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آموزشگاه پرسا

اگر به  میلی لیتر محلول  موالر هیدروکلریک اسید،  میلی لیتر محلول با غلظت  گرم بر لیتر نقره نیترات اضافه شود،    1
محلول کدام است و محلول به دست آمده با چند میلی گرم سدیم هیدروکسید خنثی می شود؟ (رسوب خصلت اسیدي ندارد:  

(

 ،  ،  ،  ،

250٫022534pH

NaOH = 40g ⋅ mol−1

340240320220

 

باتوجه به شکل کدام گزینه درست است؟  2

ذره هاي سازندة ظرف  درشت تر از ذره هاي سازندة ظرف  هستند.

هر دو مخلوط همگن هستند.

رفتار یک سوسپانسیون در برابر نور، مشابه مخلوط ظرف  است.

هر دو مخلوط پایدار هستند.

BA

B

کدام گزینه درست است؟  3

 نمک منیزیم و کلسیم اسیدهاي چرب محلول در آب است.

صابون در آب سخت، به خوبی کف نمی کند و قدرت پاك کنندگی خود را از دست می دهد.

صابون با یون هاي فلوئورید و کلرید موجود در آب رسوب تشکیل می دهد.

قدرت پاك کنندگی یک صابون در آب دریا و آب چشمه یکسان است.

براي تهیه یک نمونه محلول متانوئیک اسید  که غلظت یون هیدروژن در آن  باشد، باید چند گرم  4

متانوئیک اسید را در  میلی لیتر آب حل کنیم؟ از تغییر حجم در اثر انحالل صرف نظر کنید.

(α = 0٫02)0٫002mol ⋅ L−1

100(C = 12, H = 1, O = 16g ⋅ mo )l−1

0٫460٫924٫69٫2

کدام مقایسه براي قدرت اسیدي محلول کربنیک اسید، نیتریک اسید و فورمیک اسید، در شرایط یکسان دما و غلظت صحیح است؟  5

نیتریک اسید > فورمیک اسید > کربنیک اسید  نیتریک اسید > کربنیک اسید > فورمیک اسید

فورمیک اسید > کربنیک اسید > نیتریک اسید فورمیک اسید > نیتریک اسید > کربنیک اسید

غلظت یون هیدروکسید در محلولی از  با  چندبرابر غلظت یون هیدروژن در محلولی از هیدروکلریک اسید با   6

 است؟  

NaOHpH = 12٫5

pH = 2٫7(log 3 = 0٫5)

1٫51530٫3

کدام یک از مواد زیر در ضد اسید ها به کار نمی رود؟  7

KClO4NaHCO3Al(OH)3Mg(OH)2

همۀ عبارت هاي زیر صحیح اند، به جز ..................  8

محلول اکسید فلز هاي قلیایی همانند هیدروکسید آن ها  بیشتر از  دارد.

 اغلب میوه ها مشابه  محلول گوگرد تري اکسید در آب است.

اسیدي که از معده ترشح می شود، یکی از پاك کننده هاي خورنده نیز می باشد.

شناسایی ساختار اسید ها و باز ها به شیمی دان ها کمک کرد تا به ویژگی هاي اسید ها و باز ها پی ببرند.
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9  محلول  موالر هیدروفلوئوریک اسید، با  محلول اسید  که غلظت یون  در محلول آن  مول بر لیتر
می باشد، برابر است. مقدار ثابت یونش هیدروفلوئوریک اسید کدام است؟

pH0٫001pHHXH3O+10−3٫7

3 × 10−64 × 10−53 × 10−5

5 × 10−5

شیر منیزي یکی از رایج ترین  ..................  است که شامل  ..................  است. این دارو با اسید معده واکنش می دهد و بخشی از آن را  10
خنثی می کند و سبب  ..................  مقدار اسید معده می شود.

ضداسیدها - منیزیم هیدروکسید - کاهش اسیدها - منیزیم کلرید - کاهش

ضداسیدها - منیزیم هیدروکسید - افزایش اسیدها - منیزیم کلرید - افزایش
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