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 (39خودرابیازماییدص)

 :درموردموادموجوددرآب دریابه پرسش های زیرپاسخ دهید -1*

 .چندنمونه ازاین موادرانام ببرید( آ

 ...نیتروژن اکسیژن کربن دی اکسید هیدروژن منگنز سرب طال آهن یدسدیم کلر منیزیم کربناتهاو

 .این موادازکجامی آیند؟توضیح دهید(ب

گازوارداقیانوسهامی کندواکنشهای شیمیایی بین آب دریاوپوسته زمین موجب واردشدن انواع  فوران آتشفشانهامقدارزیادی

 .موادمحلول درآب دریامی شود

 .این عبارت راکه زمین ازدیدگاه شیمیایی پویاست توضیح دهید-2*

 .موادموجوددرزمین همواره درحال برهم کنش بایکدیگربوده وعناصرآن درحال جابه جاشدن هستند

 .رجدول زیرنام ، نمادشیمیایی ومقداربرخی یون های حل شده درآب دریانشان داده شده استد-9*

 

 2و1گروه کاتیون عنصرهای کدام گروه های جدول دوره ای درآب دریاوجوددارند؟( آ

 کلرید مقدارکدام آنیون درآب دریاازدیگرآنیون هابیشتراست؟(ب

 سدیم هابیشتراست؟مقدارکدام کاتیون درآب دریاازدیگرکاتیون ( پ

نام وفرمول چندترکیب شیمیایی دوتایی . وجودانواع یون هادرآب دریابه دلیل انحالل نمک های گوناگون دران است (ت

 .رابنویسیدکه انحالل آنهاباعث ورودیونهای کلریدوسدیم درآب دریامی شود

  MgCl2منیزیم کلرید-Na2CO3سدیم کربنات -KClپتاسیم کلرید- NaClسدیم کلرید

درصدازمردم 66درصدجمعیت جهان ازکم آبی رنج می برندو75درصدسطح زمین راآب پوشانده است ، اما57اگرچه  -4*

 .باتوجه به شکل زیردلیل کمبودآب برای مردم جهان راتوضیح دهید.باکمبودآب روبه روخواهندشد2527جهان تاسال

 .زبه روزازمقدارآنها کاسته می شوددرصدآب موجوددرزمین رامنابع آب شیرین تشکیل می دهدکه رو67/5
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 (همراهان ناپیدای آب)

 : عبارت زیرراکامل کنید -7

 .درآب هستند(یونهاومولکولها/اتم هاومولکولها )ازانواع(ناهمگن/همگن)دریاهامخلوطی (آ

 (آب صددرصدخالص/آب مقطر)وفرآورده آن (میعان/تقطیر)فرآیندتشکیل برف وباران (ب

 (36کاوش کنیدص)

 (:1)آزمایش-6*

سپس باااستفاده ازقاشقک چندبلورکوچک سدیم کلریدبه آن .یک لوله آزمایش برداریدوتایک سوم حجم آن آب مقطربریزید(آ

 .مشاهده خودرابنویسید.لوله آزمایش راتکان دهید.بیفزایید

 .شفافی تشکیل می شود سدیم کلریددرآب مقطرحل شده ومحلول

سپس بااستفاده ازقاشقک چندبلورنقره نیترات به آن .سوم حجم آن آب مقطربریزید لوله آزمایش دیگری برداریدوتایک(ب

 .مشاهده خودرابنویسید.لوله آزمایش راتکان دهید.بیفزایید

 .نقره نیترات درآب مقطرحل شده ومحلول شفافی تشکیل می شود

مشاهده ..محلول سدیم کلریدبریزیدتهیه شده رادرون اکنون بااستفاده ازقطره چکان چندقطره ازمحلول نقره نیترات (پ

 ه ای می گیرید؟جازاین آزمایش چه نتی.خودرابنویسید

 .ازواکنش محلول سدیم کلرید بامحلول نقره نیترات ماده ای نامحلول درآب تشکیل می شود.رسوب سفیدرنگی تشکیل می شود

 .باتوجه به شکل زیر ، معادله شیمیایی واکنش رابنویسیدوآن راموازنه کنید(ت

NaCl(aq) + AgNO3(aq) → AgCl(s) + NaNO3(aq) 

 (2)آزمایش-5*

 .مشاهده خودرابنویسید.وکلسیم کلریدتکرارکنید (Na3PO4)راباسدیم فسفات1آزمایش(آ

 .سدیم فسفات درآب مقطرحل شده ومحلول شفافی تشکیل می شود -

 .درآب مقطرحل شده ومحلول شفافی تشکیل می شود کلسیم کلرید -

ازواکنش محلول کلسیم کلرید بامحلول سدیم فسفات ماده ای نامحلول درآب تشکیل می .سفیدرنگی تشکیل می شودرسوب  -

 .شود
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وسدیم کلریدفراورده های واکنش هستند ، معادله شیمیایی واکنش انجام   Ca3(PO4)2هرگاه بدانیدکه کلسیم فسفات ، ( ب

 .شده رابنویسیدوموازنه کنید

3CaCl2(aq) + 2 Na3PO4(aq) → Ca3(PO4)2(s) +6 NaCl(aq) 

 ( :9)آزمایش -8*

 .شکل زیرنمایی ازآن رانشان می دهد.دانش آموزی برای شناسایی یون باریم درمحلول آبی ، آزمایشی طراحی کرده است 

 .این آزمایش راانجام دهید(آ

 .معادله شیمیایی واکنش انجام شده رابنویسیدوموازنه کنید(ب

BaCl2(aq) + Na2 SO4(aq) →  2NaCl(aq) + BaSO4(s) 

 تفاوت آب آشامیدنی ودیگرآبهادرچیست؟-3

 .درنوع ومقدارحل شونده های آنهااست

 چندیون موجوددرآب آشامیدنی رانام ببرید؟-15

 فلوئورید-سدیم-کلسیم -کلرید-منیزیم

 چندیون موجوددرآب شیرین رانام ببرید؟ -11

 سدیم -نیترات -هیدروکسید– (II)آهن -منیزیم

 .فرمول شیمیایی پتاسیم سولفات رابنویسیدوتعدادیونهای آن رامعین کنید -12

K2SO4 –  دویون تک اتمی پتاسیم(K
1+

SO4ویک یون چنداتمی سولفات  (
2-

  . 

 .فرمول شیمیایی سدیم نیترات رابنویسیدوتعدادیونهای آن رامعین کنید-19

NaNO3 –  یک یون تک اتمی سدیم(Na
1+

NO3)ویک یون چنداتمی نیترات  (
1-

) 

 فرمول شیمیایی آمونیوم کربنات رابنویسیدوتعدادیونهای آن رامعین کنید -14

(NH4)2CO3 دومول یون آمونیوم ویک مول یون کربنات. 

 فرمول شیمیایی منیزیم هیدروکسید رابنویسیدوتعدادیونهای آن رامعین کنید -17

Mg(OH)2  یک مول یون منیزیم ودومول یون هیدروکسید. 
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 (33خودرابیازماییدص)

 .جدول زیرراکامل کنید-16*

 

 یون هیدروکسید

OH
- 

 یون کربنات

CO3
2- 

 یون سلفات

SO4
2- 

 یون نیترات

NO3
- 

 یون کلرید

Cl
- 

/ آنیون 

 کاتیون

LiOH Li2CO3 Li2SO4 LiNO3 LiCl یون لیتیم 

Li
 لیتیم کلرید لیتیم نیترات لیتیم سولفات کربناتلیتیم  لیتیم هیدروکسید +

Mg(OH)2 MgCO3 MgSO4 Mg(NO3)2 MgCl2 یون منیزیم 

Mg
 منیزم کلرید منیزیم نیترات منیزیم سولفات منیزیم کربنات منیزیم هیدروکسید +2

Fe(OH)2 FeCO3 FeSO4 Fe(NO3)2 FeCl2  یون

 (II)آهن

Fe
2+ 

 کلرید(II)آهن نیترات(II)آهن سولفات(II)آهن کربنات(II)آهن هیدروکسید(II)آهن

Al (OH)3 Al2(CO3)3 Al2(SO4)3 Al(NO3)3 AlCl3  یون

 آلومینیوم

Al
3+ 

آلومینیوم 

 هیدروکسید

آلومینیوم 

 کربنات

آلومینیوم 

 سولفات

آلومینیوم 

 نیترات

آلومینیوم 

 کلرید

NH4 (OH)3 (NH4)2CO3 (NH4)2SO4 NH4NO3 NH4Cl یون آمونیوم 

NH4
 آمونیوم کلرید آمونیوم نیترات آمونیوم سولفات آمونیوم کربنات آمونیوم هیدروکسید +

 

آمونیوم سولفات یکی .نیازدارند......... و N,P,Sبه عنصرهایی مانند  H2Oو  CO2گیاهان برای رشدمناسب ، افزون بر -15*

 .ازکودهای شیمیایی است که دوعنصرنیتروژن وگوگردرادراختیارگیاه قرارمی دهد

 .ازانحالل هرواحدآمونیوم سولفات درآب ، چندیون تولیدمی شود؟توضیح دهید(آ

 .مول یون سولفات می باشدمونیوم سولفات شامل دومول یون آمونیوم ویک آ سه مول یون تولیدمی شودچون هرمول

 .ساختارلوویس یونهای آمونیوم وسولفات رارسم کنید(ب
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 (محلول ومقدارحل شونده ها)

 موادحل شونده هریک ازمحلولهای زیررامشخص کنید؟-18

 .گازهای اکسیژن ، کربن دی اکسید ، نیتروژن ، بخارآب: هوا (آ

 .محلول نمک درآب: سرم فیزیولوژی (ب

 .اتیلن گلیکول درآب محلول: ضدیخ (پ

 .مخلوطی همگن ازچندماده آلی درآب: گالب (ت

 خواص محلولهابه چه چیزهایی بستگی دارد؟-13

 .خواص حالل ، حل شونده ومقدارهریک ازآنهابستگی دارد

 غلظت راتعریف کنید؟-25

 .مقدارحل شونده درمقدارمعینی ازحالل یامحلول راغلظت محلول می گویند

 راتعریف کنید؟(ppm)درمیلیونغلظت قسمت -21

 می گویندوازرابطه زیربدست ppmمقدارماده حل شونده برحسب گرم دریک میلیون گرم ازمحلول راقسمت درمیلیون یا

 :می آید  

    
جرم حل شونده

جرم محلول
      

 

 .میلی گرم بون فلوئوریدوجوددارد57/5گرم 255دریک نمونه آب آشامیدنی به جرم -22*

 است؟ppmیون فلوئورید دراین نمونه چند غلظت 

    
جرم حل شونده

جرم محلول
      

          

      
            

 (159باهم بیندیشیم ص)

 *.باتوجه به شکل های زیربه پرسش هاپاسخ دهید-29

 .محلول وحالل راتعیین کنید جرم حل شونده  ،(آ

 گرم حالل42 -محلولگرم 75 -گرم حل شونده8
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 گرم ازاین محلول به چندگرم حل شونده وچندگرم حالل نیازاست؟155برای تهیه (ب

 حاللگرم 84 -گرم حل شونده16

 .درصدجرمی است بااین توصیف مفهوم درصدجرمی راتوضیح دهید16غلظت پتاسیم کلریدرادراین محلول(پ

 .ی می گویندگرم ازمحلول رادرصدجرم155مقدارحل شونده برحسب گرم در

 .رابطه ای برای محاسبه درصدجرمی محلول بیابید(ت

  
   

ماده حل شونده 

محلول 
     

درصدنوشته شده است معنی این 3/5استریل سدیم کلرید برروی ظرف حاوی محلول شست وشوی دهان عبارت محلول(ث

 .عبارت راتوضیح دهید

 .گرم سدیم کلریدوجوددارد3/5گرم محلول 155یعنی در

 (154خودرابیازماییدص)

 *.جاهای خالی راکامل کنید.درجدول زیرغلظت برخی یونهادریک نمونه ازآب دریانشان داده شده است-24

 نمادیون نام
 مقداریون

 (میلی گرم دریک کیلوگرم آب دریا)

 غلظت یون

 درصد

 جرمی
ppm 

 Cl یون کلرید
- 13555 1.9 

         

   
    

       

 Na یون سدیم
+ 15755 1.0500 

           

   
           

 SO4 یون سولفات
2- 2677 0.2655 

            

   
          

 Mg یون منیزیم
2+ 1975 0.1350 

            

   
          

 Ca یون کلسیم
2+ 455 0.0400 

          

   
         

 K یون پتاسیم
+ 985 0.0380 
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درصدباشد ، حساب 7/9تن است اگرنمک های حل شده دراین آب هابرابر 7/1 ×1518جرم کل آب های زمین درحدود-27*

 کنیدچندتن انواع نمک درآنهاوجوددارد؟

  
   

ماده حل شونده 

محلول 
                 

 

        
                               

 

 .باتوجه به شکل ، درصدجرمی قندموجوددرهریک ازنوشابه های گازدارراتعیین کنید-26*

 

 

 

 

 

 

  
   

ماده حل شونده 

محلول 
     

  

   
               

  
   

ماده حل شونده 

محلول 
     

   

    
             

 (پیوندباصنعت)

 فلزمنیزیم راازآب دریاچگونه تهیه می کنند؟-25

رسوب می دهندسپس آن رابه منیزیم  (Mg(OH)2)ابتدامنیزیم راازآب دریابه صورت ماده جامدنامحلول منیزیم هیدروکسید 

 .کلریدتبدیل می کنندوبااستفاده ازجریان برق منیزیم کلریدمذاب رابه عنصرهای سازنده آن یعنی منیزیم وکلرتجزیه می کنند

MgCl2(l) → Mg(l) + Cl2(g) 

 کاربردهای سدیم کلریدرابنویسید؟-28
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 (156باهم بیندیشیم ص)

 .باتوجه به آن به پرسش هاپاسخ دهید.حل شونده رادرآب نشان می دهدشکل زیردومحلول ازیک نوع -23*

 

 حجم محلول کدام کمیت دراین محلول هایکسان است؟(آ

 مقدارحل شونده کدام کمیت دراین محلول هامتفاوت است؟(ب

رابرای (لیتربرحسب )مول باشد ، نسبت مول های حل شونده به حجم محلول 551/5اگرهرذره حل شونده درشکل هم ارزبا(پ

 .هریک ازدومحلول به دست آورید

     

     
              

     

     
            

 .ادریک سطرتعریف ویکای آن رامشخص کنیدر کمیت به دست آمده درقسمت پ غلظت مولی نام داردآن(ت

mol.L. تعدادمول ماده حل شونده دریک لیترازمحلول راغلظت مولی محلول می گویند
-1 

   
تعداد مول حل شونده 

حجم محلول 
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 براساس غلظت مولی محاسبه شده ، کدام محلول رقیق تراست؟چرا؟(ث

 .کم تری دارد حل شوندهمحلول سمت راست چون 

 .زیرراباخط زدن واژه های نادرست کامل کنیدباتوجه به شکل ، هریک ازجمله های -95*

 .می یابد(افزایش/کاهش)به یک محلول درحجم ثابت ، غلظت محلول (حل شونده/حالل)باافزودن مقداری (آ

 

 .می یابد( افزایش/کاهش)به محلولی باغلظت معین ، غلظت محلول(شوندهحل /حالل)باافزودن مقداری(ب

 

 به چندمول حل شونده نیازاست؟(موالر)مول برلیتر2/5یدید محلول پتاسیمmL275برای تهیه -91*

                 
         

     
            

ازخون نشان می دهداگردرنمونه ای  (dL)میلی گرم های گلوکزرادردسی لیتر(گلوکومتر)دستگاه اندازه گیری قندخون-92

 باشدغلظت مولی گلوکزدراین نمونه چندموالراست؟37ازخون مقدارقندبرابر

        
    

   
 

   

     
 

      

  
 

  

      
 

    

    
                

 انحالل پذیری راتعریف کنید؟-99

 .می شودانحالل پذیری آن ماده می گویندگرم حالل دردمای معین حل 155بیشترین مقدارازیک حل شونده که در

انحالل پذیری  
حل شونده 

حالل 
      

 به چه محلولی سیرشده می گویند؟-94

 .دران نمی توان حل کرد محلولی که ماده حل شونده بیشتری

 به چه محلولی سیرنشده می گویند؟-97

 .محلولی که ماده حل شده درآن کمترازمحلول سیرشده است



  ]فصل سوم / دهم تجربی وریاضی (1)مجموعه سواالت شیمی[ 

 chemistryhome1.blog.ir محمدیوسف زاده: تهیه وتنظیم  89 صفحه

 

 محلولی فراسیرشده می گویند؟به چه -96

 .محلولی که ماده حل شده درآن بیشتر ازمحلول سیرشده است

 (153خودرابیازماییدص)

oسدیم نیترات رادردمای g135اگر-95
C27 درونg255 آب بریزیم ، پس ازتشکیل محلول سیرشده: 

 چندگرم محلول به دست می آید؟(آ

انحالل پذیری  
حل شونده 

حالل 
           

 

   
   حل شونده                   

محلول   حل شونده   حالل                

 چندگرم سدیم نیترات درته ظرف باقی می ماند؟(ب

190 – 184 = 6g 

نمکهادرادرارافرادسالم مقداراین (آ.اغلب سنگهای کلیه ازرسوب برخی نمکهای کلسیم داردرکلیه هاتشکیل می شوند-98

 ازانحالل پذیری آنهاکمتراست یابیشتر؟چرا؟

 .کمترچون رسوب نکردن نمکهادرکلیه نشانه کمتربودن مقدارآنهاازانحالل پذیری شان است

 درافرادی که به تشکیل سنگ کلیه مبتالمی شوند ، مقداراین نمکهادرادرارازانحالل پذیری آنهاکمتراست یابیشتر؟چرا؟(ب

 .ن اگرمقدارنمکهابیشترازانحالل پذیری آنهاباشددرکلیه رسوب می کندبیشترچو

 :شیمی دانهاموادحل شونده جامدرابراساس انحالل پذیری درآب ودمای معین به صورت زیردسته بندی می کنند -93
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 .رادراین دسته بندی جای دهید1هریک ازترکیبهای جدول 

 نوع انحالل پذیری پذیریانحالل  فرمول شیمیایی نام حل شونده

 C12H22O11 شکر
 محلول 257

 محلول NaNO3 32 سدیم نیترات

 محلول NaCl 96 سدیم کلرید

 کم محلول CaSO4 29/5 کلسیم سولفات

 Ca3(PO4)3 کلسیم فسفات
 نامحلول 7×4-15

 AgCl نقره کلرید
 نامحلول 1/2×4-15

 BaSO4 باریم سولفات
 نامحلول 3/1×4-15

 تاثیری برانحالل پذیری نمکهادرآب دارد؟دماچه -45

  .باافزایش دماانحالل پذیری اغلب نمکهاافزایش می یابد
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 (115باهم بیندیشیم ص)

 .، به پرسش های زیرپاسخ دهید 2باتوجه به نمودار-41

oانحالل پذیری لیتیم سولفات در (آ
C87 چندگرم است؟درچه دمایی انحالل پذیری آن برابرباg28 است؟ 

 درجه 77 –گرم 24

 .نشان دهنده چه نوع محلولی است؟توضیح دهید KClنسبت به منحنی انحالل پذیری  Cو  Bهریک ازنقطه های (ب

B فراسیرشده– C سیرنشده 

oمحلول سیرشده لیتیم سولفات راازدمای g199هنگامی که (پ
C25 تادمایo

C55گرم می کنیم چه رخ می دهد؟توضیح دهید. 

انحالل پذیری .)کندچون باافزایش دماانحالل پذیری لیتیم سولفات کاهش می یابد یلیتیم سولفات رسوب مگرم نمک 15حدود

 .گرم است29درجه حدود55لیتیم سولفات دردمای 

 دام ترکیب یونی کمتربه دماوابسته است؟چرا؟ک انحالل پذیری(ت

 (.شیب منحنی آن کمتراست)کمترتغییرمی کندسدیم کلریدچون باافزایش دماانحالل پذیری آن نسبت به ترکیب های دیگر

 

 .این نقطه نشان دهنده چیست؟توضیح دهید.عرض ازمبدا آن نام دارد KClروی نمودارانحالل پذیری Aنقطه (ث

 .که دردمای صفردرجه درآب حل می شود KClبیشترین مقدار 

 (پیوندباریاضی)

مطابق جدول زیراستخراج کرده  (ϴ)  نیترات رادردماهای گوناگونسدیم (s)دانش آموزی ازمنابع علمی ، انحالل پذیری-42

 .است

 

 .رابه دست آورد    = ϴ8/5S+   52اوتوانست بااستفاده ازداده های این جدول ، معادله 

 توضیح دهیداوچگونه به این معادله دست یافته است؟(آ

80 – 72 = 8÷10 = 0.8 
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oانحالل پذیری سدیم نیترات رادر (ب
C55 بینی کنیدپیش. 

S = 0.8×70 + 72= 128 

 .باتوجه به چدول زیر ، معادله ای برای انحالل پذیری پتاسیم کلریدبرحسب دمابه دست آورید-49

 

 

33 – 27 = 6 ÷ 20 = 0.3   S = 0.3ϴ +27  

 :بامقایسه دومعادله به دست آمده برای سدیم نیترات وپتاسیم کلرید -44

 .دوماده رامقایسه کنیدتاثیردمابرانحالل پذیری این (آ

 .آن بزرگتربوده وعرض ازمبدابیشتری دارد  ϴاثرافزایش دمابرانحالل پذیری سدیم نیترات بیشتراست چون ضریب 

 توضیح دهیدچرادرهردمایی ، انحالل پذیری سدیم نیترات بیشترازپتاسیم کلریداست؟(ب

 (آن بیشتراست شیب منحنی.)آن بزرگتربوده وعرض ازمبدابیشتری دارد  ϴچون ضریب 

 (رفتارآب ودیگرمولکولهادرمیدان الکتریکی)

 سه ویژگی مهم آب رابیان کنید؟-47

 .نقطه جوش باالوغیرعادی دارد.دراثرانجمادحجم آب افزایش می یابد.اغلب مواددرآب حل می شوند

 به چه مولکولهایی دوقطبی یاقطبی می گویند؟-46

 H2Oمانندآب .میدان الکتریکی جهت گیری می کنندرمولکولهایی که د

 به چه مولکولهایی ناقطبی می گویند؟-45

 CO2و کربن دی اکسید  CH4مانندمتان .یدان الکتریکی جهت گیری نمی کنندممولکولهایی که در

 چرامولکولهای آب درمیدان الکتریکی جهت گیری می کنند؟-48

کی به یهای هیدروژن سرمثبت مولکول راتشکیل می دهندکه درمیدان الکتر چون درمولکول آب اتم اکسیژن سرمنفی واتم

 .سمت قطبهای مخالف جهت گیری می کنند
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 (112باهم بیندیشیم ص)

 .باجرم مولی نزدیک به یکدیگررادریک میدان الکتریکی نشان می دهد HClو  F2شکل زیرمولکولهای -43

 

 کدام یک دارای مولکولهای قطبی است؟چرا؟(آ

 .شکل سمت راست ، چون مولکولهادرآن به سمت قطب های مخالف جهت گیری کرده اند

oبه ترتیب برابربا  HClو  F2اگرنقطه جوش (ب
C188-  وo

C87-  باشد ، نیروهای بین مولکولی درکدام یک قوی

 .تراست؟توضیح دهید

 .چون برای جداکردن مولکول های آن انرژی بیشتری نیازداریم HClدر 

 .زیرراباخط زدن واژه های نادرست کامل کنیدجمله (پ

 .نقطه جوش باالتری دارد(  ناقطبی/ قطبی )ماده بامولکولهای ( متفاوت/ مشابه )درموادمولکولی باجرم مولی

 :برابراست ، براین اساس  (CO)وکربن مونو اکسید  (N2)جرم مولی گازهای نیتروژن -75

 زدرمیدان الکتریکی جهت گیری می کنند؟چرا؟پیش بینی کنیدمولکولهای دواتمی کدام گا(آ

CO  استچون قطبی. 

 .کدام یک درشرایط یکسان آسان تربه مایع تبدیل می شود؟توضیح دهید(ب

CO چون قطبی بوده ونیروهای بین مولکولی قوی تری دارد. 

 (119خودرابیازماییدص)

 .باتوجه به جدول زیربه پرسش هاپاسخ دهید-71
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 سازنده این مواددرمیدان الکتریکی جهت گیری می کنند؟چرا؟آیامولکولهای (آ

 .خیر، چون ازاتم های یکسان تشکیل شده وناقطبی هستند

 .ت؟توضیح دهیدسنیروهای بین مولکولی درکدام یک قوی ترا(ب

 .چون جرم مولی بیشتری دارد  I2در 

 .جمله زیرراباخط زدن واژه های نادرست کامل کنید(پ

 .می یابد( افزایش /  کاهش)جرم مولی ، دمای جوش (  کاهش/ افزایش )درموادبامولکولهای ناقطبی با 

 (نیروهای بین مولکولی آب ، فراترازانتظار)

 چه عاملی درتعیین حالت فیزیکی وخواص یک ترکیب نقش مهمی دارد؟-72

 .نیروهای بین مولکولی

 .می گویند نیروهای بین مولکولیک ماده به برهم کنشهای میان مولکولهای سازنده ی-79

 نیروهای بین مولکولی به کدام ویژگی مولکولهاوابسته است؟-74

 .مولکولمیزان قطبی بودن وجرم 

جهت گیری مولکولهای قطبی درمیدان الکتریکی راباچه کمیتی اندازه گیری می کنند؟یکای آن چیست؟بامیزان قطبیت -77

 چه رابطه ای دارد؟

 .هرچه میزان قطبیت مولکولهاافزایش یابدگشتاوردوقطبی نیزبیشترمی شود-(D)دبای -( µ )گشتاوردوقطبی

 باتوجه به جدول زیرچراآب دمای جوش باالتری نسبت به هیدروژن سولفیدداردودردمای اتاق به حالت مایع است؟-76

 

یک به دوبرابرمولکولهای هیدروژن سولفیدبوده نزد چون میزان قطبیت مولکولهای آب وقدرت نیروهای بین مولکولی آن

 .استD35/5ولی گشتاوردوقطبی هیدروژن سولفیدبرابرD87/1وگشتاوردوقطبی بیشتری داردگشتاوردوقطبی آب برابر

 منظورازپیوندهای هیدروژنی چیست؟-75

 .هیدروژنی می گویندنیروهای جاذبه قوی میان مولکولهای آب که درآن هیدروژن نقش کلیدی راایفامی کندپیوندهای 
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 منظورازنیروهای واندروالس چیست؟-78

 .به نیروهای جاذبه بین مولکولی به جزپیوندهای هیدروژنی نیروهای واندروالس می گویند

 (117باهم بیندیشیم ص)

 .جدول دوره ای آمده است 15و  17درجدول زیربرخی خواص ترکیب های هیدروژن دارعنصرهای گروه -73

 

رکیب های هرجدول انتظارداریدمولکولهای کدام ماده توانایی تشکیل پیوندهای هیدروژن راداشته باشد؟توضیح درمیان ت(آ

 .چون نقطه ی جوش بسیارباالتری دارند NH3و   HF  .دهید

 .جمله زیرراباخط زدن واژه های نادرست کامل کنید(ب

نیروهای بین مولکولی درموادی است که درمولکول آنها ، اتم هیدروژن به یکی ( ضعیف ترین/ قوی ترین )پیوندهیدروژنی ، 

 .باپیونداشتراکی متصل است( Fو  F  /N , Oو   Cl , Br)ازاتم های
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به کمک داده .اتانول واستون دوترکیب آلی اکسیژن دارهستندکه به عنوان حالل درصنعت وآزمایشگاه به کارمی روند-65

oنی کنیدهریک ازنقطه جوش های های جدول زیرپیش بی
C76  وo

C58 مربوط به کدام ترکیب است؟چرا؟ 

 

 .درجه ، چون بین مولکول های اتانول امکان تشکیل پیوندهیدروژنی وجوددارد 76درجه واستون 58اتانول 

 (پیوندهای هیدروژنی درحالتهای مختلف)

 کنید؟ پیوندهای هیدروژنی رادرحالتهای فیزیکی گوناگون آب مقایسه-61

 .مولکولهای آب درحالت بخارجداازهم هستندوپیوندهیدروژنی میان آنهاوجودندارد

 .درحالت مایع بین مولکوهای آب پیوندهای هیدروژنی قوی وجوددارداماروی هم می لغزندوجابه جامی شوند

اتم هیدروژن مولکولهای آب درجاهای نسبتاثابتی قراردارندبه طوری که هراتم اکسیژن بادو(یخ)درحالت جامد

 .باپیونداشتراکی وبادواتم هیدروژن دیگربا پیوندهیدروژنی متصل است

 (116خودرابیازماییدص)

 .باتوجه به شکل های زیربه پرسش هاپاسخ دهید-62

 

 .بانوشتن دلیل ، چگالی جرم یکسانی ازآب ویخ رادردمای صفردرجه سلسیوس وفشاریک اتمسفرمقایسه کنید(آ-69

 .چون حجم بیشتری دارد چگالی یخ کمتراست
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 چرادیواره یاخته هادربافت کلم براثریخ زدن تخریب می شوند؟(ب

 .جون هنگام یخ زدن ، حجم آب افزایش می یابد

 (آب ودیگرحالل ها)

 به چه محلولهایی آبی می گویند؟-64

 .محلول هایی که حالل آنها آب است

 به چه محلول هایی غیرآبی می گویند؟-67

 مانندبنزین ومحلول یددرهگزان.حالل آنهاموادآلی است محلول هایی که

 سه حالل آلی رانام برده وویژگی های آنهارابیان کنید؟-66

 هگزان-استون-اتانول

 

 (115خودرابیازماییدص)

 آیاحالت فیزیکی وترکیب شیمیایی درسرتاسرهریک ازمخلوط های زیریکسان ویکنواخت است؟چرا؟-65

 

 .غیریکسان ولی ترکیب شیمیایی یکنواخت استحالت فیزیکی (آ)درشکل

 .حالت فیزیکی یکسان ولی ترکیب شیمیایی یکنواخت است(ب)درشکل
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 (118پیوندبازندگی ص)

 اغلب محلول های موجوددربدن انسان ازچه نوعی است؟-68

 .ازنوع محلول های آبی

 انواع مخلوط رانام ببرید؟-63

 .ددرهگزانمخلوط همگن یامحلول ماننداستون درآب  وی

 .هگزان درآبمانندمخلوط ناهمگن 

 (113باهم بیندیشیم ص)

 .باتوجه به مقدارگشتاوردوقطبی هرماده  ، مواردزیرراتوجیه کنید-55

 انحالل استون درآب        (آ

 (.گشتاوردوقطبی بیشترازصفردارند.)قطبی هستنداستون درآب حل می شودچون هردو

 انحالل یددرهگزان(ب

 (گشتاوردوقطبی حدودصفردارند.)می شودچون هردوناقطبی هستندیددرهگزان حل 

 حل نشدن هگزان درآب(پ

 (گشتاوردوقطبی آنهادرحدودیکدیگرنیست.)هگزان درآب حل نمی شودچون هگزان ناقطبی وآب قطبی است

 .آیاجمله شبیه شبیه راحل می کنددرست است؟توضیح دهید-51

 .وردوقطبی آنهادرحدودیکدیگرباشددرست است موادی دریکدیگرحل می شوندکه گشتا

 :آزمایش هانشان می دهدکه فرآیندانحالل هنگامی منجربه تشکیل محلول می شودکه -52

 (جاذبه های حل شونده باحالل درمحلول)  <     (نده خالصومیانگین جاذبه هادرحالل خالص وحل ش)

 .بااین توصیف باتوجه به شکل زیربه پرسش های مطرح شده پاسخ دهید
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 نیروهای بین مولکولی درهریک ازچه نوعی است؟چرا؟(آ

 .پیوندهیدروژنی چون هردواتم اکسیژن متصل به هیدروژن دارند

  .قراردهید <یا   >درمربع زیرعالمت (ب

                                         صآب خالص واتانول خال میانگین نیروی جاذبه میان مولکول های    <درمحلول اتانول درآب     نیروی جاذبه میان مولکولها    

 .چراشیمی دانهاانحالل اتانول درآب راانحالل مولکولی می نامند؟توضیح دهید(پ

 چون دراین انحالل مولکولهای حل شونده ماهیت خودراحفظ می کنندوساختارآنهاتغییری نمی کند

 (تفکیک یونی درفرآیندانحالل)

 منظورازانحالل یونی چیست؟-59

 .مانندانحالل سدیم کلریددرآب.دراین انحالل ماده حل شونده ویژگی ساختاری خودراحفظ نمی کند

 انحالل سدیم کلریدرادرآب توضیح دهید؟-54

دوقطبی بین یونهای سدیم کلریدوقطبهای مخالف آب باعث -وقتی سدیم کلریدراواردآب می کنیم ابتدا نیروی جاذبه یون

جداشده توسط تعدادی ازمولکولهای آب احاطه می شوندودرسرتاسرمحلول پراکنده می جداشدن یونهاشده سپس یونهای 

 .شوند
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 به چه یونهایی آبپوشیده می گویند؟یونهای آبپوشیده راچگونه نشان می دهند؟-57

Naیونهایی که باالیه ای ازمولکولهای آب پوشیده شده اندمانندیونهای آبپوشیده سدیم وکلریدکه به صورت 
+
(aq)  وCl

-
(aq) 

 .نشان می دهند

 (125خودرابیازماییدص)

 .معادله هاپرکنید هریک ازجاهای خالی رادراین.معادله انحالل چندترکیب یونی درزیرآمده است-56

                                                                       (aq)(            آ
-2

S(aq) +  
+

2Na S(s)  →  2Na 

                                                                    (aq)             ( ب
-

3(aq) + 3NO
3+ 

(s) → Al 3)3Al(NO      

BaCl2(s) →   Ba(               پ
2+ 

 (aq) + 2Cl 
-
 (aq)                                                                

oباتوجه به اینکه منیزیم سولفات وباریم سولفات دردمای -55
C27  به ترتیب محلول ونامحلول درآب هستند ، بادلیل ،

 .قراردهید >یا  <درهرمربع عالمت 

 دوقطبی درمحلول -نیروی جاذبه یون       <پیوندهای هیدروژنی درآب       و  MgSO4میانگین قدرت پیوندیونی در( آ

 دوقطبی درمحلول -نیروی جاذبه یون > پیوندهای هیدروژنی درآب و BaSO4میانگین پیوندیونی در ( ب

 (آیاگازهاهم درآب حل می شوند؟)

 .انحالل پذیری گازهادرآب به چه عواملی بستگی دارد؟توضیح دهید-58

 .انحالل پذیری گازهادرآب به دمای آب وفشارمحیط بستگی دارد

 .دمای آب انحالل پذیری گازدرآب کاهش می یابد درفشارثابت باافزایش

 .دردمای ثابت باافزایش فشارمحیط انحالل پذیری گازهادرآب افزایش می یابد
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 (129باهم بیندیشیم ص)

oسه گازراکه باآب واکنش شیمیایی نمی دهنددردمای  نمودارزیرانحالل پذیری-53
C25باتوجه به آن به .نشان می دهد

 .شده پاسخ دهید پرسش های مطرح

 

 .این نمودارتاثیرچه عاملی رابرانحالل پذیری گازهانشان می دهدتوضیح دهید(آ

 .باافزایش فشارانحالل پذیری هرسه گازبیشترشده استفشار ، 

 .آن رادریک سطرتوضیح دهید.نتیجه گیری ازاین نمودارقانون هنری نام دارد(ب

 .گازهادرآب بیشترمی شوددردمای معین باافزایش فشارانحالل پذیری 

 شیب نموداربرای کدام گازتندتراست؟ازاین واقعیت چه نتیجه ای می گیرید؟(پ

 .افزایش فشاربرانحالل پذیری گازهایی که مولکولهای قطبی دارندتاثیربیشتری دارد NOگاز 
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نموداربه پرسش های مطرح شده پاسخ باتوجه به این .انحالل پذیری سه گازرادرفشاریک اتمسفرنشان می دهدرنمودارزی-85

 .دهید

 

 .این نمودارتاثیرچه عاملی رابرانحالل پذیری گازهانشان می دهد؟توضیح دهید(آ

 .دما ، باافزایش دماانحالل پذیری هرسه گازکمترشده است

 گرم آب است؟ 155میلی گرم در 57/9درچه دمایی انحالل پذیری اکسیژن برابربا(ب

 درجه17 

oانحالل پذیری گازنیتروژن باکاهش دمااز (پ
C45  بهo

C25 چه تغییری می کند؟ 

 .افزایش می یابد

 :صفراست  NOبرخالف  CO2باتوجه به اینکه گشتاوردوقطبی -81

 پیش بینی کنیددردماوفشارمعین ، انحالل پذیری کدام گازدرآب بیشتراست؟چرا؟( آ

NOچون قطبی است. 

 چرا؟.است NOبیشتراز  CO2آزمایش هانشان می دهدکه درفشاریک اتمسفرودرهردمایی ، انحالل پذیری گاز (ب

 .است NOبیشتراز CO2وجرم مولی قطبیت زیادی ندارد NOگاز 
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 (رسانایی الکتریکی محلول ها)

 رسانای الکترونی راباذکرمثال تعریف کنید؟-82

 .فلزهاوگرافیتنایی ارسمانند.انجام می شودبه وسیله الکترون که رسانایی  نوعی

 رسانای یونی راباذکرمثال تعریف کنید؟-89

 .محلول آبی سدیم کلریدرسانایی مانند.به وسیله یونهاانجام می شودکه رسانایی  نوعی

 به چه موادی الکترولیت می گویند؟-84

 .موادی که محلول آنهارسانای یونی است

 ست؟منظورازمحلول الکترولیت چی-87

 .محلول آبی موادالکترولیت رامحلول الکترولیت می گویند

 چراهمه محلول های یونی رسانایی یکسانی ندارند؟-86

 .چون نوع ومقداریونهای محلولهای یونی متفاوت است

 (124باهم بیندیشیم ص)

 :باتوجه به شکل های زیر ، کدام محلول -85

 

 رسانای خوب جریان برق است؟چرا؟(آ

KOH المپ پرنورتراستچون. 

 HF رسانای ضعیف جریان برق است؟(ب

  رسانای جریان برق نیست؟(پ

C2H5OH 
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 .این محلول هارابه عنوان الکترولیت قوی ، ضعیف وغیرالکترولیت دسته بندی کنید(ت

KOHالکترولیت قوی- HFالکترولیت ضعیف- C2H5OHغیرالکترولیت. 

 (پیوندبازندگی)

 یک فعالیت بدنی سنگین ناشی ازچیست؟احساس خستگی پس ازانجام -88

 .ناشی ازکاهش بیش ازحدیونهادرالکترولیتهای بدن است

 (ردپای آب درزندگی)

 منظورازردپای آب چیست؟-83

ردپای آب نشان می دهدکه هرفردچه مقدارازآب قابل استفاده ودردسترس مصرف می کندودرنتیجه چه مقدارازحجم منابع 

 .آب کم می شود

 فرایندگذرندگی یااسمزراباذکریک مثال تعریف کنید؟-35

عبورمولکولهای آب ازمحیط رقیق به محیط غلیظ را گذرندگی یااسمزمی گویندمثالهنگامی که حبوبات ومیوه های خشک 

ویاهنگامی که خیاربرای مدتی درآب شورنگهداری می شودچروکیده رابرای مدتی درون آب قرارمی دهیم متورم می شوند

 .شودمی 

 (پیوندبازندگی)

 به چه غشایی نیمه تراوامی گویند؟-31

شایی که فقط اجازه عبوربه برخی ازذره هاومولکولهای کوچک مانندآب ویونهارامی دهدوازعبورمولکولهای درشت غ 

 .ترجلوگیری می کند

 (123باهم بیندیشیم ص)

 .غشای نیمه تراواازیکدیگرجداشده اندمطابق شکل زیر ، حجم های برابرازآب دریاوآب مقطربه وسیله یک -32

 اگرازاین غشایونهای سدیم وکلریدنتوانندبگذرند ، باگذشت زمان چه رخ می دهد؟(آ
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 .مولکولهای آب ازمحیط رقیق به محیط غلیظ می روندوسطح آب درشاخه سمت چپ باالترازشاخه سمت راست قرارمی گیرد

 ب شیرین تهیه کرد؟چرا؟آیاباین روش می توان آب دریارانمک زدایی وآ(ب

 .خیربااین روش فقط آب دریارقیق می شود

 براساس شکل روبه رو ، اگربرپیستون نیروواردکنیم چه رخ می دهد؟چرا؟(پ

چون بین دومحلول غشاء نیمه تراواوجودداردکه ازآن یونهانمی .مولکولهای آب ازمحیط غلیظ به محیط رقیق می روند

 .توانندعبورکنند

 می نامند؟(معکوس)نجام شده درقسمت پ رااسمزوارونهچرافرآیندا(ت

 .جهت حرکت مولکول های آب دراین فرآیند برعکس اسمزاست چون

 

 

 

 

 

 

 

 .باتوجه به شکل زیر ، چگونگی تولیدآب شیرین ازآب دریاراتوضیح دهید(ث
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کندیونهای موجوددرآب شورنمی آب شوردریابافشاری که توسط پمپ ایجادمی شودبه سمت غشاء نیمه تراواحرکت می 

توانندازغشاء عبورکنندولی مولکولهای آب عبورکرده ودرسمت مقابل غشاء آب شیرین جمع آوری شده وآب شورغلیظ ازباالی 

 .دستگاه خارج می شود

 (195ص دخودرابیازمایی)

 .شکل زیرروشی برای تهیه آب شیرین ازآب دریارانشان می دهد-39

 

 تقظیر دارد؟این روش چه نام (آ

 .روندتهیه آب شیرین رادراین روش توضیح دهید(ب

آب دریادراثرانرژی گرمایی خورشیدتبخیرشده نمک های محلول درآن برجای می ماندمولکولهای آب پس ازبرخوردباسقف 

 .ون ظرفی هدایت شده آب شیرین جمع آوری می شودپالستیکی سردشده به مایع تبدیل می شوندودر

 .روش های تصفیه یک نمونه آب رانشان می دهد ، باتوجه به شکل به پرسشهاپاسخ دهید شکل زیربرخی-34

 

 .باانجام تقطیر ، کدام موادموجوددرآب ازآن جدامی شوند؟توضیح دهید(آ

 .نافلزها ، آالینده ها ، فلزهای سمی وحشره کشهاوآفت کش هاچون نقطه جوش آنهاباالترازنقطه جوش آب است

 ی کربن ، کدام آالینده هاحذف می شوند؟باعبورآب ازصاف(ب
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 .جزمیکروبهانافلزها ، آالینده ها ، فلزهای سمی ، حشره کشها ، آفت کش هاوترکیبهای آلی فراربه 

 باروش اسمزمعکوس ، کدام موادرامی توان ازآب جداکرد؟(پ

 .جزمیکروبها نافلزها ، آالینده ها ، فلزهای سمی ، حشره کشها ، آفت کش هاوترکیبهای آلی فراربه

 آب به دست آمده ازکدام روش ها ، آالینده کمتری دارد؟(ت

 .اسمزمعکوس وصافی کربن

 چراآب تصفیه شده دراین روش هارابایدپیش ازمصرف کلرزنی کرد؟(ث

 .برای ازبین بردن میکروبهای باقی مانده درآب
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 ( فصل سوم تمرین های دوره ای)

 .مول باشد ، به پرسش های زیرپاسخ دهید52/5هرذره حل شونده هم ارزبا(6)تا(1)آبیاگردرمحلول های  -1

 

 کدام محلول غلیظ تراست؟چرا؟( آ

                              
           

      
(  :                1)غلظت محلول               

                           
            

      
( :               2)غلظت محلول                

                           
           

      
( :                  9)غلظت محلول               

                           
           

      
( :                  4)غلظت محلول               

                           
           

      
( :                   7)غلظت محلول               

                           
           

      
( :                   6)غلظت محلول                 

 .غلیظ تراست چون حل شونده بیشتری درواحدحجم دارد(2)محلول 

 غلظت مولی کدام محلول هاباهم برابراست؟(ب

 .( 6)با(1)محلول -(7)و(4)با(9)محلول

 .راحساب کنید(9)و(1)غلظت مولی محلول به دست آمده ازمخلوط کردن محلول( پ

                                  
             

      
              

 .میلی لیترآب به آن حساب کنید115راپس ازافزودن(4)غلظت مولی محلول( ت
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 (.ازتغییرحجم چشم پوشی کنید.)مول حل شونده به دست آورید52/5راپس ازانحالل(7)غلظت مولی محلول( ث

                           
                

      
             

باانجام محاسبه .باشد ppm7ادامه زندگی اغلب ماهی هاهنگامی امکان پذیراست که غلظت اکسیژن محلول درآب بیشتراز -2

 میلی گرم اکسیژن محلول برای ادامه زندگی ماهی هامناسب است؟ 57/6آب حاوی kg3مشخص کنیدکه

     
        

     
             

 .این آب برای ادامه زندگی ماهی هامناسب نیست چون غلظت اکسیژن آن ازغلظت اکسیژن موردنیازبرای ماهی هاکمتراست

اگرمقدارمجازکلرموجوددرآب .درصدجرمی استفاده می شود5/5برای ضدعفونی کردن آب یک استخرازمحلول کلر -9

mازاین محلول برای ضدعفونی کردن  باشد ، چندگرم ppm1استخر
جرم یک لیترآب استخررابرابربایک )آب نیازاست؟555 3

 (.کیلوگرم درنظربگیرید

     
     

      
                            

    

  
                      

 .بایکدیگربرابراست Cو  B,Aجرم مولی هرسه ماده آلی .مطرح شده پاسخ دهیدباتوجه به نمودارزیربه پرسشهای  -4

 

 

 جهت گیری ومنظم شدن مولکولهای کدام ترکیب درمیدان الکتریکی محسوس تراست؟چرا؟(آ

 .چون گشتاوردوقطبی بیشتری دارد Cمولکول 

 سه ترکیب داده شده رابراساس کاهش نیروهای بین مولکولی مرتب کنید؟(ب

C > B >A 
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 پیش بینی می کنیدکدام ماده درشرایط یکسان انحالل پذیری بیشتری درهگزان دارد؟چرا؟( ت

 .وقطبیت کمتری داشته بنابراین به هگزان شباهت بیشتری دارد( نزدیک به صفر)چون گشتاوردوقطبی Aماده 

 .درنمودارزیرانحالل پذیری گازاکسیژن درآب آشامیدنی وآب دریانشان داده شده است -7

 

oدردمای ( آ
C7انحالل پذیری گازاکسیژن چقدراست؟ 

 .میلی گرم4/1درآب آشامیدنی 1/1درآب دریا

 باافزایش دماچه تغییری درمقدارحل شدن گازاکسیژن مشاهده می شود؟( ب

 .باافزایش دماانحالل پذیری اکسیژن درآب آشامیدنی وآب دریاکاهش می یابد

 .درآب ، انحالل پذیری گازاکسیژن کاهش می یابد؟توضیح دهیدآیامی توان گفت باافزایش مقدارنمک ( پ

باافزودن نمک درآب گشتاوردوقطبی آب بیشترشده قطبی ترمی شودومولکولهای اکسیژن که ناقطبی هستنددرآب نمک  -بله 

 .کمترحل می شوند

oده درآب ودمای هریک ازشکل های زیرنمایی ازآغازوپایان آزمایشی برای درک مفهوم انحالل پذیری سه ما -6
C27 است. 

 .نتیجه هریک ازاین آزمایش هارابنویسید
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oدردمای ( آ
C27انحالل پذیری شکردرمقدارمعینی آب ثابت است. 

oدردمای ( ب
C27روغن درآب حل نمی شودوباافزایش مقدارروغن انحالل پذیری ان درآب تغییری نمی کند. 

oدردمای ( پ
C27 شوداتانول درآب به هرمیزانی حل می. 

 .هریک ازشکل های زیر ، کاربردی ازیک ترکیب یونی رانشان می دهد -5

 

 .کدام شکل کاربردکلسیم سولفات وکدام شکل کاربردآمونیوم نیترات رانشان می دهد؟توضیح دهید( آ

 .کلسیم سولفات به علت نامحلول بودن درآب برای تهیه گچ درشکسته بندی به کارمی رود

 .علت انحالل درآب وقابلیت جذب توسط ریشه گیاه به عنوان کودشیمیایی برای گیاهان به کارمی رودآمونیوم نیترات به 

oاگرانحالل پذیری کلسیم سولفات وآمونیوم نیترات درآب ودمای ( ب
C25گرم باشد ،  7/67و  2/5به ترتیب برابربا

 .درصدجرمی محلول سیرشده هریک را دراین دماحساب کنید

 :ولفات درصدجرمی کلسیم س
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: درصدجرمی آمونیوم نیترات   

         
    

     
             

اگریک .کوسه های شکارچی حس بویایی بسیارقوی دارندومی توانندبوی خون راازفاصله دورترحس کنند -8

لیترپخش شود ، این کوسه هابوی خون راحس می  4×1512یک شکاردرفضایی ازآب دریابه حجم  ازخون(گرم1/5)قطره

جرم یک لیترآب دریارایک کیلوگرم )خون حساس است؟ppmحساب کنیدحس بویایی این کوسه به حداقل چند.کنند

 (.درنظربگیرید

     
    

       
                   

 


