
 شیمی دوازدهم

 فصل اول

 مولکول ها در خدمت تندرستی

 

 آالینده ها موادی هستند که بیش از مقدار طبیعی در یک محیط ، ماده یا جسم وجود دارند. -

 ، گرد و غباردر هوا ، لکه های چربی و غذا در لباس و پوست بدن آبالینده : گل و الی در انواع آ-

شدن باید بدانیم که  هر ماده در - شته شبیه در مورد حل  ساختار را دا سم  ست که ما توانایی ر شود پس نیاز ا خود حل می 

 باشیم ) شیمی دهم(

 اگر حالت های زیر را داشتیم قطعا مولکول قطبی یا دارای بخش قطبی داریم-

  /    𝑯 − 𝑶   /     𝑪 = 𝑶  /    𝑵𝒂 − 𝑪𝒍    و دیگر پیوندهای یونی  گروه های عاملی 

لیمو و چای شیرین باشد چون این لکه ها در ساختار خود آبمثل عسل، شربت پاک کننده های شیرینی می تواند  آب -

در نتیجه به هم متصل می شوند و مولکول های دارد   H-O-H آبه به بادارند پس چند نقطه اتصال مش O-Hگروه  دچن

 ه جا می کنند.بادور تادور لکه را محاصره کرده و آن را از روی سطح ج آب

 



 جدا سازی نباشد ، نور را عبور می دهد قابلهمگن : اجزا                            

 انواع مخلوط 

 جداسازی است ، مواد سریع ته نشین قابلناهمگن: اجزا به راحت                          

  پیش از مصرف باید ان را تکان داد.و  شود می                                       

 (O2H.54CuSOمس سولفات پنج آبه  )  :محلول کات کبود -

همگن می  به ظاهر  می اید، اما اگر هم بزنیم آبناهمگن و ناپایدار استتت و روغن روی ستتطح :  و روغن آبمخلوط  -

 ی شود.مبه محض رها کردن مخلوط دوباره جداسازی  سپسشود و

 نوعی کلویید است یعنی همگن نیست و حاوی توده های مولکولی با اندازه متفاوت است . آبروغن در  -

مانند پلی بین کلویید ها و حالل عمل می : برای حل کردن کلویید ها و همگن ستتازی آن ها به کار می رود لخته کننده 

 یک لخته ساز است . صابونکند  

ه کلویید است با این تفاوت که ذرات آن بزرگتر است و با چشم دیده می شودند اما در کلویید باتقریبا مش:  سوسپانسیون

 توده های مولکولی بزرگ هستند اما با چشم دیده نمی شوند.ذره ها 

  می دهد ، همگن ، ناپایدار ، متشکل از اتم ها و یون ها نور را عبور:  محلول

 را پخش می کند ، ناهمگن ، پایدار ، متشکل از توده های مولکولی  نور : کلویید

 نور را پخش می کند ، ناهمگن ، پایدار ، متشکل از ذره های ریز ماده   : سوسپانسیون

 

 : ساختاری افقی شکل دارای کربن و هیدروژن به شکلی که کربن دروسط و هیدروژن در طرین زنجیر باشد زنجیره کربنی

 

 

 

: بخش هایی از یک مولکول هستتتند که باعر رفتار شتتیمیایی و حتی فیزیکی خاصتتی ماده در واکنش های  گروه عاملی

 شیمیایی می شوند.

 جدول( ۴: خاصیت قطبی دارد.)ردیف  گروه عاملی کربوکسیل

 .ها : ساختاری که از دو بخش زنجیر کربنی و گروه عاملی کربوکسیل ساخته شده استکربوکسیلیک اسید 

 : متانوییک اسید زنجیر کربنی ندارد و فقط یک هیدروژن دارد استثنا*
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 : یک زنجیره با تعداد زیادی کربن و هیدروژن که به گروه عاملی کربوکسیل متصل می گردد. کربوکسیلیک اسید دراز زنجیر

زنجیر باشد کربوکسیلیک اسید شخصیتی دوبعدی دارد.هم بخش قطبی و هم بخش ناقطبی دارد.اما اگر مثل شکل زیر دراز 

قسمت ناقطبی احساس قلدری میکند و زورش به قسمت قطبی کوچکتر و ضعیف تر میچربه و ناظر بیرونی که شما باشید 

 کربوکسیلیک اسید دراز زنجیر رو ناقطبی میبینید

 

 

. 

 

 

 (جدول ۵ردیف :خاصیت قطبی دارد) استر
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ستر در سنگین(ا ستر  صل به R : وقتی که حداقل یکی از  از زنجیر )ا های دو طرف دارای تعداد زیادی کربن و هیدروژن مت

 آن باشد.

 

: زمانی که بیش از یک گروه عاملی استر داشته باشیم استر به صورت شاخه ای در می آید و مجموعه ای  استر شاخه ای

 از چند استر بلند دراز زنجیر می شود.

ر ما استر دراز زنجیر یک مولکول نا قطبی ظزور بخش ناقطبی بر بخش قطبی غلبه دارد و باز هم از ن مانند کربوکسیلیک اسیدها

 محسوب می شود.

 

 

 خب همه اینارو گفتیم واس مقدمه که بگیم

 دراز زنجیر استو استرهای  دراز زنجیر چرب هایسیدا:مخلوطی از  چربی

 استرها دراز زنجیر ناقطبی هستند : حاال که میدونیم هم اسیدهای چرب و همنکته 

  پس : چربی ها هم ناقطبی هستند

 

برای چربی ها وضعیت متفاوت است چربی ها پرزور و قلدر هستنند و آب به تنهایی نمی تواند آن ها را شکست بدهد -

خود را به  پس نیاز به یک پاک کننده دو نبش دارد که  هم قسمت قطبی و هم قسمت ناقطبی داشته باشد تا یک بخش

چربی ها بچسباند و قسمت دیگر را به آب و مانند  یک  پل عمل کند  ، قدرت این پاک کننده باعر جدا شدن لکه از 

 روی سطح می شود.           

 ماده ی است که هم در چربی و هم در آب حل می شود. * پس صابون

یره بلند کربنی هستند به آن ها اسید دراز زنجیر می نوعی از کربوکسیلیک اسید ها هستند که دارای زنج اسید چرب :-

 گویند.

+   /RCOOK+     دهای چرب هستند.   مایع : نمک پتاسیم یا آمونیوم اسی صابون :صابونانواع -
4RCOONH  



 سنتی و طبیعی صابون
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 صابونقالب    مایع صابونبپیه گوسفند+ سود سوز آور + آ 

 صابون طبیعی  =+NaH + چربی  = چربی + NaOH+H2o = Na+2H+ +2H2O+چربی                  

 

 : ناشی از گرم کردن روغن های گیاهی یا جانوری مخلوط با هم است.          جامد صابون

RCOONa +         جامد صابون) روغن زیتون + روغن نارگیل + دنبه + سدیم هیدروکسید ( = 
 

 

سخت شند ، صابون: آب هایی که امالح و یون های زیادی دارند توانایی  آب  چون یون ها و امالح  را به چالش می ک

ست ناپذیرند و  صابونآن ها در مقابل  شن  و در نتیجه لباس  صابونشک شده با اونا ترکیب ب سلیم آن ها  ها مجبورند ت

 شما سفیدک میزنه.اینجا بود که انسان ها مخشونو به کار انداختن تا راه حلی واس این دردسر مامانا پیدا کنن.

 اینم یادتون باشه که پیدا کردن چربی واس تولید صابو خودش ی دردسر بزرگی بود.

شیمیدان ها صه  ستند یه پ الق سر صابوناک کننده غیر تون سازن.که دیگه درد شه  صابونی ب شته با تو  صابونو مثل رو ندا

 آب های سخت واسمون ناز و ادا در نیاره..

اشت کنارش یه حلقه بنزنی ورداشتگذ صابونرنگ ما اومد یه زنجیر هیدروکربنی دراز رو از فرمول شیمیدان ز

3

  

 وند بهش تا زور قسمت ناقطبی خیلی زیاد تر بشه.اما برگ برنده و سوپرمن این اختراع کسی نیست به جزچسب

سفیدک نداریم رو  سولفونات که دیگه اهل آشتی و زد وبند نیست و هیچ رقمه با امالح ترکیب نمیشه  و در نتیجه 

 مون و در نهایت داریمبیاد کمکNaبا سدیم هیدروکسید هم ترکیب می کنیم تا لباسامون.

 

 

 

 مراغه : صابون
تبخیر آب



  

بعد از مدتی دانشمندا گفتن چه کاریه میایم مستقیم میریم سروقت آب سخت و ضربه فنیش میکنم امالح و یوناش رو 

استفاده میکنیم.بعد از مدتی فهمیدن که اگه بتونیم موادی به آب سخت  صابونخلع سالح میکنیم و بازم از روش سنتی 

4 اضافه کنیم که بتونه با امالحش ترکیب بشه و دستشونو بهترین گزینه هستند.زیرا OP3Xببنده که نمک های فسفاته

این نمک ها خودشون سریع میرفتن سراغ آبو سختیش رو از بین می بردن و مقاومت آب رو میشکستند حاال دیگه 

 بدون مزاحمت امالح مزاحم می تونه کارشو انجام بده. صابون

المتی بهتر است.شوینده ای که مواد شیمیایی کمتری داشته باشه برای س

.شوینده های  طبیعی تر برای سالمتی بهترند

 و تنفسی هستند. وستیپعوارض شوینده ها عمدتا

( می چسبند آن را از روی صابونی و غیر صابوننحوه عمل پاک کننده )ی( مشابهست یعنی به عامل آالینده)چربی

با آالینده نمی دهند. )مثل پلیسای خارجی(پارچه و ... ( جدا می کنند اما هیچگونه واکنشی سطح ) پوست ،

مثل پلیسای وظیفه شناس( نه تنها آالینده ها رو میگیرند بلکه با برقراری واکنش با اونا باعر  پاک کننده خورنده( :

تحول کامل آالینده ها شده و اونا رو به موجودات بی خطری تبدیل میکنند.

دیگ بخار و ... نیاز به پاک کننده ای دارند که بتونه باهاشون  کتری ، له ها ،:رسوبات لو نحوه کار پاک کننده های خورنده

و امونارو متحول کنه  واکنش بده 

انوا ع پاک کننده های خورنده ( جوهر نمک :HCl( سود سوز آور )NaOH و سفید کننده ها )

 است.البته پاک کننده های خورنده برای پوست بدن مضر

 اک کنندگی موثر است.پاثر گرما و فشار بر قدرت

 کاغذPH  ی توانند خاصیت اسیدی ، بازی و مبا تغییر رنگ خود

را نشان دهد.یا خنثی مواد 

( آبO2H)  .در اثر حل شدن بعضی مواد )اسیدی ، بازی و ...( یونیده یا تفکیکی می شود

 

 

 باز خنثی اسید

   

      H+ 

H2O               

      OH- 

                        H3O+

H2O+H2O                     

                       OH- 



  ]OH=  [   ]+H-[ در آب خالص     

  ]OH= [ ]+H-[  =1×10درجه( 7- 2۵در دمای اتاق )

ماده خنثی است. <برابر ماند ........ (OH-) و( H+) غلظتاگر پس از افزودن مقداری از یک ماده، 

اسید داریم <(  باشد........1×10بیشتر از  )7-یون هیدرونیوم شود غلظت  اگر در دمای اتاق افزودن یک ماده باعر

اسید داریم <(  باشد........1×10-7از  ) کمتریون هیدروکسید اگر در دمای اتاق افزودن یک ماده باعر شود غلظت 

داریم باز <(  باشد........1×10-7از  ) بیشتریون هیدرونیوم اگر در دمای اتاق افزودن یک ماده باعر شود غلظت 

داریم باز <(  باشد........1×10-7از  ) کمتریون هیدروکسید اگر در دمای اتاق افزودن یک ماده باعر شود غلظت 

 یون های مثبت و منفی در آب شناور شوند. : حل شدن ترکیب در آب به طوری که یونش

ستفاده میکنیم، که در مخرج آن کل مولکول های ماده حل درجه یونش سبه میزان یونش از یک کسر نسبت ا : برای محا

شده اند یا غلظت مولی آن ها را  سر تعداد مولکول هایی که تفکیک و یونیده  صورت ک شده یا غلظت مولی آن ها  و در 

  α >0 < 1 .قدار درجه یونش عددی بین صفر و یک است .قرار می دهیم

 ضرب کنیم 100: کافیست مقدار درجه یونش را در  درصد یونش

: یون هایی که مولکول های آب دور آن هارا محاصره کرده اند .به عبارت دیگر در آب حل شده اند. یون آب پوشیده

بتوانند آزادانه در آن حرکت کنند.با ایجاد مدار الکتریکی در  منفی(: محلولی استتتت که در آن یون ها )مثبت و الکترولیت

این محلول ، یون های مثبت و به ستتمت پایانه منفی و یون های منفی به ستتمت پایانه مثبت می روند و یک ستتیم 

 اتصال مجازی ایجاد می شود.

یادی یون مثبت و منفی در محلول رها می : اگر ماده به صتتورت کامل یونیده یا تفکیک شتتود   ، تعداد ز الکترولیت قوی

 شوند  در نتیجه المپ متصل به مدار پرنور تر است.

: اگر ماده به مقدار اندکی یونیده یا تفکیک شتتود   ، تعداد کمی یون مثبت و منفی در محلول رها می  ضتتعیفالکترولیت 

 شوند  در نتیجه المپ متصل به مدار کم نور تر است.

شت پذیر ست که پس از انجام آن  واکنش برگ شی ا شکیل فرآورده ، واکنش دهنده نیز می تواند تولید : واکن عالوه بر ت

 شود.

حاال اگه هم واکنش رفت و هم واکنش برگشت هم زمان انجام شود در نهایت دو واکنش رفت و برگشت از این مسابقه -

.، این مقدار ثابتی که برای واکنش بیان مچ اندازی خستتتته بشتتتن و تو یک مقداری ثابت بمونن نه جلو برن نه عقب

 دهنده ها یه چیزه واس فراورده ها یه مقدار متفاوته میشه غلظت تعادلی .از کجا بفهمیم که دیگه قصد ادامه کار ندارن ؟

نگاه میکنیم به سرعت واکنش رفت و برگشت .اگه برابرر بودن همه چی سرجاشه.حاال میتونیم بریمسر اصل مطلب که  -

 تعادله. ثابت

 : نسبت بین غلظت های تعادلی فرآورده ها با واکنش دهنده هاست.اینم فرمولش  ثابت تعادل



 

 ثابت تعادل در هر دمایی برای هر واکنشی مقدار یکسانی است. -

 نیست.  xدرج دیگه  30باشد در دمای     xدرجه  2۵اگه ثابت تعادل یک واکنش فرضی در دمای  -

خالص غلظت  - عات  مای مد و  جا که می دونیم مواد  جا  عادلی رو می خوایم و از اون های ت باال غلظت  طه  چون توی راب

 ندارند.پس اونا حق ورود به فرمول باال رو ندارن.

 مای یکسان برای واکنش یونش اسید و بازی بیشتر باشه اون اسید یا باز قوی تر هستند.هرچه ثابت تعادل در د -

 هرچه ثابت تعادل در دمای یکسان برای واکنش یونش اسید و بازی کمتر باشه اون اسید یا باز ضعیف تر هستند. -

- PH .معیاری برای تعیین اسیدی یا بازی بودن مواد است 

 بازی است. 1۴تا  7ماده اسیدی و از  7تا  0می باشد.از  1۴تا  0بین  PH دامنه مقدار -

-PH .به طور مستقیم از مقدار یون هیدرونیوم موجود در محلول به دست میاید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐾 =
 غلظت تعادلی همه فرآورده ها

 غلظت تعادلی همه واکنش دهنده ها
 

PH= -𝐥𝐨𝐠 𝐻+
 



 جداول مهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHمحاسبه 

 (1رابطه )
 

 (2رابطه )
 

 (3رابطه )
 

 (۴رابطه )
 

 برابری توانی
 10 9 8 7 6 ۵ ۴ 3 2 1مقدار عددی

 110 9۵/010 9/010 8۵/010 77/010 7/010 6/010 ۴7/010 3/010 010مقدار توانی

0/77Log Logوجود ندارد6   0

0/85Log  70Log  1

0/9Log  80/3Log  2

0/95Log  90/47Log  3

1Log  100/6Log  4

0/7Log  5

لگاریتم های اصلی





 فراتر از کتاب برای راحتی شما

رو تعریف  POHمیخواد.برای راحتی کار  PHرو به ما میده و OH بعضی مواقع طراح میخواد کار ما رو سخت کنه میاد غلظت --

کم  1۴هر چی شد از  POHمیکنیم.که همون بالیی که سر  هیدرونیوم میاد رو بتونیم سر هیدروکسید هم دربیاریم.در اخر کار 

به دست بیاد. PHمیکنیم تا 
PH + POH = 14        /         PH= 14- POH 

 

( وجود دارد.تفاوت غلظت است که باعر می شود یک OH( و هم )-Hهم در محلول اسیدی و هم در محلول بازی هم ) + -

 محلول اسیدی و دیگری بازی شود.

: واکنش اسید قوی و باز قوی یا اسید ضعیف یا باز ضعیف که به صورت کامل انجام می  واکنش خنثی شدن اسید و باز -

شود.یکی از فرآورده های آن حتما رسوب نمکی است و فرآورده دیگر آب است.
 

باز های ذکر شده در کتاب درسیاسید های ذکر شده در کتاب درسی

قدرتنام التیننام فارسیقدرتنام التیننام فارسی

 قوی NaOH سود سوزآور قوی HCl جوهر نمک

 ضعیف +RCOONa صابون ضعیف CH3COOH سرکه)استیک اسید(

 ------ Li2O لیتیم اکسید ضعیف --------- خاک

 ----- BaO باریم اکسید ضعیف ----------- اغلب میوه ها

 ---- CaO کلسیم اکسید ----- N2O5 دی نیتروژن پنتا اکسید

 قوی - CH3COO استات ----- SO3 اکسیدگوگرد تری 

 ضعیف ------------ خون ----- CO2 کربن دی اکسید

 ضعیف ------------ روده ضعیف HF هیدروفلوریک اسید

 قوی KOH پتاس سوزآور نسبتا قوی HNO3 نیتریک اسید

 ضغیف NH3 آمونیاک قوی HI هیدرویدیک اسید

 --------Al(OH)3 هیدروکسید آلومینیم قوی HBr هیدروبرمیک اسید

 --------NaHCO3 جوش شیرین قوی H2SO4 سولفوریک اسید

 ------ Mg(OH)2 منیزیم هیدروکسید ضعیف HNO2 نیترو اسید

  ضعیف HCOOH فرمیک اسید

 ضعیف HCN هیدروسیانیک اسید

 ضعیف H2CO3 کربنیک اسید

 ضعیف ---------- بزاق دهان

 قوی ----------- اسید معده

 ضعیف ----------- خاکستر آتشفشانی

 ------ ----------- شیر ترش شده

 ------- C8H8O4 آسپرین



 (1) اسید

 اغلب با فلزها واکنش می دهند. -1

 ( اسید هستند.3SOو  COاکسیدهای نافلزی)2 -2

 (HClاسید معده : توسط یاخته های دیواره معده ترشح می شوند) -3

.آنزیم های تجزیه مواد را فعال می کند

.میکروب های درون معده را می کشد

 اغلب میوه ها خاصیت اسیدی دارند. -۴

 (O3Hیا Hاسید آرنیوس : اگر مواد در آب حل شوند و غلظت یون هیدرونیوم ) + -۵

 .یابددرون آب افزایش 

اسید قوی)از نظر الکترولیتی( :اگر پس از حل شدن مقدار ثابتی اسید، مداری  -6

 الکتریکی دو طرف محلول ایجاد کنیم ، مقدار نور المپ شدید باشد.

اسید ضعیف)از نظر الکترولیتی( :اگر پس از حل شدن مقدار ثابتی اسید، مداری  -7

 ور المپ ضعیف باشد.الکتریکی دو طرف محلول ایجاد کنیم ، مقدار ن

α= 1   اسید قوی)از نظر یونش( : -8

 α < 1اسید ضعیف)از نظر یونش( :        -9

 (1)باز

 اغلب با نافلزها واکنش می دهند. -1

 ( باز هستند.O2Kو  O2Naاکسیدهای فلزی) -2

 خاصیت بازی دارد. صابون -3

 مواد با خاصیت بازی برای موهای چرب خوب هستند. -۴

درون آب  (OHباز آرنیوس: اگر مواد در آب حل شوند و غلظت یون هیدرونیوم )- -۵

 .افزایش یابد

، مداری بازباز قوی)از نظر الکترولیتی( :اگر پس از حل شدن مقدار ثابتی  -6

 الکتریکی دو طرف محلول ایجاد کنیم ، مقدار نور المپ شدید باشد.

، مداری بازضعیف)از نظر الکترولیتی( :اگر پس از حل شدن مقدار ثابتی  باز -7

 الکتریکی دو طرف محلول ایجاد کنیم ، مقدار نور المپ ضعیف باشد.

 α= 1 باز قوی)از نظر یونش( : -8

 α < 1باز ضعیف)از نظر یونش( :  -9

 



 (2اسید )
مولکول آن یک یون اسید تک پروتونه : اسیدی که پس از حل شدن در آب، هر -10

 .( آزاد کند Hهیدرونیوم )+

 

( بر خالف ظاهر فریبنده باز نیستند چون فقط می تواند RCOOHکربوکسیلیک اسیدها)-11

 هیدروژن متصل به اکسیژن خود را وارد محلول کنند،پس اسید هستند.

 بیشتر اسیدهای موجود در طبیعت ضعیف هستند. -12

به طور کامل یونیده )تفکیک( می شوند، سامل یون  اسیدهای قوی به علت اینکه -13

 های آب پوشیده هستند.

 در اسیدهای ضعیف هم یون آب پوشیده و هم مولکول اسید دست نخورده وجود دارد. -1۴

 استیک اسید )سرکه( اسید ضعیف است -1۵

.دهای ضعیفی هستندکربوکسیلیک اسیدها )فرمیک اسید، استیک اسید و ...( اسی -16

هر چه حجم یک کربوکسیلیک اسید بیشتر شود، قدرت اسیدی کمتر شده و اسید ضعیف  -17

ترمی شود.

قوی ترین کربوکسیلیک اسید فرمیک اسید است که بازهم نسبت به بقیه اسیدهای  -18

 طبیعت ضعیف تر است.)تو شهر کورها ، یک چشم پادشاست(

( اسید قوی است.HNOنیتریک اسید)3 -19

 (2) باز

 انحالل آمونیاک در آب  مانند زیر است -10

NH3+H2O         NH4OH           NH4
+ + OH- 

در نتیجه هم به مقدار کمی یونیده می شودو به طور به صورت مولکولی در آب حل می 

 .شود.پس آمونیاک یک باز ضعیف است

 با بدن و تنفس بخار آن آسیب زاستتماس محلول غلیظ سدیم هیدروکسید  -11

در واقع یه تیر دو نشون واکنش خنثی شدن مبنای کار شوینده ها و پاک کننده هاست. -12

میزیم.از یه طرف سود سوزآور با چربی ها واکنش میده و تجزیشون میکنه.تازه بعد که سود 

ه یعنی دشمن سرسخت چربی ها و کال صابونسوزآور تموم شد فرآورده تولیدیمون خودشون 

 این شیمیدانای باهووووووش.اسیدها.احسنت به 

 

 

که فقط دشمن اسیدهاست اگه یه وقتی آالینده ای داشتیم که خاصیت  صابوناما -13

 بازی داشت چی کار کنیم؟؟؟

 مهر کدو بریزیم. اینجوری رسوز آو(همراه سود HClاسید قوی ) در این موارد باید به -1۴

و بازهای آالینده میرسن.پس معرفی میکنم دشمن سرسخت  ااسید هبه حساب  ها گوندج

 انواع جرم ها، آلودگی و آشغال ها

HCl & NaOH                      هدو نفرتیم 
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 (3اسید )
 اسیدهای موجود در میوه ها و گیاهان همگی اسید ضیف هستند. -20

 اسیدهای خوراکی همگی اسید ضعیف هستند. -21

 بدن مضر هستند.اسیدهای قوی برای  -22

اسید قوی )از نظر ثابت تعادل( :در دمای یکسان اسیدی که ثابت تعادل بیشتری  -23

 داشته باشد ، قوی تر است

اسید ضعیف )از نظر ثابت تعادل( :در دمای یکسان اسیدی که ثابت تعادل  -2۴

 کوچکتری داشته باشد ، ضعیف تر است

)هر دو اسید قوی(--ولفوریک اسیدباران اسیدی : دارای نیتریک اسید + س -2۵

)اسید ضعیف(-------باران معمولی :دارای کربنیک اسید -26

 

 پس درباران معمولی هم اسید داریم اما اسید ضعیف -27

 در هر دو مدل باران اسید داریم. -28

(3باز )

در سدیم هیدروژن کربنات ( خاصیت بازی دارد و  3NaHCOجوش شیرین ) -1۵

واکنش دهد و آن ها را از  ند با آلودگی های اسیدیدر شوینده ها می توا صورت حضور

 بین ببرد.

چون بیشتر داروهای معده دارای عوارض هستند ، دانشمندان به سمت استفاده  -16

از ضد اسیدها رفتند تا با انجام واکنش خنثی شدن از اثرات مخرب اسید معده در 

 بیماران بکاهند.

های قوی خوراکی هستندکه با اسیدها واکنش خنثی شدن می ضد اسید: باز  -17

 دهند

 ( : ترکیب جوش شیرین و آلومینیوم هیدروکسید و مواد دیگر1ضد اسید )-18

 ( : ترکیب منیزیم هیدروکسید و آلومینیوم هیدروکسید و مواد دیگر2ضد اسید ) -19

 ( : ترکیب جوش شیرین و مواد دیگر3ضد اسید ) -20

 ( است که به آن شیر منیزی گفته می شود.2آن ها ضد اسید)رایجترین -21
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 (۴اسید )

 شیر ترش اسیدی است. -29

 .دارند اسیدی حالت ها چربی -30

 شیره معده اسید قوی است -31

مصرف غذاها و داروهای اسیدی سبب تشدید بیماری های معده می شود.برای -32

 مبتالیان به این بیماری ها:

 باید کمتر مصرف شودمواد اسیدی

 داروهایی که موجب کاهشPH)... شیره معده شود مصرف گردد.)آسپرین و

کاهش  برای یدارویخاصیت اسیدی دارد. : )استیل سالیسیلیک اسید(آسپرین -33

PH معده و جبران کمبود مواد اسیدی است.که عوارضش سوزش معده و زخم معده نیز

 هست.

که در راس آن یک  بنزنی است                     یک حلقهساختار آسپرین :-3۴

استر که از سمت  که در دست راستش یک  (COOHکوه)

 اکسیژن یگانه چسبیده قرار دارد.ویک مولکول متان به اتم کربن می چسبانیم                    

 

 

 

 سخن پایانی

امیدوارم از مطالعه این جزوه کمال استفاده رو داشته باشید.گروه 

ما به مرور برای تمامی کتاب های شیمی ، زیست ، ریاضی و 

فیزیک جزوات کنکوری و اموزشی به سبک جدید ارائه خواهد 

القمند به داشتن جزوه های بیشتری از گروه عکرد.در صورتی که 

 از طریق ایمیل از ما داشتیدو یا پیشنهاد و انتقادی آموزشی ما 

.comDarskhoon.group@gmail

 و 

@Milad17971 

با ما در ارتباط باشید.
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