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  )) دامها  و  راه حل هااسیدوباز،(( 
  

باز یکی از بخشهاي بسیار مهم و چالش برانگیز شیمی دوره دبیرستان است که اغلب دانش آموزان مطالب را تا حدودي   بی شک بخش اسیدوبا سالم
 در این .ع کنند و چگونه به سواالت پاسخ دهندیاد می گیرند و بیشتر به هنگام کاربردي کردن این مطالب مشکل دارند و نمی دانند باید از کجا شرو

 استفاده می شود و اشتباهات متداولی که داوطلبان دارنـد را مـشخص   باز اسیدوچند صفحه سعی کردم نکات و دامهایی که در تست هاي مربوط به          
 وهمچنین وال از کنکور سراسري داخل و خارج کشور س50 براي این قسمت ،) بصورت دامها و راه حل ها. (کرده و نحوه برخورد با آنها را توضیح دهم

 ایـن   درصـد سـواالت  95 سواالت بسیار مهمی بوده و بـاالي  استفاده کردم که این تیپ سواالت معموال )براي پوشش کامل مطالب (تعدادي سوال تالیفی  
 توصیه می کنم این مجموعه را به همراه کتـاب  . و سعی کردم در قالب این سواالت کاربردي کردن مطالب را آموزش دهم         را شامل می شوند    بخش

و یـادگیري نکـات کلیـدي ایـن      با بررسی کامل این تست ها   باشید مطمئن.ه و نحوه برخورد با سواالت را یاد بگیرید        ددرسی بطور دقیق بررسی کر    
          . در این بخش مشکلی نخواهید داشتهرگزبه همراه کتاب درسی مجموعه 

  

  
 م که پس از اتمـام  ، توصیه می کنباز است  بخش اسیدو، کتاب درسی گزیده اي از مطالب بسیار مهم     49یید صفحه   خود را بیازما   :تدکر

سوال زیر یکی از سواالت طرح شده از . تحلیل کنید ورا بیازمایید را بطور کامل و دقیق تجزیه ک عبارتهاي این خودتک تاین بخش حتماَ 
  .این قسمت است

  

  )85 خارج کشور- یریاض(اره اسیدها و بازها،همواره درست است؟ کدام مطلب درب-1سوال
  .یون هیدرونیوم،باز مزدوج مولکول آب است)1
  .قدرت هر اسید با موالریته آن نسبت مستقیم دارد)2
  .محلول اسیدها و بازها در آب،رساناي خوبی براي جریان برق اند)3
  .،آن اسید قوي تر است محلول اسیدي در شرایط یکسان،کوچک تر باشدpKaهرچه )4

  

   اسیدpKa  رابطه قدرت اسیدي و-3 رابطه قدرت اسید و غلظت اسید -2  باز مزدوج تشخیص اسیدو -1 :دامها
  .بیشتر دارد +Hباز مزدوج اختالف در یک یون هیدروژن است که اسید از باز مزدوج خود یک پروتون  بین اسید و )الف:راه حل ها

  . بستگی دارد و ربطی به غلظت اسید ندارد اسیدpKa و مقدار Ka،درجه یونش،ثابت تفکیک اسیددرصد یونشقدرت اسید به )ب
،اما یادمان باشد محلول بیشتر باشد درهایونمقداروثانیاَ صد تفکیک ماده حل شده بیشترباشددرباید ناي خوبی باشد،اوالَ ابراي اینکه یک محلول رس)ج

  .د بودنتیجه همه آنها رساناي خوبی نخواه قوي نیستند،درن و بازهاکه همه اسیدها
  

   )4(گزینه: پاسخ 
  

  
 کنیدجدي  توجه ارائه شده دامهاي مورد استفاده در سواالت و راه حل هاي باز باید به در مورد نظریه ها و مدل هاي اسیدو:  

  خاصیت اسیدي،بازي یا آمفوتري اکسیدهاي عناصرتشخیص -3  باز مزدوج  تشخیص اسیدو-2  تعریف هر یک از دانشمندان از اسیدو باز -1 :دامها
   تشخیص نقش آب-5رنگ شناساگرها در محلول هاي با خواص مختلف مخصوصا شناساگرهاي مهمی مانند لیتموس،فنول فتالئین و متیل نارنجی -4
   :راه حل ها 

   :داشته باشید که عبارتند ازکامل تسلط   اسید و باز بر مدلهايباید)1
 ي اسیدها در نظر گرفت یژن را عنصر اصلی سازندهوازیه اکسال . 
   توان آن را طی واکنشی با  شود که در مولکول آن دست کم یک اتم هیدروژن وجود دارد که می    اسید به ترکیبی گفته می     ،از نظر دیوي

 ) هالوژنهیدروژن متصل به اکسیژن و(.گویند به چنین هیدروژنی، هیدروژن اسیدي می. یک اتم فلزي جایگزین کرد
     شود و یون هیدروژن  اسید ماده اي است که در آب حل می        در مدل آرنیوس)H+(بـاز   همچنـین .کند  یا پروتون آزاد کرده یا تولید می 

 .کند تولید میآزاد کرده یا  )OH-(aq)(ي است که به هنگام حل شدن در آب یون هیدروکسید ا ماده
   برونـستد  - و بـاز لـوري  ي پروتـون  برونستد، دهنده  -لورياسید  ار است،بطوریکه    برونستد براساس تبادل پروتون استو     -لوريمدل 

 .ي پروتون است پذیرنده
         ناپیوندي و بـاز   الکترونلوویس گیرنده جفتاسید بطوریکه  ،مدل لوویس براساس مبادله جفت الکترون ناپیوندي پایه ریزي شده است 

  .ي استدناپیونالکترون لوویس دهنده جفت 
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  . یعنی باید بدانید که بین یک زوج اسیدوباز مزدوج اختالف تنها در یک یون هیدرژن است داشته باشید،ناخت کافی از اسیدوباز مزدوجشباید )2
  .دارند  بوده وخاصیت اسیديو اغلب اکسیدهاي نافلزي انیدرید اسیدبوده، خاصیت بازي دارنداغلب اکسیدهاي فلزي انیدرید باز )3
  . آمفوتر استآب یک آب می تواند هم اسید و هم باز باشد و، برونستد-اما مطابق مدل لوري .حالل استآب در مدل آرنیوس )4
  .داشته باشید)اسیدي،بازي و خنثی( تسلط کافی بر رنگ شناساگرهاي مختلف در محیط هاي مختلف باید)5

  
  
  

  )88 خارج کشور-یریاض( کدام مطلب نادرست است؟-2سوال
  . برونستد استآب هم اسید و هم باز)1
  .اغلب اکسیدهاي نافلزي،اسید آرنیوس محسوب می شوند)2
  . است-OH یون  ِ برونستد دهنده– برونستد،دهنده پروتون و باز لوري -اسید لوري)3
  . هاي مختلف،به رنگ هاي متفاوت در می آیندpHباز،دسته اي از ترکیبات آلی اند که در -شناساگرهاي اسید)4

   برونستد- از نظر لوريباز اسیدو -3  خاصیت اکسیدها-2 نقش آب -1 :دامها
 خـود اسـیدوبازهاي   ، شناسـاگرها  کهدر ضمن یادمان باشد.دیرساین سوال ب به جواب به راحتی می توانید 5 و4، 3 ، 1توسط راه حل هاي :راه حل هـا  

لطفاَ بیـشتر  .( جابجایی تعادل شده و رنگ آنها تغییر می کند سبب،باز به آنها یا  که افزودن اسید   که محلول آنها بصورت تعادلی است      ضعیفی هستند 
  ). کتاب درسی را مطالعه بفرمایید64بدانید صفحه 

  

   )3(گزینه: پاسخ 
  

  )91سراسري تجربی ( کدام عبارت درست است؟ -3سوال
  . بازي کوچک تر،آن باز ضعیف تر استbpKهرچه)1
Hدر واکنش ) 2 O(l) Ni (aq) [Ni(H O) ](aq)  2 2

2 2   .،مولکول آب باز برونستد است66
Cمولکول فنول) 3 H OH6   . دارد، یک باز آرنیوس محسوب می شودOH که یک گروه 5
HCl(g) در واکنش)4 NH (g) NH Cl(s) 3   .،مولکول آمونیاك نقش باز برونستد را دارد4

  

  همیشه نشانه خاصیت بازي است؟ موجود در یک ترکیب OHگروه آیا -3  باز ي اسیدو مدل ها-2   با قدرت بازيpKbرابطه -1:دامها
 مقدار ، درصد یونش،درجه یونشبستگی دارد که هرچه باز  pKb و مقدار Kbبازدرصد یونش،درجه یونش،ثابت تفکیک  به بازقدرت )الف :راه حل ها

Kb  و مقداربزرگترباز  pKb هد بود خواقویتر باز ،کوچک تر باشدباز.  
  . افتاده است4باز برونستد پذیرنده پروتون است که این اتفاق در گزینه )ب
 کند آزاد موجود در یک ترکیب زمانی باز آرنیوس محسوب می شود که ترکیب موردنظر موقع حل شدن در آب یون هیدروکسید OH گروه )ج

  .و عامل باز آرنیوس محسوب نمی شوداردکربوکسیلیک اسیدها چنین وضعیتی ندو  موجود در الکلها، فنول  OHکه
  

   )4(گزینه: پاسخ 
  

  )89ریاضیسراسري  ( در کدام واکنش،آب نقش اسید برونستد را دارد؟-4سوال
1 (H O(l) Cr Cr(H O) (aq)  3 3

2 2 66  
2( H O(l) HI(aq) H O (aq) I (aq)   2 3  
3( H O(l) Na O(aq) (Na (aq) OH (aq))   2 2 2  
4( H O(l) NH (g) NH (aq) OH (aq)   2 3 4  

  

  .  به ترتیب باز برونستد، حالل و اسید برونستد است4 و 3 ، 2آب در گزینه هاي :راه حل ها
  

   )4(گزینه: پاسخ 
  

  )86 خارج کشور-تجربی (.واکنش می دهد........ ...در می آید، و با ..... ......در آن به رنگ )لیتموس(دارد،تورنسل......... در آب خاصیت .........  محلول-5سوال
H - آبی - بازي-یدکلسیم اکس)1 SO2   NaOH - سرخ - بازي-کلسیم اکسید )2      4
H -  سرخ - اسیدي-فسفرپنتا اکسید )3 SO2   NaOH - آبی -  اسیدي -فسفرپنتا اکسید )4    4

  اسید یا باز با باز واکنش می دهد یا اسید با باز؟آیا اسید با  -3رنگ شناساگرها  -2 فلزاتخاصیت اکسید فلزات و نا -1 :دامها
  .دارند اسیدي  خاصیت  مانند کلسیم اکسید در آب خاصیت بازي دارد و اکسید نافلزاتی مانند فسفرپنتا اکسیداتیاکسید فلز)الف :راه حل ها

  .سید باهم یا دو باز با هم واکنش نمی دهنداما دو ا. وبالعکس اسید با باز واکنش می دهد)ب
  . آبی و بنفش در می آید،لیتموس در محلولهاي اسیدي و بازي و خنثی به ترتیب به رنگ قرمز)ج

   )1(گزینه: پاسخ 
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آن به ترتیب کدام اند؟  کدام یک از گونه هاي زیر می تواند هم نقش اسید و هم نقش باز لوري و برونستد را داشته باشد،اسید و باز مزدوج -6سوال
  )90 خارج کشور- تجربی( ).گزینه ها را از راست به چپ بخوانید(

1(PO , H PO , HPO  3 2
4 2 4 4     2( PO , H PO , HPO 3 2

4 3 4 4    
3( HPO , H PO , PO 2 3

4 3 4 4    4( H PO ,HPO , PO  2 3
2 4 4 4  

   یک آنیونخیص اسیدو باز مزدوج  تش -2کدام آنیون می تواند آمفوتر باشد؟  -1 :دامها
 آمفوتر هستندو از طرفی یک ماده با جذب یک پروتون به ،آنیونهایی که هم توانایی جذب و هم توانایی از دست دادن یون هیدروژن دارند:راه حل ها

  . یک پروتون به باز مزدوج خود تبدیل می شودناسید مزدوج خود و با از دست داد
  

   )1(گزینه: پاسخ 
  

HPOاسید و باز مزدوج یون -7السو 2
  )89 -سراسري ریاضی( به ترتیب از راست به چپ کدام اند؟ 4

1(H PO , PO 3
2 4 4    2( PO , H PO3

4 3 4  
3( PO , H PO 3

4 2 4    4( H PO , H PO
2 4 3 4  

HPOماده اي که از :راه حل ها 2
PO،یعنییک هیدروژن کمتر داشته باشد4 3

HPO باز مزدوج 4 2
HPOازکه  و ماده اي 4 2

یک هیدروژن 4
Hبیشتر داشته باشد،یعنی PO

2 HPOیون  اسید مزدوج 4 2
  .محسوب می شود4

  

   )3(گزینه: پاسخ 
  

   جدول II و I کدام یک از گونه هاي شیمیایی پیشنهاد شده در ستون هاي -8سوال
  )85سراسري تجربی (  بازي،مزدوج یکدیگرند؟ -يروبه رو،ازنظراسید

   d  و 1)1
  c  و 2) 2
  b  و 3) 3
  a  و 4) 4

  
  

درضمن در این سـوال از طریـق مقایـسه گزینـه هـا در زمـان       .تنها در یک یون هیدرژن استباز مزدوج اختالف  و  بین یک زوج اسید :راه حـل  
  .کوتاهتري می توانید به جواب برسید

  

   )3(گزینه: پاسخ 
  

  
  

  ) با تغییر گزینه اول90سراسري تجربی (    کدام عبارت درست است؟-9سوال
POدر محلول فسفریک اسید،آنیون) 1 3

  . تنها می تواند یک اسید برونستد باشد43POH و داردتنها نقش باز 4
  . جدا شدن نخستین پروتون،دشوارترین مرحله یونش فسفریک اسید در آب است)2
POدر محلول یک موالر فسفریک اسید،غلظت آنیون) 3 3

  . از غلظت آنیونهاي فسفات دیگر بیشتر است4
aاگر )4 a aK , K , K3 2 a به مرحله هاي یونش پی در پی فسفریک اسید در آب مربوط باشند،1 a apK pK pK 1 2   .است3

  

راحل تفکیک اسیدهاي  م-2  -نقش اسیدي و بازي مواد موجود در مراحل تفکیک اسیدهاي چند پروتونی مانند فسفریک اسید -1  :دامها
  .ر غلظت یونهاي موجود در محلول اسیدهاي چند پروتونیا مقد-4- در اسیدهاي چند پروتونیapK وaK مقایسه مقدار-3 -چندپروتونی

رابطـه  )  Ka( یونش اسیدبنابراین قدرت اسیدي با ثابت. اسید قویتري استشته باشد،بزرگتري دا) Ka(هر اسیدي که ثابت یونش       -1  :راه حل ها  
  .  اسید رابطه عکس داردpKa مستقیم وبا 

   . استفاده می کنیم43POHفسفریک اسیدچند پروتونی مانند  براي بررسی اتفاقات مهم در محلول یک اسید چند پروتونی از یک اسید -2
  نش  ثابت یو3 تا 1از مرحله این اسید در سه مرحه تفکیک می شود که)Ka (  وکاهشpKaافزایش می یابد .  
  بیشتر است یونهاکمتر وغلظت یون هیدرونیوم از بقیه یونهامحلول از بقیه غلظت یون فسفات در،محلول یک موالر فسفریک اسیددر  .

  . می شودزیرا یون فسفات در مرحله آخر تولید می شود که ثابت تفکیک کوچک تري داردو یون هیدرونیوم در هر سه مرحله تولید
  3

4
2
4423 POHPOPOHOH : ترتیب مقدار یونها در محلول فسفریک اسید   

  

II    I    

OH  a NH
4  1  

H O2  b NO 
3  2  

NH3  c H O
3  3  

NO 
2  d 

H  4  
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              درحالیکه مقدارفسفریک اسیددرمحلول ازبقیه    ،توجه کنیدکه رابطه فوق مقدار یونهاي موجوددر محلول را با یکدیگر مقایسه می کند
  . ه می شود زیرا فسفریک اسید یک اسید ضعیف بوده و به مقدار کم یونید،بیشتر است

  3
4

2
442343 POHPOPOHOHPOH : ترتیب مقدار تمام مواد موجود در محلول فسفریک اسید  

      بطور کلی در اسیدهاي چند پروتونی با افزایش شماره مرحله یونش، مقدارKaزیرا  تفکیـک مرحلـه   .  و قدرت اسیدي کاهش می یابد
زیرا در مرحله اول . از همه مراحل مشکل تر است) هیدروژن اسیدي جدا شدن آخرین (اول از بقیه مراحل آسانتر وتفکیک مرحله آخر

 که خود توانایی جذب  گرفته می شود در حالیکه در مراحل بعدي از یون داراي بار منفی        ،هیدروژن از یک مولکول خنثی جدا می شود       
  :  بنابراین .پروتون را دارد

)
321 aaa KKK (            و               ) 

321 aaa pKpKpK  (  
  

   )1(گزینه: پاسخ 
  

  )85 خارج کشور-تجربی ( .........pHو محلول هیدروکلریک اسید با موالریته برابر در دماي یکسان،می توان گفت که درباره محلول اتانوئیک اسید-10سوال
  .هر دو محلول یکسان است زیرا موالریته آنها برابر است)1
Hگ تر است،زیرا غلظت مولی یونمحلول اولی بزر)2 (aq)در آن کم تر است .  
Hمحلول دومی بزرگ تر است،زیرا غلظت مولی یون )3 (aq)در آن بیش تر است .  
  .هر دو محلول یکسان است زیرا مولکول هریک از این اسیدها،می تواند یک پروتون آزاد کند )4

   pH بین غلظت یون هیدروژن و مقدار رابطه -3 مقدار تفکیک کدام اسید بیشتر است؟ -2 - تشخیص اسید قوي از ضعیف -1 :دامها
 بطور کامل تفکیک می شود اما محلول اتانوئیک HCl بنابراین محلول یک موالر ،اتانوئیک اسید از هیدروکلریک اسید ضعیف تر است -1 :راه حل ها

  . بیشتر استهیدروکلریک اسید ک می شود،بنابراین غلظت یون هیدروژن در محلولاسید بصورت تعادلی تفکی
  .خواهد بودکمتر  HCl  محلول pHمقدار  بنابراین ، رابطه وارونه وجود داردpH بین غلظت یون هیدروژن و مقدار -2

  

   )2(گزینه: پاسخ 
  
  

  مقدارpHبازي و آب ،یدي ، غلظت یون هیدروکسید و یون هیدرونیوم در محلولهاي اس :  
  

)در دماي اتاق   -1 C)250        است،بنابراین در این دمـا مقـدار ثابـت     موالر10 -7 در آب خالص غلظت هر یک از یونهاي هیدروژن و هیدروکسید برابر
 :تفکیک آب برابر است با

wK [H O ][OH ]    14
3 10   

  :دردماي اتاقهیدروکسید تغییر می کند،بطوریکه با افزودن اسید یا باز غلظت یونهاي هیدروژن و 
H]درمحلولهاي اسیدي  ] M [OH ]    71 H]درمحلولهاي بازي                       و 10 ] M [OH ]    71 10  

  . گیرد را در برمی 14اي از صفر تا حداکثر   در دماي اتاق گسترهpHمقیاس  -2

70یدي   درمحلول هاي اس :بنابراین دردماي اتاق  pH   ،    147 درمحلول هاي بازي pH 7محلول هاي خنثی   وآب خالص   و   درpH   
آمده قرار اما آب در وسط این محدوده بدست . تغییر می کند14 از صفر تا کمتر از pH و محدوده تغییر pOH و pH مقدار ، با افزایش دماي آب-3

  .خنثی استهمچنان دارد و 
 بنابراین با افزایش دماي آب غلظت یونهاي هیدوکسید و هیدروژن بیشتر می شود اما آب همچنان ،گیر استفرایند تفکیک و خودیونش آب گرما -4

H]زیرا در آب در هر دمایی. خنثی است O ] [OH ] 3است .  
pHبصورت دماي اتاق در pH و pOH رابطه بین -5 pOH    . است14
pH[H ، از روابط  pH و pOH در صورت معلوم بودن -6 O ] 3 pOH[OH و 10 ]    . غلظت یونهاي هیدروکسیدو هیدرونیوم بدست می آید10
  

C8 در یک محلول آبی در دماي -11سوال  به Kwدر این محیط غلظت یون هیدرونیوم و . موالر است6-10ریباَ برابر،غلظت یون هیدروکسید تق00
  )تالیفی( .است............. بوده و این محیط ............. و ............. ترتیب برابر 

1(, 14 810 , )2   ، خنثی10 14 810 , )3   ، بازي10 12 610 , )4   ، خنثی10 12 610    ، بازي10
C8 و هیدروکسید در دماي نیوم رابطه بین یون هاي هیدرو-Kw   2  تاثیر دما بر مقدار-1 :دامها   . خاصیت آب در دماهاي مختلف-3 ، 00

 .سید و هیدرونیوم در آب در هر دمایی برابر استغلظت یونهاي هیدروک) ب. فرایند تفکیک آب گرماگیر است) الف :راه حل ها
[H O ] [OH ]    6

3 H] : برابر است باKw مقدار) ج   .  بنابراین آب در هر دمایی خنثی است10 O ][OH ]      6 6 12
3 10 10 10  

   )3(گزینه: پاسخ 
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OH باشد،غلظت موالر یون 9 یک محلول برابر pH اگر -12سوال (aq)برابر غلظت موالر یون ............  آن درH (aq) است و این محلول فنول 
  )85 خارج کشور-تجربی (.در می آورد........... فتالئین را به رنگ 

   ، سرخ510 )4     ، ارغوانی510 )3     ، سرخ410 )2     ، ارغوانی410)1
  رنگ شناساگر فنول فتالئین -3 - رابطه بین یون هاي هیدروژن و هیدروکسید-2  با غلظت یون هیدروژنpH رابطه -1 :دامها

H]  با در هر محلولیpHمقدار) الف :راه حل ها O ]
pH[H رابطه3 O ] 3 H] :یعنی. دارد را10 O ]  9

3 10  
H]بین یونهاي هیدروژن و هیدروکسید رابطه ) ب O ][OH ]   14

3 OH] :یعنی. برقرار است 10 ]
[H O ]

 
 

   
14 14

5
9

3

10 10 1010
    

  .ي ارغوانی رنگ است بازي بوده و فنول فتالئین در محلول بازpH=9 محلول با .  برابر غلظت یون هیدروژن است104 غلظت یون هیدروکسید بنابراین
  

   )1(گزینه: پاسخ 
 

  

  )85 خارج کشور-یریاض(کدام دو گونه شیمیایی،خاصیت آمفوتري دارند؟-13سوال
1(NH , HCO 

4 3   2( NH , CO 2
3 3  3( H O , HPO 2

2 4  4( H O , NO 
3 3  

  وترتعریف و تشخیص آمف :دامها
 . آمفوتر هستند) و قلعرويسرب ، آلومینیم،(  ات سارقاکسید فلز  هیدروکسید و-1:راه حل ها

به غیر ازآنیون هاي. داشته باشند) نقش آمفوتري(باز نقش اسید و می توانند نیز دار هاي هیدروژن آنیون آب و  اغلب -2
22POH  و2

3HPO که  
 . اسیدي نیستند، نقش بازي دارندو هیدروژن هاي موجود در ساختار آن هاتنها 

اسید   
Hدار     آنیون هیدروژن

Hباز       
323

2
3 COHHCOCO HH   

   
  

   )3(گزینه: پاسخ 
  

  

 جدي داشته باشیدخیلی ها و راه حل هاي زیر توجه درسواالت مربوط به  اسیدها ، بازها و واکنش بین آنها باید به دام.  
 استوکیومتري واکنش به هنگـام  - 3. تشخیص قوي یا ضعیف بودن اسید یا باز-2  . آنpHمقدار  با توجه به    تشخیص خاصیت محلول     -1 :دامها

  سید و باز به هنگام رقیق کردن اpHتغییر مقدار  -Ka   5 وpH ، pKa محاسبه مقدار -4  واکنش اسید و باز
  

H] اسیدي  در محلول-1:راه حل ها ] [OH ]  70  و  pH بازي  در محلول است و [H ] [OH ]  147 و pH  است.   
در محلول هاي و است ر باشد، باز قویتر باز کوچک تpKb باز بزرگتر و مقدارKb هرچه درصد یونش،درجه یونش ، مقداردر محلول هاي بازي  -2

  .استاسیدکوچک تر باشد،اسید قویترpKa اسید بزرگتر و مقدارKa هرچه درصد یونش،درجه یونش ، مقداراسیدي 
  . به هنگام واکنش بین یک اسید وباز، واکنش اصلی خنثی شدن بین یونهاي هیدروژن و هیدوکسید انجام می شود-3
  . باید روابط زیر را بلد باشیمنیوم و غلظت یون هیدروKa وpH ، pKa  براي محاسبه مقدار -4

pH )الف log[H ]       و  pOH log[OH ]      و  pH]H[   ]pOH]OHو       10  10   و      
a apK log K و     apK

aK 10  
  

 اسیدي یـا   چه خاصیتی داردرنظ  ، محلول مورد و خواسته سوال چیست؟ باید بدانید دنبال چی هستید  و   Ka   ، pHائل مربوط به    در حل مس  
 جدي داشته توجه بنابراین به هریک از موارد گفته شده ،؟ و از چه روشی می توانید به درستی به خواسته سوال پاسخ دهیدبازي؟ قوي یا ضعیف؟

 بلکه صورت سوال ، زمان خود را از دست بدهید مربوط به این قسمت، انواع روابط در حل مسائل کردنهرگز سعی نکنید با امتحاندرضمن . باشید
  . دنبال کدام مورد و در چه نوع محلولی هستیدتا بفهمید دقیقاَرا خوب درك کنید 

  

 ي  محاسبهpH  مختلف اسیدي و بازي محلول:  
  : محلول اسیديدر 

 ي  محاسبهpH محلول اسیدهاي قوي  
+H3O غلظت یون در محلول اسیدهاي قوي که بطور کامل تفکیک می شوند،

(aq) رابطه ،پس غلظت اسید را دربرابر است غلظت اسید با 
pHست موالر ا02/0 موالر هیدروکلریک اسید غلظت یون هیدرونیوم نیز برابر 02/0مثالَ در محلول . دهی قرار د.  
 ي  محاسبهpH  ضعیفمحلول اسیدهاي:  

 pH در اسیدهاي ضعیف ابتدا با توجه به درجه یونش ،درصد یونش و ثابت تفکیک اسید، غلظت یون هیدرونیوم را محاسبه کرده و در رابطه
  .دهیقرار د
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]n.M.]Hاگر درجه یا درصد یونش اسید داده شود،با استفاده از رابطه)الف دراین رابطه .ت یون هیدرونیوم را بدست آورید ، غلظ 
   . است1 برابر توجه کنیدکه دراسیدهاي قوي . تعداد هیدروژنهاي اسیدي،اسید استn و)درجه یونش(درجه تفکیک یونی

 درصورتیکه ثابت تفکیک اسیدي داده شود دراین صورت غلظت یون هیدرونیوم و :یک اسید هارابطه بین غلظت یون هیدرونیوم و ثابت تفک )ب
pHمحلول را از روش مسائل تعادلی 

a
[H ][A ]K

[HA]

 

  یا از رابطهM.K]OH[ a
  .محاسبه می کنیم 3

ظر کنند و کی نه و اغلب یاد  مقدار اسید تفکیک شده باید صرفنیک مشکل اساسی بین اغلب دانش آموزان این است که نمی دانند که باید از )ج
مانند اتفاقی که امسال .در مخرج کسر صرف نظر کنند)(یرند هر موقع اسید ضعیف بود صرف نظر کنند یا به قول خودشان در رابطه زیر از می گ

  : توصیه بنده این است کهاما. که امسال سوال رشته تجربی بود افتاد15براي سوال 
 % 5وکمتـر از   % 5در یک اسید ضعیف، اگردرصد تفکیک  اسید    .  آن رابطه زیر برقرار است     )( تفکیک   جهبین ثابت تفکیک اسید ضعیف و در      

اما در سـواالت تـستی بـراي    . صرفنظر کرد، در مخرج رابطه مورد نظر، می توان از مقدار    باشد   05/0 یا کمتر از     05/0یا درجه یونش اسید     باشد
2اطمینان ابتدا از مخرج رابطه موردنظر صرفنظر کرده و مقدار  MKaاز در صورت وجود جواب مورد نظر در بین گزینه ها.  را حساب می کنید 

  . و سوال را از طریق قواعد تعادل باید حل کنید در مخرج کسر قابل صرفنظر نیست صورت مقداردر غیر این.می کنید صرفنظر  مقدار
  

a
M.K 




2

1
  

  

  

  :در محلول بازي
 ي  محاسبهpH  بازهاي قوي محلول:  
-OH غلظت یون محلول بازهاي قوي که بطور کامل تفکیک می شوند،در

(aq) پس غلظت اسید را دررابطهبرابر استید  غلظت اسبا، pH قرار 
  . موالر است02/0 موالر و 02/0 موالر سدیم هیدروکسید و باریم هیدروکسید غلظت یون هیدرکسید به ترتیب برابر01/0محلول مثالَ در.دهید

  

 ي  محاسبه) بpH  ضعیفمحلول اسیدهاي:  
OH]( وان غلظت یون هیدروکسیدرا ازرابطهیک باز اگردرجه تفکیک بازمعلوم باشد،می تمورد  در)الف ] .M.n  (  دراین .حساب کرد

  . است1 برابر توجه کنید که دربازهاي قوي. تعداد هیدروکسیدهاي،باز استnدرجه تفکیک یونی و   رابطه
مانند اسیدها در یک باز ضعیف در مخرج رابطه مورد نظر، .  آن رابطه زیر برقرار استیونش  جه و درbK بین ثابت تفکیک باز ضعیف )ب

  .عمل کنید
                           

b
M.K 




2

1
  

   .می توان از رابطه زیرغلظت یون هیدروکسید را تعیین کرد درصد تفکیک شود،5 یا کمتر از 5و حدود اما اگر ثابت تفکیک بازمعلوم باشد ) ج
M.K]OH[ b  

  

  : محلولpHباز و میزان تغییر  و رقیق شدن اسید
 . یـون هیـدرونیوم کـاهش پیـدا مـی کنـد       يرقیق شود، غلظت یون هیدرونیوم  درواحد حجم کاهش یافته یا موالریتهقوي هرگاه محلول اسیدي     -1

  . افزایش می یابدواحد 1 محلول PH، ) برابر رقیق شود10( افزایش حجم یابد، ده برابر ي به اندازهقوير یک محلول اسیدبطوریکه اگ
  . واحد کم می شود1 آن pH ، مرتبه رقیق شود بر خالف محلول یک اسید قوي10 اگر محلول یک باز قوي -2
  . واحد افزایش می یابد3/0حدود PH و مقداربرابر شود،غلظت آن نصف شده   اگر حجم محلول یک اسید دو-3
  . واحد کاهش می یابد3/0حدود PH  اگر حجم محلول یک باز دو برابر شود،غلظت آن نصف شده و مقدار-4

  

  
  )90 خارج کشور-یتجرب(ي آن با تفریب کدام است؟pKa درصد باشد،1 اگر درصد یونش محلول یک موالر یک اسید ضعیف برابر -14سوال

1(1      2(2      3(3      4(4  

  را با استفاده از رابطهKaابتدا مقدار :راه حل ها
a

M.K 




2

1
آورید، یعنی بدست 

a
( / )K 

 
2

41 0 01 10
1

 و سپس با استفاده از رابطه 

a apK log K  مقدارpKaرا حساب کنید . 
apK log   410 4  

  

   )4(گزینه: پاسخ 
  

  )91تجربیسراسري ( کدام است؟است، 1برابر آن pKa که  HA موالر اسید ضعیف 2/0محلول pH -15سوال
1(7/0      2(1      3(25/1      4(7/1  

  .آن معلوم است اما معلوم نیست چند درصد تفکیک می شودapKاسید ضعیف بوده و . سوال بسیار مهم و خطرناکی است :دامها
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]M.K]OH این سوال با توجه به ضعیف بودن اسید از رابطهحل کردن اغلب دانش آموزان براي   :راه حل ها          a

 ،استفاده کرده بودنـد   3
بهترین راه حل براي این .است  درصد تفکیک شده50این اسید در این محلول حدود  ، غافل از این که،اسید تفکیک شده صرفنظر کرده بودنداز یعنی 

 . روش تعادلی استگونه سواالت

آوریم   را به دست میaK، مقدار ثابت تفکیک اسیدapKبا استفاده از  
aK /0   را pHو در نهایـت مقـدار   Hادلیو سپس با تشکیل جدول زیر غلظت تع1

  .کنیم تعیین می
  




 


020102010 221 /x/x
x/

x
]HA[

]H][A[Ka  
  

x /
[H ] x / pH

x /
 

     


0 2 0 1 1
0 1

  
  

   )2(گزینه: پاسخ 
  

  )91یسراسري ریاض( کدام است؟Ka=10-5 با HA موالر اسید ضعیف 1/0 تقریبی محلول pH -16سوال 
1(2      2(3      3(4      4(5  

  . محلولpHطه غلظت یون هیدرونیوم و ثابت تفکیک اسید و محاسبه مقدارراب :دامها
a[Hبا استفاده از رابطه  :راه حل ها O ] K .M 3 کافی است غلظت یون هیدرونیوم را بدست آورده و در رابطه pHقرار دهید .   

a[H O ] K .M / pH log          5 3 3
3 10 0 1 10 10 3  

بسیار کوچک بوده و مقـدار   Ka مقدار بزرگ است اما در این سوال Ka  مقدارکه در سوال قبلKa رتفاوت این سوال با سوال قبلی در مقدا :تذکر
  .تفکیک شده اسید قابل صرفنظر است

  

   )2(گزینه: پاسخ 
  

ه  گرم از این ماده به صورت حل شد14/0 میلی لیتر آن 250 محلولی از پتاسیم هیدروکسید که در هر pH و (g.L-1) غلظت معمولی-17سوال
  )87 خارج کشور- تجربی ((H=1 , O =16 , K=39g.mol-1)).اعداد را از راست به چپ بخوانید(وجود دارد، به ترتیب کدام اند؟

1(56/0 ، 11    2( 56/0 ، 12    3( 12/1 ، 7/11    4( 12/1 ، 3/12  
  .)ار جدي بگیریدبسی( در محلول بازي  pHتعیین غلظت یون هیدرونیوم مقدار  -2محاسبه غلظت معمولی  -1 :دامها

   . لیتر تقسیم کنید25/0 گرم را بر 14/0 غلظت معمولی یعنی مقدار گرم هاي ماده حل شده در یک لیتر محلول، یعنی کافیست -1 :راه حل ها

. باید ابتدا غلظت موالر پتاسیم هیدروکسید را تعیین کنیدpH براي محاسبه -2
mol/ g

gM / mol.L
/ L




  1

10 14 56 0 010 25
  

  .  موالر است01/0 یعنی غلظت یون هیدروکسید نیز برابر ،بطور کامل تفکیک می شودیک باز قوي است و کسید  پتاسیم هیدرو-3 
 pH تا د کم کنی14 را ابتدا حساب کرده و از pOHیا ) ب.  قرار دهیدpH غلظت یون هیدرونیوم را محاسبه کرده و در رابطه یا)الف: در نهایت-4

  . بدست آید
لظت موالر یک محلول در صورت معلوم بودن غلظت معمولی یا گرم بر لیتر محلول مانند همین سوال بعد از راه حل اول می براي محاسبه غ :تذکر
M/ .تا غلظت موالر محلول حاصل شودغلظت معمولی را بر جرم مولی ماده تقسیم کنید توانید / mol.L  10 56 0 01

56
  

   )2(گزینه: پاسخ 
  

میلی لیتر از آن بطور تقریبی شامل 100 درصد باشد،1 برابر pH=4/7 در محلولی از آن با HAضعیف  یونی یک اسیداگر درصد تفکیک  -18سوال
  )88 خارج کشور-تجربی(چند مول از این اسید است؟

1(001/0     2(0001/0    3(002/0     4(0002/0  
  

  .محاسبه تعداد مولهاي اسید با استفاده از حجم و موالریته اسید -2 – آن pH غلظت اسید با استفاده از مقدار درصد تفکیک و عیینت -1 :دامها
pH:  غلظت یون هیدرونیوم برابر است با-1 :راه حل ها /[H O ]      4 7 5

3 10 10 2 10   
H]  با استفاده از غلظت  یون هیدرونیوم و رابطه-2 O ] M.  3مقدار غلظت اسید را تعیین می کنیم.   

[H O ]
[H ] M. M

/

 
 
      



5
33 2 10 2 10

0 01
  

molHA?:  تعداد مولهاي اسید برابر است با-3 mol.L / L / mol    3 12 10 0 1 0 0002  
   )4(گزینه: پاسخ 

HA(aq) H (aq) A aq)  1    
   2/0  غلظت اولیه  
x  x  x  تغییر غلظت  
x  x  x/ 20  غلظت تعادلی  

  غیرقابل قبول
 قابل قبول
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 الزم است و محلول تهیه شده با چند میلی لیتر سود pH=1 با HCl  ،چند میلی لیتر محلولpH=2 با HCl محلول از  200mLبراي تهیه  -19سـوال 
  )تالیفی(  .)به چپ بخوانیداعداد را از راست ( موالر خنثی می شود؟  02/0

  100 و 100 )4      100 و 20 )3      200 و 20 )2    200 و 10)1
  

   استوکیومتري واکنش اسید و باز -3 ، موالریته و غلظت یون هیدرونیوم pH رابطه -2 تهیه محلول رقیق از محلول غلیظ  -1 :دامها
pH[HCl]:  است با یون هیدرونیوم برابردر اسید قوي غلظت اسید و  -1 :راه حل ها [H O ]  3 10   

M   بین محلول رقیق و غلیظ از یک محلول رابطه-2 V M V1 1 2   .   برقرار است2
HCl بین دو محلول مانند سدیم هیدروکسید و هیدروکلریک اسید که بطور کامل با هم واکنش می دهند، رابطه -3 HCl NaOH NaOHM V M V     

  .برقرار است

  
pH

pH

pH [H ] [HCl] / // V / mL V mL
/pH [H ] [HCl] /

 
  

  

            
      

1

1 12

1 10 10 0 1 200 0 010 1 0 01 200 20
0 12 10 10 0 01

 

HCl HCl NaOH NaOH NaOH NaOH

HCl NaOH NaCl H O
/M V M V / mL / V V mL

/

  


         

2

200 0 010 01 200 0 02 100
0 02

  

   )3(گزینه: پاسخ 
  

جرم (  ، چند گرم از این ماده الزم است؟HBr از pH میلی لیتر محلول با همین 200 باشد،براي تهیه 2 برابر  HCl  محلولی ازpH اگر -20سوال
  )تالیفی( .) گرم برمول است81 برابر HBrمولی 

1(081/0     2(81/0    3(62/1      4(162/0  
   محاسبه تعداد مولها و جرم اسید الزم -2 ، موالریته  اسید و غلظت یون هیدرونیوم  pH رابطه -1 :دامها

pH[HBr]: یون هیدرونیوم برابر است بااسید و در اسید قوي غلظت  :راه حل ها [HCl] [H O ]   3   در ضمن در محاسبه تعداد مولها، حجم  10
pH                .یتر باشدمحلول باید برحسب ل

HBrM [H ] M molHBr M V mol.L / L mol              2 2 1 310 10 10 0 2 2 10  
gr/

mol
grmol/mHBr 16201

810020   
  

   )4(گزینه: پاسخ 
  

 از آن با چند میلی گرم سدیم هیدروژن کربنات 50mL باشد،4 درصد برابر10 با درصد تفکیک یونی HA محلولی از یک اسید pH  اگر -21سوال
NaHCO درصد خالص واکنش می دهد؟80 g / mol3   )88سراسري تجربی (84

1(4/2     2 (25/5    3 (2/4    4 (25/8  
  

    هااستوکیومتري واکنش -2 -محاسبه غلظت اسید-1 :دامها

pH[H . محاسبه مقدار غلظت اسید دقیقاَ مانند قسمت اول سوال قبلی است-1 :راه حل ها O ]    4
3 10 H]و10 O ]

M
/

 
  



4
33 10 10

0 1
  

molHA? .ید را بدست می آوریم تعداد مولهاي اس-2 mol.L / L / mol   3 110 0 05 0 00005  
  . معادله واکنش را نوشته و تعداد مولها و جرم خالص سدیم هیدروژن کربنات و سپس جرم ناخالص آن را حساب می کنیم-3

NaHCO HA NaA H O CO   3 2 2  
molNaHCO g mg g?mgNaHCO / molHA / mg

molHA mol g g
     3

3
1 84 1000 1000 00005 5 25

1 1 1 80
  

   )2(گزینه: پاسخ 
mol.L محلول pH  -22سوال  4 12 / با غلظتHA محلولی از یک اسید ضعیف pHهیدروکلریک اسید،چند برابر 10 mol.L10 درصد   و005

  )89سراسري تجربی (  درصد است؟2/0تفکیک یونی 
1 (74/0    2 (85/0    3(25/1     4(15/2   

  

 :یعنی.هیدروکلریک اسید بطور کامل تفکیک می شود:  روبرو هستید،بنابراینHA و یک اسید ضعیف HClدر این سوال با یک  اسید قوي  :راه حل ها
[H O ] pH /    4

3 2 10 3   : برابر است باHA در محلول اسید pH و غلظت یون هیدرونیوم  و مقدار7
 [H O ] .M / / pH       5

3 0 005 0 002 10 5  
  

   )1(گزینه: پاسخ 
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 4/1 با درصد تفکیک یونی HB محلولی از اسید pH درصد برابر با 7 با درصد تفکیک یونی HA محلولی از اسید ضعیف pH اگر -23سوال

  )89 خارج کشور-تجربی( است؟HA ، چند برابر موالریته اسید HBدرصد باشد،موالریته محلول اسید 
1(5/1      2(5      3(5/2      4(3  

   . دو محلول با هم برابر استpHنکته اصلی این سوال این است که مقدار  :دامها
  : دو اسید با هم برابر است،پس غلظت یون هیدروژن نیز در آنها برابر است،بنابراینpHچون مقدار  :راه حل ها

HA HA HA HB
HA HB

HAHB HB HB

[H O ] M . M / M /M / M /
M /[H O ] M . M /





           
   

3

3

0 07 0 070 07 0 014 5
0 0140 014

  
  

   )2(گزینه: پاسخ 
  

  )87کشور خارج -یریاض( ............. آن pH موالر، با افزودن آب مقطر به آن،دوبرابر شود،01/0 با غلظت HCl اگر حجم یک نمونه محلول -24سوال
  . واحد افزایش می یابد2/0)4     . واحد افزایش می یابد3/0)3     .دو برابر می شود) 2     .نصف می شود) 1

molMتوجه به رابطهاکنون با.  است2 محلول برابرpHمقدار بوده و01/0 برابرHClمحلول علظت یون هیدرونیوم در :راه حل ها
V(L)

معلوم می شود، 

/ و غلظت یون هیدرونیوم هر دو برابر  HClی که حجم محلول دوبرابر شود، غلظت محلول نصف خواهد شد،یعنی غلظتدر صورت /
0 01 0 005
2

   

pH : محلول عبارت است ازpHخواهد بود، بنابراین  log[H ] log / /         35 10 0 7 3 2  3/0 محلول pH مالحظه می کنید که 3
  .افزایش یافته استواحد 

1نصف یا  قوي دو برابر شود،غلظت آن اسید که هرگاه حجم یک به این نکته توجه کنیداکنون 
2

ش افزای واحد 3/0 حدود pHو مقدار برابر می شود 

  . می یابد
  

   )3(گزینه: پاسخ 
 

می رسد که ......... به ............  آن از pHضافه شود، موالر سدیم هیدروکسید،همان حجم آب مقطر ا2/0اگر به حجم معینی از محلول    -25سوال
  )89سراسري ریاضی(. موالر آن است.......  محلول pHبرابر 

1 (3/13 – 13- 1/0  2 (7/13 – 7/12- 1/0  3 (3/13 – 3/12- 01/0  4 (7/13 – 7/12- 01/0  
  در محلول بازي  pHو محاسبه غلظت یون هیدرونیوم  - 2 -تاثیر حجم بر غلظت محلول  - 1 :دامها

  

  .  مانند سوال قبلی است با این تفاوت که سدیم هیدروکسید خاصیت بازي داردpHمحاسبه قسمت اول سوال یعنی میزان تغییر  -1 :راه حل ها
 در  pHر بنابراین مقدا.سدیم هیدروکسید باز قوي است و بطور کامل تفکیک می شود و غلظت یون هیدروکسید با غلظت محلول برابر است -2

OH] :محلول اولیه برابر است با ] .M / / pOH log / / pH /           1 0 2 0 2 0 2 0 7 13 3  
OH]/ یعنی. می شود موالر1/0 شده و برابر  نصف آن غلظت،با دوبرابرشدن حجم محلول -3 ] pOH log / pH       

0 2 0 1 1 13
2

  

1نصف یا  که هرگاه حجم یک باز قوي دو برابر شود،غلظت آن اکنون به این نکته توجه کنید
2

 واحد کاهش 3/0 حدود pHو مقدار برابر می شود 

  .مشاهده می شود) 1(که این تغییر تنها در گزینه. می یابد
  

   )1(گزینه: پاسخ 
  

  )تالیفی( درصد تفکیک می شود به ترتیب چقدر است؟2 موالر، تنها 1/0 که در محلول BOHباز pH  و Kb مقدار -26سوال
1( 54 ) 2    3/11و 10 54 ) 3    7/2و 10 32 ) 4   3/11و 10 32   7/2و 10

  

   . در محلول بازيpH محاسبه غلظت یون هیدرونیوم و -2 - ، درجه یونش و غلظت باز Kbرابطه   - 1 :دامها
  

ــا  ــل ه ــر  -1 :راه ح ــده کمت ــک ش ــاز تفکی ــدار ب ــه      مق ــرد و از رابط ــر ک ــرف نظ ــاز ص ــده ي ب ــک ش ــدار تفکی ــوان از مق ــی ت ــت،بنابراین م       اس

b
MK 

  


2
54 101

   . برابر است، درصد است2با مقدار باز تفکیک شده که حدود  غلظت یون هیدروکسید -2.دست آورد را بKbمقدار

[OH ] / M     320 1 2 10
100
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  . قابل محاسبه استpH و pOH حال به راحتی مقدار -3
   )1(گزینه: پاسخ 

  

 pOH محلول به pH برابر غلظت یون هیدرونیوم باشد،نسبت مقدار 100 اگر در محلول یک باز تک ظرفیتی غلظت یون هیدروکسید -27سوال
  )تالیفی(محلول کدام است؟

 1(2
12

    2(12
2

    3(8
6

    4(6
8

   
  

H]در رابطه :راه حل ها ][OH ]    بنابراین غلظت یون هیدرونیوم . استنیوم برابر غلظت یون هیدرو100 کسید غلظت یون هیدرو1410
   . و نسبت آنها به سادگی امکان پذیر استpOHو  pHمحاسبه . استM610 و غلظت یون هیدروکسید برابرM810برابر

   )3(گزینه: پاسخ 
  

  )تالیفی( است،غلظت این محلول چقدر است؟3/12 محلولی از باریم هیدروکسید در آب برابر pH -28سوال
1 (01/0    2 (02/0    3 (05/0    4 (005/0  

  

    باز دو ظرفیتی باریم هیدروکسید محاسبه غلظت  -pH  2ول بازي از طریق  محاسبه غلظت یون هیدروکسید در محل - 1 :دامها
pH از رابطهpOH مقدار -1 :راه حل ها pOH 14بدست می آید  .  

pOH غلظت یون هیدروکسید از رابطه-2 /[OH ]      1 7 210 10 2    .بدست می آید 10
  .و هرمول آن دو مول یون هیدروکسید وارد محلول می کند است و بطور کامل تفکیک می شود باریم هیدروکسید یک باز دو ظرفیتی و قوي -3
OH] بین غلظت باز و یون هیدروکسید در محلول بازي رابطه-3 ] /[OH ] M. .n M /

n


      

 
0 02 0 01
2 1

  .  برقرار است

   )1(گزینه: پاسخ 
  

 خنثی M(OH)2 موالر یک باز دو ظرفیتی02/0یلی لیتر محلول  م75 با HnA موالر اسید چند ظرفیتی 025/0 میلی لیتر محلول 40 اگر -29سوال
  )88ریاضیسراسري ( کدام است؟nشود،

1 (1    2( 2    3( 3    4( 4  
  

  باز و نوشتن معادله خنثی شدن اسید -3-تبدیل میلی لیتر به لیتر -2 -استوکیومتري واکنش ها -1 :دامها
بنابراین تعداد مولهاي یون هیدروژن حاصل از اسید و . بین یونهاي هیدروژن و هیدروکسید انجام می شودواکنش اصلی خنثی شدن :راه حل ها

  . مشخص شودnد مولهاي یون هیدروکسید حاصل از باز را حساب کرده و باهم مساوي قرار می دهیم تا اتعد
molH / mol.L / L n / n

/ n / n
molOH / mol.L / L / mol

 

 

        
   

1

1

0 025 0 04 0 001 0 001 0 003 3
0 02 0 075 2 0 003

  
  

   )3(گزینه: پاسخ 
  

 05/0 میلی لیتر از آن با چند میلی لیتر محلول 25 باشد،7/2 آن برابر pH درصد و 2 یک محلول اتانوئیک اسید برابر    اگر درصد یونش-30سوال
  )86ریاضیسراسري  (موالر آمونیاك واکنش می دهد؟

1(15     2 (20    3(25     4 (50  
  

  )محلول ها(اکنش هااستوکیومتري و -2 -یونش و درصد pHمحاسبه موالریته اسید ضعیف از طریق  -1 :دامها
pH :یعنی  pHمحاسبه غلظت یون هیدروژن با استفاده از  :راه حل ها /[H O ] /    2 7

3 10 10 0 002  

H] قرار دادن غلظت یون هیدروژن در رابطه-2  ] .M.n  تا غلظت اسید معلوم شود . 
[H O ]

M / mol.L
/

 


  


3
13 2 10 0 1

0 02  

Mاز رابطه   می توانبا توجه به معادله واکنش انجام شده -3 V M V
a b

1 1 2   . کردمحاسبه  راحجم اتانوئیک اسید 2

/ mol / L V/ mol / L mL V mL
  2

2
0 050 1 25 50

1 1
                NH CH COOH CH COO NH  3 3 3 4  

  

   )4(گزینه: پاسخ 
  

www.konkur.in

forum.konkur.in



11   دبیر شیمی آموزشگاهها و مدارس تبریز- حسن عیسی زاده                                   اسیدوباز دامها و راه حل ها                   
 برابر pHکلریک اسید مخلوط شود، موالر هیدرو6/0 میلی لیتر محلول 10 موالر پتاسیم هیدروکسید با 2/0 میلی لیتر محلول 40 اگر -31سوال

  )90ریاضی سراسري ( .در می آید......... است و متیل نارنجی در این محلول به رنگ......... 
   زرد– 6/12) 4     قرمز– 6/12) 3     زرد-4/1) 2     قرمز - 4/1)1

  
  

محاسبه غلظت یون باقیمانده از هیدرونیوم  -3 -ونیوممحاسبه مقدار باقیمانده از یونهاي هیدروکسید یا هیدر -2–واکنش اصلی خنثی شدن  -1 :دامها
   تشخیص رنگ شناساگر در محلول موردنظر -5 -حجم کل محلولیا هیدروکسید در 

بنابراین در چنین سواالتی ابتدا تعداد مولهاي یون . چون واکنش اصلی خنثی شدن بین یونهاي هیدروژن و هیدروکسید انجام می شود-1 :راه حل ها
  :باتوجه به شناساگر تورنسل داریم:حاصل از اسید و تعدد مولهاي یون هیدروکسید حاصل از باز را حساب می کنیمهیدروژن 

  . است7 برابر pHاگر تعداد مولهاي یون هیدروژن با تعداد مولهاي یون هیدروکسید برابر باشند، محلول خنثی است و ) الف
  . است7 کمتر از pHد مولهاي یون هیدروکسید باشند، محلول اسیدي است و اگر تعداد مولهاي یون هیدروژن بیشتر از تعدا) ب
  . است7 بیشتر از pHاگر تعداد مولهاي یون هیدروژن کمتر از تعداد مولهاي یون هیدروکسید باشند، محلول بازي است و ) ج

molOH / mol.L / L / mol
molH / mol.L / L / mol

 

 

   


  

1

1

0 2 0 04 0 008
0 6 0 01 0 006

ابراین تعداد مولهاي یون ست، بنلهاي یون هیدروکسید بیشتر امالحظه می کنید که تعداد مو 

)هیدروکسید باقیمانده در محلول برابر / mol / mol / mol) 0 008 0 006 0   . است002
/:غلظت یون هیدروکسید باقیمانده در محلول عبارت است از -2 mol / mol[OH ] / mol / L

/ LL

   


0 002 0 002 0 0440 10 0 05
1000

  

pH.  pOH  و در نهایت بدست آوردنpOH محاسبه -3 log[OH ] log / / pH / /        0 04 1 4 14 1 4 12 6  
  

   )4(هگزین: پاسخ 
  

  
       در مـورد   بنـابراین توصـیه مـی کـنم     ،سـت بـسیار مهـم ا  بـسیار  کتاب درسی   67 و   66قسمت همچون دانشمندان صفحه هاي

  . بسیار جدي بگیرید را دامها و راه حل هاي زیر،کربوکسیلیک اسید ها
رابطه پایداري آنیون با قدرت باز و  -3 -رت اسیديرابطه قدرت بازي با قد -2 -تاثیر تعداد کربن زنجیر هیدروکربنی در خاصیت اسیدي -1 :دامها

  هالوژن ، از لحاظ تعداد )ب    هالوژن از لحاظ الکترونگاتیوي)الف :تاثیر هالوژن در قدرت اسیدي کربوکسیلیک اسیدها -4 -اسید مزدوج آن
  . تا گروه کربوکسیل هالوژناز لحاظ فاصله)ج 
  

   .اما قدرت باز مزدوج این اسیدها افزایش می یابد. قدرت اسیدي کاهش می یابد،کربنی زنجیرطولزایش کربوکسیلیک اسیدها با اف  در-1 :راه حل ها
  : در کربوکسیلیک اسیدها اگر به زنجیرکربنی هالوژن متصل باشد در این صورت-2

 افزایش تعداد اتم هالوژن قدرت اسـیدي  ها فقط یک نوع هالوژن به زنجیر کربنی متصل باشد،با    براي اسیدهاي کربوکسیلیک که در تمامی آن      ) الف
  .افزایش می یابد

   CCl CH COOH CCl HCH COOH CClH CH COOH 3 2 2 2 2   ترتیب قدرت اسیدي:   2
  . هرچقدر هالوژن به گروه کربوکسیل نزدیک تر باشد قدرت اسیدي بیشتر استکربوکسیلیک اسیدهاي هالوژن داردر ) ب

CH CH CHClCOOH CH CH ClCH COOH CClH CH CH COOH 3 3 3 2 2 2 2   ترتیب قدرت اسیدي:     2
 اسید داراي هالوژن با قـدرت  ،متفاوت باشد، درصورت داشتن فاصله مساوي از گروه کربوکسیل در چند اسید    تصل به زنجیر کربنی     اگر هالوژن م  )ج

  .الکترونگاتیوي بیشتر قویتر خواهد بود
CFH COOH CClH COOH CBrH COOH CIH COOH  2 2 2 2

  ترتیب قدرت اسیدي:   
هستند که هرچقدر بخش غیر قطبی آنها ) بخش هیدروکربنی(رقطبیو یک بخش غی) گروه کربوکسیل(کربوکسیلیک اسیدها داراي یک بخش قطبی -3

 اما بـا  .به خوبی در آب حل می شوند) حداکثر با چهار اتم کربن(ي سبک  کربوکسیلیک اسیدها بطوري که   . بزرگتر باشد در آب کمتر حل می شوند       
  . آب کمتر حل می شوندتر شده و در  اسیدها بزرگ) بخش غیر قطبی(افزایش تعداد کربنها قسمت هیدروکربنی

 HCOOH CH COOH CH CH COOH 3 3   ترتیب  انحالل پذیري:  2
 که این ،می باشد یک اسید قوي داراي بازمزدوج ضعیف همیشه یک اسید ضعیف داراي باز مزدوج قوي می باشدکه این بازمزدوج ناپایدار است و -4

  .بازمزدوج پایداراست
هرچه .یعنی این آنیون باز مزدوج یک اسید قوي است.هاي اکسیژن بطور مساوي پخش می شود  اتمپایدار ، بار منفی روي) آنیون( در یون منفی-5

  .گروه کشنده الکترون متصل به زنجیر کربنی قویتر باشد سبب می شود تا در آنیون مورد نظر پخش بار الکتریکی یکنواخت بوده و آنیون پایدار باشد
  

CH COO CClH COO CCl HCOO   3 2   ي آنیونترتیب پایدار    : 2
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زیرا در استات بار منفی می تواند در بین .یون استات حاصل از تفکیک استیک اسید پایدار تر از یون اتوکسید حاصل از تفکیک اتانول استبطور مثال 
  .قی نمی افتد چنین اتفا(-CH3CH2O) در حالیکه در آنیون اتوکسید.دو پیوند کربن ـ اکسیژن جابجا شده و سبب ایجاد دو شکل رزونانسی شود

  
  
  
  
  

  
  

  

  )86 خارج کشور-تجربی (.پایدارترین آنیون است............. قوي ترین اسید و ...............  باتوجه به داده هاي جدول زیر،می توان دریافت که -32سوال
1(BrCH COO , BrCH COOH

2 2  
2(FCH COO , FCH COOH

2 2  
3(CH CH COO , CH CH COOH

3 2 3 2  
4(Cl CCOO , Cl CCOOH

3 3  
  

  

  .آنرابطه پایداري آنیون با قدرت باز و اسید مزدوج  -2 – و قدرت اسیدي pKaرابطه  -1 :دامها
  .  کمتر باشد اسید قویتر و باز مزدوج آن ضعیف و پایدار تر استpKaهرچه  :راه حل ها

  

   )4(گزینه: پاسخ 
  

c)Clمحلول اسیدهايKaمقایسه درمورد کدام-33سوال C COOH , b)CH COOH,a)FCH COOH  3 3 d)CHو 2 CH COOH 3 2،  
  )87ر خارج کشو-یریاض(باموالریته برابر در دماي یکسان،درست است؟

1(c a d b      2( a b d c    3( c d a b    4( c a b d    
وي تاثیر هالوژن در قدرت اسیدي کربوکسیلیک اسیدها از لحاظ الکترونگاتی -2 -تاثیر تعداد کربن زنجیر هیدروکربنی در خاصیت اسیدي-1 :دامها

    اتم هاي هالوژن از لحاظ تعدادهالوژن و
  

 در کربوکسیلیک -2. کربوکسیلیک اسیدهاي داراي هالوژن قویتر از کربوکسیلیک اسیدهاي بدون هالوژن هستند-1:در شرایط یکسان  :راه حل ها
 فاصله هالوژن از گروه کربوکسیل کمتر هرچه) ج، الکترونگاتیوي هالوژن بیشتر هرچه) ، ب هرچه تعداد هالوژن بیشتر)الف: اسیدهاي داراي هالوژن
 هرچه اسید -4. د اسید ضعیف تر استچه زنجیر هیدروکربنی بزرگ تر باش در کربوکسیلیک اسیدهاي بدون هالوژن هر-3.باشد اسید قویتر است

  :بنابراین.  اسید بزرگ تر خواهد بودKa  باشد ،مقدارقویتر
c a b d   : قدرت اسیدي و مقدار ترتیبKa 

  

  )4(گزینه: پاسخ 
  

  
  

  )88سراسري تجربی( کدام مطلب درست است؟ -34سوال
  .ي آن کوچک تر استbpKهرچه بازي ضعیف تر باشد، ) 1
2 (Kaي استیک اسید از Kaي پروپانوئیک اسید کوچک تر است.  
3( CH COO

NOن،بازي ضعیف تر ازدر شرایط یکسا3 
  . است3

4 (apKيCH Cl COOH2از apKيCH Cl CH COOH 2   . ، کوچک تر است2
  

  .رابطه قدرت بازي با قدرت اسید مزدوج آن -apK  -  2دي با  و رابطه قدرت اسیbpKرابطه قدرت بازي با  -1 :دامها
  .خواهد بود کوچک ترapK بزرگتر وKaکوچک تر خواهد بود و از طرفی هرچه اسید قویتر bpK بزرگتر وKb باشد، هرچه باز قویتر-1:راه حل ها

 درکربوکسیلیک اسیدهاي داراي هالوژن هرچه تعداد -4. نیتریک اسید قویتر از استیک اسید است-3.تیک اسید قویتر از پروپانوئیک اسید است اس-2
  .  اسید قویتر است،کربن کمتر و فاصله هالوژن از گروه کربوکسیل نیز کمتر باشد

  

   )4(گزینه: پاسخ 
  

 pKa  اسید

CH CH COOH3 2  86/4  
BrCH COOH2  9/2  

Cl CCOOH3  65/0  
FCH COOH2  66/2  

R 

C 

:O: 

:O: 
H 

R 

C 

:O: 

:O: 
-  
.. R 

C 

:O: 

:O: 

-  .. 

-H+ 
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هاي هیدروژن متصل به کربن در یک اتم هـالوژن قـرار بگیـرد و روي محـور افقـی        جاي یکی از اتم  اگر به  ریبا توجه به نمودار ز     -35سوال  

  )تالیفی(تواند قرار بگیرد؟   کدام مورد میXها قرار بگیرند به جاي  هالوژن
  
1 (pKaاه  اسید آن        
2 (pH ها   موالر آن1 اسید  
3( Ka اه  موالر آن1 اسید       
  اي جذب پروتون ها بر  آن تمایل آنیون) 4

رابطه قدرت بازي با قدرت اسید  -3 تاثیر هالوژن در قدرت اسیدي کربوکسیلیک اسیدها -aK -  2 و apK با اسیدي رابطه قدرت -1 :دامها
  .مزدوج آن
پس از .نیز کاهش خواهد یافتهلوژن دار اسید اتانوئیک ابد، بنابراین قدرت اسیدي ی  الکترونگاتیوي کاهش میI تا Fبا توجه به اینکه از :راه حل ها

  . دهدها را نشان  آنaKتواند  میXبنابراین . یابد  کاهش میaKیابدو  و تمایل آنیون براي جذب پروتون افزایش میapK ، pHفلوئور تا ید،
   )3(گزینه: پاسخ 

  
  

 دامها و راه حل هاي زیر را جدي بگیرید ،در مورد نمک ها .  
 رنگ شناساگر ها در محلول -4  - نمکpH مقدار -3  بودن  خاصیت نمک از لحاظ اسیدي،بازي و خنثی-2  باز سازنده نمک و  اسید-1 :دامها

   نمک آبکافت می شوند؟ کدام یک از کاتیونها و آنیونهاي سازنده-5نمک موردنظر 
  

  : در تست هاي مربوط به نمک ها راه حل ها
 

  : نمک ها می توان گفتpH در مورد خاصیت و مقدار  بطور کلی-1
  . نمک حاصل یک نمک خنثی استبوده و 7  برابرحاصل از واکنش اسیدها و بازهاي قويمحلول نمک  pH -الف
  . استاسیدي ونمک حاصل یک نمک بوده 7تر از   بازهاي ضعیف کمنمک حاصل از واکنش اسیدهاي قوي بامحلول  pH -ب
  . بازي استیک نمک نمک حاصل بوده و 7حاصل از واکنش بازهاي قوي با اسیدهاي ضعیف بیشتر از محلول نمک  pH -ج
قویتر است، این است کـه از  در مقایسه قدرت اسیدي یک اسید ضعیف با قدرت بازي یک باز ضعیف بهترین راه براي تشخیص اینکه کدام یک   -2

  .مقدار ثابت تفکیک آنها استفاده کنیم
ba اگر -1 KK باشد، نمک حاصل اسیدي است .  
ba اگر -2 KK باشد، نمک حاصل بازي است .  
ba اگر -3 KK باشد، نمک حاصل خنثی است .  

  

  :رولیز نمکهادر مورد محلول حاصل از هید
مانند سدیم . است7 محلول برابر pH بنابراین .  در نمک حاصل از یک اسید قوي ویک باز قوي ، نه کاتیون ونه آنیون هیچکدام هیدرولیز نمی شوند-1

  ..……کلرید، پتاسیم نیترات و 
 بنـابراین   .آنیون یـون هیدروکـسیدتولید مـی شـود     در نمک حاصل از یک اسید ضعیف ویک باز قوي ، کاتیون هیدرولیز نمی شود واز هیدرولیز -2

pH مانندسدیم سیانید،سدیم استات،پتاسیم نیتریت و. است7محلول بزرگتراز……..  
 pH بنـابراین  .  در نمک حاصل از یک اسید قوي ویک باز ضعیف ، آنیون هیدرولیز نمی شود و از هیدرولیز کاتیون یون هیدرونیوم تولید می شـود -3

  ..……مانند آمونیوم کلرید، آمونیم نیترات و . است7ز محلول کمتر ا
ماننـد آمونیـوم سـیانید ، آمونیـوم     .هـم آنیـون هـر دو هیـدرولیز مـی شـوند        در نمک حاصل از یک اسید ضعیف ویک باز ضعیف ، هم کـاتیون و     -4

  .محلول به میزان هیدرولیز یونها بستگی داردpH  اما. غیرهفلوئوریدو
]OH[]H[ون هردو به یک میزان هیدرولیز شوند ، اگر کاتیون و آنی-الف  شده و محلول حاصل خنثی خواهد بود .  
]OH[]H[ اگر کاتیون بیشتر از آنیون هیدرولیز شود،-ب  شده و محلول حاصل کمی اسیدي خواهد بود .  
]OH[]H[ اگر آنیون بیشتر ازکاتیون هیدرولیز شود،-ج  شده و محلول حاصل کمی بازي خواهد بود .  
  
  
  
  
  
  

X 

F   Cl    Br      I 
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در مـی  ...... است و تورنسل لیتموس را به رنگ .........  محلول آنpHنمکی تشکیل می شود که ......... با یک باز..........  از واکنش یک اسید      -36سوال
  )88 خارج کشور-یریاض( .آورد

   بنفش-7گ تر از  بزر- قوي-ضعیف )2         آبی-7 برابر - قوي-قوي) 1
   آبی-7 برابر -ضعیف -ضعیف )4       قرمز- 7 کوچک تر از - ضعیف-قوي )3

  . و تورنسل به رنگ بنفش در می آید است7 آن برابر pH بوده و و باز قوي خنثی  قويحاصل از واکنش اسیدمحلول نمک  -الف :راه حل ها
  . و تورنسل به رنگ سرخ در می آید است7 آن کمتر از pH ده و ضعیف، اسیدي بو و باز قويحاصل از واکنش اسیدمحلول نمک  -ب
  . و تورنسل به رنگ آبی در می آید است7 آن بزرگ تر از  pH بوده وبازي   و بازقوي ضعیفحاصل از واکنش اسیدمحلول نمک  -ج

  

   )3(گزینه: پاسخ 
  

اند و محلول آن ها در آب ،متیل نارنجی را به ترتیب به ......... ز یک نمک  نمونه اي اNa2Sو .......... ، نمونه اي از یک نمک AlCl3  ترکیب-37سوال
  )88 خارج کشور-تجربی (.در می آورد..... و ........ رنگ 

   سرخ- نارنجی- اسیدي-بازي )4   سرخ - زرد- اسیدي-بازي )3    نارنجی- سرخ- بازي-اسیدي )2   زرد- سرخ- بازي-اسیدي)1
  رنگ شناساگر متیل نارنجی در محلول موردنظر -2 -ک از طریق اسید وباز سازنده آنتشخیص خاصیت نم -1 :دامها

یا آمفوتر آلومینیوم اکسید یا آلومینیوم هیدروکسید بدست آمده است، بنابراین  و باز ضعیف HCl از واکنش اسید قوي AlCl3نمک  :راه حل ها
  .ز قوي سدیم هیدروکسید بدست آمده است، بنابراین یک نمک بازي است و باH2S از واکنش اسید ضعیف Na2Sنمک . یک نمک اسیدي است

  

   )1(گزینه: پاسخ 
  

 است،کدام مقایسه در مورد قدرت اسیدي اسیدهاي 2/9 و 7 ، 2/3 ، 2به ترتیب برابر  MA ، MB،  MC،  MD محلول نمک هاي pH -38سوال
HA ، HB،  HC ، HDتألیفی( صحیح است؟(  

1 (HA HB HC               2 (HA HC HD              3(HD HB HA                 4 (HB HA HD   
  :بنابراین. ودش ها مربوط می ها به اسید تشکیل دهنده آن  آنpH بنابراین تفاوت ،ها یکسان است چون باز تشکیل دهنده همه نمک :راه حل ها

 : باز مزدوج از لحاظ قدرت بازي  ABCD  از لحاظ قدرت اسیدي     و : HDHCHBHA   
  

   )2(گزینه: پاسخ 
  

ر مورد فنول فتالئین در محلول این نمک به رنگ ارغوانی در می آید، کدام مطلب د. تشکیل شده است-B و آنیون +A از کاتیونAB نمک -39سوال
  )تألیفی(این محلول درست است؟

  . یک اسید قوي استHB یعنی ،-B اسید مزدوج باز) 2    .در محلول این نمک کاتیون آبکافت می شود )1
3 (pH قدرت اسیدي ) 4    . می باشد7 محلول حاصل کوچک تر ازHB کمتر از قدرت بازي AOHاست  .  

 یک نمک بازي ABبنابراین نمک ،، معرف فنول فتالئین ارغوانی رنگ شده استABبکافت نمک با توجه به اینکه در محلول حاصل از آ :راه حل ها
 .شود  هیدرولیز میB تشکیل شده است و در این نمک آنیون AOH و باز قوي HBاست و از واکنش اسید ضعیف 

 
   )41(گزینه: پاسخ 

  

  
  

 را داشته باشیم تغییر مشاهده شده در کدام شکل ممکن MA و نمک آن یعنی HA برابر از اسید ضعیف هاي اگر محلول بافر با غلظت -40سوال
 )تألیفی( نیست؟

  
 
 
.I            .II  
 
 
  

.III             .IV   

 
  III و IIفقط ) IV    4 و Iفقط ) III   3فقط ) II    2 و Iفقط ) 1
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  . با افزودن اسید یا باز غلظت اجزاي بافر چگونه تغییر می کند-2.ارند وجود دمواد و یونهاییدر محلول بافر موردنظر چه  -1 :دامها
Hدر محلول این بافر یونهاي  :راه حل ها ,M , A  وHAمطابق شکل زیر عمل می کند در مقابل اسید و باز اضافه شده  وجود دارد که .  

  
  

 
  

   )3(گزینه: پاسخ 
  

  )تألیفی( ؟ چه نسبتی بین غلظت اسید و نمک آن برقرار خواهد بود4/3 برابر pH با HA/MAهنگام تهیه یک بافر از  -41سوال
)

aK , log /  64 10 4 0    )HAبراي اسید  6
1 (]HA[]A[ 10   2 (]HA[]A[ 100   3 (]A[]HA[  100  4 (]A[]HA[  10  

 را محاسبه کرده و در رابطهpKaمقدار  :هاراه حل 
a

[A ]pH pK lo g
[HA]



  و از طریق آن مقدار  قرار دهید[A ]
[HA]



 تا نسبت بین را تعیین کنید

  .اسید و نمک معلوم شود
   )3(گزینه: پاسخ 

  

 باشد،موالریته نمک چند برابر موالریته اسید آن در این محلول 06/4 برابرpHاگر در یک محلول بافرشامل استیک اسید و سدیم استات، -42سوال
  )89سراسري تجربی (   (pKa=4/76)است؟

1 (2/0    2(5/0     3(6/0     4 (8/0  
/ :راه حل ها

a
[A ] [A ] [A ] [A ]pH pK log / / log log / /
[HA] [HA] [HA] [HA]

   
          0 74 06 4 76 0 7 10 0 2  

  

   )1(گزینه: پاسخ 
  

 pKa موالر باشد،3/0 برابر با NaAر و غلظت نمک  موال15/0 برابر HA ، غلظت اسید ضعیف pH=5/17 اگر در یک محلول بافر با  -43سوال
  )86 خارج کشور-تجربی( (log2=0/3)این اسید کدام است؟

1(47/4      2(87/4      3(47/5      4(87/5  
را در کافیست این مقادیر . موالر است3/0 با غلظت نمک برابر بوده و مساوي -A نمک بطور کامل تفکیک می شود،یعنی غلظت ،در بافر ها :راه حل ها

  .قرار دهیدبافر  pHرابطه محاسبه 
   )2(گزینه: پاسخ 

  
چند گرم  ، pH=5/2براي تشکیل یک محلول بافر با . تهیه شده است pKa=4/2  موالر بنزوئیک اسید05/0 میلی لیتر محلول 200  -44سوال

  )91ریاضی-سراسري(.) داز آبکافت نمک و تغییر حجم محلول صرفنظر شو(سدیم بنزوآت جامد باید به آن اضافه کرد؟
1(72    2(4/14      3(2/7      4(44/1  

برابر بودن غلظت آنیون بنزوآت با غلظت  - 3 –بدست آوردن غلظت آنیون بنزوآت -2 -  فرمول بنزوئیک اسید و سدیم بنزوآت بلد بودن-1 :دامها
  . داد مولها و جرم سدیم بنزوآت محاسبه تع-4 - سدیم بنزوآت

Cبصورت  ایی بنزوئیک اسید فرمول شیمی-1 :راه حل ها H COOH6 C و سدیم بنزوآت5 H COONa6   .است5

a : محاسبه غلظت آنیون بنزوآت با استفاده از رابطه زیر-2
[C H COO ] [C H COO ]pH pK log / / log
[C H COOH] /

[C H COO ]log / / [C H COO ] / /
/

 




     

      

6 5 6 5

6 5

6 5
6 5

5 2 4 2
0 05

5 2 4 2 1 10 0 05 0 5
0 05

  

  :برابر است با موالر است،بنابراین تعداد مولها و جرم سدیم بنزوآت 5/0 غلظت سدیم بنزوآت نیز برابر -3
 g?gC H COONa / mol / L / L / g

mol
   6 5

1440 5 0 2 14 4
1

  
  

  

   )2(گزینه: پاسخ 
  

  
 

  

 H+ 
HA HA HA A- A- 

A- OH- 
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  )86 خارج کشور-یریاض( کدام مطلب درست است؟-45سوال
NaCHسدیم استات)1 COO3یک نمک اسیدي است .  
  .قدرت هر اسید با غلظت آن در محلول،رابطه مستقیم دارد)2
  .ل آمین در اتانول زیاد استانحالل پذیري گلیسین برخالف بوتی)3
  . آمونیاك کوچک تر استpKb آن از pKbمتیل آمین، بازي قویتر ازآمونیاك و )4
  

   بازpKb مقایسه قدرت بازي آمین ها و رابطه آن با -4 - گلیسین پذیري انحالل-3 رابطه قدرت اسید با غلظت اسید -2 خاصیت نمک -1:دامها
 گلیسین -3.  بارها گفتم قدرت اسید هیچ ربطی به غلظت اسید ندارد-2.خاصیت بازي دارند سدیم هیدروکسید نمک اسیدهاي آلی با -1 :راه حل ها

  .در آب محلول بوده و در اتانول و دي اتیل اتر نامحلول است
  

   )4(گزینه: پاسخ 
  

  
  

... ...........استر تـشکیل شـده   وهستند.. ...........و.... ........... به ترتیب X ، Yشود در این واکنش  مطابق واکنش زیر تشکیل می یک استر    -46سوال
  )تألیفی(. آبکافت می شود

O O
|| ||

R C O H R O H X C O Y H O          2

  

  

1 (R , R ،  2  بسیار آهسته (R , R ، 3  بسیار سریع (R , R ، 4  بسیار آهسته (R , R ، بسیار سریع  
R) همان گروه الکیل مربوط به الکلY بوده و (R)همان گروه الکیل کربوکسیلیک اسید X   -1 :راه حل ها )شود بنیان الکلی محسوب میو است. 

 . آبکافت استرها در محیط آبی آهسته و برگشت پذیر است-2
  

   )4(گزینه: پاسخ 
  

  )تالیفی(متیل اتانوآت کدام ماده وجود ندارد؟  آبکافت استردر تعادل حاصل از  -47سوال 
1 (H O2    2 (OHCHCH 23    3 (OHCH3    4 (COOHCH3  

   تشخیص الکل و اسید سازنده نمک -2 بلد بودن فرمول استر مورد نظر  -1 :دامها
  . اسید سازنده استر هستند، الکل سازنده استر و بقیه،ه آلکیل متصل به اتم اکسیژن به همراه گروه هیدروکسیلگرو-1 :راه حل ها

OHCHCOOHCHOHCHOCCH

||
O

33233 

  

  

   )2(گزینه: پاسخ 
 

  )88 خارج کشور- یریاض( .مبدل می شوند... ......و .......... به .........  و این ترکیب ها در واکنش با مربوط است..........  فرمول ساختاري روبه رو، به -48سوال
   گلیسرین- صابون- سولفوریک اسید-تري گلیسریدها)1
   گلیسرین- صابون- سدیم هیدروکسید-تري گلیسریدها )2
   اترها- اسیدهاي چرب- سولفوریک اسید-چربی ها یا روغن ها )3
   آب–ب  نمک سدیم اسیدهاي چر– سدیم هیدروکسید -چربی ها یا روغن ها  )4
  

    آبکافت استرها و مواد حاصل از آبکافت آنها- 2 ها شناخت کافی از تري گلیسیرید-1 :دامها
 الکل و اسید سازنده استر تولید ،  از آبکافت استر در محیط آبی-2. استر حاصل از اسید چرب و گلیسیرین یک تري گلیسیرید است-1 :راه حل ها

 سازنده استر تولید می شود و این  چرباسیدنمک  الکل و ،اما از آبکافت استر در محیط قلیایی. یر استمی شود و این واکنش آهسته و برگشت پذ
  . نمک اسید چرب یک صابون محسوب می شود-3. پذیر استناواکنش برگشت 

  

   )2(گزینه: پاسخ 
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Oدرباره ترکیبی با فرمول شیمیایی -49سوال

R C ONa 
، 91سراسري تجربی(ت تر است؟کدام مطلب درس(  

  .خاصیت پاك کنندگی دارددر آب حل می شود و  )2     .،گلیسرین تشکیل می شوددر واکنش آن با آب) 1
  . است7 محلول آن در آب،کوچک تر از pH )4     .نمک سدیم یک اسید کربوکسیلیک است) 3

  
  

 خاصیت -4 ؟ کدام نمک ها خاصیت پاك کنندگی دارند-3   نمک سدیم در آب پذیر بودن انحالل-2 . را بلد باشیدفرمول گلیسیرینباید  -1 :دامها
   . نمک اسیدهاي چربpHو 

ـ  -1:بنابراین.ارداینکه کدام گزینه درست تر است؟ پس احتمال درست بودن برخی از گزینه هاي دیگر نیز وجود د :راه حل ها   ک  درساختار ایـن نم
خاصیت پاك کنندگی دارد یا نه؟ از تعداد  اما اینکه  در آب حل می شود، است،کربوکسیلیک اسیدگلیسیرین وجود نداردو این بطور قطع یک نمک   

  . نمک سدیم اسیدهاي چرب در آب محلول بوده و خاصیت بازي دارند-2.کربنهاي آن اطالعی نداریم چرا که هر نمک اسید چرب صابون نیست
  

   )3(گزینه: پاسخ 
  
  

   : کتاب درسی78د صفحه  مربوط به فکر کنیدر مورد جدول
خاصیت بازي 2NHکه گروه  بطوري.یعنی هم با اسیدها و هم با بازها می توانند وارد واکنش شوند          ی آمفوتر هستند،  یآمینو اسیدها ترکیبها   -1

دارد در واکنش با اسید تبدیل به کاتیون          3NH    می شود و گروه کربوکسیلCOOH        نیز خاصیت اسیدي دارد و در واکنش با باز بـه آنیـون 
COOتبدیل می شود.  
  . در سه محیط متفاوت انحالل پذیري متفاوتی از خود نشان می دهد)آمینواتانوئیک اسید( گلی سین-2

 باتـشکیل  ه مقدار بسیار زیاد بو  باتشکیل پیوند هیدروژنیکمبسیاربه مقدار  زیرا گلیسین درآب .تانحالل پذیري این ماده درآب خیلی زیاداس )الف
و گلیسین به یون تبـدیل مـی   ه کربوکسیل گلیسین را جذب می کندزیرا گروه آمین گلیسین هیدروژن گرو. دو قطبی حل می شود-نیروي جاذبه یون  

  .شود
  
  
  
  

  .نیروي جاذبه یون دو قطبی نیزتشکیل نمی شود  قطبیت اتانول کمتر است ودرضمن.پیوند هیدروژنی تشکیل نمی دهد گلی سین دراتانول)ب
  .دي اتیل اتر یک ماده غیر قطبی است و گلی سین در آن حل نمی شود) ج

  

ب بیشتر حل  پروپانوئیک اسید در آب و اتانول با تشکیل پیوند هیدروژنی حل می شود،اما چون با آب پیوند هیدروژنی قویتري تشکیل می دهد،درآ-3
اما دلیل انحالل پذیري زیاد پروپانوئیک اسیددر یک حالل غیر قطبی مانند دي اتیل اتر به این دلیل است که پروپانوئیک دراین حالل بصورت .می شود

زایش حجـم بخـش    سبب اف، اسید)دوتایی شدن (حل می شودکه دیمر شدن)که بین دو مولکول اسید پیوندهیدروژنی برقرار می شود (دوتایی یا دیمر  
  .غیر قطبی اسید می شود و در دي اتیل اتر بهتر حل می شود

  
  
  
  

  

  .حل می شود بزرگتر در دي اتیل اتر نیز بهتر بدلیل داشتن سر ناقطبیول پیوند هیدروژنی بهتر حل می شود بوتیل آمین درآب و اتانول بدلیل تشکی-4
  

  

                                                                                                                  
  )تالیفی(؟ استنشدهبا توجه به آن مفهوم کدام گزینه درست بیان . فا ـ آمینواسیدها به صورت زیر استلفرمول همگانی آ -50 سوال 

  
1 (Xکند  عامل بازي بوده و در واکنش با اسیدها شرکت می .  
2 (Zکند ها شرکت میبازوده و در واکنش با  عامل اسیدي ب .  
  . شود  حاصل میگلی سین قرار بگیرد CH3 گروه  Yاگر به جاي ) 3
4 ( X و Z کنند همدیگر را خنثی می توانند   به عنوان دو گروه متفاوت.   
  

C CH2CH3 

O 

H     O 

CH3CH2 C 

O      H 

O 

N C C 
O 

R 
H 

H H OH 

X Y Z 

              H              H              O 
 

N        C        C 
 

             H              H              O-  

H  
+  
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   آمفوتر و اسیدوباز برونستد شناخت کافی از-3     شناخت کافی از آمینواسیدها -2    شناخت کافی از گروه هاي عاملی- 1  :دامها
  . شود آمینو اتانوئیک اسید حاصل می، قرار بگیرد Hاتم   Yاگر به جاي  و عامل اسیدي Z ، عامل بازي X در این ترکیب -1 :راه حل ها

   

   )3(گزینه: پاسخ 
  
  

  موفق باشید 
   حسن عیسی زاده 

   و مدارسدبیر شیمی آموزشگاهها
   تبریز
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