها  رسانايی  الکترونی:  رسانايی   (۱
انجام می شود، مانند فلزها و گرافيت (مغز مداد).

۲) رسانايی يونی: رسانايی آن ها به وسيلۀ يون های آزاد انجام 
می شود، مانند محلول نمک ها و اسيدها و بازها.

 شرط رسانايی يونی، وجود يون های آزاد است. به عنوان نمونه نمک 
خوراكی جامد، رسانای جريان الكتريكی نيست، زيرا يون ها در شبكۀ بلور 
اما محلول نمک خوراكی به دليل جابه جايی آزادانۀ يون ها،  ثابت هستند؛ 

رسانا است.
جريان  رسانايی  باشد،  بيشتر  محلول  در  يون ها  ميزان  چه  هر   

الكتريكی بيشتر است و شدت نور المپ در مدار بيشتر خواهد بود.

انـواع مواد

 ،(NaCl) خوراكی  نمک  مانند  موادی  به  الكتروليت: 
 (HF) و هيدروفلوئوريک اسيد (HCl) هيدروكلريک اسيد
كه انحالل آن ها در آب به طور كامل يا جزئی به شكل يونی 

است، الكتروليت گفته می شود.
انحالل  كه  و شكر  اتانول  مانند  موادی  به  غيرالكتروليت: 
گفته  غيرالكتروليت  است،  مولکولی  به شكل  آب  در  آن ها 

می شود.

انواع محلول
الكتروليت: محلول حاصل از مواد الكتروليت، مانند محلول 

نمک و اسيدها و بازها  رسانای جريان الكتريكی
غيرالكتروليت: محلول حاصل از مواد غيرالكتروليت، مانند 

محلول اتانول و شكر  نارسانای جريان الكتريكی

دقـت كنيد

NaCl s( ) الكتروليت:
NaCl aq( ) محلول الكتروليت:
C H OH l
2 5

( ) غيرالكتروليت:
C H OH aq
2 5

( ) محلول غيرالكتروليت:
 در محلول الكتروليت، يون ها به سمت قطب های ناهم نام حركت می كنند 

و باعث رسانايی الكتريكی می شوند.
يون  غلظت  افزايش  با  سالم  شير  می خوانيم:  درسی  كتاب  در   
هيدرونيوم، ترش می شود. يكی از روش های تعيين غلظت يون هيدرونيوم، 

سنجش رسانايی الكتريكی محلول های آبی است.
يـونش اسيدهاى تك پروتون دار

اسيد تک پروتون دار: به اسيدی كه هر مولكول آن در آب تنها می تواند يک 
يون هيدرونيوم توليد كند، گفته می شود.

يونش: به فرايندی كه در آن يک تركيب مولکولی در آب به يون های مثبت 
و منفی تبديل می شود، يونش می گويند.

معادلۀ يونش اسيدها می تواند كامل (يک طرفه) يا جزئی (تعادلی) باشد.

HCl aq H aq Cl aq( ) ( ) ( )® ++ - يونش كامل  

HF aq H aq F aq( ) ( ) ( )

+ -+ يونش جزئی   
فقط عمل  در  و  ندارد  وجود  محلول  در  مولكولی  هيچ   ،HCl محلول  در 

اما  می شود؛  يونيده  كامل  طور  به  و  دارد  وجود   Cl aq- ( ) و  H aq+ ( )
HF تعداد كمی از مولكول های حل شده يونيده می شوند  aq( در محلول(

(مثالً ۲۴تا از ۱۰۰۰ مولكول). در اين مورد خاص تعداد مولكول ها از تعداد 
محلول الكتريكی  رسانايی  دليل  همين  به  است.  بيشتر  يونی  گونه های 
HF بيشتر است. به همين دليل HCl از HF اسيد  aq( ) HCl از aq( )

قوی تری است.

درجةيـونش
شيمی دان ها برای بيان ميزان يونش اسيدها از كميتی به نام درجۀ يونش و 

درصد يونش استفاده می كنند.

yº¼Ä  â¾]nj ½k{ ½kÃº¼Ä ÁIÀÏ¼§²¼¶  nIµ{
½k{ ®e ÁIÀ Ï¼§²¼¶  ®( )a = ¨̈  nIµ{   ( )0 1£ £a  

 در رابطۀ درجۀ يونش به جای شمار مولکول ها، می توان شمار مول ها يا 
غلظت مولی گونه ها را قرار داد.

yº¼Ä  â¾]nj ½k{ ½kÃº¼Ä kÃwH  SÊ±ü
½k{ ®e kÃwH SÊ±ü( ) [ ]

[
a = =

+H
HAA]

 

اگر غلظت اسيد حل شده برابر M باشد، داريم:

a a= Þ =
+

+[ ] [ ] .H
M H M  

% :درصد يونش %a a a= ´ £ £100 0 100( )  

قدرت اسيدى
است كامل  آب  در  آن ها  يونش  ميزان  كه  هستند  اسيدهايی  قوی:  اسيد 
HClO4 و   ،HNO3  ،H SO

2 4
،HI ،HBr ،HCl . مانند: ( )a 1

H PO
3 4

اسيد ضعيف: اسيدهايی هستند كه در آب به ميزان جزئی يونيده می شوند 
( )a <1 و شمار يون ها در محلول آن ها كم است.

اسيدها كربوكسيليک   ،H CO
2 3

 ،HNO2  ،HCN  ،HF مانند: 
و  ريواس  انگور،  سيب،  در  موجود  اسيدهای  سركه،   ، ( )RCOOH

 ·r»nkÃÀ
ÁkÃwH 



ÁkÃwH  Rnk¤ yº¼Ä â¾]njµ  مركبات مانند پرتقال و ليمو 
 اسيد قوی محلولی شامل يون های آبپوشيده است، در حالی كه در اسيد 

ضعيف، مولكول های اسيد نيز يافت می شود.
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شـيمـى (3) 

 ( )CH COOH3 اسيد استيک  موالر   0 005/ محلول در  اگر   
3 مول بر ليتر باشد: 10

4´́ -- غلظت يون هيدرونيوم برابر با
آ) معادلۀ يونش استيک اسيد را بنويسيد.

ب) درصد يونش را در اين محلول به دست آوريد.
(شهريور 99 و مشابه خود را بيازماييد كتاب درسى)   

CH COOH aq CH COO aq H aq3 3( ) ( ) ( )

- ++ آ) 
ب)

 yº¼Ä  â¾]nj ½k{ ½kÃº¼Ä  kÃwH  SÊ±ü
½k{ ®e  kÃwH  SÊ±ü= =

+[ ]
[
H
HHA] /

/= ´ =
-

3 10

0 005
0 06

4

درصد يونش = ´ = ´ =a 100 0 06 100 6/ %  

ترش ـ تلخ. ۷۶
آهک. ۷۷
اسيد ـ هيدرونيوم. ۷۸
باز ـ هيدروكسيد. ۷۹
باز ـ هيدروكسيد. ۸۰
باز ـ هيدروكسيد. ۸۱
اسيد ـ باز. ۸۲
باز ـ آبی. ۸۳
منفی ـ مثبت. ۸۴
هيدرونيوم. ۸۵
درست. ۸۶
نادرست. آرنيوس نخستين كسی بود كه نظريۀ اسيدها را ارائه داد.. ۸۷
يون . ۸۸ به  كه  می شود  يافت   H O3

+ شكل به  آب  در   H+ يون نادرست. 
هيدرونيوم معروف است.

نادرست. در تماس با پوست سوزش ايجاد می كنند.. ۸۹
نادرست. هيدروكلريک اسيد افزون بر فعال كردن آنزيم ها برای تجزيۀ مواد . ۹۰

غذايی، جانداران ذره بينی موجود در غذا را از بين می برد.
نادرست. آبی است، زيرا باز آرنيوس است.. ۹۱
درست. ۹۲
درست. ۹۳
نادرست. درجۀ يونش برای اسيدهای قوی برابر ۱ است.. ۹۴
نادرست. هيدروهالوژن ها به جز HF به طور كامل در آب يونيده می شوند . ۹۵

و اسيد قوی محسوب می شوند.
N اكسيد اسيدی است.. ۹۶ O

2 5
نادرست.

گوگرد تری اكسيد (زيرا اكسيد نافلزی و اكسيد اسيدی است.). ۹۷
HNO3 توليد می كند كه . ۹۸ N (زيرا در اثر انحالل يک مول، دو مول O

2 5

H و HF است.) CO
2 3

اسيد قوی تری نسبت به يک مول
كلسيم اكسيد (CaO) يک اكسيد فلز و بنابراين اكسيد بازی است و در . ۹۹

آب توليد يون هيدروكسيد می كند.

زيرا درصد يونش و غلظت يون ها در HCl بيشتر از HF است.. ۱۰۰
آ) اسيد آرنيوس. اكسيد نافلزات در آب توليد يون هيدرونيوم می كنند.. ۱۰۱

N O s H O l HNO aq

H aq NO aq
2 5 2 3

3

2

2 2

( ) ( ) ( )

( ) ( )

+ ®

® ++ -
 

Li O s H O l Li OH aq

Li aq OH aq
2 2 2

2 2

( ) ( ) ( )( )

( ) ( )

+ ®

® ++ -
ب) 

پ) رنگ كاغذ pH در محلول (۲) آبی رنگ (و در محلول (۱) قرمزرنگ) است.
اسيد قوی:. ۱۰۲

HCl ـH PO
3 4

HNO3ـ Hـ SO
2 4

HClO4ـ HBr ـ HI ـ  

 CH COOH3 H ـ CO
2 3

اسيد ضعيف:   HCOOH ـ HF ـ
اسيد آرنيوس: ماده ای كه با حل شدن در آب سبب افزايش غلظت يون . ۱۰۳

هيدرونيوم می شود.
يون . ۱۰۴ غلظت  افزايش  سبب  آب  در  حل شدن  با  كه  ماده ای  آرنيوس:  باز 

هيدروكسيد می شود.
يونش: فرايندی كه در آن يک تركيب مولكولی در آب به يون های مثبت . ۱۰۵

و منفی تبديل می شود.
درجۀ يونش: به شمار مولكول های يونيده شده به شمار كل مولكول های . ۱۰۶

حل شده گفته می شود.
۱۰۷ .HB (آ

ب) نور المپ در HB بيشتر است.
HB :رسانايی الكتريكی و خصلت الكتروليتی HA>  

پ) جهت حركت يون ها به سمت قطب ناهم نام است.
HB :قدرت اسيدی HA> ت)

HA :استيک اسيد   HB :ث) نيتريک اسيد
آ) HA: الكتروليت ضعيف/ HX: الكتروليت قوی/ HB: غيرالكتروليت. ۱۰۸

HX :رسانايی الكتريكی HA HB> > ب) (نارسانا)
a a aHA HX HB< = =1 1 0, , پ)

ت) HA اسيد ضعيف و HX اسيد قوی است.
HA :استيک اسيد /HB/  HX :HI :ث) متانول

HA :(پ) HB :(ب) HX :(آ) (ج
رنگ سرخ كاغذ pH، نشان دهندۀ اسيدی بودن محلول است. كم تربودن . ۱۰۹

a است. تنها HCOOH اين ويژگی ها را دارد. < رسانايی الكتريكی به معنی1
) كرده اند.. ۱۱۰ )H O3

+ آ) اسيد آرنيوس هستند، زيرا توليد يون هيدرونيوم
از  (قبل  ابتدا  در  پس  داريم؛   A- و  H+ گونه  ۴ و  داريم   HA گونه   ۲ ب) 

يونيده شدن) ۶ گونه HA داشتيم كه ۴تا يونيده شده و ۲تا باقی مانده است.

yº¼Ä kÅnj ½k{ ½kÃº¼Ä  ÁIÀ Ï¼§²¼¶  nIµ{
½k{ ®e  ÁIÀ Ï¼§²¼¶  = nnIµ{ ´ = ´100

4

6
100 = %66 7/

آ) در شكل (۱)، هر ۴ مولكول، يونيده شده اند.. ۱۱۱

( )1 yº¼Ä kÅnj ½k{ ½kÃº¼Ä  ÁIÀ Ï¼§²¼¶  nIµ{
½k{ ®e  ÁIÀ Ï¼§²¼= ¶¶  nIµ{ ´100  

= ´ =4

4
100 100% (البته نيازی به محاسبه ندارد.) 

در شكل (۲)، ۱ مولكول يونيده شده و ۳ مولكول باقی مانده است.
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( )2 yº¼Ä kÅnj
½k{ ½kÃº¼Ä  ÁIÀ Ï¼§²¼¶  nIµ{

½k{ ®e  ÁIÀ Ï¼§²¼= ¶¶  nIµ{ ´100  

=
+

´ =1

1 3
100 25%  

ب) هر چه درصد يونش بيشتر باشد، اسيد قوی تر است. 
اسيد (۲) < اسيد (۱) :خصلت اسيدی  

۱۱۲ .
CH COOH aq CH COO aq H aq3 3( ) ( ) ( )

- ++ آ) 

a = = =
yº¼Ä kÅnj

100

3 2

100
0 032

/ / ب) 

a = Þ = ´+ -[ ]
[ ]

/ /
[ ]

H
HA HA

0 032
1 92 10

2

 

Þ = -[ ] / .HA mol L0 6
1  

۱۱۳ .
HCOOH aq H aq HCOO aq( ) ( ) ( )

+ -+ آ) 

% %a = ´ = ´ ´ =
+ -[ ]

[ ]
/
/

/H
HA

100
1 83 10

0 6
100 3 05

2

ب) 

۱۱۴ .
yº¼Ä kÅnj = ´

+[ ]
[ ]

H
CH COOH

3

100 Þ = ´
+

5
0 04

100
[ ]
/
H  

Þ = ´ = ´+ - -[ ] / .H mol L5 0 04

100
2 10

3 1  

اگر مقدار اوليۀ HF را برابر Y و مقدار يونيده شده را X در نظر بگيريم:. ۱۱۵

HF aq H aq F aq
Y
Y X X X X

( ) ( ) ( )

+ -+

- = =

yº¼Ä pH yÃQ

yº¼Ä pH uQ

:
:

0 0

488 2 336 18Þ =X
 

Y X Y- = Þ = + =488 488 18 506  

a :درجۀ يونش = =18

506
0 0356/  

درصد يونش = ´ =0 0356 100 3 56/ /%  
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