بخش 3
اسیذها و بازها
درض

1

ّیدرٍشى اظیدی

نکته 1

ٞیسضٚغ٘ی اؾیسی اؾز و ٝسٛؾظ فّع ٞب ثٛیػ ٜفّع ٞبی ٚاوٙف دصیط ٔ$ب٘ٙس ؾسیٓ #خبیٍعیٗ ق٘ٛس.

ثطاؾبؼ ٘ىش ٝلجُ ،اٌط سطویجی زاضای ٚیػٌی ٞبی ظیط ثبقس ،اؾیس اؾز٘ :رؿز ٞیسضٚغٖ زاقش ٝثبقٙس  ٚزیٍط ایٙىٝ
ٞیسضٚغٖ آٖ سٛؾظ یه فّع فؼبَ خبیٍعیٗ ٌطزز ٔ .ب٘ٙس ٞیسضٚغٖ ٞیسضٚوّطیه اؾیس و ٝسٛؾظ فّع ٞب ٔرشّفی خبیٍعیٗ ٔی
قٛز:

2HCl( aq)  2 Na( s ) 
 2 NaCl( aq)  H 2 g 
أب ٞیسضٚغٖ ٔشبٖ اؾیسی ٘یؿز ،ظیطا سٛؾظ فّع ٞبی فؼبَ خبیٍعیٗ ٕ٘ی قٛز.

CH 4  Na 
ٚاوٙف ٕ٘ی زٞس 

نکته 2

زض ٔٛاضز ظیط ٞیسضٚغٖ اؾیسی ٚخٛز زاضز:

ٞ #1یسضٚغ٘ی و ٝزض سطویجبر ز ٚسبیی ثٞ ٝبِٛغٖ ٞب ٚصُ ٞؿشٙس ٔب٘ٙس HI ٚ HBr ، HCl ، HF

ٞ #2یسضٚغ٘ی و ٝث ٝاوؿیػٖ ٌٌٛ ٚطز ٚصُ اؾزH 2 S ٚ H 2O .
ٞ #3یسضٚغ٘ی و ٝث ٝوطثٗ دی٘ٛس ؾٌ ٝب٘ٔ ٝشصُ قس ٜاؾز $آِىیٗ سطٔیٙبَ یب ا٘شٟبییR  C  C  H .#

نکته 3

سٛخ ٝزاقش ٝثبقیس و ٝزض ٔحیظ آثی ٕٛٞاضٞ ٜط سطویت زاضای ٞیسضٚغٖ اؾیسی ،اؾیس ٘یؿز $لسضر اؾیسی آٖ
ظیبز ٘یؿز.#

نمونه  :اسب٘ H 3C  CH 2  OH َٛزاضای ٞیسضٚغٖ اؾیسی اؾز ٞ$ط چٙس ثؿیبض ضؼیف ،#أب ذٛز یه اِىُ اؾز  ٚزض
ٔحیظ آثی ،اؾیس ث ٝقٕبض ٕ٘ی آیس.
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قیٕی دیف زا٘كٍبٞی #2$

وشبة آٔٛظـ  ٚوبض

2C2 H 5OH  2 Na 
 2C2 H 5O  Na   H 2
ؾسیٓ اسٛوؿیس

نکته 4

اسب٘$ َٛاسیُ اِىُ#

اظ ٚاوٙف اِىُ ٞب ثب فّع ٞبی ثؿیبض فؼبَ $ثٛیػ ٜفّع ٞبی لّیبییٌ ،#بظ ٞیسضٚغٖ ٕ٘ ٚه « فّع اِىٛوؿیس» ثسؾز
ٔی آیس .ایٗ ٚاوٙف ٘كبٖ ٔی زٞس وٞ ٝیسضٚغٖ ٌط ٜٚػبّٔی ٞیسضٚوؿیُٞ ،یسضٚغٖ اؾیسی اؾز.

2R  OH  2 Na 
 2R  O  Na   H 2
ؾسیٓ اِىٛوؿیس

خودآزمایی 1

اِىُ

ٚاوٙف ؾسیٓ ثب اسب٘ َٛچ ٝسفبٚر ٞبیى ثب ٚاوٙف ؾسیٓ ثب آة زاضز؟

زض اؾیسٞبی اوؿیػٖ زاض ٞیسضٚغ٘ی اؾیسی اؾز و ٝث ٝاوؿیػٖ دی٘ٛس قس ٜثبقس.

نکته 5

فؿفطیه اؾیس

فؿفط ٚاؾیس

ٞیذ ٛفؿفط ٚاؾیس

ٕٞب٘غٛض ؤ ٝكبٞسٔ ٜی وٙیس ،فؿفطیه اؾیس ،فؿفط ٚاؾیس ٞ ٚیذ ٛفؿفط ٚاؾیس ث ٝسطسیت ٞ 1 ٚ 2 ، 3یسضٚغٖ اؾیسی زاض٘س
ٌ$طچ ٝثغٛض اؾشثٙبیی ،لسضر اؾیسی آٖ ٞب ثط ذالف سؼساز ٞیسضٚغٖ اؾیسی آٖ ٞب اؾز!.#

ث ٝخع اؾیسٞبی اوؿیػٖ زاض فؿفط ،زض زیٍط اؾیسٞبی اوؿیػٖ زاض ٔشسا َٚو ٕٝٞ ٝی ٞیسضٚغٖ ٞابی آٖ ٞاب،
نکته 6
ٞیسضٚغٖ اؾیسی اؾز ،لسضر اؾیسی آٖ ٞب ثب افعایف سؼساز ٞیسضٚغٖ ٞبی اؾیسی یاب افاعایف سؼاساز اوؿایػٖ  ٚیاب
افعایف ػسز اوؿبیف اسٓ ٔطوعی ،افعایف ٔی یبثس.

نکته 7

زض سطویجبر آِیٞ ،یسضٚغٖ ٞبی اؾیسی ث ٝاوؿیػٖ یب ٌٌٛطز دی٘ٛس قس ٜا٘س.

نمونه :

زض سطویت ٞبی ٞ 3 ٚ 1یسضٚغٖ ٞبی اؾیسی ٚخٛز ٘ساضز .أب ٞط یه اظ سطویت ٞبی  4 ٚ 2یه ٞیسضٚغٖ اؾیسی زاض٘س  ٚثب فّع
فؼبَ ٚاوٙف ٔی زٙٞس:

) 2C2 H 5OH  2 Na  2C2 H 5O   Na  H 2 ( g
) 2C2 H 5 SH  2 Na  2C2 H 5 S   Na  H 2 ( g
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