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دبیردرسزمان

مبحث

نام و نام خانوادگی

شیمی

در بین عبارت های زیر چند عبارت درست است؟1

الف) برای کاهش میزان بازی بودن خاک به آن آهک می افزایند.

ب) اغلب میوه ها دارای اسیدند و  آن ها کمتر از 7 است.

پ) از دیدگاه آرنیوس، گاز آمونیاک یک باز محسوب می شود.

ت) در منابع علمی به جای  از نماد  برای نشان دادن یون هیدرونیوم استفاده می شود.

ث) مدل آرنیوس براساس مطالعه این دانشمند بر روی رسانایی الکتریکی محلول های آبی ارائه شد.

pH

H (aq)+H  O (aq)۳
+

2 (2 4 (1

1 (4 3 (3

مقداری واکنش دهندۀ  را به ظرف محتوی یک لیتر آب وارد می کنیم تا تعادل  برقرار شود. کدام گزینه2

در مورد این سامانه نادرست است؟

AA(aq) ⇄ ۲B(aq)

از لحظۀ آغازی تا زمان برقراری تعادل، سرعت واکنش رفت کاهش می یابد. (1

در هنگام تعادل سرعت تولید  با سرعت تولید  برابر است. (2

از ابتدا تا هنگام تعادل، شمار گونه های محلول در آب افزایش می یابد. (3

در هنگام تعادل سرعت واکنش رفت با سرعت واکنش برگشت برابر است. (4

AB

کدام گزینه درست است؟3

از نظر شیمیایی پاک کننده ها خاصیت بازی دارند. (1

جوهر نمک، سفیدکننده ها و سرکه سفید از جمله پاک کننده های غیرصابونی هستند. (2

پاک کننده های خورنده خاصیت اسیدی دارند و به همین دلیل نباید با پوست تماس داشته باشند. (3

برای برطرف کردن رسوب تشکیل شده بر روی دیواره کتری، لوله ها و... از پاک کننده های خورنده استفاده می شود. (4

مجموعه راشا کنکورشیمی 503

فصل 1
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باتوجه به دو محلول هیدروکلریک اسید و آمونیاک در آب با غلظت مولی برابر، چند عبارت نادرست است؟4

- نسبت  در محلول هیدروکلریک اسید در مقایسه با محلول آمونیاک کمتر است.

- تعداد مولکول ها در محلول آمونیاک در مقایسه با محلول هیدروکلریک اسید کمتر است.

- حاصل ضرب  در محلول آمونیاک کمتر از محلول هیدروکلریک اسید است.

- روشنایی المپ در محلول هیدروکلریک اسید به هنگام عبور جریان برق، در مقایسه با محلول آمونیاک بیشتر است.

- تعداد ذره های حل شونده در محلول آمونیاک بیشتر از محلول هیدروکلریک اسید است.

 

[H ]+

[OH ]−

[H ][OH ]+ −

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

مخلوط آب و روغن و صابون یک مخلوط ............ بوده و حاوی توده های مولکولی با اندازه های ............ است و با رفتار نور در5

محلول رفتاری ............ دارد.

همگن - متفاوت - متفاوت (2 همگن - یکسان - یکسان (1

ناهمگن - یکسان - یکسان (4 ناهمگن - متفاوت - متفاوت (3

نسبت تعداد پیوندهای دوگانه به جفت الکترون های ناپیوندی در کدام گونه کمترین است؟6

اتیلن گلیکول (2 اوره (1

(4 کربن دی اکسید (3RCOO−

همۀ موارد زیر در مورد شوینده های خورنده صحیح است به جز:7

برخی رسوبات تشکیل شده در مجاری فاضالب خاصیت بازی داشته و برای زدودن آن ها، ترکیب لوله بازکن باید خاصیت (1

اسیدی داشته باشد.

فرآورده های واکنش شوینده های خورندۀ لوله بازکن با مواد آالینده (رسوبات لوله)، ترکیبات یونی قابل حل در آب است. (2

در واکنش لوله بازکن با چربی های مانده در فاضالب، پاک کننده های صابونی تولید می شود. (3

از سدیم هیدروکسید و هیدروکلریک اسید می توان به عنوان لوله بازکن استفاده کرد. (4

C)با در نظر گرفتن واکنش زیر، کدام گزینه درست است؟ 8 = ۱۲ , O = ۱۶ , H = ۱ , N a = ۲۳ : g.mol )−۱

در اثر واکنش، صابون مایع حاصل می شود. (1

در اثر واکنش عالوه بر صابون، فرآورده ای با خاصیت بازی حاصل (2

می شود.

از واکنش نیم مول استر با سدیم هیدروکسید حداکثر 153 گرم صابون (3

تولید می شود.

اختالف تعداد پیوندهای کوواالنسی استر با فرآوردۀ غیرصابونی برابر 162 (4

است.
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پاک کنندۀ صابونی و غیرصابونی از طرف سر ............ با لکۀ چربی برهم کنش داده و سمت ............ آن توسط آب، آبپوشیده9

می شود.

خنثی، منفی (2 مثبت، منفی (1

خنثی، مثبت (4 منفی، خنثی (3

، کدام است؟10 H+pHنسبت غلظت  در محلولی با  به غلظت  در محلولی با  = ۴/۷OH−pH = ۱۱/۳

0/001 (2 0/01 (1

0/05 (4 0/0001 (3

، 7/3 واحد از  محلول 0/001 موالر باریم هیدروکسید (باز قوی)11 در دمای اتاق،  محلول 0/05 موالر اسید ضعیف 

کوچک تر است، ثابت یونش این اسید در این دما به تقریب کدام است و 100 میلی لیتر محلول اسید با چند گرم کلسیم کربنات

، گزینه ها را از راست به چپ بخوانید) واکنش کامل می دهد؟ (

pHHApH

C = ۱۲ , O = ۱۶ , Ca = ۴۰ : g.mol−۱

CaCO  (s) +۳ ۲HA(aq) → CaA  (aq) +۲ CO  (g) +۲ H  O(l)۲

(2 (1

(4 (3

۰/۵۰ , ۸ × ۱۰−۷۰/۵۰ , ۲ × ۱۰−۷

۰/۲۵ , ۸ × ۱۰−۷۰/۲۵ , ۲ × ۱۰−۷

در اثر واکنش نمونه ای از آب سخت دارای یون کلسیم با مقدار کافی از صابون جامد سیرشده ای که در ساختار خود 18 اتم کربن12

دارد، 9/09 گرم رسوب تشکیل شده است. مقدار یون کلسیم نمونۀ آب سخت چند میلی گرم است؟

(Ca = ۴۰ , O = ۱۶ , C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol )−۱

0/8 (2 0/6 (1

800 (4 600 (3

از مقایسۀ دو شکل زیر کدام نتیجه حاصل نمی شود؟13

در حجم یکسان از دو محلول، شمار مول های اسید حل شده باهم برابر (1

است.

باتوجه به مدل آرنیوس، هیدروکلریک اسید یک اسید قوی و (2

هیدروفلوئوریک اسید یک اسید ضعیف است.

در محلول هیدروکلریک اسید، غلظت یون هیدرونیوم بیشتر است و (3

 باالتری دارد.

در محلول هیدروفلوئوریک اسید، یون های حاصل از یونش با (4

مولکول های یونیده نشده در تعادل هستند.

pH
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باتوجه به ساختار مولکول زیر، کدام گزینه درست است؟14

فرمول مولکولی آن  است. (1

نسبت شمار جفت الکترون های ناپیوندی در آن به شمار پیوند های دوگانه برابر 2 است. (2

هرکدام از اسیدهای چرب سازنده آن دارای 17 اتم کربن هستند. (3

گروه عاملی آن در ساختار اتیلن گلیکول نیز وجود دارد. (4

C  H  O۵۷ ۱۱۰ ۶

برای باز کردن مسیر لوله ای که با اسید چرب مسدود شده است از محلول غلیظ سدیم هیدروکسید استفاده می شود. ۱۰۰ میلی لیتر15

از این محلول با  در اثر واکنش با اسید چرب مقدار 7/65 گرم نمک اسید چرب تولید کرده است. با فرض آنکه بازدۀ

درصدی واکنش صد درصد باشد، تعداد اتم های کربن موجود در اسید چرب کدام است؟

pH = ۱۳/۴

(C = ۱۲ , H = ۱ , O = ۱۶ , N a = ۲۳ : g.mol )−۱

18 (2 17 (1

15 (4 16 (3

صابون، نمک سدیم اسیدهای ............. است که زنجیر هیدروکربنی آن ............. و آب ............. است و در حالل های16

............. حل می شود.

چرب - قطبی - دوست - قطبی (2 آلی - قطبی - دوست - قطبی (1

چرب - ناقطبی - گریز - ناقطبی (4 آلی - ناقطبی - گریز - ناقطبی (3

، چند گرم نیتریک اسید با خلوص ۷۰ درصد نیاز است؟17 pHبرای خنثی کردن ۱۰۰ میلی لیتر محلول باریم هیدروکسید با  = ۱۳
(H = ۱ , N = ۱۴ , O = ۱۶ : g.mol )−۱

63 (2 6/3 (1

9 (4 0/9 (3

چند مورد از مطالب زیر درست است؟ (با اندکی تغ�ر)18

- کلو�دها، مخلوط های شفاف اند و عبور نور از آن ها همانند عبور نور از محلول ها است.

- کلو�دها، ظاهری همگن دارند و از توده های مولکولی با اندازه های متفاوت تشکیل شده اند.

- ذرات سازندۀ کلو�دها، از ذرات سازندۀ محلول ها بزرگ تر و از ذرات سازندۀ سوسپانسیون ها کوچک ترند.

- آب گل آلود، مخلوط ناهمگن از نوع سوسپانسیون است و با گذشت زمان، ذرات آن ته نشین می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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مولکول های اسیدهای چرب ............ می باشد و بخش ............ آن ها دارای ساختار ............ است.19

(2 (1

(4 (3

چند مورد از عبارت های زیر، نادرست است؟20

الف) کلوئیدها، مخلوط های ناهمگن و ناپایدار هستند.

ب) اگر مقداری صابون به مخلوط آب و روغن اضافه کنیم، مخلوطی پایدار ایجاد می  شود که به ظاهر، همگن است.

پ) با اضافه کردن مقداری مس  سولفات به آب، مخلوطی همگن به دست می  آید که مسیر عبور نور در آن مشخص نیست.

ت) در کلوئیدها، ذره های سازندۀ آن ها، توده های مولکولی با اندازۀ یکسان هستند.

(II)

3 (2 2 (1

1 (4 4 (3

کدام گزینه نادرست است؟21

عسل مولکولی قطبی است که با آب پیوند هیدروژنی برقرار می کند. (1

صابون جامد را می توان نمک سدیم اسید چرب دانست. (2

چربی مخلوطی از اسیدهای چرب و استرهای بلندزنجیر است. (3

کربوکسیلیک اسیدی با زنجیرۀ کربنی چهارکربنه نوعی اسید چرب است. (4

مجموع شمار اتم های سازندۀ نوعی پاک کنندۀ غیرصابونی با زنجیر هیدروکربنی سیرشده برابر با نصف شمار اتم های هیدروژن در22

C)چربی کوهان شتر  است. فرمول مولکولی این پاک کنندۀ غیرصابونی کدام است؟  H  O )۵۷ ۱۱۰ ۶

(2 (1

(4 (3

C  H  SO  N a۱۸ ۳۲ ۳C  H  SO  N a۱۹ ۳۱ ۳

C  H  SO  N a۱۹ ۳۰ ۴C  H  SO  N a۱۸ ۳۱ ۴

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟23

الف) صابون طبیعی مراغه خاصیت بازی دارد.

ب) صابون کلردار برای از بین بردن قارچ های پوستی استفاده می شود.

پ) برای افزایش قدرت پاک کنندگی مواد شوینده به آن ها نمک سولفات می افزایند.

ت) پاک کننده های غیرصابونی بر اساس برهم کنش میان ذره ها عمل می کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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در واکنش مخلوط سدیم هیدروکسید و پودر آلومینیم با آب، سطح انرژی فرآورده ها ............ از واکنش دهنده ها است، و اگر در24

این واکنش تنها دو فرآورده تولید شود و یکی از آن ها  باشد، در این صورت مجموع ضرایب فرآورده ها برابر

............ خواهد بود.

N aAl(OH)  ۴

پا�ن تر - 5 (2 باالتر - 5 (1

پا�ن تر - 2 (4 باالتر - 2 (3

در کدام گزینه ساختار لوویس نشان داده شده برای اسید درست نیست؟25

(2 (1

(4 (3

اگر در محلول 0/1 موالر یک اسید ضعیف، غلظت یون هیدرونیوم برابر  مول بر لیتر باشد، درصد یونش اسید و 26

محلول، به تقریب کدام است؟ 

۴ × ۱۰−۳pH

(log ۴ ≈ ۰/۶)

2/6 ، 1/2 (2 2/4 ، 1/2 (1

2/6 ، 4 (4 2/4 ، 4 (3

اگر در دمای اتاق  محلول  با درجۀ یونش  برابر ۲ و  محلول  با درجۀ یونش  برابر ۳ باشد،27

نسبت غلظت موالر اولیه  به غلظت موالر اولیۀ  کدام و در حالت تعادل، غلظت موالر یون هیدروکسید در محلول 

چندبرابر غلظت موالر این یون در محلول  است؟

pHHAα = ۰/۱pHHDα = ۰/۲
HAHDHA

HD

0/1 ، 0/05 (2 0/1 ، 20 (1

10 ، 0/05 (4 10 ، 20 (3

چه تعداد از موارد زیر درباره کلوئیدها درست بیان نشده است؟28

- حاوی توده های مولکولی با اندازه های یکسان هستند.

- نور را پخش نمی کنند و به همین دلیل مسیر عبور نور در آن ها مشخص نیست.

- ذره های موجود در کلوئید درشت تر از محلول و کوچک تر از سوسپانسیون هستند.

- همانند سوسپانسیون مخلوطی ناهمگن است اما مانند محلول پایدار است و ته نشین نمی شود.

2 (2 4 (1

1 (4 3 (3

نسبت تقریبی غلظت یون هیدروکسید به هیدرونیوم در محلول حاصل از مخلوط کردن 300 میلی لیتر محلول هیدروکلریک اسید با29

pH و 600 میلی لیتر محلول نیترو اسید با  و درجه یونش  چند است؟  = ۱/۵pH = ۴%۱۰(log۳ = ۰/۵)

(2 (1

(4 (3

۱۰−۱۱۱۰۱۱

۱۰−۱۰۱۰۱۰
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در  آب سخت درمجموع  از یون های کلسیم و منیزیم وجود دارد. برای رسوب دادن کامل این یون ها طبق30

معادله های موازنه نشدۀ زیر 42/84 گرم صابون با جرم مولی  مصرف  شده است. با فرض کامل بودن واکنش این

یون ها با صابون، غلظت یون کلسیم در آب سخت برحسب  چقدر بوده است؟

۵۰۰ mL۲ g

۳۰۶ g.mol−۱

mol.L−۱

(Ca = ۴۰ , M g = ۲۴ : g.mol )−۱

RCOON a(aq) + M g (aq) → (RCOO)  M g(s) + N a (aq)۲+
۲

+

RCOON a(aq) + Ca (aq) → (RCOO)  Ca(s) + N a (aq)۲+
۲

+

0/06 (2 0/04 (1

0/1 (4 0/08 (3

) با دمای یکسان برابر31 ) و یک نمونه محلول نیتریک اسید (محلول  اگر غلظت موالر یک نمونه محلول استیک اسید (محلول 

باشد، کدام مطلب درست است؟

III

، بیشتر از غلظت آن ها در محلول  است. غلظت یون ها و مولکول ها در محلول  (1

با افزایش دمای دو محلول به یک اندازه،  دو محلول نیز به یک اندازه تغ�ر می کند. (2

اگر دمای دو محلول به یک اندازه باال رود، تفاوت غلظت یون های موجود در دو محلول، کاهش پیدا می کند. (3

اگر غلظت اسید در یکی از محلول ها افزایش یابد، ثابت تعادل و درصد یونش دو محلول به یکدیگر نزدیک تر می شود. (4

III

pH

کدام یک از مطالب به درستی بیان شده است؟32

نیروی بین مولکولی غالب در اسیدهای چرب  پیوند هیدروژنی است. (1

اتیلن گلیکول در اثر انحالل در آب، نقطه جوش آن را کاهش می دهد. (2

روغن زیتون همانند وازلین یک هیدروکربن به شمار می آید و در آب حل نمی شود. (3

تعداد اتم های هیدروژن در یک مولکول روغن زیتون، دو برابر تعداد اتم های هیدروژن در فرمول مولکولی ارائه شده برای (4

وازلین است.

RCOOH

چنانچه  از محلول غلیظ اسید قوی  با چگالی  تا  رقیق و به آن 0/2 گرم سدیم هیدروکسید33

افزوده شود، محلولی با  به دست  می آید. درصد جرمی محلول اسید اولیه کدام است؟ (از افزایش حجم محلول در اثر

اضافه کردن  صرف نظر شده است) 

۲ mLHX۲/۵ g.mL−۱۲۰۰ mL

pH = ۳
N aOH(N aOH = ۴۰ , HX = ۱۲۵ : g.mol )−۱

11 (2 10 (1

13 (4 12 (3
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با در نظر گرفتن ساختارها، چند عبارت از عبارت های زیر درست است؟34

- هر دو ترکیب جزء ترکیب های آروماتیک هستند.

- ترکیب (الف) به صابون ها، به منظور افزایش خاصیت ضدعفونی کنندگی و

میکروب کشی اضافه می کنند.

- نسبت شمار اتم های ترکیب (ب) به شمار عنصرهای ترکیب (الف) برابر 12 است.

- صابون محتوی ترکیب (الف) نسبت به صابون مراغه عوارض شیمیایی کمتری دارد.

- با فرض اینکه در بخش قطبی ترکیب (ب) همه اتم ها به حالت اوکتت رسیده باشند، اختالف شمار پیوندهای دوگانه ترکیب های

(الف) و (ب) برابر 3 است.

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

اگر از انحالل 0/258 گرم از اسید آلی  در 100 میلی  لیتر آب، محلولی با  به دست آید، جرم مولی این اسید چند35

( گرم است؟ (از تغ�ر حجم محلول چشم  پوشی شود، 

(AH)pH = ۲
K  =a ۱۰−۲

129 (2 172 (1

64 (4 96 (3

چند مورد از عبارت های زیر درست هستند؟ 36

الف) افزایش دما، قدرت پاک کنندگی یک صابون را افزایش می دهد.

ب) با افزایش غلظت  آب  سخت، ارتفاع کف حاصل از حل کردن مقدار معینی صابون در آب کاهش می یابد.

پ) پاک کننده های صابونی، لکه های کثیف و چربی را از روی پارچه های نخی پاک نمی کنند.

ت) از واکنش 10/2 گرم از یک صابون با فرمول  با مقدار کافی از کلسیم کلرید، 10/1 گرم رسوب به دست

می آید.

(Ca = ۴۰ , N = ۲۳ , O = ۱۶ , C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol )−۱

Ca۲+

C  H  COON a۱۷ ۳۵

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

چه تعداد از عوامل زیر نقشی در ترغیب شیمی دان ها برای تولید پاک کننده های غیرصابونی نداشت؟37

- تقاضای جهانی برای صابون و کاربردهای آن افزایش پیدا کرد.

- تأمین چربی مورد نیاز برای تولید صابون در مقیاس انبوه در عمل ممکن نبود.

- صابون در آب سخت به خوبی کف نمی کرد.

- برای پاک کردن برخی از آالینده ها نیاز به ترکیباتی با قدرت پاک کنندگی بیشتر بود.

- استفاده از صابون در درازمدت باعث ایجاد عوارض پوستی می شد.

- شیمی دان ها در جستجوی پاک کننده هایی بودند که بتوان آن ها را به میزان انبوه و با قیمت مناسب تهیه کرد.

1 (2 صفر (1

2 (4 3 (3
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چند مورد از مطالب زیر نادرست است؟38

- آب و همۀ محلول ها، محتوی یون های هیدرونیم و هیدروکسید هستند.

- کاغذ  در برخی محلول ها و آب خالص تغ�ر رنگ نمی دهد.

- در محلول های اسید، یون هیدروکسید و در محلول های بازی یون هیدرونیم وجود ندارد.

- باران اسیدی شامل نیترواسید و سولفوریک اسید است.

pH

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

 محلول سیرشدۀ آسپرین  برابر با 2/6 است. قابلیت حل شدن آن در هر ۱۰۰ گرم آب به تقریب چند میلی گرم39

است؟ (چگالی محلول  و ثابت یونش آسپرین  است)

pH(C  H  O  )۹ ۸ ۴

۱ g.mL−۱۳ × ۱۰−۴

360 (2 345 (1

425 (4 450 (3

کدام گزینه درست است؟40

ذره های سازندۀ کلوئیدها، ذره های ریزماده هستند. (1

لکۀ چربی بر روی پارچه های پلی استر، آسان تر از پارچه های نخی پاک می شود. (2

قدرت پاک کنندگی صابون در آب دریا و آب چشمه یکسان است. (3

رنگ پوششی، شیر، ژله و سس مایونز، نمونه هایی از کلوئیدها هستند. (4

شکل زیر فرمول ساختاری پاک کنندۀ ............ را نشان می دهد. اگر  دارای ۱۲ کربن باشد، فرمول مولکولی آن به صورت ............41

است. این پاک کننده در آب های سخت خاصیت پاک کنندگی خود را حفظ ............

R

، می کند. صابونی،  (1

، نمی کند. صابونی،  (2

، می کند. غیرصابونی،  (3

، نمی کند. غیرصابونی، (4

C  H  SO  N a۱۸ ۲۹ ۳
− +

C  H  SO  N a۱۸ ۲۵ ۳
− +

C  H  SO  N a۱۸ ۲۹ ۳
− +

C  H  SO  N a۱۸ ۲۵ ۳
− +

نسبت جفت الکترون های ناپیوندی در مولکول گلوکز به جفت الکترون های پیوندی در مولکول اتیلن گلیکول برابر ............ است.42

(2 (1

(4 (3

 

۴
۳

 

۳
۲

 

۳
۴

 

۲
۱

در ساختار مولکول صابون به دست آمده از واکنش روغن زیتون با محلول سدیم هیدروکسید، چه تعداد اتم هیدروژن وجود دارد؟43

C(فرمول مولکولی روغن زیتون  است)  H  O۵۷ ۱۰۴ ۶

(2 (1

(4 (3

C  H  O  N a۱۸ ۳۳ ۲C  H  O  N a۱۸ ۳۴ ۲

C  H  O  N a۱۹ ۳۵ ۲C  H  O  N a۱۹ ۳۶ ۲
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در رابطه با شاخص امید به زندگی کدام یک از موارد زیر نادرست است؟44

با گذشت زمان استفاده از صابون در جوامع گسترش یافت و سبب شد تا عوامل بیماری زا در محیط های فردی و گروهی (1

کاهش یابد.

میان شاخص امید، افزایش سطح تندرستی و بهداشت فردی و گروهی و استفاده از صابون رابطه مستقیم وجود دارد. (2

سن امید به زندگی بیشتر انسان ها در سال های اخیر برابر با سن امید به زندگی کمترین تعداد انسان ها در سال های 1335- (3

1330 است.

شاخص امید به زندگی تنها میان انسان های کشورهای گوناگون متفاوت است. (4

دو مورد از عبارت های زیر نادرست هستند. در کدام گزینه به آن ها اشاره شده است؟45

الف) برای کاهش میزان اسیدی بودن خاک، به آن سنگ  آهک می افزایند.

ب) آب صابون دارای خاصیت بازی است و کاغذ  را به رنگ آبی درمی آورد.

پ) اسید معده هیدروکلریک اسید است که عالوه بر تجزیۀ مواد غذایی، جانداران ذره بینی موجود در غذا را از بین می برد.

ت) واکنش مخلوط آلومینیم و سدیم هیدروکسید با آب گرماده و با تولید گاز هیدروژن همراه است.

pH

الف - ت (2 الف - پ (1

پ - ت (4 ب - پ (3

، کدام است؟46 pH۰/۱ تقریبی محلول  اسید ضعیف  با  mol.L−۱HAK  =a ۱۰−۵

3 (2 2 (1

5 (4 4 (3

چه تعداد از عبارت های زیر در مورد صابون درست اند؟47

- مولکول های صابون پاک کننده مناسبی برای چربی ها به شمار می رود.

- قدرت پاک کنندگی صابون به نوع پارچه، دما، نوع آب و نوع و مقدار صابون بستگی دارد.

- ساختار صابون می تواند شامل مولکول هایی با عامل کربوکسیل یا عامل استر باشد.

- بین بخش قطبی و ناقطبی صابون پیوند یونی برقرار است.

- هنگامی که صابون در آب حل می شود، مولکول های صابون مانند پلی بین مولکول های آب و چربی قرار می گیرند.

4 (2 3 (1

2 (4 5 (3

اگر غلظت یون هیدرونیوم  در محلول 0/2 مول بر لیتر هیدروفلوئوریک اسید،  برابر غلظت یون هیدروکسید48

باشد، به ترتیب  و درصد یونش این اسید کدام است؟ (دمای محلول برابر 25 درجۀ سانتی گراد است)

(H (aq))+۴ × ۱۰۴

pH

(2 (1

(4 (3

۱۰ , ۴/۷−۴۱۰ , ۳/۳−۴

۰/۰۱ , ۴/۷۰/۰۱ , ۳/۳
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با افزودن ۱۰ میلی لیتر از محلول یک ترکیب با خاصیت اسیدی قوی  به ۹۰ میلی لیتر آب مقطر،  محلول به ۲ کاهش49

می یابد. برای خنثی شدن کامل هر لیتر از محلول غلیظ اولیۀ این ترکیب اسیدی چند گرم  الزم است؟

(HA)pH

N aOH(s)

(H = ۱ , O = ۱۶ , N a = ۲۳ : g.mol )−۱

4 (2 1 (1

40 (4 10 (3

در دمای ثابت به 50 میلی لیتر از اسید  که غلظت مولی آن  و غلظت یون هیدرونیوم در آن برابر50

0/04 موالر است، 450 میلی لیتر آب می افزا�م. تع�ن کنید چند عبارت، از عبارت های نوشته شده، درست است؟

الف) نسبت حاصل ضرب غلظت تعادلی یون های موجود در محلول به غلظت تعادلی اسید،  ثابت می ماند.

ب) روشنایی المپ به کار رفته در یک مدار الکتریکی در شرایط یکسان برای محلول اولی کمتر از دومی است.

ج)  محلول به اندازه 0/6 واحد کاهش می یابد.

د) نسبت مول های یونیده نشده به کل مول های حل شده در محلول اول نسبت به محلول دوم کمتر است.

هـ) خاصیت اسیدی در محلول اولی نسبت به محلول دومی بیشتر است.

HCOOH۰/۲ mol.L−۱

pH

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3


