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 توان براساس مدل آرنيوس، يك واكنش خنثي شدن به شمار آورد؟كدام واكنش را نمي-
1 ))l(OH)g(MgSO)s(MgO)aq(SOH 2442  

2 ))l(OH)aq(POK)aq(KOH)aq(POH 24343 33  

3 ))s(ClNH)g(HCl)g(NH 43  
4 ))l(OH)aq(SONa)aq(NaOH)g(SO 2423 2  

 حاصل شود؟ 3pHافزوده شود تا محلولي با 1pHليتر محلول نيتريك اسيد باميلي 10ليتر آب خالص الزم است به چند ميلي-
1 )1000 2 )100 3 )90 4 )990 

 ، چند مول يون هيدرونيوم وجود دارد؟%/10موالر هيدروفلوئوريك اسيد با درصد تفكيك يوني  2ليتر از محلول  5در -
1 )210 2 )2102  3 )10/ 4 )0010 / 

 كدام مطلب، درست است؟-
 يك اتر حلقوي است.  Cويتامين (1
 سين، هر اتم كربن داراي چهار قلمرو الكتروني است. در مولكول گلي(2

3 )pH  است. 7تر از و در حين جوشيدن كم 7آب خالص در دماي اتاق 
 است.رنگ فتاليين، بيمحلول سديم فلوئوريد در حضور شناساگر فنول(4

528داراي HAاگر اسيد - /pK a  و اسيدHB 754داراي /pK a   :باشند، در شرايط يكسان از نظر دما و غلظت 
( يون1

B نسبت به يون
A2 تري دارد.، قدرت بازي كم) HA قدرت اسيدي باالتري نسبت به ،HB .دارد 

3 )pH  اسيدHAتر از ، كمpH  اسيدHB .غلظت يون4 است )
OH3 در محلول حاويHBتراست.، كم 

 كدام مطلب، درست است؟ -
 رود. آبكافت استرها در محيط اسيدي به صورت كامل و برگشت ناپذير پيش مي(1
2 )pH آورد. است و محلول آن در آب متيل نارنجي را به رنگ سرخ درمي 7تر از محلول سديم سولفيد كم 

COOHFCHباز مزدوج (3  است.  COOHClCH2پايدارتر از باز مزدوج 2
 ول دارد. سين، مانند بوتيل آمين با برقراري پيوند هيدروژني، انحالل پذيري بااليي در اتانگلي(4

باشوود، ...  m)OH(B ،23ABبا محلول باز AHnليتر محلول اسوويدميلي 75در صووورتي كه فرمول نمك حاصوول از واكنش كامل -
 موالر براي واكنش با محلول ... موالر اين اسيد الزم است.  09/0ليتر از اين باز با غلظت ميلي

1 )xy 1250 2 )yx 1250 3 )yx  4 )xy 100 

 آن تقريباً كدام است؟ bpKدرصد باشد،  /10موالر يك باز ضعيف برابر  1اگر درصد يونش محلول -

1)5 2 )6 3 )4 4 )3 
ليتر سووود الزم اسووت و محلول تهيه شووده با چند ميلي 1pHبا  HClليتر محلولچند ميلي 2pHبا HClمحلول mL20براي تهيه -

020  شود؟ )به ترتيب از راست به چپ بخوانيد(موالر خنثي مي /
 100و  100( 4 100و 20( 3 200و  20( 2 200و  10( 1

 كدام مطلب، نادرست است؟ 
 كند. هاي بازي است كه محلول آن فنول فتاليين را ارغواني مينمك آمونيوم نيترات از جمله(1
Cاگر آب را تا دماي(2

 خواهد شد.  7تر از آن كم pHگرم كنيم، 070
3 )apK تر ازكلرواتانوييك اسيد بيشapK  .فلوئورواتانوييك اسيد است 
 آيد.با افزودن سديم استات به محلول استيك اسيد، يك محلول بافر به دست مي(4

42با   HA/MAي يك بافر از هنگام تهيه- /pH   چه نسبتي بين غلظت اسيد و نمك آن برقرار خواهد بود؟ 

)Ka
6104   براي اسيدHA  604و /(log  

1 )]HA[]A[ 10 2 )]HA[]A[ 100 3 )]A[]HA[  100 4 )]A[]HA[  10 
 از بقيه است؟هاي داده شده، پايدارتر كدام يك از يون-

 ( اتيل آمونيوم4 ( آمونيوم3 اتيل آمونيوم( دي2 ( دي متيل آمونيوم1
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