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       بندي پايان فصل آزمون جمع
دار) سؤال شناسنامه 20(  

 زرد                 سبز                  آبي         

  ثابت يونش اسيدها و قدرت اسيدي 
 )دار سؤال شناسنامه 30(     

20  ثابت يونش اسيدي و بازي - 1
10   ي يونش ي ثابت يونش و درجه رابطه -2

pH  ميزان اسيدي ، مقياسي براي تعيين
 )دار سؤال شناسنامه 140(                 ها بودن محلول

20  آب (بسته آ)  ها و ثابت يونش محلول pHتعيين  - 1 زرد                 سبز                  آبي         
20   آب (بسته ب)  ها و ثابت يونش محلول pHتعيين  -2

10  آب (بسته پ)  ها و ثابت يونش محلول pHتعيين  - 3

  كنند؟  مي شوينده اي خورنده چگونه عمل
)دار سؤال شناسنامه 20(

20 زرد                 سبز                  آبي            محلول اسيدها و بازهاي ضعيف (بسته آ) pHي  محاسبه -4

20  محلول اسيدها و بازهاي ضعيف (بسته ب) pHي  محاسبه - 5
  (بسته آ)  pHمسائل تركيبي  -6

  )ب(بسته   pHمسائل تركيبي  -7

  )پ(بسته   pHمسائل تركيبي  -8

20
20
10

   ها در خدمت تندرستي مولكول     
  

  

 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
  
  
 
 
 
  
  
  
  
 

  كليد واژه 11
  بار تكرار 25  اسيد آرنيوس

بار تكرار 24  تعادل
pH      18 بار تكرار 

  بار تكرار 16    باز آرنيوس
بار تكرار 12  يونش اسيديثابت 

  بار تكرار 10    اسيد ضعيف
 بار تكرار 8   صابون

  بار تكرار 8     درجه يونش
بار تكرار 5   كلوييد

  بار تكرار 5      خنثي شدن
  بار تكرار 4  هاي غيرصابوني  كننده  پاك

  صابون و شاخص اميد به زندگي  تاريخچه
)دار سؤال شناسنامه 10(

  ثابت تعادل 
)دار سؤال شناسنامه 50(   ها در خدمت  تندرستي مولكول

  )دار سؤال شناسنامه 460(

  اسيدها و بازها
)دار سؤال شناسنامه 40(

  هاي قطبي و ناقطبي پذيري مواد در حالل انحالل - 1

   ها پاكيزگي محيط با مولكول

)دار سؤال شناسنامه 110(  

 زرد                 سبز                  آبي         

 زرد                 سبز                  آبي         

 زرد                 سبز                  آبي         

 زرد                 سبز                  آبي         

20
10

  دار سؤال شناسنامه 460
  سؤال در متن 440

  سؤالي و  20پيمانه ي  18(شامل 
  سؤالي) 10ي  پيمانه 8

+  
  پايان فصل بندي در سوال جمع 20

  
  سؤال از  97
  هاي كانون آزمون

  
  
  

  سؤال از  98
  كنكورهاي سراسري

  
   سؤال طراحي شده 265

  از كتاب درسي
ها براي پوشش مطالب، كتاب  اين سؤال

  اند. درسي طراحي شده

  ها  چربي -2

20   (بسته آ) ها صابونها و  انواع مخلوط - 3

20   هاي جديد  كننده در جستجوي پاك -6

10   هاي خورنده كننده پاك -7

10  مفهوم تعادل - 1
20   آ)  (بستهتعادل   ثابت -2

20  (بسته آ) اسيد و باز آرنيوس - 1
20   اسيد و باز آرنيوس (بسته ب) -2

ها و قدرت  رسانايي الكتريكي محلول
 )دار سؤال شناسنامه 40(     اسيدي

 زرد                 ز     سب             آبي         

ول اسيدهاي قوي و ي رسانايي الكتريكي محل مقايسه - 1
20  ضعيف

20   يونش و درصد يونش  درجه -2

20 زرد                 سبز                  آبي            ب)  (بستهتعادل  ثابت - 3

هـا را بـه كمـك     محلـول  pHحل نموده و آموختيد كه چگونـه    …ا اسيدها و بازهاي ضعيف آشنا شديد و مسائل متنوعي از ثابت يونش، درجه يونش و تا پيش از اين، شما ب
ي اسيدها يا بازهاي ضـعيف و   اي از مقدار اوليه افت كه در كتاب درسي مسئلهكتاب درسي، در خواهيد ي 1ها محاسبه كنيد. اما با بررسي دقيق فصل  آن OHو يا Hغلظت

pH رو شويد، با مشورت تعدادي از دبيران با سابقه، به ايـن   هايي روبه آموزان در كنكور سراسري، با چنين تست دهيم كه شما دانش ها حل نشده است. اما چون احتمال مي آن
توانيد با همان اطالعاتي كه از پيش آموختيـد،   اي نياز نيست و شما مي ها، به اطالعات اضافه ا در اين كتاب مطرح كنيم. براي حل اين تستهايي ر نتيجه رسيديم كه چنين تست

  ها را حل نماييد.  آن
ي منابع معتبر علمـي در شـيمي،    از آنجا كه همه طور مفصل بررسي شده اما مسائل ثابت تعادل مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است. در كتاب درسي، اگرچه مفهوم تعادل به

توانيد به  هايي را به سادگي مي تست از ثابت تعادل قرار داديم. چنين تست 40گيرد، تعداد  ، مفهوم تعادل و مسائل آن مورد بررسي قرار مي»باز –اسيد «پيش از تدريس مبحث 
  ها با دبير خود مشورت كنيد.  هاي گذشته آموختيد، حل نماييد. بهتر است پيش از حل اين تست ر سالكمك مفهوم تعادل و با استفاده از روابط استوكيومتري كه د

20   (بسته ب) ها صابونها و  انواع مخلوط - 4

10   (بسته پ) ها صابونها و  انواع مخلوط - 5

ميزان تسلط خود را با رنگ  گام اول:
  مشخص كنيد.

  لطممس آبي:
  نسبتاً مسلطمسبز: 
  مسلط نيستممسلط نيستم :زرد
اگر در گام اول، دانش خود را  هاي بعدي: گام

ارزيابي كرديد، اما در  زردزرددر حد رنگ 
توانيد  هاي بعدي پيشرفت كرديد، مي نوبت
  را رنگ كنيد. آبييا  سبز هاي خانه

ها نگاه كنيد متوجه  هرگاه به رنگ
 ها نياز به تمرين شويد در كدام قسمت مي

  بيشتري داريد.




