
  



  
 

  سخن ناشر:
  در كمين است!» غولِ امتحان«

اسـت و قـرار اسـت در آينـده      تر هم شـده  اين غول، اين روزها، غول
تري را ايفا كنـد. چـه بايـد     آموزان، نقش مهم تحصيلي و شغلي دانش

  رو شدن با آن آماده كرد. كرد؟! بايد خود را براي روبه
همين است؛ يعني، » سازِ غولِ امتحان اهلي«هاي  كتابهدف از تأليف 

 آموزان. آمادگي براي امتحانات نهايي و موفقيت قطعي شما دانش
خاطر داشـته   ها، چند استراتژي كارساز را به پيش از مطالعة اين كتاب

  باشيد:
كننـد،   ها از شگردهاي خاصـي بـراي موفقيـت اسـتفاده مـي      غول -1

كند.  ها، موفقيت شما را تسهيل مي آن مروري بر شگردهاي گذشتة
هاي امتحانات نهـاييِ   ها، پرسش همين دليل، مؤلفان در اين كتاب به

هاي كليـدي   نامة تشريحي و نكته همراه پاسخ هاي گذشته را به سال
  دهند. هاي مناسب ـ در اختيارتان قرار مي ـ در موقعيت

دهنـد، پـس   ها ممكن است شگردهاي خود را دائمـاً تغييـر    غول -2
هـاي امتحانـات    ها و پاسخ به پرسش آشنايي با شگردهاي قبلي آن

هاي گذشته كافي نيست و موفقيت شما را در امتحانات  نهايي سال
هـاي   كند؛ به همـين دليـل، مؤلفـان در ايسـتگاه     نهايي تضمين نمي

هاي متعددي را درس به درس و خـط بـه خـط در     تمرين، پرسش
تا در برخورد بـا شـگردهاي جديـد غـول     دهند  اختيارتان قرار مي

  زده نشويد. امتحان شگفت
تر شما براي مقابله با غـولِ امتحـان، دو اردوي    براي آمادگيِ بيش -3

بيني شده اسـت، يعنـي در دو مرحلـه در برابـر      تداركاتي هم پيش
سـاز   گيريد؛ در اردوي اول بـا سـؤاالت شـبيه    غول امتحان قرار مي

سـاز   هـاي شـبيه   در اردوي دوم با پرسش امتحان از نصف كتاب، و
ها،  گويي به اين پرسش امتحان از تمام كتاب. مطمئن باشيد با پاسخ

هاي شما، با لبخندي بر لـب تسـليم    غولِ امتحان با مشاهدة توانايي
  شده و رفاقت را بر رقابت با شما ترجيح خواهد داد.

هـم بـه   اي  نامـه  هـاي ايـن مجموعـه، درس    در بخش پاياني كتاب -4
صورت درس به درس برايتان درنظر گرفته شده اسـت كـه بـراي    

  هاي مهم آن بسيار مفيد خواهد بود. مرور كتاب و نكته
يادتان باشد براي مقابله با غول امتحان، عالوه بر تسلّط بر مطالب  -5

درسي و آشنايي با شگردهاي امتحاني، بايد از نظر جسمي و ذهني 
  مناسب گرفته تا خواب كافي و... هم آماده باشيد، از تغذيه

نكته مهم ديگر، اين كه شب امتحان، شب استراحت است؛ پـس،   -6
خود را از همان روزهاي نخست سالِ تحصـيلي بـراي امتحانـات    

كم با يك همكالسـي مطالعـه كنيـد و     آماده كنيد. سعي كنيد دست
هايتان را بـه يكـديگر توضـيح     ها را با هم حل كنيد و پاسخ تمرين

  دهيد. اين روش، در يادگيري پايدار بسيار مؤثّر خواهد بود.
  

  سخن مؤلف:
  :3مشخصات كتاب شيمي 

ـات     ـ طرح سؤاالت و مسائل تأليفي در فُرم ـام نك ها، الگوها و محتواهاي متنـوع از تم
  وجور! هاي كامل اما جمع هاي مختلف كتاب درسي با پاسخ و ارائه درسنامه فصل

هـاي گذشـته بـا     هـاي كشـوري سـال    ـ بررسي سـؤاالت و مسـائل آزمـون   
  بندي موضوعي در مباحث مختلف طبقه

هاي  اي كه در متن درس هاي دوره ـ طرح سؤاالت و بررسي نكاتي از تمرين
  هر فصل به آن اشاره نشده است.
التر هايي با سطح با سازي پاسخگويي به آزمون ـ طرح سؤاالت كمي دشوارتر براي آماده

  هاي آينده داراي سؤاالت دشوارتر هم باشد.) هاي سال (براي شرايطي كه آزمون
هـم مطـرح شـده اسـت كـه بيشـتر اهـداف        » تسـت «ـ در اغلب مباحث، چند 

ها، لزوماً  بنابراين، مدل و محتواي تست». سنجشي«دارند تا اهداف » آموزشي«
هاي  تند و گزينهاي نيس گزينه4ها  هاي كنكور نيست، برخي تست مشابه تست

هاي مدل كنكور نبايد طرح شوند، در  كه در تست» كدام هيچ«يا » همة موارد«
اي  ها به گونـه  خورد. طراحي و تأليف تست ها كمابيش به چشم مي اين تست

  است كه به يادگيري كمك كنند نه اينكه لزوماً اطالعات ما را بسنجند.
  نحوة استفاده از كتاب:
باحثي تقسـيم و صـفحة مـرتبط بـا آن در كتـاب درسـي       ـ هر فصل كتاب به م

توان مطالعه و يـادگيري   مشخص شده است. با توجه به حجم هر مبحث، مي
  بندي نمود. به خاطر داشته باشيد: ريزي و زمان را برنامه
ترين منبع آمادگي براي آزمون، كتاب درسي اسـت. بـدون مطالعـة     اولين و مهم

  آزمون، ممكن نيست. كتاب درسي، كسب نمرة عالي در
  ها، بسيار مهم است چون: بررسي دقيق پاسخهاي كشوري،  ـ هنگام حل آزمون

هـا در كسـب    گيـري  هاي كليدي و نتيجـه  پاسخگويي، انتخاب واژه) نحوة 1
  نمرة كامل اهميت دارد.

هاي مختلف هر پاسخ،  هاي ريز در بخش بندي و پخش نمره ) نحوة تقسيم2
هاي ريز و بيهـوده، چگونـه بـه     ندادن نمره دست زدهد كه براي ا نشان مي

  هاي كشوري پاسخ دهيم. فراموش نكنيد: سؤاالت آزمون
ويـژه   دانيد، به نحوة پاسخگويي سؤال، به حتي اگر پاسخ درست سؤال را مي

  هاي كشوري، دقت كنيد. در آزمون
  كنيد:توانيد استفاده  گذاري يا دو مدل مطالعه مي ـ اين كتاب را براي دو هدف

  مطالعة شب امتحاني (در چند روز پيش از آزمون با زمان كم): -1
شده از كتاب درسي در هر مبحـث را مطالعـه كنيـد.     ابتدا صفحات مشخص
هاي كشـوري در هـر مبحـث برويـد تـا       هاي آزمون سپس به سراغ سؤال

از آن مبحث، تاكنون چه سؤاالتي مطرح شـده اسـت. در نهايـت،    بدانيد 
  شتيد سؤاالت تأليفي را (از ابتدا به انتها) بررسي كنيد.هرچه زمان دا

  مطالعة دقيق و كامل براي كسب نمرة عالي (در صورت داشتن زمان كافي): - 2
شده از كتاب درسي در هر مبحـث را مطالعـه كنيـد.     ابتدا صفحات مشخص

تـك   طور كامل، با دقـت و تـك   سپس سؤاالت هر مبحث را از ابتدا و به
ترتيب ارائة سؤاالت طوري است كه مطالب هـر مبحـث را   بررسي كنيد. 

  كنيد. طور كامل مرور مي با ترتيب ارائه در كتاب درسي، به
     

        شكيباييانمحمدحسين دكتر سربلند و كامياب باشيد؛ 
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  ساز غول امتحان اهلي

  1/ مبحث  فصل اول  
 كتاب درسي) 3تا  1(صفحات  ها، شاخص اميد به زندگي كننده پاكيزگي، بهداشت و نظافت، پاك

مله يا دليـل نادرسـتي را   هاي درست و نادرست را مشخص كنيد. در صورت نادرستي، شكل درست ج ، جملهسؤاالت زير در -الف
 ذكر كنيد:

 )درست / نادرستبيماري وبا، رعايت بهداشت فردي است. ( ترين و مؤثرترين راه پيشگيري از ساده .1

 ها اميد به زندگي دارند. (درست / نادرست) انسان دهد كه با توجه به خطرات گوناگون شاخص اميد به زندگي، نشان مي .2

 بوده است. (درست / نادرست)كاهشي ترتيب، افزايشي و  هاي اخير، به در سال »برخوردار كم«و » برخوردار«شاخص اميد به زندگي در نواحي  .3

 در شهرهاي يك كشور، يكسان است. (درست / نادرست) شاخص اميد به زندگي، در كشورهاي مختلف، متفاوت و .4

 ترتيب كمتر و بيشتر است. (درست / نادرست) ني، بهبرخوردار و برخوردار، نسبت به ميانگين جها شاخص اميد به زندگي در نواحي كم .5

 سال است. (درست / نادرست) 80تا  70اط جهان، بين ه زندگي در بيشتر نقشاخص اميد بامروزه،  .6

 هان، به تدريج در حال كاهش است. (درست / نادرست)با گذشت زمان، اميد به زندگي در سطح ج .7

 شده، عبارات كامل و درست بسازيد: هاي داده واژهبه كمك  -ب

 كنند. ها با آن مواجهند، ........... چند سال زندگي مي ...... كه انساندهد كه با توجه به ..... شاخص اميد به زندگي، نشان مي .8

 طور متوسط) ـ مشکالتی ـ به مجموعاً(خطراتی ـ 

 (خاکستر ـ خاک) شود. تر تميز مي چرب را به ........... آغشته كنند، آسان يها نياكان ما پي بردند كه اگر ظرف .9

 (هوا ـ آب) شود. ايع ميبيماري وبا به دليل آلودگي ........... ش .10

 با گذشت زمان، استفاده از ........... و توجه به ........... و بهداشت، اميد به زندگي را افزايش داد. .11

 ها ـ صابون ـ نظافت ـ پالستیک یکبار مصرف) (بیماری

 حال ........... است. برخوردار از ميانگين جهاني ........... و با گذشت زمان در شاخص اميد به زندگي در مناطق كم .12

 (نوسان ـ کمتر ـ بیشتر ـ افزایش)

 ي خالي عبارات مناسب قرار دهيد:در جا -ج

 در گذشته و به داليل مختلف، سطح بهداشت ........... و ........... بسيار پايين بوده است. .13

 است. 95تا  90هاي  سال ........... از 35تا  30هاي  سال در فاصله سال 50تا  40درصد جمعيت در گسترة سني  .14

 داليل پايين بودن سطح بهداشت در گذشته، عدم دسترسي، ........... يا استفاده نكردن از ........... بوده است. .15

 سطح بهداشت جوامع را افزايش داد. ) ........... و ...........هاي كننده ها (پاك گسترش استفاده از شوينده .16
 

هاي پاياني مطرح نشود. به همين دليل، در  صفحات اول تا سوم هر فصل كتاب درسي، سؤالي در آزمون قرار بر اين است كه از تذکر:
هاي كشوري از اين مبحث سؤالي نداريم. سؤاالت تأليفي ذكرشده در اين قسمت براي اطمينان از آوردن نمره عـالي در صـورت    آزمون

  طرح سؤال از اين مباحث است.
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  2فصل اول / مبحث    
 كتاب درسي) 7تا  4ها ـ انواع مخلوط: محلول ـ كلوئيد ـ سوسپانسيون (صفحات  كيزگي محيط با مولكولپا

مله يا دليـل نادرسـتي را   هاي درست و نادرست را مشخص كنيد. در صورت نادرستي، شكل درست ج در سؤاالت زير، جمله -الف
 ذكر كنيد:

 ده يا جسم وجود دارند. (درست / نادرست)محيط، نمونه ما ها، موادي هستند كه در مقادير كم، در يك آالينده .1

 هاي بسيار قطبي است. (درست / نادرست) با مولكول شود چون عسل داراي قندهايي لكه عسل با آب زدوده مي .2

 راكي، هر دو محلول در آب هستند. (درست / نادرست)اتيلن گليكول و نمك خو .3

 ، محلول هستند. (درست / نادرست)»آب« و» هگزان«ر ترتيب د به نمك خوراكيو  بنزين .4

 قابل حل هستند. (درست / نادرست)» اوكتان«و » زانهگ«ترتيب در  ، بهبنزينو  وازلين .5

 شوند. (درست / نادرست) ي دارند و در هگزان حل ميهاي ناقطب روغن زيتون و اوره، مولكول .6

 ند. (درست / نادرست)هاي كربن و هيدروژن دار اتم بنزين و وازلين، در ساختار خود فقط .7

 نجير هيدروكربني، ناقطبي هستند. (درست / نادرست)وازلين و اتيلن گليكول به دليل داشتن ز .8

Cروغن زيتون با فرمول شيميايي .9 H O57 104  هاي اكسيژن، ناقطبي است. (درست / نادرست) تن اتمبا وجود داش6

 شوند. (درست / نادرست) هاي ناقطبي حل مي در حاللي و يوني و مواد ناقطب ،هاي قطبي مواد قطبي در حالل .10

 خودي خواهد بود. (درست / نادرست) الل خودبهشونده با حالل، جاذبه برقرار شود، انح هاي حل اگر در فرآيند انحالل، بين مولكول .11

 / نادرست)وع پيوند هيدروژني برقرار كنند. (درست اي از ن توانند با آب، جاذبه هاي قند مي مولكول .12

 سروكار داريم، ماده خالص هستند. (درست / نادرست)اغلب موادي كه در زندگي روزمره با آنها  .13

 دهد. (درست / نادرست) آب، مخلوطي همگن تشكيل مي ) سولفات درIIمس ( .14

 دهد. (درست / نادرست) ب، مخلوطي ناهمگن تشكيل مينقره كلريد در آ .15

 ريز ماده است. (درست / نادرست) يز ماده يا قطعاتكلوئيد، حاوي ذرات ر .16

 هايي برابر است. (درست / نادرست) كولي با اندازههاي مول حاوي تودهكلوئيد،  .17

 هايي از كلوئيدها هستند. (درست / نادرست) نمونه هاي پوششي، شير، ژله، سس مايونز و رنگ .18

 ست / نادرست)كنند. (در تر هستند و نور را پخش مي ذرات موجود در كلوئيد، از محلول درشت .19

 كنند. (درست / نادرست) وسپانسيون، نور را پخش ميذرات موجود در كلوئيد و س .20

 هايي ناهمگن هستند. (درست / نادرست) وئيد، مخلولسوسپانسيون و كل .21

 هايي پايدار هستند. (درست / نادرست) وئيد، مخلوطمحلول و كل .22

 ئيد در نظر گرفت. (درست / نادرست)سپانسيون و كلوتوان رفتاري بين سو ها را مي رفتار محلول .23

 شود. (درست / نادرست) نشين نمي پايدار است كه ته، مخلوطي كلوئيد .24

 كنند. (درست / نادرست) ها را تهديد مي مت انسانها، مواد شيميايي هستند كه سال آالينده .25

 تواند در آب حل شود. (درست / نادرست) دروكسيل ميهاي هي اوره به دليل داشتن گروه .26

  شده، عبارات كامل و درست بسازيد: هاي داده به كمك واژه -ب
 (بیش از مقدار طبیعی ـ در مقادیر ناچیز) ها، موادي هستند كه ........... در يك محيط، نمونه ماده يا جسم وجود دارند. آالينده .27

 قطبی ـ هگزان ـ آب)(قطبی ـ نا در ........... است. محلولهاي ........... و  اتيلن گليكول، داراي مولكول .28

 (قطبی ـ ناقطبی ـ هگزان ـ آب) در ........... است. نامحلولهاي ........... و  روغن زيتون، داراي مولكول .29

 (وازلین ـ روغن زیتون) دارد. Oو C،  Hهاي  ساختار مولكول خود، اتم ........... در .30
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  ساز غول امتحان اهلي

 (قطبی ـ ناقطبی ـ هیدروکسیل ـ هیدروکسید) ار قابل توجهي گروه ........... دارند.هاي بسيار ........... است كه شم موادي با مولكول عسل، حاوي .31

 دروالسی) (پیوند هیدروژنی ـ نیروی وان كنند. از نوع ........... برقرار مي اي هاي سازندة عسل با آب، نيروي جاذبه مولكول .32

 (محلول ـ کلوئید) تند.هس» ناهمگن«و » همگن«ترتيب، مخلوط  ........... و ........... به .33

 (نیست ـ است ـ همگن ـ ناهمگن) سوسپانسيون، مخلوطي پايدار ........... و كلوئيد، مخلوطي ........... است. .34

 )اه ها و یون های مولکولی ـ مولکول های ریز ماده ـ توده تکه( ترتيب ........... و ........... هستند. هاي سازندة سوسپانسيون و محلول، به ذره .35

 (محلول ـ کلوئید ـ سوسپانسیون) توانند نور را پخش كنند. ........... و ........... مي .36

 (محلول ـ کلوئید ـ سوسپانسیون) توانند مسير عبور نور را مشخص كنند. ........... و ........... مي .37

 گزينة درست را بيابيد: -ج

 يك مشخص است؟ مسير عبور نور در كدام .38
 ولب) محل  آ) كلوئيد

 هاي سازندة كلوئيدها هستند؟ يك، ذره كدام .39
 ها ها و يون ب) مولكول  هاي مولكولي آ) توده

 يك، هيدروكربن است؟ كدام .40
 پ) اوره  ب) وازلين  روغن زيتونآ) 

 يك، قطبي و محلول در آب است؟ كدام .41
 ب) سديم هيدروكسيد  اورهآ) 

 شود؟ يك، با برقراري پيوند هيدروژني درآب حل مي كدام .42
 پ) سديم هيدروكسيد  ب) اوره  زلينواآ) 

 شود؟ يك، با برقراري پيوند هيدروژني در آب حل مي كدام .43
CHب)  NaOHآ)  OH3  

 كند؟ يك، با آب پيوند هيدروژني برقرار مي كدام .44
CHآ)  NH3  Ca(OH)2ب)  2

 كند؟ ك، با آب پيوند هيدروژني برقرار ميي كدام .45
  هاي اوزون ب) مولكول  هاي قند آ) مولكول

  Ěüÿďû –  \0\a[ăăę  هاي محلول، كلوئيد و سوسپانسيون بيان شده است. جدول را كامل كنيد. در جدول زير برخي ويژگي .46
 نوع مخلوط

 ويژگي
  محلول  كلوئيد سوسپانسيون

  .......(آ)....... كنند نور را پخش مي كنند نور را پخش مي  رفتار در برابر نور
  شود نشين نمي پايدار است / ته  .......(پ).......  .......(ب).......  پايداري

  همگن  .......(ث).......  .......(ت).......  همگن بودن
  Ěüÿďû –  aÂGăĂę  هاي ديگر مقايسه شده است. آن را كامل كنيد. هاي كلوئيدها با مخلوط در جدول زير برخي ويژگي .47

 نوع مخلوط
 ويژگي

  محلول  كلوئيد سوسپانسيون

  ............نور را پخش  ............نور را پخش  كنند نور را پخش مي  رفتار در برابر نور
  همگن  ............  ناهمگن  همگن بودن
    شود نشين نمي پايدار است / ته  ............  پايداري

    ............  يز مادههاي ر ذره  هاي سازنده ذره
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  Ěû –  \0\a[ăĂę  با توجه به مواد داده شده، جدول زير را كامل كنيد. .48
 مخلوط

 ويژگي
  شير  كات كبود در آب شربت معده

  ناهمگن  .......(ب).......  .......(آ).......  همگن يا ناهمگن
  .......(ت).......نور را پخش  .......(پ).......نور را پخش  كنند نور را پخش مي  رفتار در برابر نور

  Ěÿďû –  ¾\ăāę  هاي ديگر مقايسه شده است. آن را كامل كنيد.  هاي كلوئيد با مخلوط در جدول زير برخي ويژگي .49
 نوع مخلوط

 ويژگي
  محلول  كلوئيد سوسپانسيون

  ......(ب)....نور را پخش  كنند نور را پخش مي .....(آ).....نور را پخش   رفتار در برابر نور
  .....(پ).....  ناهمگن  ناهمگن  همگن بودن
  شود نشين نمي پايدار است / ته  .....(ت).....    پايداري

  .....(ج).....  .....(ث).....  هاي ريز ماده ذره  هاي سازنده ذره
  Ěÿďú –  `³Ãa¼măăę  هاي داده شده، واژه مناسب را انتخاب كنيد. از بين واژه .50

  .(دارد / ندارد) دهند، كه توانايي پخش نور را تشكيل مي اهمگن)(همگن / ن آب و عسل يك مخلوطـ 
  Ěÿďú –  \0\a[ăăę  علت را بيان كنيد. .51

  باشند. هايي مانند آب قند مي كننده مناسبي براي لكه شيريني هاي آب، پاك ـ مولكول
  Ěüÿďú –  ¾\ăĂę  از بين دو واژة داده شده، واژه مناسب را انتخاب كنيد. .52

  باشند. مي (سوسپانسیونی / کلوئیدی) هاي هاي سازندة مخلوط و يوني، ذره ليمولكوهاي  ـ توده
  Ěÿďú –  \0\a[ûþúúę  درستي يا نادرستي عبارت زير را تعيين كرده و در صورت نادرست بودن شكل درست آن را بنويسيد. .53

  د.كنن تر از كلوئيد هستند، به همين دليل نور را پخش مي در محلول درشت موجودهاي  ـ ذره
  Ěÿďú –  ¾\ăăę  درستي يا نادرستي عبارت زير را تعيين كرده و در صورت نادرست بودن شكل درست آن را بنويسيد. .54

  هاي پوششي توانايي پخش نور را دارد. رنگ برخالفـ محلول كات كبود 
  Ěÿďú –  ¾\ăĂę  شربت معده )b        ) آب و نمكa  هاي زير قابل ديدن است؟ چرا؟ يك از مخلوط مسير عبور نور از ميان كدام .55
  Ěüÿďú –  `³Ãa¼măĂę  نامه بنويسيد. از بين دو واژه داده شده، واژه مناسب را انتخاب كرده و در پاسخ .56

  قابل مشاهده است. ها / کلوئیدها) (محلول ـ مسير عبور نور از ميان
  Ěüÿďú – a[ \0\ăăę  براي تكميل عبارت زير، گزينة درست را از درون پرانتز انتخاب كنيد. .57

  هاي پوششي) شير ـ رنگ است. (آب و قند ـ خاك كلوئيدهااي از  ـ نمونه
 Ěüÿďú –  `³Ãa¼mûþúúę  ، عبارت زير را كامل كنيد.پرانتز داخلهاي  با استفاده از واژه .58

  های مولکولی) دهها ـ تو ها و یون های ریز ماده ـ مولکول (ذره هستند. ............هاي سوسپانسيون،  هاي سازنده مخلوط ـ ذره
   ، عبارت زير را كامل كنيد.داخل پرانتزهاي  با استفاده از واژه .59

  Ěüÿďú –  \0\a[ăăę  (همگن ـ اسید ـ ناهمگن ـ باز) است. ............ـ مخلوط اتيلن گليكول در هگزان، يك مخلوط 
  Ěüÿďú –  ¾\ăāę  باز)(همگن ـ اسید ـ ناهمگن ـ  شوند. محسوب مي ............ هايي مخلوطـ كلوئيدها 

  Ěû –  \0\a[ăăę  دهد به سؤاالت پاسخ دهيد. كه مقايسه رفتار نور در يك محلول و كلوئيد را نشان مي رو روبهبا توجه به شكل  .60
  است؟ كلوئيدظرف حاوي آ) كدام 

  ) را توضيح دهيد.1ب) علت پخش نور توسط ذرات ماده موجود در ظرف (
  مخلوط همگن است؟پ) مادة موجود در كدام ظرف يك 

  تواند ژله باشد؟ ظرف مي ت) محتوي كدام
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  3فصل اول / مبحث    
 كتاب درسي) 6و  5ها ـ اسيدهاي چرب و استرهاي بلند زنجير (صفحات  چربي

هاي درست و نادرست را مشخص كنيد. در صورت نادرستي، شكل درست جمله يا دليـل نادرسـتي را    در سؤاالت زير، جمله -الف
 يد:ذكر كن

 و استرها با زنجير بلند هستند. (درست / نادرست) ، شامل دو نوع ماده اسيدهاي چربها  چربي .1

 هايي با بخش ناقطبي كوچك هستند. (درست / نادرست)اسيدهاي چرب، كربوكسيليك اسيد .2

 درست)دهد. (درست / نا بخش ناقطبي آن را تشكيل ميدر اسيدهاي چرب،  )COOHقسمت ( .3

 گروه عاملي استري هستند. (درست / نادرست)يك استرهاي بلندزنجير، داراي زنجير هيدروكربني بلند و  .4

 ها، از نوع پيوند هيدروژني است. (درست / نادرست) نيروي بين مولكولي غالب در چربي .5

 )رب، از نوع پيوند هيدروژني است. (درست / نادرستنيروي بين مولكولي غالب در اسيدهاي چ .6

 اقطبي هستند و در آب نامحلولند. (درست / نادرست)ها، همگي موادي ن چربي .7

 اتم كربن دارد. (درست / نادرست) 18يدروژن باشد، اتم ه 36اگر مولكول اسيد چرب حاوي  .8

 اتم هيدروژن است. (درست / نادرست) 34بني، داراي اتم كربن در زنجير كر 17مولكول اسيد چرب داراي  .9

Cكربن دارد، داراي فرمول مولكولي  17خود  سيرشدة ندزنجير كه در هر زنجيرِمولكول استر بل .10 H O57 110  است. (درست / نادرست) 4

 اتم كربن دارد. (درست / نادرست) 54ربني مجموعاً زنجير هيدروك 3اتم كربن، در  57مولكول استر بلندزنجير با  .11

  كامل و درست بسازيد:هاي داده شده، عبارات  به كمك واژه -ب
 (الکل ـ آلدهید ـ استر ـ اسید) ها، شامل ...........هاي بلندزنجير و نيز ...........هاي چرب هستند. چربي .12

 دروالسی ـ پیوند هیدروژنی) (وان ها، از نوع ........... است. نيروي بين مولكولي غالب در چربي .13

 (قطبی ـ ناقطبی) ........... است. A......... و بخش .. Bدر ساختار الگوي اسيد چرب بخش در شكل زير،  .14

  
 (عدد تکراری مجاز)) 5ـ  4ـ  3ـ  2( ........ گروه استري وجود دارد.در استر بلندزنجير، ........... زنجير كربني و ... .15

C( فرمول ........... مربوط به يك اسيد چرب است. .16 H COOH4 Cـ  9 H COOH17 35( 

  ........... است.در ساختار آن، بخش  Aاز نوع ........... و قسمت  زيرنيروي بين مولكولي غالب در تركيب  .17

 دروالسی ـ هیدروژنی ـ ناقطبی ـ قطبی) (وان

  
  Ěû –  \0\a[ăăę  با توجه به شكل زير، پاسخ دهيد. .18

  
  آ) كدام شكل نمايش يك مولكول استر سنگين است؟

  دروالسي) دليل بنويسيد. ) از چه نوعي است؟ (پيوند هيدروژني يا وان1در شكل ( غالبمولكولي  بيني ب) نيرو
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 ها پاسخ دهيد: دهند. با توجه به آنها به پرسش تصاوير زير الگوهاي ساختاري صابون، اسيد چرب و استر سنگين را نمايش مي .19

  Ěüÿďû –  \0\a[ăăę  
  

  
  

  تركيب هستند؟ ها مخلوطي از كدام دو ) چربيآ
  ب) كدام ساختار مربوط به اسيد چرب است؟

  ) از چه نوعي است؟ چرا؟2پ) نيروي بين مولكولي غالب در تركيب (
  شود؟ ت) كدام تركيب در آب حل مي

 Ěüÿďû –  \0\a[ăĂę  ها پاسخ دهيد. با توجه به شكل زير كه مربوط به ساختار يك اسيد چرب و يك استر است، به پرسش .20
  

  
  

  دام ساختار مربوط به يك اسيد چرب است؟) كآ
  Ěÿďû –  ¾\ăĂę  دروالسي يا هيدروژني) چرا؟ ) از چه نوعي است؟ (وان2ب) نيروي بين مولكولي غالب در تركيب (

  ) را مشخص كنيد.1هاي قطبي و ناقطبي ساختار ( پ) بخش
  به سواالت پاسخ دهيد.» b«و » a«هاي مولكولي تركيبات  با توجه به فرمول .21

17 35 3 7a) C H COOH b) C H COOH   
  توان مربوط به اسيدهاي چرب دانست؟ آ) كدام فرمول ساختاري را مي

  ب) نيروي بين مولكولي غالب در اسيدهاي چرب از چه نوعي است؟ چرا؟
تـر اسـت يـا     مناسـب (NaOH)سـديم هيدروكسـيد   استاي كه با اسيد چرب مسدود شده  پ) براي باز نمودن لوله فاضالب خانه

 ؟ چرا؟(HCl)هيدروكلريك اسيد
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  4فصل اول / مبحث    
  كنندة خورنده كنندة غير صابوني ـ پاك پاك ـ كنندگي ـ آب سخت ختار و نحوة پاككنندة صابوني؛ سا پاك

  كتاب درسي) 13تا  8و صفحات  6(صفحة 
ادرست را مشخص كنيد. در صورت نادرستي، شكل درست جمله يا دليـل نادرسـتي را   هاي درست و ن سؤاالت زير، جمله در -الف

 ذكر كنيد:

 كربن هستند. (درست / نادرست) 6تا  5بوكسيليك با ها، نمك سديم اسيدهاي كر صابون .1

 دوست است. (درست / نادرست) ساختار صابون، بخش آبزنجير هيدروكربني در  .2

 هستند. (درست / نادرست)» محلول«با صابون، هر دو غن مخلوط آب با صابون، و نيز مخلوط رو .3

 شود. (درست / نادرست) با سولفوريك اسيد تهيه مي صابون جامد از گرم كردن مخلوط روغن يا چربي .4

 اسيدهاي چرب هستند. (درست / نادرست) هاي مايع، نمك آمونيوم يا پتاسيم صابون .5

 چربي قرار گيرد. (درست / نادرست) هاي آب و ولكولتواند مانند پلي بين م صابون مي .6

 كنندگي صابون تأثير دارد. (درست / نادرست) ت پاكنوع آب، نوع پارچه و دماي آب بر قدر .7

 ستر، دشوارتر از پارچة نخي است. (درست / نادرست)ا ها از پارچة پلي زدودن لكه .8

 دهد. (درست / نادرست) يمانده را كاهش م هاي باقي ها در تهيه صابون، درصد لكه استفاده از آنزيم .9

 كنندگي بهتري دارد. (درست / نادرست) ر باشد، پاكهرچه ارتفاع كف ايجادشده توسط صابون كمت .10

R)دو تركيب  .11 COO) Mg R)و 2 COO) Ca  در آب نامحلول هستند. (درست / نادرست) ،2

 دريا است. (درست / نادرست) آب چشمه، كمتر از آب كنندگي صابون در قدرت پاك .12

 گوي نيازهاي انسان نيست. (درست / نادرست) ، پاسخكاربرد صابون در سفرهاي دريايي و صنايع وابسته به آب شور .13

 هاي معمولي است. (درست / نادرست) سخت، بيش از آبهاي  هاي كلسيم و منيزيم در آب مقادير يون .14

)هدوست، گرو هاي صابوني در قسمت آب كننده پاك .15 COO Na )   .(درست / نادرست)دارند 

 گريز است. (درست / نادرست) ديم سولفونات، بخش آبهاي غير صابوني، قسمت س كننده در پاك .16

 وني، داراي حلقة بنزني نيز هست. (درست / نادرست)كنندة غير صاب گريز پاك بخش آب .17

 هاي صابوني است. (درست / نادرست) كننده حلقة بنزني، بخشي از قسمت هيدروكربني پاك .18

 اتم هيدروژن خواهد داشت. (درست / نادرست) 31شد، كربنه با زنجير سيرشده با 18اگر بخش ناقطبي صابون  .19

 كنند. (درست / نادرست) كنندگي خود را حفظ مي پاكهاي سخت، قدرت  هاي غير صابوني، در آب كننده پاك .20

 كننده مناسبي است. (درست / نادرست) يت بازي، پاكبه دليل نداشتن خاص صابون مراغه، افزودني شيميايي ندارد و .21

 شود. (درست / نادرست) بردن جوش صورت استفاده مي صابون گوگرددار براي از بين .22

 افزايند. (درست / نادرست) شيميايي فلوئوردار مي كنندگي صابون، به آن مواد براي افزايش خاصيت ضدعفوني .23

 كشي صابون است. (درست / نادرست) به خاصيت ميكروبسفات براي كمك هاي ف استفاده از نمك .24

 هاي خورنده است. (درست / نادرست) كننده جزء پاك جوهرنمك يا همان سولفوريك اسيد، .25

 دهند. (درست / نادرست) نيز مي» واكنش«، با آنها ها با آالينده» كنش برهم«هاي خورنده، عالوه بر  كننده پاك .26

 (درست / نادرست)ترتيب، سرخ و آبي است.  سود، به حلول آبي جوهرنمك و محلولدر م pHرنگ كاغذ  .27

 ري مسدودشده با چربي، مؤثر است. (درست / نادرست)هيدروكسيد براي پاك كردن مجامحلول آبي سديم  .28

 توان با سديم هيدروكسيد زدود. (درست / نادرست) يها را م ها و آبراه رسوبات آهكي ديوارة كتري و لوله .29

 برد. (درست / نادرست) ا به يك اندازه از بين نميها ر صابون، همة لكه .30
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 در آب، گاز اكسيژن است. (درست / نادرست) NaOHو  Alهاي پودر مخلوط  يكي از فرآورده .31

  هاي داده شده، عبارات كامل و درست بسازيد: به كمك واژه -ب
 (جوهرنمک ـ سود) شود. تهيه مي ...........با روغن زيتون يا پيه جامد، از گرم كردن صابون  .32

 ))واژه تکراری مجازشود ( شود ـ نمی (می .... و در چربي حل ........... .اي است كه در آب حل ....... صابون ماده .33

 (آب ـ چربی) كند. هاي ........... جاذبه برقرار مي صابون از سر ناقطبي خود با مولكول .34

 (کمتر ـ بیشتر) ارتفاع كف در مخلوط صابون با آب سخت ........... از آب معمولي است. .35

 (دریا ـ چشمه ـ کویری ـ کوهستانی) هاي سخت هستند. آب ........... و آب مناطق ........... جزء آب .36

 ی ـ صابونی)(خورنده ـ غیر صابون هاي ........... هستند. كننده ها، جزء پاك سفيدكننده .37

 در جاي خالي عبارات مناسب قرار دهيد: -ج

 خاطر تشكيل ........... است. مانده روي لباس پس از شستن با آب سخت به هاي ........... رنگ باقي لكه .38

 است.  ........... C40از دماي  C30مانده روي پارچه با استفاده از صابون در دماي  درصد لكه باقي .39

 هاي پوستي مناسب است. براي از بين بردن قارچصابون ...........دار  .40

 شود. كشي به صابون افزوده مي قدرت ميكروببراي افزايش دار مواد ........... .41

 .دهند ها، با آنها ........... نيز مي هاي خورنده، عالوه بر ........... با آالينده كننده پاك .42

 شود. هاي ديگر و نيز مقداري ........... توليد مي با آب، گاز ...........، فرآورده NaOHو  Alدر واكنش پودر حاوي  .43

 گزينة درست را بيابيد: -د

 بخش هيدروكربني در صابون، كدام خاصيت را دارد؟ .44
  گريز ب) آب  دوست آ) آب

 يدروكربني در صابون، كدام خاصيت را دارد؟بخش ه .45
 گريز ب) چربي  دوست آ) چربي

 بخش هيدروكربني در صابون، كدام خاصيت را دارد؟ .46
 ب) ناقطبي  قطبيآ) 

 كدام يون در آب سخت، بيش از مقدار عادي وجود دارد؟ .47
 ب) يون منيزيم  يون منگنزآ) 

 ر هيدروكربني آن، چند كربن دارد؟كربن هست. زنجي 18كننده غير صابوني  در ساختار يك پاك .48
 6ب)   12آ) 

 كند؟ كدام صابون در آب سخت، از تشكيل رسوب و لكه جلوگيري مي .49
 صابون حاوي نمك فسفاتب)   صابون حاوي نمك سولفاتآ) 

 كند؟ يك، رنگ آبي پيدا مي در كنار كدام pHكاغذ  .50
 ب) سركه سفيد  صابونآ) 

 كدام بخش را دارد؟دوست،  كنندة غير صابوني در قسمت آب پاك .51
SOآ) Na  COONaب)  3

 كربنه: 18كننده غير صابوني  پاك كربنه و زنجير هيدروكربني 17كننده صابوني  اختالف تعداد اتم كربن در پاك .52
 1پ)   5ب)   6آ) 

)تعداد گروه  .53 CH ) 2 كربن: 18كننده صابوني با  در پاك 
 15پ)   17ب)   16آ) 
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 كربن: 18كننده غير صابوني با  تعداد اتم هيدروژن در پاك .54
 36پ)   29ب)   30آ) 

 كننده داراي بخش آروماتيك است؟ كدام پاك .55
  ب) غير صابوني  آ) صابوني

  Ěÿďú –  \0\a[ăăę  براي جمله زير دليل بنويسيد. .56
  كند. صابون در آب سخت به خوبي كف نميـ 

  Ěÿďú –  \0\a[ăĂę  زير دليل بنويسيد.براي عبارت  .57
  صابون در آب دريا كمتر از آب چشمه است. كنندگي پاكـ قدرت 

 Ěüÿďú –  \0\a[ăĂę  (هیدرونیوم ـ آمونیوم ـ منیزیم ـ هیدروکسید) ، عبارت زير را كامل كنيد.داخل پرانتزهاي  با استفاده از واژه .58

   چشمگيري از يون ............ دارند كه به آب سخت معروف است. ـ آب دريا و مناطق كويري كه شور هستند، مقادير
  Ěāÿďû –  `³Ãa¼mûþúúę  ها پاسخ دهيد. با توجه به جدول، به پرسش .59

  كننده فرمول ساختاري پاك كننده نام پاك
A NaOH  
B  C H COO K 17 35  
C  C H C H SO Na  12 25 6 4 3  
D  C H COO Na 17 35  

  كننده(ها) صابون مايع هستند؟ پاكآ) كدام 
  دهند؟ چرا؟ ها واكنش مي ها با آالينده كنش ميان ذره كننده(ها) افزون بر، برهم ب) كدام پاك

  كند؟ چرا؟ كنندگي خود را حفظ مي ) در آب سخت خاصيت پاكDيا  Cكننده ( پ) تعيين كنيد كدام پاك
C) بخش ) تعيين كنيدت H C H )12 25 6   گريز؟ چرا؟ يا آب دوست است )، آبCكنندة ( در پاك 4

  Ěÿďû –  `³Ãa¼măăę  ها پاسخ دهيد. دهد، با توجه به آن به پرسش كننده را نشان مي شكل زير فرمول ساختاري نوعي پاك .60

  
  كننده صابوني است يا غير صابوني؟ چرا؟ آ) اين پاك

  كند؟ چرا؟ كنندگي خود را حفظ مي ه در آب سخت خاصيت پاككنند ب) آيا اين پاك
  گريز است؟ چرا؟ آب» Bيا  A«هاي  يك از بخش پ) تعيين كنيد كدام

  Ěÿďû –  ¾\ăăę  ها پاسخ دهيد. با توجه به فرمول ساختاري تركيبات زير به پرسش .61
C): 1تركيب ( H COONa17 C): 2تركيب (  35 H C H SO Na 12 25 6 4 3  

  كنندة غير صابوني است؟ دليل بنويسيد. آ) كدام تركيب يك پاك
  كنندگي كدام تركيب كمتر است؟ دليل بنويسيد. ب) قدرت پاك

  رود؟ ها به شمار مي كنندة مناسبي براي چربي هاي صابون پاك پ) توضيح دهيد چرا مولكول
  Ěû –  `³Ãa¼măăę  هاي زير پاسخ دهيد. به پرسش .62

  ها را بنويسيد. ن مادة شيميايي كلردار به صابونآ) علت افزود
  كنندگي صابون را نام ببريد؟ ب) دو عامل مؤثر بر روي قدرت پاك

  صابون جامد و صابون مايع را بنويسيد. فرمول ساختاريپ) يك تفاوت در 
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 Ěÿďú –  \0\a[ăăę  هاي زير را كامل كنيد. ، عبارتداخل پرانتزهاي  با استفاده از واژه .63

  (آب ـ آهک ـ کلر ـ دما) كنندگي صابون به عوامل گوناگوني مانند نوع پارچه، مقدار صابون، نوعِ ............ و ............ بستگي دارد. ت پاكـ قدر
 Ěüÿďû –  `³Ãa¼măĂę  ها پاسخ دهيد. با توجه به جدول به پرسش .64

)دما  نوع پارچه نوع صابون C)  مانده درصد لكه باقي  
  0  40  نخي دار صابون آنزيم
  15  40  استر پلي  دار صابون آنزيم
  10  30  نخي  دار صابون آنزيم

  25  30  نخي  صابون بدون آنزيم
  كند؟ كنندگي صابون با افزودن آنزيم چه تغييري مي آ) قدرت پاك

  كنندگي صابون دارد؟ ب) دما چه اثري بر قدرت پاك
  تر است؟ چرا؟ بي ازسطح كدام پارچه سختهاي چر كنندگي لكه پ) ميزان پاك

  Ěû –  \0\a[ăĂę  ها پاسخ دهيد: رو به پرسش با توجه به شكل روبه .65
  دهد؟ آ) اين شكل چه نوع صابوني (جامد يا مايع) را نشان مي

  گريز هستند؟ دوست يا آب هاي نشان داده شده روي شكل آب ب) هر يك از قسمت
 Ěÿďú –  \0\a[ăĂę  (روغن زیتون ـ سنگین ـ بنزن ـ صابون ـ سخت) هاي زير را كامل كنيد. ، عبارتزداخل پرانتهاي  با استفاده از واژه .66

  شود. اي است كه هم در چربي و هم در آب حل مي ماده ...........ـ 
  گويند. .. مي....كلسيم و منيزيم باشد، آب .....هاي  گيري از يون ـ به آبي كه داراي مقادير چشم

 Ěāÿďú –  ¾\ăāę  هاي زير را كامل كنيد. ، عبارتداخل پرانتزهاي  واژه با استفاده از .67

 کننده غیر صابونی ـ هیدروکسید ـ باز) (صابون ـ افزایش ـ اسید ـ هیدرونیوم ـ پاک

RCOOاي با فرمول همگاني كننده آ) پاك Na  است. ...........يك  
  شود. رود. زيرا در آب سبب افزايش غلظت يون .....(پ).....  مي ..... آرنيوس به شمار مييك ......(CaO)ب) كلسيم اكسيد

  Ěüÿďû –  \0\a[ăĂę  ها پاسخ دهيد. كنندة داده شده به پرسش با توجه به ساختار پاك .68
  كننده  كننده صابوني است يا پاك آ) اين تركيب پاك
  غير صابوني؟ چرا؟
  )3يا  2، 1چسبد؟ چرا؟ ( كننده مي بخش از پاك ب) چربي به كدام

  كند؟ كنندگي خود را حفظ مي هاي سخت خاصيت پاك كننده در آب پ) آيا اين نوع پاك
  Ěāÿďû –  ¾\ăĂę  ها پاسخ دهيد. دهد، به پرسش كننده غير صابوني را نشان مي كه فرمول ساختاري يك پاك رو روبهبا توجه به شكل  .69

  كننده مشخص كنيد. گريز را در اين پاك بدوست و آ آ) بخش آب
  هنگام هاي چربي را  چگونه اين ماده، لكه كهب) توضيح دهيد 

  برد. شستشو با آب از بين مي
  كنندگي  پاكهاي سخت خاصيت  كننده در آب پ) آيا اين پاك
  كند؟ چرا؟ خود را حفظ مي

 Ěüÿďû –  ¾\ăāę  ها پاسخ دهيد. ، به پرسشرو روبهبا توجه به شكل  .70

  كننده غير صابوني؟ دهد يا يك پاك آ) اين شكل فرمول ساختاري صابون را نشان مي
  گريز آن را مشخص كنيد. دوست و آب هاي آب ب) بخش
  )Cيا  A ،Bچسبند؟ ( هاي چربي به كدام قسمت مي پ) لكه
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 Ěÿďú –  \0\a[ăăę  کل ـ کلردار ـ صابونی ـ گوگرددار ـ کروم)(غیر صابونی ـ نی هاي زير را كامل كنيد. ، عبارتداخل پرانتزهاي  با استفاده از واژه .71

  شود. استفاده مي ............هاي پوستي از صابون  آ) براي از بين بردن جوش صورت و همچنين قارچ
  كنند. هاي ............ در آب سخت، خوب كف نمي كننده ب) پاك

  Ěû – \0\a[ ăăę  هاي زير را بنويسيد. دليل هر يك از عبارت .72
  افزايند. هاي فسفات مي كنندگي مواد شوينده به آنها نمك پ) براي افزايش قدرت پاك

  ها و مجاري جرم گرفته را باز كرد. توان با محلول غليظ هيدروكلريك اسيد برخي لوله ت) مي
  Ěüÿďú –  ¾\ăĂę  هاي درون پرانتز (كمانك)، عبارت زير را كامل كنيد. با استفاده از واژه .73

  های فسفات) (ماده شیمیایی کلردار / نمکافزايند.  ها، به آنها ............ مي كشي صابون نظور افزايش خاصيت ميكروبآ) به م
  Ěüÿďú –  \0\a[ăĂę  نامه بنويسيد. از بين دو واژة داده شده، واژة مناسب را انتخاب كرده و در پاسخ .74

  افزايند. مي (فسفات / کلر) هاي كنندگي مواد شوينده به آنها نمك براي افزايش قدرت پاكـ 
  Ěüÿďú –  ¾\ăĂę  نامه بنويسيد. از بين دو واژة داده شده، واژه مناسب را انتخاب كرده و در پاسخ .75

  دهند. ها نيز واكنش مي كنند، با آالينده ها عمل مي كنش ميان ذره كه براساس برهم افزون بر آن (خورنده / غیر صابونی) هاي كننده پاكـ 
  Ěÿďú –  ¾\ăĂę  رت زير را بنويسيد.دليل عبا .76

  افزايند. هاي فسفات مي كنندگي مواد شوينده به آنها نمك براي افزايش قدرت پاكـ 
  Ěÿďú –  `³Ãa¼măăę  نامه بنويسيد. از بين دو واژه داده شده، واژه مناسب را انتخاب كرده و در پاسخ .77

استفاده كرد كه توانايي واكنش با  (صابونی / خورنده) كنندة ز يك پاكشده بر روي ديوارة سماور بايد ا براي زدودن رسوب تشكيلـ 
  .(داشته باشد / نداشته باشد) ها را آالينده

  Ěüÿďú –  \0\a[ăĂę  درستي يا نادرستي عبارت زير را مشخص كنيد. دليل نادرست بودن يا شكل صحيح عبارت نادرست را بنويسيد. .78
  افزايند. شيرين مي ها جوش به شوينده ها، براي افزايش قدرت پاك كردن چربيـ 

  Ěüÿďû –  \0\a[ûþúúę  دهد به سواالت پاسخ دهيد. كننده پودري را نشان مي با توجه به واكنش زير كه نوعي پاك .79
  آب + مخلوط آلومينيوم و سديم هيدروكسيدA هاي ديگر + گاز  فرآورده

  را بنويسيد. Aآ) نام گاز 
  كنندة خورنده است؟ دليل بنويسيد. يا اين پودر پاكب) آ

  دهد؟ توضيح دهيد. كنندگي اين مخلوط را افزايش مي پ) توليد گاز چگونه قدرت پاك
  Ěüÿďú –  \0\a[ăĂę  نامه بنويسيد. شكل درست آن را در پاسخ نادرست بودندرستي يا نادرستي عبارت زير را تعيين كرده و در صورت  .80

  شود. هاي صنعتي استفاده مي ينيوم و سديم هيدروكسيد براي باز كردن مجاري مسدود شده در دستگاهاز مخلوط آلومـ 
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  5فصل اول / مبحث    
  كتاب درسي) 16تا  13(صفحات  اسيد و باز ـ نظريه آرنيوس ـ خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي در آب

د. در صورت نادرستي، شكل درست جمله يا دليـل نادرسـتي را   هاي درست و نادرست را مشخص كني سؤاالت زير، جمله در -الف
 ذكر كنيد:

 كنند. (درست / نادرست) س با پوست، سوزش ايجاد ميدهند و در تما اسيدها، با اغلبِ نافلزها واكنش مي .1

 رسانند. (درست / نادرست) و به پوست آسيب نيز مي كنند بازها در سطح پوست، احساس ليزي ايجاد مي .2

 اكي مزه تلخ دارند. (درست / نادرست)وراكي مزه ترش و بازهاي خوراسيدهاي خ .3

 كنند. (درست / نادرست) ه، سولفوريك اسيد ترشح ميهاي ديوارة معد با ورود غذا به معده، ياخته .4

 افزايند. (درست / نادرست) درياچه، به آن آهك مي براي كاهش ميزان اسيدي بودن خاك يا آب .5

 دهند. (درست / نادرست) شويندگي خود را از دست ميها تغييرات شديد داشته باشد، خاصيت  شويندهاگر خاصيت اسيدي يا بازي  .6

pHها داراي اسيد هستند و  اغلب ميوه .7   دارند. (درست / نادرست) 7

 كرد. (درست / نادرست) العه ميآرنيوس، در مورد رسانايي الكتريكي فلزها مط .8

 ا، رساناي قوي جريان برق هستند. (درست / نادرست)كه محلول آبي اسيدها و بازه آرنيوس نشان داد .9

 (درست / نادرست)آيند.  حيط بازي به رنگ آبي درميو گل ادريسي، در م pHكاغذ  .10

H يون هيدرونيوم با فرمول .11 O3 توان به اختصار به صورت را مي H شت. (درست / نادرست)نو 

 برد. (درست / نادرست) اي هيدروكسيد را از بين ميه هاي اسيدي، افزايش غلظت يون هيدرونيوم، يون در سامانه .12

 رود. (درست / نادرست) يك باز آرنيوس به شمار مي پتاسيم هيدروكسيد در آب، .13

 رود. (درست / نادرست) يك باز آرنيوس به شمار مي آمونياك در آب، .14

 فلزي در آب، خاصيت اسيدي دارند. (درست / نادرست)اكسيدهاي نااغلب  .15

 كند. (درست / نادرست) توليد مي OH مول 1و  K مول 1هر مول پتاسيم اكسيد در واكنش با آب،  .16

Nهاي واكنش  فرآورده .17 O2  نيوم و يون نيتريت است. (درست / نادرست)ون هيدروبا آب، ي 5

Clليتيم اكسيد و  .18 O2  دهند. (درست / نادرست) و هيدرونيوم را افزايش ميهاي هيدروكسيد  ترتيب غلظت يون بهدر آب،  5

 رست)(درست / نادكنند.  را آبي و سرخ مي pHترتيب رنگ كاغذ  اكسيد در آب، به دي كلسيم اكسيد و كربن .19

CHمحلول متانول ( .20 OH3(درست / نادرست) .در آب، خاصيت بازي دارد ( 

 اسيدها و بازها را شناسايي كرد. (درست / نادرست)آرنيوس، نخستين كسي بود كه  .21

 درست)، در آب خاصيت بازي دارند. (درست / ناOHقندها با داشتن تعداد زيادي گروه  .22

Rتركيبات آلي با فرمول كلي  .23 COOH(درست / نادرست) .در آب خاصيت بازي دارند ، 

24. NH OH4 (درست / نادرست) .در آب، خاصيت بازي دارد 

  هاي داده شده، عبارات كامل و درست بسازيد: به كمك واژه -ب
 (فلزها ـ نافلزها ـ آبی ـ سرخ) آورند. ........... درميرا به رنگ  pHدهند و كاغذ  مي ........... واكنشبا اغلب  اسيدها .25

 (مری ـ معده) كند، برگشت مقداري از محتويات اسيدي به ........... است. كه درد شديدي در ناحيه سينه ايجاد ميدليل سوزش معده  .26

 (آبی ـ سرخ) ي به رنگ ........... است............ و در محيط بازدر محيط اسيدي به رنگ  pHكاغذ  .27

 (آبی ـ سرخ) گل ادريسي در محيط اسيدي به رنگ ........... و در محيط بازي به رنگ ........... است. .28

 (اسیدی ـ بازی) ترتيب خاصيت ........... و ........... دارند. آمين در آب، به جوهرنمك در آب و متيل .29
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H]( بيش از ........... است.در سامانة بازي، ...........  .30 ]  ـ[OH ]( 

Baـ  BaO( شود. هاي ........... و ........... ايجاد مي از واكنش باريم اكسيد با آب، يون .31 2  ـOH  ـH( 

Nاز واكنش  .32 O2 Nـ  NO2( شود. هاي ........... و ........... توليد مي با آب، يون 5 3  ـNO3  ـOH  ـH( 

 در جاي خالي عبارات مناسب قرار دهيد: -ج

 ها ضروري است. ........... شويندهتنظيم ميزان  .33

 ........... نخستين كسي بود كه اسيدها و بازها را بر يك مبناي علمي تعريف كرد. .34

 هرچه غلظت يون هيدروكسيد در محلولي بيشتر باشد، خاصيت ........... آن بيشتر است. .35

 ........... . HIهاي  در آب، داراي مولكول HIمحلول  .36

 زندگي بسياري از آبزيان، به ........... آب وابسته است. .37

 ........... است.پيش از آغشته شدن به اسيد يا باز،  pHرنگ كاغذ  .38

 شود. زيست، سبب تغيير ........... مي هاي صنعتي به محيط ورود فاضالب .39

 هاي ........... و ........... است. د با آب، يونمحصوالت واكنش استرانسيم هيدروكسي .40

 ........... . HCOOHهاي  محلول فورميك اسيد در آب، داراي مولكول .41

42. K  معين، مقداري ثابت است.براي يك واكنش تعادلي در ........... 

 دهند. يبا هم واكنش م........... و ........... در واكنش خنثي شدن، ذرات  .43

 گزينة درست را بيابيد: -د

 مزة بازهاي خوراكي: .44
 ب) تلخ  آ) ترش

 خاك را كم كند؟ pHتواند ميزان  يك مي كدام .45
 پ) هر دو  اكسيد ب) گوگرد تري  باريم اكسيدآ) 

 ميزان رسانايي الكتريكي اسيدها و بازها در آب، يكسان ........... . .46
 ب) نيست  آ) است

Clهاي واكنش  يكي از فرآورده .47 O2  با آب: 7

 پ) هر دو  ClO4ب)  OHآ) 

 يك وابسته است؟ هاي آبي به وجود كدام خواص بازي محلول .48

Hپ)   OHب)   NaOHآ)  O3 

 با آب است؟ SO3هاي واكنش  ك، از فرآوردهي كدام .49

SOآ)  2
Sب)   4 2   (پSO 2

3 

50. Na O2 دهد؟ يك را افزايش مي در آب، كدام 

Hآ)  O3   (بOH   (پNaOH 

Mهاي  اگر يون .51 2  وOH اي با آب باشد، آن ماده ........... است. هاي واكنش ماده از فرآورده 
 HMO2ب)   M(OH)2آ) 

 حلول آبي خنثي:در م .52

H]آ)  ]  حتماً با[OH ] .ب)   برابر استH  وOH .وجود ندارد    
  پ) ممكن است حالت (آ) يا (ب) درست باشد.
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 ند.اغلب اسيدها و بازهاي شناخته شده، ........... هست .53
  ب) قوي  آ) ضعيف

 Ěÿďú –  \0\a[ăăę  (اسید ـ هیدرونیوم ـ باز ـ هیدروکسید) ، عبارت زير را كامل كنيد.داخل پرانتزهاي  با استفاده از واژه .54

  شود. ..... ميرود، زيرا در آب سبب افزايش غلظت يون ....... يك ............ آرنيوس به شمار مي )HCl(g)هيدروژن كلريد (ـ 
 Ěāÿďú –  ¾\ăāę  )اسید ـ هیدرونیوم ـ باز ـ هیدروکسید( ، عبارت زير را كامل كنيد.داخل پرانتزهاي  با استفاده از واژه .55

  شود. مي ............رود، زيرا در آب سبب افزايش غلظت يون  آرنيوس به شمار مي ............ـ گاز هيدروژن كلريد يك 
  Ěüÿďú –  `³Ãa¼măĂę  نامه بنويسيد. ، شكل درست آن را در پاسخنادرست بودنارت زير را تعيين كرده و در صورت درستي يا نادرستي عب .56

  شود. طور عمده به شكل مولكولي حل مي آمونياك به دليل تشكيل پيوند هيدروژني در آب بهـ 
 Ěÿďú –  \0\a[ăĂę  اسید ـ باز ـ هیدروکسید) (هیدرونیوم ـ ، عبارت زير را كامل كنيد.داخل پرانتزهاي  با استفاده از واژه .57

  شود. ـ آمونياك يك ............ آرنيوس است، چون باعث افزايش يون ............ در آب مي
 Ěüÿďú –  \0\a[ăăę  (آب ـ آهک ـ کلر) ، عبارت زير را كامل كنيد.داخل پرانتزهاي  با استفاده از واژه .58

  افزايند. ه آن ............ ميبراي كاهش ميزان اسيدي بودن خاك بـ 
  Ěüÿďú –  \0\a[ăăę  براي تكميل عبارت زير، گزينه درست را از درون پرانتز انتخاب كنيد. .59

  شيرين ـ سود سوزآور ـ سركه سفيد) يكي از مواد مؤثر در داروهاي ضد اسيد معده است. (جوشـ 
 Ěüÿďú –  \0\a[ăăę  ـ نیکل) Mg(OH)2ـ کروم ـ HNO3( ، عبارت زير را كامل كنيد.داخل پرانتزهاي  با استفاده از واژه .60

  باشد. ترين داروهاي ضد اسيد است كه شامل ............ مي شير منيزي، يكي از رايجـ 
  Ěÿďû –  \0\a[ûþúúę  با توجه به شكل به سؤاالت پاسخ دهيد. .61

  شود  مي دي كه در آب وارد) اكسي1آ) مشخص كنيد در شكل (
  اسيد آرنيوس است يا باز آرنيوس؟ چرا؟

Li)ب) معادلة شيميايي ليتيم اكسيد  O)2 .را با آب بنويسيد  
  آيد؟ چرا؟ ) به چه رنگي درمي2در محلول شكل ( pHپ) كاغذ 

  
  

  Ěāÿďú –  `³Ãa¼măăę  شكل درست آن را بنويسيد.درستي يا نادرستي عبارت زير را تعيين كرده و در صورت نادرست بودن  .62
  قرمز است زيرا اين ماده اسيد آرنيوس است. (BaO)در محلول باريم اكسيد  pHپ) رنگ كاغذ 

  Ěû –  \0\a[ăăę  علت را بيان كنيد. .63
Na)ـ محلول سديم اكسيد  O)2  در آب، كاغذpH  آورد. درميرا به رنگ آبي  

  Ěÿďú –  ¾\ăăę  نامه بنويسيد. در هر مورد از بين دو واژه داده شده، واژه مناسب را انتخاب كرده و در پاسخ .64
(هیـدرونیوم /   رود، زيـرا در آب سـبب افـزايش غلظـت يـون      آرنيوس به شـمار مـي   (باز / اسـید)  يك (CaO)ت) كلسيم اكسيد

  شود. مي هیدروکسید)
  Ěû –  ¾\ăĂę  زير دليل بنويسيد.  راي عبارتب .65

  كند. را آبي مي pHكاغذ  (CaO)محلول آبي كلسيم اكسيد ـ 
  Ěÿďú –  ¾\ăĂę  را بنويسيد. نادرستدرستي يا نادرستي عبارت زير را مشخص كنيد. دليل نادرست بودن يا شكل صحيح عبارت  .66

SO) در اثر حل شدن گوگرد تري اكسيدـ    آيد. وجود مي در آب، محلولي با خاصيت بازي به 3(
 Ěāÿďú –  aÂGăĂę  )اسید ـ هیدرونیوم ـ هیدروکسید ـ باز( زير را كامل كنيد.  ، عبارتداخل پرانتزبا استفاده از واژهاي  .67

SO)3گاز گوگرد تري اكسيد ـ    شود. مي ............رود، زيرا در آب سبب افزايش غلظت يون  س به شمار ميآرنيو ............يك  (
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  6فصل اول / مبحث    
ش دار، درجه و درصد يونش ـ واكن دار و چند پروتون پروتون تكالكتروليت و غير الكتروليت ـ رسانا و نارسانا ـ اسيد 

ابت يونش اسيد و باز ـ اسيدها و بازهاي قوي و ضعيف ـ نحوه ناپذير ـ واكنش تعادلي ـ ثابت تعادل، ث پذير و برگشت برگشت
  كتاب درسي) 31و  30و صفحات  24تا  16هاي خورنده (صفحات  عملكرد شوينده

هاي درست و نادرست را مشخص كنيد. در صورت نادرستي، شكل درست جمله يا دليـل نادرسـتي را    سؤاالت زير، جمله در -الف
 ذكر كنيد:

 ها و داروها مؤثر است. (درست / نادرست) دهبر روي ماندگاري مواد خوراكي، شوين Hمقدار  .1

 (درست / نادرست)شوند.  هر دو الكتروليت محسوب ميدر آب،  NaOHو  NaClمحلول  .2

 (درست / نادرست)در آب، الكتروليت است.  HClمحلول شكر در آب غير الكتروليت و محلول  .3

 اتانول در آب، رساناي يوني است. (درست / نادرست)ناي الكتروني، و محلول فلز مس رسا .4

5. NaCl(s)  الكتروليت، وNaCl(aq) (درست / نادرست) .محلول الكتروليت است 

 است. (درست / نادرست) زيادو  كمترتيب  به در آب، HNO3و  HNO2رسانايي الكتروني  .6

 رواسيد در آب، رساناي ضعيف است. (درست / نادرست)محلول هيپوكل .7

8. aK ش اسيدها، همان ثابت تعادل است. (درست / نادرست)براي يون 

H]در دما و موالريته يكسان،  .9 ] ريك اسيد كم، و اسيدي ضعيف است. (درست / نادرست)لفودر محلول آبي هيدروسو 

 (درست / نادرست)به نسبت كم است.  HCOOHو در محلول آبي به نسبت زياد  HIآبي ها در محلول  غلظت يون .10

 (درست / نادرست)وجود دارد.  HFمقداري يون هيدرونيوم و مقداري مولكول  HFدر محلول آبي  .11

 مولكول نيتريك اسيد وجود دارد. (درست / نادرست) و مقداري H، مقداري يون HNO3ل آبي در محلو .12

 (درست / نادرست)اند.  است كه آب پوشيده شده HClهاي  در آب، حاوي مولكول HClمحلول  .13

 درست)است. (درست / نا» صد«و » صفر«نش، عددي بين درجة يو .14

 است. (درست / نادرست)» صد«و » يك«ونش، عددي بين درصد ي .15

16.   برايBa(OH)2 دو برابر ،NaOH (درست / نادرست) .است 

17.   ِبراي مرحله اول يونشH SO2  است. (درست / نادرست) HFتر از  بزرگ 4

}k{ ®e ÁIÀÏ¼§²¼¶ nIμ½ درجه يونش برابر با كسر .18
½kzº ®e ÁIÀÏ¼§²¼¶ nIμ{

 است. (درست / نادرست) 

19.   برابر با كسر½k{ ®e ÁIÀÏ¼¶ nIμ{
½k{ ½kÃº¼Ä ÁIÀÏ¼¶ nIμ{

 است. (درست / نادرست) 

20.   با كسر برابر½k{ ½kÃº¼Ä ÁIÀÏ¼¶ nIμ{
½kºI¶Â¤IM ÁIÀÏ¼¶ nIμ{

 است. (درست / نادرست) 

 تقريباً برابر است. (درست / نادرست) Ba(OH)2و  NaOHدرجه يونش براي  .21

 (درست / نادرست)تقريباً برابر است.  HNO3و  HClدرجه يونش براي  .22

 وجود دارد. (درست / نادرست) Hدار، فقط يك اتم  پروتون در ساختار هر مولكول اسيد تك .23

 د دو طرف تعادل حتماً ثابت است. (درست / نادرست)در واكنش تعادلي، غلظت موا .24

 / نادرست) تعادل حتماً برابر است. (درستغلظت مواد دو طرف در واكنش تعادلي،  .25

 ي رفت و برگشت حتماً برابر است. (درست / نادرست)ها در واكنش تعادلي، سرعت واكنش .26

 اي رفت و برگشت حتماً ثابت است. (درست / نادرست)ه در واكنش تعادلي، سرعت واكنش .27
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Hهنگام يونش  .28 SO2 Hهاي  همة مولكولدر آب،  4 SO2  شوند. (درست / نادرست) يون تبديل مي به 4

Hهنگام يونش  .29 PO3 Hهاي  در آب، برخي مولكول 4 PO3  مانند. (درست / نادرست) ورت يونيده نشده باقي ميدر سامانه به ص 4

Nدر واكنش تعادليِ:  .30 O (g) NO (g)2 4 2  در صورت كسر عبارتK بايد ،[NO (g)]22 (درست / نادرست) .نوشته شود 

NHدر واكنش تعادليِ:  .31 (g) HCl(g) NH Cl(s)3 4 در صورت كسر عبارت ،K ،[NH Cl(s)]4 شود. (درست / نادرست) نوشته مي 

CO(g)در واكنش تعادليِ:  .32 Cl (g) COCl (g) 2 2 ، يكاي ثابت تعادل؛(mol.L ) 1  است. (درست / نادرست) 1

BaCO: تعادل در واكنش تعادليِيكاي ثابت  .33 (s) BaO(s) CO (g)3 2  برابر باL.mol1 (درست / نادرست) .است 

34. NH3  در آب و نيزHF پذير دارند. (درست / نادرست) هايي برگشت ، واكنشدر آب 

 (درست / نادرست)شود.  ابت تعادل نيز دو برابر ميآن با آب، ثدر واكنشِ  HFبا دو برابر شدن غلظت  .35

 ها بستگي ندارد. (درست / نادرست) دهنده ية واكنشثابت تعادل، به غلظت اول .36

Hاز نوار منيزيم در دو محلول اسيد قوي و ضعيف قرار گيرد، اسيد قوي در نهايت  اي يكسان اگر قطعه .37 (g)2 كند.  بيشتري توليد مي
 (درست / نادرست)

(با دما و غلظـت يكسـان از دو    HCNبيش از سرعت واكنش آن با محلول آبي ، HNO3با محلول آبي سرعت واكنش نوار منيزيم  .38
 (درست / نادرست)اسيد) است. 

H(مانند  دار در واكنش نوار منيزيم با محلول آبي اسيدهاي اكسيژن .39 SO2  شود. (درست / نادرست) هاي گاز اكسيژن مشاهده مي ، حباب)4

 درست / نادرست)تريك اسيد و سولفوريك اسيد است. (باران اسيدي، حاوي ني .40

 هستند. (درست / نادرست) خنثيو  اسيدي قويترتيب  ، بهباران معموليو  باران اسيدي .41

H]، حتماً aKدر رابطة  .42 ] (درست / نادرست) .در صورت كسر هست 

 در صورت كسر وجود دارند. (درست / نادرست) Hو  OH، حتماً هر دو يون aKدر رابطة  .43

 هست. (درست / نادرست) در صورت كسر OHو  Hاگر براي واكنش يونش آب، رابطه ثابت تعادل را بنويسيم، حتماً هر دو يون  .44

H]تر، و  تر باشد، اسيد قوي بزرگ aKه هرچ .45 ]  وpH (درست / نادرست) .آن از اسيد ضعيف بيشتر است 

OH]در دما و غلظت برابر،  .46 ]  در محلول آبيKOH آمونياك بيشتر است. (درست / نادرست)ول آبي از محل 

OH]در دما و غلظت برابر،  .47 ]  ِدر محلول آبيMg(OH)2  از محلول آبيNaOH شتر است. (درست / نادرست)بي 

48. Ca(OH)2  وMg(OH)2 روند. (درست / نادرست) ء بازهاي ضعيف به شمار ميجز 

Hمعادلة:  .49 O(l) H (aq) OH (aq)  2 دهندة واكنش خنثي شدن است. (درست / نادرست) نشان 

Hبه صورت  NaOHبا  HClفرآيند اصلي انجام شده در واكنش  .50 OH H O    است. (درست / نادرست) 2

 رسد. (درست / نادرست) از مواد تعادل به صفر نمي يك در زمان تعادل، مقدار يا غلظت هيچ .51

  هاي داده شده، عبارات كامل و درست بسازيد: به كمك واژه -ب
 (یون ـ پروتون) ........... باشد.اي است كه محلول آبي آن، حاوي  الكتروليت، ماده .52

53. NaCl(aq) وC H OH(aq)2  (الکترولیت ـ غیر الکترولیت (واژه تکراری مجاز)) هاي ........... و ........... هستند. محلول 5

 (کمتر ـ بیشتر) شدت نور المپ در مدار بسته شده با محلول نمك خوراكي در آب، از محلول آبي آمونياك، ........... است. .54

 (کمتر ـ بیشتر) ، ........... است.HF در آب، از محلول آبي HClدر مدار بسته شده با محلول  شدت نور المپ .55

 (کمتر ـ بیشتر) ...... است...... NaOHدر آب، از محلول آبي  NH3شدت نور المپ در مدار بسته شده با محلول  .56

 (زیاد ـ کم (واژه تکراری مجاز)) محلول آبي سود ........... است. ........... و HNO3...........، محلول آبي  HBrرسانايي الكتريكي محلول آبي  .57
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