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 )1در یک کیلَگزم هحلَل سیزشدُ ی هادُ ای تا قاتلیت اًحالل  g25چٌد گن هادُ حل شًَدُ ٍ چٌد گزم حالل ٍجَد دارد؟
 )2قاتلیت اًحالل ًوکی در دهاّای  20 ٍ 60درجِ ساًتیگزاد تِ تزتیة  15 ٍ 65گزم است .اگز  g33اس هحلَل ایي ًوک را اس
دهای  60درجِ تِ  20درجِ تزساًین ،چٌد گزم رسَب حاصل هی شَد؟
 )3در  20گزم هحلَل سیز شدُ ی سدین کلزید در دهای  20درجِ سیلیسیَس 4 ،گزم سدین کلزید ٍجَد دارد .قاتلیت اًحالل
سدین کلزید در ایي هحلَل چٌد گزم است؟
 )4تزای تْیِ  g27هحلَل سیز شدُ ی هادُ ای کِ قاتلیت اًحالل آى در آب در دهای هعیي تزاتز  g35استً ،یاس تِ چٌد گزم آب
دارین؟
 )5چٌد گزم حل شًَدُ تاید در  g80آب حل شَد تا  40درصد ٍسى ایي هحلَل را آب تشکیل دّد؟
 )6اگز ٍ %50سى هحلَل سیز شدُ هادُ ای را آب تشکیل دّد ،قاتلیت اًحالل ایي هادُ در آب چٌد گزم است؟
 )7اًحالل پذیزی هادُ ای  g40است .اگز هقدار هادُ ی حل شًَدُ ی هَجَد در  g20حالل تزاتز  g6تاشد ،ایي هحلَل یک
هحلَل  .....................است.
 )8در دهای  oc30آى قدر ًوک  KNO3تِ  10گزم آب اضافِ هی کٌین تا هحلَل سیز شدُ ای اس ایي ًوک حاصل شَد .تا
افشایش دها چِ اتفاقی تزای ایي هحلَل رخ هی دّد؟
 )9اگز قاتلیت اًحالل ًوکی تزاتز  64گزم تاشد ٍ تداًین کِ جزم یک ًوًَِ اس هحلَل سیزشدُ ی آى  83گزم است ،در آى
صَرت  ............گزم ًوک در هحلَل ٍجَد دارد.
 )10اگز اًحالل پذیزی ًوکی  35گزم تاشد ،تزای تْیِ  270گزم هحلَل سیز شدُ ی آى چٌد گزم ًوک السم است؟
 )11اًحالل پذیزی یک ًوک در  oc80تزاتز تا  60گزم است .تا سزد کزدى  200گزم اس هحلَل سیزشدُ ی ایي ًوک تا دهای
 20درجِ ساًتیگزاد 50 ،گزم رسَب تِ دست هی آید .اًحالل پذیزی آى را در  oc20تدست آٍرید.
 )12در  4/1کیلَگزم اس هحلَل سیزشدُ ی ًوکی کِ اًحالل پذیزی آى  40گزم است ،چٌد کیلَگزم ًوک ٍجَد دارد؟

بایاداووبرایاو

سزی اوّل تمارین شیمی
مبحث انحالل پذیزی
سال تحصیلی 3141-49
درس :شیمی پايه :اوّل

صفحه  2از 2

نام و نامخانوادگی:
كالس:
نام دبیر:

 20 )13گزم اس یک ًَع ًوک را در آب حل هی کٌین تا هحلَل سیزشدُ تِ دست آید .اگز جزم هحلَل  g100تاشد ،قاتلیت
اًحالل هحلَل چٌد گزم است؟
 )14قاتلیت اًحالل ًوکی در آب  oc40تزاتز تا  g20است .اگز  g40آب  oc40داشتِ تاشین ،تزای تَلید هحلَل اشثاع ایي
ًوک ًیاس تِ چٌد گزم اس آى است؟
 )15قاتلیت اًحالل ًوکی در  oc50 ٍ oc10تِ تزتیة تزاتز  g60 ٍ g20است .اگز  g80هحلَل اشثاع ًوک در  oc50داشتِ
تاشین ٍ دهای آى را تِ  oc10تزساًین ،چٌد گزم رسَب تَلید خَاّد شد؟

