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  25/0  . است)دو فازي(مخلوط آب و یک قطعه یخ ،مخلوطی  29
ها در آب         پذیري آنهاي راست زنجیر افزوده شود ، انحاللهرچه بر طول زنجیر هیدروکربنی الکل)   1( ترکیب   30

آن ) هیدروکربنی ( را بخش ناقطبی زی. تر است در آب بیش)C2H5OH ( پذیري  اتانول انحالل یا .  شود ترمیکم
  .شود تر حل میکند و در حالل قطبی آب بیشاست ّبنابراین بخش قطبی بر ناقطبی غلبه میکوچکتر 

5/0  

  25/0  دو قطبی –دو قطبی القایی   31
  5/0  .شود بهتر حل می )تولوئن(هرگاه چند بلور ید به آن اضافه شود در . می سازند )دوفازي(آب و تولوئن مخلوط   32
  25/0  .در همه جاي آن یکسان است، فاز نامیده می شود شدتی .بخشی از یک سامانه که خواص   33
  5/0  .کند ایجاد می) محلول ( نفتالن در تولوئن ، مخلوطی همگن . نادرست   34
   COOHبخش   35

پس . طبی بر بخش قطبی غلبه دارد هاي بین مولکولی از سمت بخش ناقزیرا در آبتیک اسید بر هم کنش. از هگزان ) ب
  .شود در هگزان که حاللی ناقطبی است ، بهتر حل و پاك می

1  

  5/0  .کند دهد ، ماهیت فیزیکی آن تغییر میاي تغییر فاز میکه مادههنگامی –نادرست   36
  25/0  .محلول حاصل از حالل هاي آلی است ، محلول غیر آبی 37
زیرا متان و هگزان هر دو ناقطبی بوده و شبیه در شبیه حل . تر از آب است در هگزان بیش پذیري گاز متان ،انحالل 38

  .شود می
75/0  

  25/0  ».آلی هستند  هايحاللي مهم از هگزان ، اتانول و استون سه نمونه«  39
             II)مخلوط ) دو فاز          ب II)دو فاز            I)) آ  40

  . شود یرا با گذشت زمان در دماي اتاق ، یخ جامد به آّب مایع تبدیل شده و مخلوط تک فازي میز I)مخلوط )  پ
25/1  



 

  25/0  ». هستند  ناقطبی شود زیرا هر دوحل می) C7H8 (در تولوئن ) C10H8 ( نفتالن «   41
  75/0  )سه مورد ( هگزان ، تولوئن ، استون و اتانول    42
  25/0  ناهمگن  43
زیرا آب قطبی است و سدیم کلرید یونی است اما   . تر است در آب بیش)    NaCl (پذیري سدیم کلرید حاللان) آ  44

  .شوند تر حل میترکیبات یونی در حالل قطبی بیش. ناقطبی است ) C10H8 ( نفتالن 
آن کوچکتر از ) هیدروکربنی ( زیرا بخش ناقطبی . تر است در آب بیش)C2H5OH ( پذیري  اتانول انحالل)  ب

  .شود تر حل میبنابراین در حالل قطبی آب بیش. است  )C6H13OH ( هگزانول 

5/1  

  . یابدمیکاهش ها ها در آب با افزایش تعداد کربنالکل پذیريانحالل )آ 45
  .گویند می همگنبه مخلوطی که در آن فصل مشترك قابل تشخیص نباشد ، مخلوط ) ب

5/0  

  25/0  ». است   )اتانول (  ل صنعتی پس از آب ترین حالمهم«   46
 بر هم کنش ( جدیدي دروالسیي واننیروي جاذبهها دارد و بین آنهاي ناقطبی مولکولتولوئن مانند نفتالن   47

  .آید  وجود میبه )دوقطبی القایی  –دوقطبی القایی 
5/0  



 

  نمره  ی انحاللآنتالپی و آنتروپ  3شیمی   سوال

  ) 82دي :                                                             ( مراحل انحالل یک ترکیب یونی را در آب بنویسید و مشخص کنید   1
  هر مرحله گرماگیر است یا گرماده ؟) آ

  نامند ؟پوشی میکدام مرحله یا مراحل را آب) ب

75/1  

  5/0  ) 82دي .                                                                                           (  تعریف کنید را  )انحاللآنتالپی (گرماي انحالل   2

  5/0  ) 83خرداد (   ؟شودمی انجامدر آب، این فرایند به طور خود به خودي  سدیم کلریدگرماگیر بودن انحالل  وجودبا چرا   3
  5/0  ) 83خرداد (                                                                                             )آنتالپی انحالل(گرماي انحالل  :دتعریف کنی  4
در آب شامل سه مرحله است که همزمان انجام می شوند این مرحله ها را می توان  KNO3حل شدن پتاسیم نیترات   5

  هاي شیمیایی زیر نشان دادبه کمک معادله 


 +KNO (s) K (g) + NO (g)3   )aواکنش (           3

                                                                      




+ +K (g) K (aq) + q

NO (g) NO (aq) + q
2

3 3 3
  ) bواکنش هاي (   

  

  .کنیدرا در این معادله وارد  q1چه مرحله اي را نشان می دهد؟ نماد  aواکنش ) آ
  .دو مرحله را به طور همزمان نشان می دهند نام هر یک از این مراحل را بنویسید bهاي واکنش) ب
  برقرار است؟ q3و q1  ،q2چه رابطه اي بین . انحالل پتاسیم نیترات در آب گرماگیر است) پ
  ) 83دي (                                                     افزایش دما چه تأثیري بر انحالل پذیري پتاسیم نیترات در آب دارد؟) ت

5/1  

  ) 84خرداد ( با دلیل مشخص کنید هر انحالل در کدام مورد با افزایش آنتروپی و در کدام مورد با کاهش آنتروپی همراه است؟  6
  الکل در بنزین) 3    ساکاروز در آب ) 2    گاز آمونیاك در آب ) 1

5/1  

  )84شهریور (                                                                                :ها پاسخ دهیدشده به پرسش با توجه به روابط داده  7
                                                                     ؟شودچه نامیده می q3+q2) آ +)NaCl(s) + q Na (g) + Cl (g)11 

H  ¥انحالل< ٠                         .مقایسه کنید )  q3+q2(را با q1) ب 
 



+ +)Na (g) + H O(l) Na (aq) + q

)Cl (g) + H O(l) Cl (aq) + q
2 2
2 3

2
3

  

  ؟است انجامخود به خودي این نمک در آب انحالل   توضیح دهید  چرا، سدیم کلریدگرماگیر بودن انحالل  وجودبا  )پ
  

5/1  

  )  84دي (                                                                ؟         در مایع با افزایش آنتروپی همراه است جامدحل شدن چرا   8
  

75/0  

  )  85 خرداد  ( ؟                                               آنتروپی همراه است کاهشبا اکسید در آب ديگاز کربنحل شدن چرا   9
  

5/0  

  ) 85شهریور .                                                       ( ت درست را بنویسید ي نادرست ، عباردر عبارت زیر با حذف واژه  10
دیگر شونده از یکهاي حلي جدا شدن مولکولدر آب مرحله) مولکولی ( در فرآیند انحالل یک ترکیب کوواالنسی « 
  ».  است ) گرماگیر / گرماده ( هاي آب ولکولشونده بین  مهاي حلو پراکنده شدن همگن مولکول) گرماگیر/ گرماده ( 
  

5/0  

  ) 85شهریور .                      ( ي زیر را مشخص کنید و در صورت نادرستی علت را بنویسید درستی یا نادرستی جمله  11
  ».   آنتروپی همراه است  کاهش با اتانول در آب حل شدن  «

75/0  

Ramin
Typewritten text
لﻼﺤﻧا ﯽﭘوﺮﺘﻧآ و ﯽﭙﻟﺎﺘﻧآ تﻻاﻮﺳ



 

ب شامل دو مرحله است که همزمان انجام می شوند با توجه به مراحل داده شده در آ) KCl(حل شدن پتاسیم کلرید  12
  ) 87خرداد :                                                                                                                         ( به پرسش ها پاسخ دهید

   )       1مرحله  + -KCl(s) K (g) + Cl (g) H = Kj.mol-1
1 + 700 / 52  

   )    2مرحله  + - + -K (g) + Cl (g) K (aq) + Cl (aq) H = Kj.mol-1
2 -683/ 43  

  چه نام دارند؟) 2(و ) 1(هر یک از مراحل ) آ
  .را محاسبه کنید KClآنتالپی انحالل ) ب

1  

  ) 87شهریور .                     ( دهد ي انحالل یک ترکیب کوواالنسی فرضی در آب را نشان میگانهشکل زیر مراحل سه  13
چه رخ )  3( و )  1( در هر یک از مراحل ) آ

  دهد ؟می
 H 1  ،¥H 2 ،¥H 3¥چه رابطه اي بین )ب

  برقرار است؟
انحالل مقدارافزایش دما چه تأثیري بر ) پ

  در آب دارد؟ شوندهي حلماده

5/1  

   ) 87شهریور (                      .با توجه به شکل مشخص کنید  14
افزایش آنتروپی یا کاهش انتروپی این فرآیند انحالل با 

  همراه است؟ چرا؟

5/0  

  ) 88خرداد (             :در آب یک فرایند گرماده است که در سه مرحله به طور همزمان رخ می دهند KOHحل شدن   15
(a                                 چه مرحله اي را نشان می دهد؟) a(واکنش ) آ  +KOH(s) + q K (g) + OH (g) 

  (b                                   گرماده است یا گرماگیر؟ چه نوع نیرویی بین) b(مرحله ي ) ب
C

O  

  هاي آب پدید می آید؟یون ها و مولکول 
  افزایش دما چه تأثیري بر انحالل پذیري پتاسیم هیدروکسید در آب دارد؟) پ

1  

  5/0  ) 88خرداد ( ؟                                                                     مایع با افزایش آنتروپی همراه است در مایعحل شدن چرا   16
  5/0  ) 90شهریور (                               فرایند انحالل استون در آب با افزایش آنتروپی همراه است یا کاهش آنتروپی؟ چرا؟  17
کیلوژول بر مول و مجموع انرژي آزاد شده در آب پوشی  KI  ،647ي بلوري نرژي الزم براي فروپاشی شبکهاگر ا  18

  ) 89خرداد (                              .در آب را محاسبه کنید KIکیلوژول بر مول باشد، آنتالپی انحالل  627یونهاي حاصل 
75/0  

 



 

  :              با توجه به نمودار مقابل پاسخ دهید   19
  در آب انرژي شبکه بلور بیشتر است NaNO3در انحالل 

  ها؟چرا؟یا انرژي آب پوشی یون 
  

5/0  

در آب را در نظر بگیرید و KNO3(S)فرایند انحالل پذیري     20
  ) 90خرداد(                                  :ها پاسخ دهیدبه پرسش

 KNO (s) + q K (aq) + NO (aq)3 3  

KNOانحـالل پـذیري   2یا  1نمودار  کدام)آ (s)3 در آّب را
 درست نشان می دهد؟ چرا؟

ها بیشتر در این انحالل ،انرژي حاصل از آب پوشی یون)ب
  است یا انرژي الزم براي فروپاشی شبکه بلور؟

  ماد                                                                          

1  

رو تغییرات محتواي انرژي ضمن حل شدن یک شکل روبه  21
  .دهد ي جامد مولکولی در حالل مایع را نشان میماده

  گرماگیر است یا گرماده ؟ انحالل) آ
این انحالل در جهت افزایش آنتروپی است یا کاهش ) ب

  ) 88دي ( آنتروپی ؟                                                          

1  

NHانحالل آمونیوم نیترات   22 NO (s)4   )90دي   (                                                                     . در آب گرماگیر است 3
عامل مساعد هستند یا  (ΔS)ی و آنتروپ (ΔH)براي پیشرفت خود به خودي این انحالل هر یک از عوامل آنتالپی 

  . نامساعد؟ دلیل پاسخ خود را بنویسید

1  

  5/0  ) 91شهریور ( دهد؟با توجه به گرماگیر بودن فرایند انحالل شکر در آب، چرا این فرایند به طور خود به خودي روي می  23
  ) 91دي . ( رست را بنویسید ي نادرست از درون پرانتز ، عبارت دپس از حذف گزینه  24

  ». است ) گرماده  –گرماگیر ( ها ، فرآیندي پوشی یونآب« 
25/0  

°ي زیر در دمايمحلول آبی سیرشده  25 C 25        و فشار یک اتمسفر موجود است ، تغییر زیر چه اثري بر میزان
  ) 91دي (                                                                                                               پذیري آن دارد ؟                    انحالل

KNO(   نیتراتپتاسیم  (s)3 (–  ) کاهش دما                                            (  
              

5/0  



 

  ) 92خرداد :                                       ( ي زیر است در آب شامل سه مرحله)  NaOH( م هیدروکسید حل شدن سدی  26
  ي بلورفروپاشی شبکه. 1
  دیگرهاي آب از یکجدا شدن مولکول. 2
  هاي آبو مولکول ي بلوريهاي حاصل از  فروپاشی شبکهایجاد پیوند قوي بین یون.3
  .اده بودن هر یک از مراحل باال را مشخص کنید گرماگیر یا گرم) آ

  گرماگیر است یا گرماده ؟)  3و  2مجموع مراحل (  نامند ؟ این مرحله را چه می 3و  2مجموع مراحل )ب
ي انرژي با گونه مبادلههیدروکسید در آب گرماده است ، اگر هنگام انحالل آن هیچکه انحالل سدیمبا توجه به این)پ

  کند ؟ چرا ؟ون صورت نگیرد ، دماي محلول چه تغییري میمحیط پیرام

75/1  

شود ؟    پوشی نامیده میها آبهاي یونی در آب نام مراحلی را بنویسید که مجموع آندر هنگام حل شدن ترکیب  27
  ) 92دي (                                        پوشی یک فرآیند گرماگیر است یا گرماده ؟                                                     آب

75/0  

  ) 93خرداد :                                                                                                     ( براي مورد زیر دلیل مناسب بنویسید   28
ي انرژي با محیط پیرامون وجود نداشته باشد ، دماي مبادلهگونه اگر هنگام حل کردن پتاسیم نیترات در آب هیچ«  

  ».یابد محلول کاهش می

5/0  

  ) 93خرداد (       .عبارت را انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسیدهري مناسب براي داخل کادر ، واژه هاي  واژه از بین   29
  گرماگیر -مقدار زیادي  –یونیده  –ی یگانه جایجابه –گرماده  –یک لیتر  –تفکیک  –جایی دوگانه جابه

  .  است.........  هاي حل شونده از یکدیگر فرآینديجدا شدن مولکول )آ
  .گویند حالل را آنتالپی انحالل می............... به گرماي مبادله شده به هنگام انحالل یک مول حل شونده در ) ب

5/0  



 

  نمره  لآنتالپی و آنتروپی انحال 3شیمی   سوال

  دیگر      هاي آب از یکجدا کردن مولکول -2ي بلور                             فروپاشی شبکه -1  1
  هاي آبها و مولکولي قوي بین یونبرقراري جاذبه -3
  ي سه گرمادهي دو گرماگیر ، مرحلهي یک گرماگیر ،  مرحلهمرحله) آ

  .نامند وشی میپي آبمجموع مراحل دو و سه را مرحله) ب

75/1  

  5/0  .نامند میگرماي انحالل یا آنتالپی انحالل تغییر آنتالپی مربوط به حل شدن یک مول حل شونده در مقدار زیادي حالل را   2

در انحالل سدیم . نظمی همراه است ي جامد در مایع اغلب با افزایش بیسدیم کلرید جامد است و انحالل یک ماده  3
  .کند نظمی برعامل نامساعد یعنی گرماگیر بودن غلبه میاعد یعنی   افزایش بیکلرید عامل مس

5/0  

  5/0  .نامند میگرماي انحالل یا آنتالپی انحالل تغییر آنتالپی مربوط به حل شدن یک مول حل شونده در مقدار زیادي حالل را   4
KNO3 (g) KNO3(s) → K+(g) + NO3                   ي بلوري فروپاشی شبکه) آ  5

−         
  .هاي آب ي قوي بین یون و  مولکولي برقراري جاذبهدیگر و مرحلههاي آب از یکي جدا کردن مولکولمرحله)ب
  .تر است بیشq3 وq2 از مجموع  q1 > q2 + q3)پ
  . شود پذیري پتاسیم نیترات در آب زیاد میبا افزایش دما انحالل) ت

5/1  

که گاز آمونیاك در آب حل   زیرا هنگامی .انحالل گاز در مایع با کاهش آنتروپی همراه است :  کاهش آنتروپی) آ  6
  .شود تر میها کمها افزایش یافته ،  آزادي عمل آني بین ذرهشود ، نیروي جاذبهمی
م جدا شده ، آزادي ها از هزیرا ذره .انحالل جامد در مایع با افزایش آنتروپی همراه است :  افزایش آنتروپی ) ب

  .شود تر میها بیشعمل آن
دیگر حل      زیرا دو مایع که در یک .انحالل مایع در مایع با افزایش آنتروپی همراه است :  افزایش آنتروپی ) پ

  .تري دارند نظمی بیشتر و در نتیجه بیدیگر  ، حجم بیششوند ، نسبت به دو مایع جدا از یکمی

5/1  

                    q1 > q2 + q3 )  ب             −Clو +Na هاي پوشی یونآبمجموع ) آ  7
  .زیرا حل شدن جامد در مایع با افزایش آنتروپی همراه است ) پ

5/1  

ها از حالت منظم خارج شده ، ي جامد بلوري آرایش منظمی دارند ، در اثر حل شدن ذرههاي تشکیل دهندهذره  8
  .کنند ي پیدا میترتحرك و آزادي بیش

75/0  

با حل شدن گاز در آب نیروهاي . ي ناچیزي وجود دارد اکسید در حالت گاز نیروي جاذبهديهاي کربنچون بین ذره  9
  .شود تر میها کمجاذبه افزایش یافته و آزادي عمل آن

5/0  

  5/0  گرماده -گرماگیر   10
شوند ، حجم  دیگر حل مینتروپی همراه است  زیرا دو مایع که در یکحل شدن  مایع  در مایع با افزایش آ  -نادرست   11

  .کنند دیگر پیدا میتري نسبت به دو مایع جدا از یکبیش
75/0  

      −Clو +K هاي پوشی یونآب)  2(يودر مرحله  KClي بلورفروپاشی شبکه) 1(يمرحله) آ  12
                            H∆انحالل      =  H∆شبکه بلور      + H∆پوشیآب  Kj.mol-1   =  ( +700/52 ) + ( -683/43 ) 17/09 + =)    ب

1  

  دیگر    و شونده از یکهاي حلجدا شدن ذره) 1) (آ  13
  .آب  هايمولکول  بینحل شونده  هايمولکول) همگن ( پراکنده شدن یکنواخت  ) 3(

  H∆لانحال      =  H +      2∆H +      1∆H∆3 )ب
  .یابد زیرا واکنش گرماگیر است افزایش می)پ

5/1  



 

با حل . تراست ي ناچیزي وجود دارد و آزادي عمل بیشها در حالت گاز نیروي جاذبهزیرا بین ذره: کاهش آنتروپی   14
  .شود تر میها کمشدن گاز در حالل نیروهاي جاذبه افزایش یافته و آزادي عمل آن

5/0  

  دوقطبی  –ي یونی نیروي جاذبه ،گرماده ) ب KNO3                   ي بلوري هفروپاشی شبک) آ  15
  .شود پذیري میسبب کاهش انحالل) پ

1  

کنند بنابراین دیگر پیدا میتري نسبت به دو مایع جدا از یکشوند ، حجم  بیشدیگر حل میزیرا دو مایع که در یک  16
  .شود تر میهاي دو مایع در حالت محلول بیشك ذرهتر آزادي عمل و تحردر این فضاي بزرگ

5/0  

دیگر پیدا تري نسبت به دو مایع جدا از یکشوند ، حجم  بیشدیگر حل میزیرا دو مایع که در یک: افزایش آنتروپی   17
  .شود تر میهاي دو مایع در حالت محلول بیشتر آزادي عمل و تحرك ذرهکنند بنابراین در این فضاي بزرگمی

5/0  

18  = + 20 Kj.mol-1   =  ( +647 ) + ( -627 )  پوشیآب∆H +      شبکه بلور∆H  =      انحالل∆H  75/0  
  5/0  .یابد در آب گرماگیر بوده و انحالل آن در آب با افزایش دما ، افزایش می NaNO3ي بلور ، زیرا انحالل انرژي شبکه  19
  .یابد در آب گرماگیر بوده و انحالل آن در آب با افزایش دما ، افزایش می KNO3، زیرا انحالل ) 1(نمودار ) آ  20

  ي بلورانرژي الزم براي فروپاشی  شبکه) ب
1  

  .شونده است تر از حالل و حلگرماده ، زیرا سطح انرژي محلول پایین) آ  21
  .است نظمی همراه افزایش آنتروپی ، زیرا حل شدن جامد در مایع با افزایش بی) ب

1  

22  ∆H یابد ها افزایش میهاي گرماگیر سطح انرژي فراوردهعامل نامساعد ، زیرا در انحالل.  
∆S  عامل نامساعد ،  زیرا حل شدن جامد در مایع با افزایش آنتروپی همراه است.  

1  

  5/0  .باشد زیرا انحالل جامد در مایع بوده و با افزایش آنتروپی همراه می  23
  25/0  گرماده  24
پذیري یابد ، زیرا انحالل آن گرماگیر است  ودر انحالل گرماگیر دما با انحاللنیترات کاهش میپذیري پتاسیمانحالل  25

  .ي مستقیم دارد رابطه
5/0  

  گرماده 3ي گرماگیر ، مرحله 2ي گرماگیر ،  مرحله 1ي يمرحله) آ  26
  گرماده  -پوشی آب) ب
  .شود ابد زیرا گرماي آزاد شده به محلول منتقل شده و باعث باال رفتن دماي آن مییدماي محلول افزایش می) پ

75/1  

  .مثبت است آن  H∆و گرماگیر این مرحله  . دیگرهاي آب از یکجدا شدن مولکول  27
،  به مجموع این مراحل   -. این مرحله به شدت گرماده است  . هاي آبها با مولکولایجاد پیوند قوي بین یون

  H∆پوشیآب > 0:  است یعنی  گرمادهگویند که این مرحله در کل پوشی میي آبمرحله

75/0  

  5/0  . باشدمیانحالل گرماگیر گیرد پسگرما از محلول میاي در آب ، دماي محلول کاهش یابد ،اگر ضمن حل شدن ماده  28
  .  است گرماگیر  هاي حل شونده از یکدیگر فرآینديجدا شدن مولکول )آ  29

  .گویند حالل را آنتالپی انحالل میمقدار زیادي  به گرماي مبادله شده به هنگام انحالل یک مول حل شونده در) ب
5/0  



 

  نمره  پذیري گازهاانحالل  -پذیري بینی انحاللپیشسواالت : فصل سوم   سوال

  5/0  ) 84خرداد ( کند ؟                                                                                    ها در آب چگونه تغییر میانحالل پذیري گاز  1

این نمودار بیانگر کدام قانون . درجه نشان می دهد C20نمودار زیر تأثیر فشار گاز بر انحالل پذیري چند گاز را در آب   2
                .است؟ آن را در یک سطر بنویسید

  )85خرداد  ( 

75/0  

رونـد  . مختلف نشان می دهد در دماهاي atm1در فشار  g/100gH2Oرا بر حسب  CO2جدول زیر انحالل پذیري گاز   3
  ) 85دي (                                                                                                              جدول چه نظامی را نشان می دهد؟ 

  
 )0C(دما 60 50 40 30 20

 )CO2 )g/100g H2Oانحالل پذیري گاز  058/0 076/0 097/0 126/0 169/0

  

5/0  

                                                                                          ) 86دي (                                                                                     .با توجه به شکل روبرو به پرسش ها پاسخ دهید  4
چـه قـدر    C50در دمـاي   Cl2ي گاز انحالل پذیر) آ

  است؟
در آب حـل   H2Sاز  C40  ،g 18/0اگر در دماي ) ب

شده باشد، محلول حاصل سیر نشده، سیر شده یـا  
  فراسیر شده است؟

  می گیرید؟) هایی(از این نمودارها چه نتیجه ) پ

1  

Ramin
Typewritten text
ﺎﻫزﺎﮔ يﺮﯾﺬﭘلﻼﺤﻧا  - يﺮﯾﺬﭘلﻼﺤﻧا تﻻاﻮﺳ



با استفاده از نمودار زیر به پرسشهاي داده شده پاسخ  5
   :دهید

ـ ) آ درجـه   C40را در دمـاي   CO2ذیري گـاز  انحالل پ
  .بنویسید

آب باشـد در   g100در  g3/0 Cl2محلولی که شامل ) ب
   C25دماي 

درجه چه حالتی سیر شده، سیرنشده یا نراسیر شـده  
  دارد؟

   از این نمودارها چه نتیجه اي می گیرید؟) پ
  ) 87داد خر(                                                              

1  

  ) 87شهریور (                                انحالل پذیري آن چگونه تغییر می کند؟ O2با توجه به شکل ، با افزایش فشار گاز  6

  

5/0  

  5/0  ) 88خرداد (                                               ؟پس از باز کردن درب نوشابه هاي گازدار، مقداري گاز خارج می شود چرا  7
نمودار زیر انحالل پذیري سه گاز در دماهاي مختلف را بر حسب  8

گرم آب را در فشار یک اتمسفر نشان  100شوند ه در  گرم حل
  .                                                                                                 می دهد

گرم آب  100گرم در  65/0پذیري گاز کلر  در چه دمایی انحالل) آ
  است؟

 C30گرم آب در دماي  100در  H2Sگرم  20/0محلول شامل ) ب
  ) سیرشده، سیر نشده یا فراسیرشده(درجه چه حالتی دارد؟

انحالل پذیري کدام گاز در آب به تغییر دما، وابستگی ) پ
  ) 88شهریور (                                                                                                             بیشتري دارد؟ چرا؟                   

  

1  



 

  ) 89شهریور ( :              با توجه به نمودار مقابل پاسخ دهید  9
گرم پتاسیم دي کرومات  20 K Cr O s2 2   در  7

  شده است محلول، حل  C40گرم آب در دماي  100
  حاصل سیرشده، سیر نشده یا فراسیرشده خواهد بود؟ چرا؟ 

  
  

5/0  

  .با توجه به نمودار روبه رو،عبارت هاي زیر را کامل کنید 10

گرم  100در 2COگرم از گاز/. 0C  ....…  1اگر در دماي)آ
  . آب حل شود محلول سیر شده خواهد بود

SHگازانحالل پذیري )ب در دماي  2
O

O

OH

OH برابر،
بر انحالل  …نمودار ،اثر . گرم آب 100گرم در  …است با 

  .پذیري گاز ها در آب را نشان می دهد
نیز بر انحالل پذیري   …و  …عوامل دیگري هم مانند 

  ) 89دي (                                       .  گاز ها در آب موثرند

25/1  

با توجه به نمودار انحالل پذیري ترکیبات داده شده بـه پرسـش هـا     11
  ) 90شهریور (                                        .پاسخ دهید

  انحالل پذیري کدام ترکیب وابستگی کمتري به دما دارد؟ چرا؟) الف
  داراي C75 اي از پتاسیم کلرید در دمايمحلول سیر شده) ب

                                                                                                                                
  گرم آب است؟                                        100چند گرم از این ترکیب در 

گـرم از ایـن    70داراي  C30که در دمـاي   Pb(NO3)2محلول ) پ
  گرم آب باشد چه نامیده می شود؟ 100نمک در 

  )                                                                                                  سیر شده ـ سیر نشده ـ فراسیر شده(
  )سیر شده ـ سیر نشده ـ فراسیر شده( گرم آب باشد چه نامیده می شود؟ 100از این نمک در 

1  

  ) 90شهریور .                                            ( ي کدام قانون است ؟ آن را در یک سطر بنویسید ها بیان کنندهاین شکل 12

  

75/0  



 

  5/0  ) 90دي (                                           است؟ N2(g)از در آب بیشتر  NO(g)چرا در شرایط یکسان، انحالل پذیري  13
  5/0  ) 91خرداد (                                         است؟ HCl(g)در آب، بسیار کمتر از انحالل گاز  N2(g)چرا انحالل پذیري گاز  14
ا شکل زیر نمودار تقریبی انحالل پذیري چند ترکیـب یـونی ر   15

با دقت به این نمودار نگاه کنیـد و بـه پرسـش    . نشان می دهد
   .هاي مطرح شده پاسخ دهید

؟ NaClبیشتر است یا  KNO3تأثیر دما بر انحالل پذیري ) الف
  چرا؟

CHاگر در دماي ) ب گرم آب  100به  KClO3گرم  20مقدار  380
  نشده است؟ چرا؟ افزوده شود، محلول حاصل سیر شده یا سیر

گرم در  70، حدود K2Cr2O7در چه دمایی انحالل پذیري ) پ
  ) 91شهریور (                                             گرم آب است؟ 100

25/1  

°ي زیر در دمايمحلول آبی سیرشده 16 C 25 بر میزان        و فشار یک اتمسفر موجود است ، تغییر زیر چه اثري
  ) 91دي )                                                                              ( افزایش فشار (  –)  Ar( پذیري آن دارد ؟ آرگون انحالل

5/0  

  75/0  ) 92خرداد (                                  .                                      گازها در آب را بنویسید  انحالل پذیري سه عامل مهم در  17
  ) 92شهریور .                      ( ي زیر انتخاب کنید ي مناسب را براي کامل کردن جملهي داده شده ،  واژهاز بین دو واژه  18

       ». یابد ازها در آب افزایش میپذیري گبا افزایش فشار  انحالل در دماي ثابت ، )هنري / آووگادرو (   ……طبق قانون « 
25/0  



 

  نمره  پذیري گازهاانحالل  - پذیري بینی انحاللپیش 3شیمی   سوال

  5/0  .        یابد پذیري گازها در آب افزایش می، انحالل افزایش فشارو  کاهش دمابا   1

  75/0  .        یابد ها در آب افزایش میپذیري گازطبق قانون هنري ، در دماي ثابت با افزایش فشار ، انحالل  2
  5/0  .        یابد می کاهش در آب CO2پذیري گاز، انحاللدما افزایش با   3
  سیرنشده) گرم آب                ب 100گرم در  40/0) آ  4

نوع  به هاپذیري گازانحالل همچنین . یابد می کاهش در آب هاپذیري گاز، انحاللدما افزایش با   در  فشار ثابت ) پ
       .هم بستگی دارد گاز 

1  

  سیرنشده) گرم آب                ب 100گرم در  1/0) آ 5
  .یابد می کاهش در آب هاپذیري گاز، انحاللدما افزایش با   در  فشار ثابت ) پ

1  

  25/0  .        یابد افزایش می 6
  5/0  .        یابد می کاهش بپذیري گازها در آ، انحالل کاهش فشاربا زیرا  7
  سیرنشده      ) ب           25℃) آ 8

) .         یابدمی  کاهش تربیش گازدر آباین پذیري ، انحاللدما افزایش با  (، زیرا شیب نمودار آن تندتر است   Cl2(g) )پ
1  

  5/0  .گرم آب است  100گرم در  20بیش از K2Cr2O7  پذیريانحالل سیرنشده ، زیرا در این دما  9
  25/1  نوع گاز –فشار  –دما ) پ         3/0) ب      40) آ 10
  .آن تغییر چندانی نکرده است  پذیريانحالل ، زیرا با تغییر دما منحنی ) آ 11

  فراسیرشده) گرم                پ 50حدود )  ب
1  

  75/0  .        یابد پذیري گازها در آب افزایش میلطبق قانون هنري ، در دماي ثابت با افزایش فشار ، انحال 12
13 NO(g) تراز قطبی است ، در حالل قطبی آب بیش N2(g) 5/0  . شود ناقطبی حل می  
  5/0  . کندو شبیه ، شبیه را در خود حل میقطبی است  HCl(g)  گازو ناقطبی  N2(g) گاز زیرا 14
  .ست تر ا، زیرا شیب نمودار آن بیشKNO3 )آ 15

  .قرار دارد KClO3 پذیري محلول سیرنشده است زیرا جایگاه این نقطه زیر نمودار انحالل) ب
  90℃دما حدود ) پ

25/1  

  5/0  .        یابد پذیري گازها در آب افزایش میطبق قانون هنري ، در دماي ثابت با افزایش فشار ، انحالل 16
  75/0  فشار گاز -3دماي گاز     -2  )اقطبی بودن گاز جنس یا ماهیت یا قطبی و ن( نوع گاز  -1 17
  25/0  هنري  18



 

  نمره  هامبحث غلظت:  3قسمت سوم شیمی   سوال

براي واکنش کامل با مقدار کافی از فلز  mol.L-1 CuSO4(aq) 0/50لیتر محلول مس به چند میلی 11/0gتولید براي  1
CuSOآلومینیوم نیاز داریم ؟ (aq) + Al(s) Al (SO ) (aq) + Cu(s)4 42 33 2   ) 82دي (                                    3

5/1  

  5/0  ) 82دي (                                                                                             .                                غلظت موالل را تعریف کنید   2
  75/0  ) 83خرداد (                                                     وجود دارد؟ KClجرمی، چند گرم  ٪10گرم محلول پتاسیم کلرید  400در   3
 mol.L-100/2، به چند میلی لیتر از محلول HCl(aq)هیدروکلریک اسید،  mol.L-1 250/0محلول  mL500براي تهیه   4

  ) 83خرداد (                                                                                                                                                  آن نیاز است؟
5/0  

شست و شوي دهان بر روي برچسب ظرف محتوي محلول استریل » درصد 9/0محلول سدیم کلرید «منظور از عبارت   5
  ) 83شهریور (                                                                                                                                                      چیست؟

5/0  

  ) 83شهریور ( خالص نیاز است ؟  Fe2(SO4)3سولفات به چند گرم )III(آهن 0/12mol.L-1محلول  0/50Lي براي تهیه)آ  6
  وجود دارد ؟+Fe3 سولفات چند مول یون)III(آهن 0/20mol.L-1محلول  0/25Lدر  ) ب

75/1  

گرم از این محلول چند گرم  60است حساب کنید در  تهیه شده) Na2SO4( درصد جرمی سدیم سولفات 20محلول   7
  ) 83دي (                                                                                                                                  سدیم سولفات وجود دارد؟

75/0  

8 mL300  محلولmol.L-1 025/0 Ca(OH)2  با mL25 ي زیر به طور کامل محلول فسفریک اسید مطابق معادله
  ) 83دي .                                                                                    ( غلظت موالر محلول را حساب کنید . واکنش داده است 

4 42 3 3 2 23 2 6Ca(OH) (aq) + H PO (aq) Ca (PO ) (s) + H O(l)  

1  

  5/0  ) 83دي (                                                                                                                          غلظت موالل    :     تعریف کنید  9
  75/0   )84خرداد  (.       غلظت موالر محلول را حساب کنید حل شده است ،)NaOH(گرم  0/6،  هیدروکسیدمحلول سدیم  L5/1در  10
  75/0  )84خرداد  (؟مول در لیتر آن نیاز داریم 1به چند میلی لیتر محلول  ، H2SO4مول در لیتر  05/0میلی لیتر محلول  250براي تهیه ي  11
NaNO ، چند گرم سدیم نیترات جرمی ٪5محلول از  40/0gدر  12 (s)375/0  ) 84ور شهری(                                      وجود دارد؟  
13 1/5g  73/5سدیم کلرید درg  آب حل شده ، درصد جرمی NaCl   75/0 ) 84دي (                   . حساب کنیددر این محلول را  
  75/0  ) 85خرداد .                    ( را محاسبه کنید  اتانول mL0/80و   استون  mL 0/20در محلولی شامل  استوندرصد حجمی  14
  . از این ماده وجود دارد ، غلظت معمولی این محلول را محاسبه کنید  KCl  ( ،0/4g( پتاسیم کلرید  محلول mL100در  15

  ) 85شهریور ( 
1  

  75/0  ) 85دي .                                  ( را محاسبه کنید  آب mL35اتانول و  mL 125درصد حجمی اتانول در محلولی شامل  16
/از محلول  mL16براي واکنش کامل با  mol.L-1 HCl 24/0میلی لیتر محلول چند  17 mol.L Na CO-10 2 2 طبق  3

HCl(aq)واکنش زیر الزم است؟  + Na CO (aq) NaCl(aq) + H O(l) + CO (g)2 22 3 2   ) 85دي (                 2
1  

  .  حلول را حساب کنیدغلظت موالر م ، وجود داردگرم از این ماده  CuSO4(  ،16 (سولفات)II(مس محلول  L4/2در  18
                               1mol CuSO4=159/96 g                                                                                           ) 86خرداد(  

25/1  

)  II( گرم در لیتر مس  20محتوي )  2( و )  1( هاي رو ظرفدر شکل روبه 19
  سولفات موجود در  ظرف)  II(  مس هايتعداد مول. اند )CuSO4 (ت سولفا

                                                                                  ) 86شهریور (                1mol CuSO4=159/96 g. را محاسبه کنید )  1( 

1  

Ramin
Typewritten text
ﺖﻈﻠﻏ تﻻاﻮﺳ



 

  مول در لیتر به چند گرم سدیم سولفات نیاز است؟ Na2SO4 (2/0(فات محلول سدیم سول L 20/1براي تهیه ي  20
                                                                                                         molNa SO g1 141/   ) 86دي ( 42 98

75/0  

گرم از این محلول چند گرم استیک اسید حل  25در . استموجود )   CH3COOH(جرمی استیک اسید  ٪80محلول  21
  ) 86دي (                                                                                                                                                         شده است؟

75/0  

  75/0  ) 87خرداد (                                        آب به چند لیتر استون نیاز است؟ -حجمی استوندرصد 30محلول  L10براي تهیه  22
  ) 87خرداد (        .از این ماده وجود دارد ، غلظت موالر این محلول را محاسبه کنید  3gسدیم نیترات  محلول mL100در  23

1mol NaNO3 =84/95 g  
25/1  

طبق واکنش  mol.L-1 CaCl2025/0از محلول  L4/0براي واکنش کامل با  mol.L-1 AgNO3 1/0ل چند لیتر محلو 24
AgNO                      زیر الزم است؟ (aq) + CaCl (aq) AgCl(s) + Ca(NO ) (aq)3 2 3 22   ) 87دي ( 2

1  

چند گرم گرم از این محلول چند گرم باریم نیترات و  40در . درصد جرمی باریم نیترات در اب تهیه شده است 8محلول  25
  ) 88خرداد (                                                                                                                                               آب وجود دارد؟

75/0  

  ) 88خرداد ( ت ؟                      حل شده اس NaFسدیم فلوئورید در آب ، چند گرم  mol.L-1 0/25 محلول mL100در  26
1mol  NaF =41/96 g  

1  

از این ماده وجود دارد غلظت معمولی و غلظت موالر این محلول را  Na2SO4( ،g6/4(محلول سدیم سولفات  mL200در  27
  )88شهریور (      1mol Na2SO4=141/98g                                                                         .حساب کنید 

5/1  

  75/0  ) 88دي (                                .اتانول را محاسبه کنید mL 120استون و  mL 30درصد حجمی استون در محلولی شامل  28
  .حل شده است غلظت مولی محلول را محاسبه کنید NaOHگرم  2/1میلی لیتر محلول سدیم هیدروکسید،  750در  29

molNaOH = g 39 /   ) 88دي (                                                                                                                              971
25/1  

30 g82/1  پتاسیم کلرات درg68/40  آب حل شده است درصد جرمیKClO3 75/0  ) 89خرداد ( .درا در این محلول محاسبه کنی  
مول بر لیتر بر اساس  2/0هیدروکسید، با چند میلی لیتر محلول سولفوریک اسید ) III(مول آهن 04/0محاسبه کنید   31

  ) 89خرداد (                                                                                                    معادله ي زیر به طور کامل واکنش می دهد؟
 Fe(OH) (s)+ H SO (aq) Fe (SO ) (aq) + H O(l)4 43 2 2 3 22 3 6  

1  

  75/0  )89شهریور (                         .میلی لیتر آب را به دست آورید 5/16میلی لیتر آب اکسیژنه در  5/7درصد حجمی مخلوط  32
  به طور کامل واکنش Mg(s)موالر با چند گرم منیزیم HCl(aq)  ،2/0میلی لیتر محلول هیدروکلریک اسید  100  33

  )89شهریور (                                                                                                                                                        می دهد؟ 


molMg = g

Mg(s) + HCl(aq) MgCl (aq) + H (g)2 2
1 24 / 30

2  

  

25/1  

پتاسیم نیترات چند گرم جرمی % 15گرم از محلول  80در  34 sKNO375/0  ) 89دي (                      و چند گرم آب وجود دارد؟  
  ) 89دي :                                  ( مخلوط کردیم  HCl(aq) مول 09/0را با Al(s)مول آلومینیوم  05/0مطابق واکنش زیر  35

 3 22 6 2 3Al(s) + HCl(aq) AlCl (aq) + H (g)  
  .دست آورید لیتر باشد ، غلظت موالر آن را بهمیلی 450اولیه  HCl(aq)اگر حجم محلول 

75/0  

گرم ید حل شده و محلول ضد عفونی کننده ي تنتورید ایجاد  12گرم بر میلی لیتر،/. 85میلی لیتر اتانول با چگالی  100در  36
  ) 90خرداد (                                                                            .محلول محاسبه کنید در صد جرمی ید را در این .شده است

25/1  



 

  5/0  )90شهریور (              چند میلی لیتر از این ماده الزم است؟ درصدحجمی استون 40میلی لیتر محلول آبی  200براي تهیه   37
گرم از این محلول، چند گرم پتاسیم نیترات و چند  320در . یم نیترات در آب تهیه شده استجرمی پتاس% 25محلول   38

  ) 90دي (                                                                                                                                              گرم آب وجود دارد؟
75/0  

حل شده در این محلول را  NaOHجرم . موجود است  (NaOH)هیدروکسید سدیمmol.L-1 18/0محلول   39
39 . محاسبه کنید  / 991molNaOH = g                                                                                     ) 90دي (  

1  

گرم بر میلی لیتر، چه مقدار  25/1با چگالی  (H2SO4(aq))صد جرمی سولفوریک اسید در 40میلی لیتر محلول  60در   40
  ) 91خرداد (                                                                                                                                    ازاین اسید وجود دارد؟

1  

درصد جرمی محلول را با محاسبه به . حل کردیم (NaOH)گرم سدیم هیدروکسید  4آب خالص، مقدار گرم  46در   41
  )91شهریور (                                                                                                                                                   .دست آورید

75/0  

  75/0  ) 91دي (      .را محاسبه کنید  یک اسیداست  mL 18/00و  آب mL 62/00در محلولی شامل  یک اسیددرصد حجمی است  42
  ) 92خرداد (             .                                                                                                                هاي زیر را حل کنید مساله  43

  وجود دارد ؟ NaCl از این محلول چند گرم  g500درصد جرمی سدیم کلرید تهیه شده است ، در  9/0محلول ) آ
42Na (سدیم سولفات  g2/14 از آن ،  L2که در محلولی را حساب کنید ) مولی ( غلظت موالر ) ب SO  (حل شده است ؟  

 142 / 0421molNa SO = g  

25/1  

  ) 92شهریور ( ، چند گرم نقره نیترات حل شده است ؟           )  AgNO3(نقره نیترات  mol.L-1 0/6 محلول mL50در   44
1mol  AgNO3 =169/87 g  

1  

  ) 92شهریور (                     .                      ي مناسب را براي هر عبارت انتخاب کنید هاي داخل کادر ،  واژهبا توجه به واژه  45
  غلظت موالل – ppm –غلظت موالر  –درصد جرمی 

  .رود کار میهاي بسیار رقیق بهبیان غلظت محلولمعموال براي  )آ
  .دهد ي حل شده در یک کیلوگرم حالل نشان میهاي مادهتعداد مول)ب
        .دهد شونده را در جرم محلول نشان میدرصد جرم حل )پ

75/0  

 7/3براي واکنش کامل با  AgNO3 mol.L-1 20/0لیتر محلول ي شیمیایی داده شده حساب کنید چند میلیطبق معادله  46
  ) 92دي (                               1mol  Ca(OH)2 =74/09 gالزم است ؟         »  Ca(OH)2« گرم کلسیم هیدروکسید 

3 2 3 22 2AgNO (aq) + Ca(OH) (aq) Ca(NO ) (aq) + AgOH(s)  

25/1  

محلول سدیم هیپوکلریت یا( با محلول سفید کننده )  HCl(aq)محلول هیدروکلریک اسید یا( از واکنش جوهر نمک   47
NaClO(aq)  ( طبق واکنش زیر گاز سمی کلر)Cl2 (شود آزاد می:                                                                  ) 92خرداد (  

HCl(aq) + NaClO(aq) NaCl(aq) + Cl (g) + H O(l)2 2 2  
/از محلول  mL20با توجه به واکنش باال براي واکنش کامل  mol.L  NaClO-10 لیتر محلول به چند میلی 3

/ mol.L HCl-10   نیاز است ؟2

25/1  



 

  نمره  هامبحث غلظت 3قسمت سوم شیمی   سوال

  .مربوطه را بنویسید  فرمولدر سواالت مربوط به غلظت ، حتما  :نکته 

1  mol.L CuSO (aq) molCuSO (s) = LCuSO (aq)

molCuSO LCuSO mLCuSOmolCu?mLCuSO (aq) = gCu× × × ×
gCu molCu molCuSO LCuSO

= mLCuSO

-1
4 4 4

4 4 44
4 4

4

0/5 0/5 1 
3 1 1000111 63/54 3 0/5 1

346/ 23

  

5/1  

  5/0  ) .یا فرمول ( کندحالل را بیان می) گرم  1000( ي حل شده در یک کیلوگرم غلظت موالل ، مول ماده  2
3  gKCl(s)?gKCl(s) = gKCl(aq)× = gKCl(s)

gKCl(aq)
10400 40100                         =   75/0  100 جرم محلول   درصد جرمی   جرم حل شونده  

 اضافه کنیم ، تا غلظت و حجم این محلول به ترتیب بهآبV ، مقداري آب V1 و حجم M1 اگر به محلول غلیظی به غلظت   4

M2 و V2 شود ي زیر برقرار میبرسد ، بین غلظت موالر و حجم این دو محلول غلیظ و رقیق رابطه:  
,    

  

M V = M V V = V V

V = V = mLHCl ظ  غلی
ــدهآب 1 حجم محلول رقیق ش 1 12 2 2

2 0/25 500 62/51 1
  

5/0  

  5/0  .سدیم کلرید وجود دارد 0/9gمحلول سدیم کلرید ، 100gدر   5
6  mol.L Fe (SO ) (aq) molFe (SO ) (s) = LFe (SO ) (aq)

molFe (SO ) (s) gFe (SO ) (s)
?gFe (SO ) (s) = LFe (SO ) (aq)× ×

LFe (SO ) (aq) molFe (SO ) (s)

= gFe (SO ) (s)

mol.L Fe (SO

-1

-1

4 4 42 3 2 3 2 3
4 42 3 2 34 42 3 2 3 4 42 3 2 3

42 3
42

0 /12 0/12 1
0/12 399/ 740/5 1 1

23/ 98
0/ 20 ) (aq) molFe (SO ) (s) = LFe (SO ) (aq)

molFe (SO ) (s) molFe?molFe = LFe (SO ) (aq)× × = molFe
LFe (SO ) (aq) molFe (SO ) (s)

3+3+ 3+

4 43 2 3 2 3
42 342 3 4 42 3 2 3

0 / 20 1
0/ 20 20/ 25 0/ 1 1 1

  

75/1  

7  gNa SO (s)
?gNa SO (s) = gNa SO (aq)× = gNa SO (s)

gNa SO (aq)
424 4 42 2 242

2060 12100  75/0  

8 mol.L Ca(OH) molCa(OH) = LCa(OH)

LCa(OH) molCa(OH) molH PO
?molH PO = mLCa(OH) × × ×

mLCa(OH) LCa(OH) molCa(OH)

= mol H PO

LH PO
?LH PO = mLH PO × = LH P

mLH PO

-1
2 2 2

42 2 343 2 2 2 2
43

434 43 3 343

0 /025 0/025 1
1 0/025 2300 1000 1 3

0/005 
1 25 0/0251000 O

mol H POn(mol)M = = = mol.L H PO
V(L) H PO

-1

4

43 4343
0/005 0/20 /025

  

1  

  5/0  ) .یا فرمول ( کندحالل را بیان می) گرم  1000( ي حل شده در یک کیلوگرم غلظت موالل ، مول ماده 9



 

10 molNaOH?molNaOH = gNaOH× = molNaOH
gNaOH

n(mol) molNaOHM = = = mol.L NaOH
V(L) LNaOH

-1

16 0/1540
0/15 0/11/5

  
75/0  

11    M V = M V V = V = mLH SO ظ  1 غلی 0/05 250 12/51 1 1 1 42 2 2   
12 =   75/0  100 جرم محلول   درصد جرمی   جرم حل شونده  

13 

  جرمی
 محلول     

O   

=

gNaCl(s)gH  +   gNaCl(s) = g % NaCl = × = %
g2

 جرم محلول   درصد جرمی   جرم حل شونده  
1/573/5 1/5 75 100 275

100
 

75/0  

14 %    و اســتون  محلول     
2020 80 100 100 20100

mLmL + mL = mL
mL

  75/0   درصدحجمی        

15 -11 0/4100 0/1 41000 0/1
L m(g) (g)?L = mL× = L, C = = = g.L
mL V(L) (L)

  1  

16 =

mLV = mL + mL = mL,, = × = %
mL

 حجم محلول   درصد حجمی  حجم حل شونده  
125125 35 160 100 78/125160

100

 درصدحجمی        
  

75/0  

17 



  

 

/ mol.L HCl / molHCl = LHCl

/ mol.L Na CO / molNa CO = LNa CO
LNa CO / molNa CO molHCl?mLHCl = mLNa CO      
mLNa CO LNa CO molNa CO

LHCl mLHCl  
/ molHCl LHC

-10 24 0 24 1
-10 2 0 2 1 2 3 2 3 2 3

1 0 2 2 2 3 2 316 2 3 1000 1 1 2 3 2 3 2 3
1 1000

0 24 1

خواســـــته داده

= mLHCl 
l

26 /66

  

  

18 1 416 0/14 4 4159/56 4
0/1 -10/042/4

molCuSO
?molCuSO = gCuSO × = molCuSO

gCuSO
n(mol) molM = = = mol.L
V(L) L

  

25/1  

19 1 20
300 300 1

0/037

4 44 4 4 4
1 4 4159/56 4

L g
?mol = mL × × ×

mL L

= mol

CuSO CuSO
CuSO CuSO

CuSO CuSO
molCuSO

CuSO
gCuSO

  

1  

20 

 

/ mol.L / mol = L
/ mol g

?g  = L     = g
L mol

Na SO Na SO Na SO
Na SO Na SO

Na SO Na SO Na SO
Na SO Na SO

-10 2 0 2 1 
0 2 141/ 98

1/ 2 34/ 071 1 

4 4 42 2 2
4 42 24 4 42 2 24 42 2

ــته خواســـ  داده

75/0  

gNaNO (s)
?gNaNO (s) = gNaNO (aq)× = gNaNO (s)

gNaNO (aq)
33 3 3
3

540 2100



 

21  = gHA?gHA = gHA(aq)× = gHA
gHA(aq)

 جرم محلول   درصد جرمی   جرم حل شونده  
8025 20100100  75/0  

22  = mL?mL = mL× = mL
mL

 حجم محلول   درصد حجمی   حجم حل شونده  
40200 80100100  75/0  

23 33 3 33
-1

1 1 100 0/1 3 0/0351000 84/95
0/035 0/350/1 

molNaNOL?L = mL× = L,,?molNaNO = gNaNO × = molNaNO
mL gNaNO

n(mol) molM = = = mol.L
V(L) L

  
25/1  

24 



  

/ mol.L AgNO / molAgNO = LAgNO

/ mol.L CaCl / molCaCl = LCaCl
/ molCaCl molAgNO LAgNO

?LAgNO  = LCaCl      = LAgNO
LCaCl molCaCl / molAgNO

3 3 3
2 2 2

2 3 33 2 32 2 3

-10 1 0 1 1
-10 025 0 025 1 

0 025 2 10/ 4 0/ 21 1 0 1 
خواســـــته داده

 

  

25 =

gBa(NO ) (s)
?gBa(NO ) (s) = gBa(NO ) (aq)× = / gBa(NO ) (s)

gBa(NO ) (aq)

g - / g = / gآب

3 23 2 3 2 3 2
3 2

 جرم محلول   درصد جرمی                جرم حل شونده  
840 3 2100

40 3 2 36 8

100

  

75/0  

26 -10/ 25 0/ 25 1
1 0/ 25 41/96100 1/0491000 1 1

mol.L NaF(aq) molNaF(s) = LNaF(aq)
LNaF(aq) molNaF(s) gNaF(s)?gNaF(s) = mLNaF(aq)× × × = gNaF(s)
mLNaF(aq) LNaF(aq) molNaF(s)

  
1  

27 

-1 -1

4 42 2

42 4242

1 200 0 2 4 61000
1 0 032141 98

4 6 0 03223 0 160 2 0 2

L?L = mL× = / L ,?molNa SO = / gNa SO ×
mL

molNa SO
= / molNa SO

/ gNa SO

m(g) / (g) n(mol) / (mol)C = = = g.L   ,  M = = = / mol.L
V(L) / (L) V(L) / (L)

  

5/1  

28 

%



    اســــتون 
ــول ، محل

=

m Lm L + m L = m L
m L

ــونده ــل ش  حجــم محلــول  درصــد حجمــی حجم ح
3030 120 150 100 20150

100

 درصــدحجمی
  

75/0  

29 

-1

1 1750 0/ 75 1/ 2 0/031000 39/ 97
0/03 0/040/ 75

L molNaOH?L = mL× = L, ,?molNaOH = gNaOH× = molNaOH
mL gNaOH

n(mol) molM = = = mol.L
V(L) L

  
25/1  

30 

%



    ،  محلول     

=

ggآب + g = g
g

 جرم محلول   درصد جرمی  جرم حل شونده  
1 /8240/68 1/82 42/5 100 4/2842/5

100

ــونده  ــل ش           درصدجرمی        ح
75/0  



 

31  

  

/ mol.L H SO / molH SO = LH SO
molH SO LH SO mLH SO

?mLH SO  = / molFe(OH)      = mLH SO
molFe(OH) / molH SO LH SO

4 4 42 2 2
4 4 42 2 24 42 3 24 43 2 2

-10 2 0 2 1 
3 1 1000 0 04 300 2 0 2 1 

خواســـــته   داده
  

32 

% %



      
     آب  محلول mL و

=

mLmL mL mL

 حجم محلول   درصد حجمی  حجم حل شونده  
7/57/5 16/5 24 100 31/2524

100
  

75/0  

33  

   

/ mol.L HCl / molHCl = LHCl
LHCl / molHCl molMg gMg?gMg = mLHCl      = gMg
mLHCl LHCl molHCl molMg

-10 2 0 2 1 
1 0 2 1 24 / 3100 0/ 241000 1 2 1

ــته خواســـ  داده

25/1  

34 



 

حـــل شـــونده
(s) (s)   

=

(s)
KNO KNO (aq) KNO   

KNO (aq)
KNO

g g g
g
g? = × = g -   g = gآب

100

3 3
3
3

3

 جرم محلول   درصد جرمی   جرم حل شونده  
1580 12 80 12 68100 

 
ــول  ــل محل ک

  

75/0  

35 L n(mol) mol?L = mL× = L  ,   M = = = mol.L
mL V(L) L

-11 0/09450 0/45 0/21000 0/45  75/0  

36 ?

? % %





    

       

 اتــانول

= محلول     

gg.mL g mL و  g mL g
mL

gg g g g و
g

1

 جرم محلول   درصد جرمی   جرم حل شونده  

0/850/85 0/85 1 100 851 
1285 12 97 100 12/3797100  جرمی    

  
25/1  

37   = mL?mL = mL× = mLmL
 حجم محلول   درصد حجمی  حجم حل شونده  

40200 80100100  5/0  

38  =

gKNO (s)
?gKNO (s) = gKNO (aq)× = gKNO (s)

gKNO (aq)

g - g = gآب

 جرم محلول   درصد جرمی   جرم حل شونده  
25 3320 803 3 3100 3

320 80 240

100

  

75/0  

39  mol.L NaOH(aq) molNaOH(s) = LNaOH(aq)
LNaOH(aq) molNaOH(s)?gNaOH(s) = mLNaOH(aq)× ×
mLNaOH(aq) LNaOH(aq)

gNaOH(s)× = gNaOH(s)
molNaOH(s)

-1/ 18 0 / 18 1 
1 0 / 18200 1000 1 

40 1 / 441 

0
  

1  

ناخــــالص  40

ناخــــالص
    

gH SO gH SO
?gH SO = mL× ×  = gH SO

mLH SO gH SO
4 42 24 42 24 42 2

1/ 25 4060 301 100  1  



 

41  

( )( ) % %



     
محلـــــول
sآب s

=

gNaOHg gNaOH g NaOH
g

 جرم محلول   درصد جرمی   جرم حل شونده  
4 46 4 50 100  جرمی     850

100
  

75/0  

42  

% %



          آب محلول

=

mLHAmL mLHA mL HA
mL

 حجم محلول   درصد حجمی  حجم حل شونده  
1862 18 80 100  حجمی    22/580

100
  

75/0  

43  =

gNaCl(s)?gNaCl(s) = gNaCl(aq)× = gNaCl(s)        
gNaCl(aq)
molNa SO

?molNa SO = gNa SO × = molNa SO
gNa SO

n(mol) molM = = =
V(L) L

42
4 4 42 2 2

42
ب)

 جرم محلول   درصد جرمی   جرم حل شونده  
0/  100آ) 4/5 500 9

1 14/2 0/1 142 
0/1 0/052

100

mol.L 1 

  

25/1  

44  -1
3 3 3

3 3 33 33 3 3

0/6 0/6 1
1 0/6 169/8750 5/11000 1 1

mol.L AgNO (aq) molAgNO (s) = LAgNO (aq)

LAgNO (aq) molAgNO (s) gAgNO (s)
?gNaF(s) = mLAgNO (aq)× × × = gAgNO (s)

mLAgNO (aq) LAgNO (aq) molAgNO (s)

  
1  

  75/0  درصد جرمی  )پ                                 غلظت موالل  )ب                                    ppm ) آ  45
46  -1

3 3 3
2 3 3 33 2 2 2 3 3

3

0 / 20 0 / 20 1
1 2 1 10003 / 7 74/ 09 1 0 / 2 1

499 / 4

mol.L HNO (aq) molHNO = LAgNO

molCa(OH) molHNO LHNO mLHNO
?mLHNO = gCa(OH) × × × ×

gCa(OH) molCa(OH) molHNO LHNO

= mLHNO

  
25/1  

47  



  

 

/ mol.L Na CO / molNa CO = LNa CO

/ mol.L NaClO(aq) / molNaClO = LNaClO
LNaClO / molNaClO molHCl?mLHCl = mLNaClO     
mLNaClO LNaClO molNaClO

LHCl mLHC  
/ molHCl

خواســــته داده

-10 2 0 2 1 2 3 2 3 2 3-10 3 0 3 1 
1 0 3 2 20 1000 1 1 

1 1000
0 2 

l = mLHCl 
LHCl

60 1 

  

 

25/1  



 

  نمره  هاي الکترولیت و غیر الکترولیتمحلول 3فصل سوم شیمی   سوال

  5/0  ) 83خرداد (                                    ؟هستندجریان برق ضعیف رساناي   HFو NH3 محلول آبی موادي مانند چرا   1
  25/0)      85و دي  83شهریور .                                                                                        ( یت را تعریف کنید مواد غیرالکترول  2
  5/0  ) 83دي (     ؟                            موالل شکر و نمک خوراکی الکترولیت است؟ چرا 5/0محلول هاي  کدام یک از  3
باشد ؟ با  HF ممکن است محلول آبی ) 2(یا ) 1(هاي کدام یک از محلول 4

  ) 84دي (                                                 دلیل                               
  

75/0  

  ) 85خرداد (                                                                                    .ي نادرست عبارت درست را بنویسیدهژبا حذف وا 5
)                            یونی - مولکولی(چون به طور عمده به صورت . الکترولیت ضعیفی است) اتانول -آمونیاك(محلول« 

                                                           » .است) زیاد - کم( درآب حل می شود و تعداد یون در محلول آن 

75/0  

  .به پرسش هاي زیر پاسخ دهید 6
  به مدار زیر اتصال دارد؟ چرا؟                cیا  a  ،bهاي کدام یک از محلول)آ

  
  باشد؟ HClممکن است، محلول آبی  cیا  a  ،bکدام محلول ) ب

  ) 85دي (                                                                                         

5/1  

  هر یک از شکلهاي زیر کدام یک از محلولهاي داده شده می تواند باشد؟  7
  )            86خرداد (                 با دلیل                                                         

   )HF(موالر هیدروفلوئوریک اسید  2/0محلول ) آ
  )NaCl(موالر سدیم کلرید  2/0محلول ) ب
  )C2H5OH(موالر اتانول 2/0محلول ) پ

5/1  

  ) 86شهریور (                                                                                                          . گزینه ي درست را انتخاب کنید 8
 »  NH3شود می حل ………صورت هطور عمده بآب به در .«  (a        مولکولی(bیونی  

25/0  

  5/0  ) 86شهریور (             .                                                                  را در آب بنویسید  MgCl٢ي تفکیک یونی معادله 9
  ) 86دي (                                                                                               .                              زیر  را کامل کنید جدول   10

 نوع حل شدن رسانایی الکتریکی محلول درصد تفکیک یونی موالر ماده 1محلول 
HCOOH 21/4 یونی -مولکولی ؟ 

KI ؟ رساناي قوي ؟ 
   ؟ ؟ صفر C12H22O11ساکاروز 

25/1  

Ramin
Typewritten text
ﺖﯿﻟوﺮﺘﮑﻟاﺮﯿﻏ و ﺖﯿﻟوﺮﺘﮑﻟا يﺎﻫلﻮﻠﺤﻣ تﻻاﻮﺳ



 

  ) 87خرداد (                                                                                             .درستی یا نادرستی عبارت را با ذکر دلیل بنویسید 11

  

  ».  آب به صورت یونی حل شده و به محلول آبی آن الکترولیت قوي می گوینددر NH3 هايمولکول« 
75/0  

  5/0  ) 87شهریور ( محلول متانول در آب یک محلول غیر الکترولیت است ؟                                                               چرا  12
  ) 87دي (     ظرف یک محلول الکترولیت است ؟ چرا ؟                                                                                      کدام  13

  

75/0  

  ) 90دي (                                                                                                   .درستی یا نادرستی عبارت را با ذکر دلیل بنویسید  14

  

  ». ود شده ، محلول حاصل الکترولیت خواهد ب حل یونی به صورت در آب )  CH3OH(متانول «  
75/0  

  ) 88  خرداد (                                                           ؟ نیستمحلول آبی موادي مانند استون، رساناي جریان برق چرا   15
  ». در آب است  HFتر ازدر آب کم HCl در شرایط یکسان دما و غلظت ، رسانایی الکتریکی محلول « 

5/0  

  ) 88دي (                                                                                                  :زینه درست را انتخاب کنیددر عبارت زیر گ  16
HF حل می شود ) یونی/ مولکولی (  هنگام انحالل در آب به طور عمده به صورت.  

25/0  

                                                         ) 89خرداد (                                                                                                .        براي مورد زیر دلیل مناسب بنویسید  17
  

    .یک الکترولیت قوي به شمار می رود، اما رساناي خوب جریان برق نیست BaSO4محلول موالر 
5/0  

  ) 89شهریور (                                                                                      .با نوشتن دلیل گزینه ي درست را انتخاب کنید  18
  .غیر الکترولیت است) CH3OH-KOH-KI(در دما و موالریته یکسان، محلول آبی

75/0  

  ) 89دي (          . کلرید  را بانوشتن دلیل مشخص کنیدکلسیم هاي  شکر و الکترولیت یا غیر الکترولیت بودن محلول   19
  

75/0  

  هاي داده شده ، مربوط به کدام شکل است ؟دهد ، هر کدام از عبارتهاي زیر محلول آبی سه ترکیب را نشان میشکل  20
  است ؟غیر الکترولیت  محلول ) آ

  دهد ؟را نشان می HFوضعیت انحالل )ب
  تري است ؟   قوي رساناي الکتریکی لولمح)  پ
  )                                                                                       90شهریور( 

75/0  

  ) 90دي (                                                                                                   .درستی یا نادرستی عبارت را با ذکر دلیل بنویسید  21

  

  ».  خواهد بودآن الکترولیت  حاصلمحلول  ،آب به صورت یونی حل شده در )  CH3OH(متانول  « 
  

5/0  

  ) 91خرداد (     در آب یک محلول غیر الکترولیت است ؟                                            )  CH3OH(چرا محلول متانول   22
  

5/0  

  ) 91شهریور(است ؟آب در )NH3 ( تراز محلول آمونیاكدرآب در شرایط یکسان ، بیش CuSO4چرا رسانایی الکتریکی محلول  23
  

5/0  

  ) 91دي (             .                                                                          را در آب بنویسید  NaNO3ي تفکیک یونی معادله  24
  

5/0  



  ) 92خرداد(است ؟آب در HF موالر 1 تراز محلولدرآب ، بیشCuSO4موالر 1 ر شرایط یکسان رسانایی الکتریکی محلولدچرا   25
  

5/0  

.              نامه خود بنویسید ي مناسب در پاسخکلمه) ت ( و ) پ ( ، ) ب ( ، ) آ ( جاي موارد ها ، بهبا توجه به شکل  26
  ) 92 شهریور(. )                                                                                              اند هاي حالل نشان داده نشدهمولکول( 

  
  رسانایی

  )الکترولیت قوي ، الکترولیت ضعیف ، غیرالکترولیت ( 
  نوع حل شدن

  )یونی ، یونی  –مولکولی ، مولکولی (
  محلول

  ) 1(محلول   )ب(   )آ ( 
  ) 2(محلول   یونی –مولکولی   )پ ( 

    ) 3(محلول  )ت (   )غیرالکترولیت  ( 

1  

  ) 92دي .                        ( هاي زیر انتخاب کنید ي مناسب را براي کامل کردن جملهي داده شده ، واژهاز بین دو واژه  27

............محلول شکر در آب «  
 

 

ــت   ». است  غیرالکترولیــــــــت     الکترولیـــــ

25/0  

       ) 93خرداد(      .را انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید زیر ي مناسب براي عبارتداخل کادر ، واژه هاي  واژه از بین   28
  اگیرگرم –مقدار زیادي  –یونیده  –جایی یگانه جابه –گرماده  –یک لیتر  –تفکیک  –جایی دوگانه جابه

  » .شود می.......... طور کامل یک ترکیب مولکولی است که به هنگام حل شدن در آب به) HCl ( هیدروژن کلرید « 

25/0  

  با توجه به تصویرهاي میکروسکوپی زیر به  29
  .پاسخ دهید ) پ ( تا ) آ ( موارد  
  :نامه کامل کنید جدول زیر را در پاسخ) آ
  )ت ها اضافه اسیکی از شکل(  

K  محلول CO2 3  CuSO4  
      شماره شکل

Kهاي یک موالراز بین محلول) ب CO2   تري است ؟ چرا ؟، کدام یک الکترولیت قوي CuSO4و 3
       ) 93خرداد(                      باشد ؟)  NH3(ول آمونیاك تواند نمایش خوبی براي محلها نمیچرا هیچ کدام از شکل) پ

5/1  



 

  نمره  هاي الکترولیت و غیر الکترولیتمحلول 3فصل سوم شیمی   سوال

  5/0  . ) شوندمی دهتر یونیکم ( شوندصورت یونی حل میصورت مولکولی و کمتر بهتر بهزیرا بیش  1
و محلول غیرالکترولیت  ، این مواد را شودجریان برق نمیرساناي حل شود ،  صورت مولکولیفقط بهاي در آب اگر ماده  2

  .گویند ها را محلول غیرالکترولیت میآبی آن
25/0  

  5/0  . شودحل می صورت یونیبهدر آب  نمک خوراکی زیرا   3
          شودمیصورت یونی حل صورت مولکولی و کمتر بهتر بهبیش است ، یک الکترولیت ضعیف HF زیرا  ،  2محلول  4

  .، بنابراین تعداد یون آن در محلول کم و رسانایی ضعیفی دارد ) شودمی دهتر یونیکم (
75/0  

  75/0  کم - مولکولی  - آمونیاك 5
ها در گیریم که  تعداد یونروشنایی المپ در آن کم است ، نتیجه می است ، یک الکترولیت ضعیف محلول  - b) آ 6

  .    شودحل می  صورت مولکولیبه تربیش محلول کم و
  .شودمی دهیونی طور کامل شده و به حل یونی به صورت در آب  است، قويیک الکترولیت  محلول HCl چون   -c) ب

5/1  

یک  ، شودمی دهیونی طور کامل موالر سدیم کلرید است چون یک ترکیب یونی است ،  در آب به 2/0محلول ) 1(شکل  7
  .است  تربیش ها در محلول آن و  تعداد یون است قويالکترولیت 

 شودمی دهتر یونیکم است ، یک الکترولیت ضعیف HF موالر هیدروفلوئوریک اسید است چون  2/0محلول ) 2(شکل 
  .ها در محلول آن کم است و  تعداد یون شودصورت یونی حل میصورت مولکولی و کمتر بهتر بهبیش ،

5/1  

8 (a25/0  مولکولی  
9 MgCl2(s)

آب
→Mg2+(aq) + 2Clï(aq)   25/1  

 نوع حل شدن رسانایی الکتریکی محلول درصد تفکیک یونی موالر ماده 1محلول  10
HCOOH 21/4 یونی -مولکولی رساناي ضعیف 

KI 100 یونی رساناي قوي 
 مولکولی غیر رسانا صفر C12H22O11ساکاروز 

 

25/1  

یک الکترولیت  آن محلول و  شودمی حل  مولکولی صورت طور عمده بهآب به درآن  هايلمولکو زیرا  -نادرست  11
     . است ضعیف

75/0  

و محلول غیرالکترولیت  ، این مواد را شودجریان برق نمیشود ، رساناي میحل  صورت مولکولیفقط بهزیرا  در آب  12
  .گویند ها را محلول غیرالکترولیت میآبی آن

5/0  

  75/0  . شودمی دهیونی طور کامل چون یک ترکیب یونی است ،  در آب به) نمک خوراکی ( سدیم کلرید  –) 3(ظرف   13
 دهیونی طور کامل در آب به  HCl  است یک الکترولیت ضعیف HF و  قويیک الکترولیت  محلول HCl  - نادرست   14

صورت مولکولی و کمتر تر بهبیش ، شودمی دهتر یونیکم HF اما . است  تربیش ها در محلول آن تعداد یون ، شودمی
  .ها در محلول آن کم است و  تعداد یون شودصورت یونی حل میبه

75/0  

  5/0  . شودجریان برق نمیشود ، رساناي میحل  صورت مولکولیفقط بهدر آب  باشد ، می محلول غیرالکترولیت  زیرا  15
  25/0  مولکولی  16
اما انحالل  دنشومی دهیونی طور کامل در آب به باشند  ، قوي مییک الکترولیت  محلول ،  BaSO4هایی مثل محلول  17

  .شود که رساناي جریان برق نباشند پذیري بسیار کم آن در آب باعث می
5/0  



 

 ین مواد را، ا شودجریان برق نمیشود ، رساناي میحل  صورت مولکولیفقط به  در آب )  CH3OH(متانول   18
  .گویند ها را محلول غیرالکترولیت میو محلول آبی آنغیرالکترولیت 

75/0  

 طور کامل در آب به   MgCl٢ باشدغیرالکترولیت می شود ، محلول آنمیحل  صورت مولکولیفقط به  شکر  در آب   19
  . باشد  قوي میلیت یک الکترو محلول است  تربیش ها در محلول آن تعداد یون ، شودمی دهیونی

75/0  

  75/0  )     2(محلول شماره ) پ)      1(محلول شماره ) ب)        3(محلول شماره ) آ  20
غیرالکترولیت  ، این مواد را شودجریان برق نمیشود ، رساناي میحل  صورت مولکولیفقط بهزیرا  در آب   - نادرست   21

  .گویند ت میها را محلول غیرالکترولیو محلول آبی آن
5/0  

و محلول غیرالکترولیت  ، این مواد را شودجریان برق نمیشود ، رساناي میحل  صورت مولکولیفقط بهزیرا  در آب   22
  .گویند ها را محلول غیرالکترولیت میآبی آن

5/0  

 تربیش ها در محلول آن و  تعداد یون است قويیک الکترولیت  ، شودمی دهیونی طور کامل در آب به CuSO4 زیرا   23
ها و  تعداد یون شودصورت یونی حل میصورت مولکولی و کمتر بهتر بهبیش ، شودمی دهتر یونیکم NH3اما اما . است 

  .در محلول آن کم است 

5/0  

24  NaNO3(s)
آب
→Na+(aq) +  NO3ï(aq)  5/0  

 تربیش ها در محلول آن و  تعداد یون است قويلکترولیت یک ا ، شودمی دهیونی طور کامل در آب به CuSO4 زیرا   25
ها و  تعداد یون شودصورت یونی حل میصورت مولکولی و کمتر بهتر بهبیش ، شودمی دهتر یونیکم HF اما اما . است 

  .در محلول آن کم است 

5/0  

  1  مولکولی) ت   الکترولیت ضعیف         ) یونی         پ) قوي       ب الکترولیت) آ  26
  25/0  غیرالکترولیت  27
  25/0  ». شود می یونیده طور کامل یک ترکیب مولکولی است که به هنگام حل شدن در آب به) HCl ( هیدروژن کلرید «    28
K  محلول  29 CO2 3  CuSO4  

  1  3  شماره شکل
Kمول یون و  2در آب  CuSO4) ب CO2 Kکند پس محلول یک موالر مول یون تولید می 3در آب  3 CO2 3 

  .تر برق است رساناي قوي
 ) NH3(آمونیاك  شوند اماها مربوط به الکترولیت قوي است که در آب فقط به صورت یونی حل میزیرا این شکل) پ

  ) .الکترولیت ضعیف است ( شود صورت یونی در آب حل میبهتر صورت مولکولی و کمتر بهبیش

5/1  



 

  نمره  خواص کولیگاتیو 3بخش سوم شیمی   سوال

  5/0  ) 82دي (                                                                                .                                  خواص کولیگاتیو را تعریف کنید   1

  .آورده شده است atm1در جدول زیر برخی از نتایج اندازه گیري دماي جوش و انجماد چند محلول در فشار   2
دماي (باید گزارش شود؟) چه عددي(اي  مشخص شده اند، چه نتیجه» ت«تا » آ«ی که با حروف یدر هر یک از خانه ها

  ) 83خرداد (                                            )درجه است C0درجه و  C100به ترتیب  atm1جوش و انجماد آب خالص در 
  

  هنوع ماده حل شوند                    
 ویژگی محلول 

NaCl NaCl شکر CaCl2 

 1 1 2 »آ« غلظت موالل محلول آبی
 »پ« »ب« 0C( 04/101 08/102(دماي جوش 
   - 55/5 -85/1 »ت« - C ( 70/3 0(دماي انجماد

1  

  ) 83شهریور .                                                               ( درستی یا نادرستی مورد زیر را با نوشتن دلیل مشخص کنید   3
  ». جوشد تري میدر دماي پایین )CaCl2(موالل یک محلول نسبت به ) NaCl(موالل محلول یک «  

75/0  

  5/0  ) 83دي ( ؟     موالل شکر و نمک خوراکی فشار بخار کدام محلول بیشتر است؟ چرا 5/0با در نظر گرفتن محلول هاي   4
                                                                       :به پرسش ها پاسخ دهیدمقابل با توجه به شکل   ) 84خرداد (    .  5

  سرعت تبخیر سطحی در کدام ظرف کمتر است؟) آ
  .توضیح دهید 

  زودتر می جوشد؟) 2(یا ) 1(کدام یک از مایع هاي ) ب

1  

  ) 84دي (                                                                                  :با توجه به داده هاي روبه رو به پرسش ها پاسخ دهید  6
  .در آب کدام دریاچه مول هاي نمک بیشتري حل شده است؟ با دلیل) آ

  پیش بینی می کنید با کاهش دماي هوا در زمستان آب کدام دریاچه زودتر یخ می زند؟) ب
 )0C(نقطه ي انجماد  )0C(نقطه ي جوش ویژگی ماده
  )1(آب دریاچه 
  )2(آب دریاچه 

 آب خالص

105  
102  
100 

  
  
0   

1  

  ) 85دي (                                                                                                                            .پدیده زیر را توضیح دهید 7
  .موالل شکر بیشتر است 2/0موالل پتاسیم کلرید از محلول  2/0نقطه ي چوش محلول  

5/0  

  ) 85شهریور .                      ( ي زیر را مشخص کنید و در صورت نادرستی علت را بنویسید درستی یا نادرستی جمله 8
  ». تر است در دماي ثابت فشار بخار آب خالص از فشار بخار محلول شکر در آب کم« 

75/0  

  ) 85دي (                                                .نتقل کنیدبا حذف مورد نادرست عبارت درست را به برگه ي امتحانی خود م 9
  » .از حالل خالص آن است) کمتر -بیشتر(فشار بخار مایع در باالي یک محلول  «  

25/0  

  5/0  ) 86خرداد (   )KBrموالل  1/0موالل شکر یا محلول  1/0محلول .(فشار بخار مایع در کدام محلول کمتر است؟ با دلیل 10
  75/0  )86شهریور (          . کلرید ؟ دلیل بنویسید موالل کلسیم 2تر است یا محلول کلرید بیشموالل کلسیم 1ي جوش محلول نقطه 11

Ramin
Typewritten text
 ﻮﯿﺗﺎﮕﯿﻟﻮﮐ صاﻮﺧ تﻻاﻮﺳ



 

  ) 86دي (                                                                                                                     .به پرسش هاي زیر پاسخ دهید 12
  جوشیدن در چه زمانی رخ می دهد؟) آ

  چرا نقطه ي جوش یک محلول بر خالف حالل خالص آن ثابت نیست؟) ب

1  

تر نسبت به آب خالص بیش C12H22O11یا ساکاروز  KIیا  HCOOHموالل  1ي انجماد محلول میزان کاهش نقطه 13
  ) 86دي (                                                                                                                                  .است ؟ دلیل بنویسید 

5/0  

  5/0  ) 87خرداد ( شود ؟ چرا ؟                               تر منجمد میکدام یک آب خالص یا محلول آب و نمک ، در دماي پایین 14
  ) 87شهریور (                                                                     . براي هر یک از جمله هاي زیر یک دلیل مناسب بنویسید 15

  .سرعت تبخیر سطحی محلول آب و نمک از آب خالص کمتر است) آ
  .شوددر رادیاتور خودرو به جاي آب خالص از مخلوط آب و ضد یخ استفاده می ) ب

1  

  ) 87دي (                                                                   .               با توجه به سه ظرف زیر پاسخ هر قسمت را بنویسید  16
تر فشار بخار دردماي ثابت در کدام ظرف بیش)آ

  است ؟ چرا ؟
و  ثابت نیست ) 2( در ظرف چرا نقطه ي جوش  )ب

   ؟یابدافزایش میبه مرور 

25/1  

  ) 88خرداد .                   (را بنویسید  ي زیر را مشخص کنید علت درستی یا نادرستی جملهدرستی یا نادرستی جمله 17
  ». از محلول یک موالل شکر است ترکلرید بیشسدیمموالل  یک ي جوش محلول نقطه « 

75/0  

  5/0  ) 88شهریور ( ؟       بخیر سطحی آب خالص بیشتر از محلول آب و شکر استدر شرایط یکسان، سرعت تبه چه دلیل  18
  5/0  ) 88دي (                                                                  چرا نقطه ي جوش محلول بر خالف حالل خالص آن ثابت نیست؟ 19
  :دهد، پاسخ دهیدن میشکل روبه رو سامانه اي بسته در دماي ثابت را نشا 20

  در کدام ظرف سرعت تبخیر سطحی کمتر است؟ چرا؟) آ
  با گذشت زمان سطح مایع در هر یک از ظرفها چه تغییري می کند؟) ب

                                                                                        )توضیح بنویسید(  ) 89خرداد ( 

5/1  

  5/0  ) 89خرداد ( ؟ منجمد می شود) CaCl2(ب زودتر از محلول موالل کلسیم کلریدآدر ) NaBr(محلول موالل سدیم برمید چرا 21
             ) 89شهریور (                                                                   .در هر مورد با نوشتن دلیل گزینه ي درست را انتخاب کنید 22

  )NaCl ،CaCl2،KNO3(در شرایط یکسان، فشار بخار محلول یک موالل کدام یک از همه کمتر است؟)  آ
  )تغییر نمی کند -کاهش می یابد -افزایش می یابد(دماي جوش محلول آب و شکر ضمن جوشیدن آن)  ب

5/1  

  ) 89شهریور .                                                                                         ( ب کنید ي درست داخل پرانتز را انتخاگزینه  23
  )ي تفکیک یونی درجه –ي انجماد نقطه –فشار بخار ( رود ؟ از خواص کولیگاتیو محلول به شمار نمی« 

25/0  

  ) 89دي ( تر است ؟ چرا ؟                                                     حلول کمي جوش کدام مهاي آبی زیر نقطهاز بین محلول 24
  )CaCl2 ( محلول یک موالل کلسیم کلرید :  2،  محلول )  C12H22O11( محلول یک موالل شکر :  1محلول 

75/0  

  ) 90 خرداد(                                                                            .درستی یا نادرستی عبارت زیر را با ذکر دلیل بنو یسید 25
   . است)CaCl2(موالل کلسیم کلرید1/0تر از محلول بیش) KCl (موالل پتاسیم کلرید/. 1فشار بخار محلول  ، در شرایط یکسان

75/0  

  )90شهریور  (                                                       با ذکر دلیل            .  درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید 26
  .تر از محلول آب نمک استدر شرایط یکسان، فشار بخار آب خالص کم

75/0  



 

  ) 90دي  (                                                                    .دلیل بنویسید ودرستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید 27
  . است NaCl لتر از محلول یک موالبیش رشک لموال ودر شرایط یکسان، فشار بخار محلول د

75/0  

  )91خرداد (                                                                                        .براي هر یک از موارد زیر، دلیل مناسب بنویسید 28
  برابر است؟ (C12H22O11)و دو موالل شکر  (NaCl)جوش محلول هاي یک موالل سدیم کلرید  ينقطه) آ

  .، منجمد می شودKNO3(aq)آب خالص زودتر از محلول پتاسیم نیترات ) ب

1  

  )91 شهریور (                                                                                ) در دما و فشار ثابت. (با نوشتن دلیل، مقایسه کنید  29
  » (CaCl2)موالل کلسیم کلرید  1و محلول  (KNO3)موالل پتاسیم نیترات  1ي جوش محلول شروع نقطه« 

5/0  

  ) 91دي  (جوشد ؟  چرا ؟                                                              کدام محلول در دماي باالتري می در شرایط یکسان  30
  »  (CaCl2)موالل کلسیم کلرید  1محلول  یا (KNO3)موالل پتاسیم نیترات  1محلول  «  

5/0  

موالل شکر در  2تر از محلول در آب بیش کلسیم کلرید  موالل 1ي جوش محلول شروع نقطه  در شرایط یکسان چرا   31
  ) 92خرداد (                                                                                             آب است ؟                                                   

5/0  

  ) 92شهریور .                  ( پس از تعیین درستی یا نادرستی عبارت زیر را ، شکل درست عبارت نادرست را بنویسید   32
 کلسیم کلرید  مواللیک محلول برابر با ) NaCl( سدیم کلرید   مواللل یک محلو در شرایط یکسان فشار بخار  « 
)CaCl2(  است .«  

5/0  

  ) 92دي (      .                                                                                                                            به شکل زیر نگاه کنید   33

  
نامه منتقل هاي پیشنهادي در کادر زیر را انتخاب و به پاسخهاي شکل دو عبارت از عبارتبراي کامل کردن توضیح) آ

  حالل خالص –ي غیرفرار شوندهمحلول داراي  حل  –ي فرار شوندهمحلول داراي  حل –ي غیرفرار شوندهحل.  کنید 
  است؟ 2ر از ظرف تکم 1در ظرف در شرایط یکسان فشار بخارچرا )  ب
  مایع موجود در کدام ظرف زودتر به جوش خواهد آمد ؟ در شرایط یکسان ) پ

25/1  

                                                                                                   دهند ؟می را نشان میوهاي زیر که هر دو در دماي اتاق هستند ؛ چه مفهشکل  34
             ) 93خرداد(                                                                                                    

5/0  

  ) 93خرداد(                                                                                            :براي هر مورد دلیل مناسب بنویسید   35
  .شود تر     میي غیر فرار ثابت نیست و با گذشت زمان بیششوندهي جوش محلول داراي حلبر خالف حالل خالص نقطه) آ

تر از محلول یک موالل ساکاروزکلرید در آب کمسدیم محلول یک موالل ي ذوب در شرایط یکسان نقطه) ب
 C H O1112    .در آب است  22

1  



 

  نمره  خواص کولیگاتیو 3بخش سوم شیمی   سوال

شونده ي حلي غیرفرار بستگی دارد و به نوع ذرهشوندههاي حلذره) غلظت ( خواصی از یک محلول که به تعداد   1
  .گویند یگاتیو میبستگی ندارد ، خواص کول

5/0  

  1  -40/7 =) ت                56/101 =) پ               52/100 =) ب              1 =) آ  2
    تعداد  تر از ، کم) ذره  2( NaClموجود در محلول یک موالل  يشوندههاي حلذره) غلظت ( تعداد  چون  –درست   3

  .است ) ذره  3( 2CaClمحلول یک موالل موجود در يشوندههاي حلذره) غلظت ( 
75/0  

  5/0   .تر است موجود در محلول نیم موالل  شکر کم يشوندههاي حلتعداد ذره چون  -محلول شکر   4
گیرد و به این ترتیب تعداد شونده جاي ذرات حالل را میزیرا در سطح مایع برخی از ذرات حل –) 2(در ظرف ) آ  5

  .یابد سطح کاهش میهاي حالل در مولکول
  )1(مایع ) ب

1  

ي جوش محلول  تر باشد ، نقطهموجود در محلول بیش يشوندههاي حلتعداد ذره چون  هر چه  -) 1(دریاچه ) آ  6
  .تر خواهد بود بیش

  )2(دریاچه ) ب

1  

هاي ذره) غلظت (  تعداد تر از ، کم) یک ذره ( موجود در محلول  شکر  يشوندههاي حلذره) غلظت ( تعداد  چون  7
  .است ) ذره  KCl )2 موجود در محلول  يشوندهحل

5/0  

موجود در  سطح مایع بستگی دارد و در  يشوندهحل  هايمولکول تعداد  زیرا سرعت تبخیر سطحی به  –نادرست  8
  .تر است هاي آب در سطح کممحلول شکر در آب ، تعداد مولکول

75/0  

  25/0  ترکم 9
   تعداد تر از ، بیش) ذره  KBr  )2موجود در  محلول  يشوندههاي حلتعداد ذره ،  چون KBr موالل  1/0حلول م 10

هاي حل کاهش فشار بخار مایع با افزایش تعداد ذره. ( است )یک ذره ( موجود در  محلول  شکر  يشوندههاي حلذره
  . )ي مستقیم دارد ي غیرفرار رابطهشده

5/0  

ي جوش تر باشد ، نقطهموجود در محلول بیش يشوندهحل يمول مادهتعداد  ،  چون  هر چه 2CaClموالل  2لول مح 11
  .تر خواهد بود محلول  بیش

75/0  

  .           شود فشار بخار مایع با فشار محیط برابر )  آ 12
تري براي تبخیر نیاز دارد و در نرژي بیششود ، اتر میزیرا در هنگام جوشیدن ، آب بخار شده ، محلول غلیظ)  ب

  . یابدي جوش محلول هم افزایش مینتیجه نقطه

1  

13 KI  5/0  .شود مول ذره در آب آزاد می 2مول از آن  1، چون در ازاي حل شدن  
  5/0  .دهد ي انجماد محلول را کاهش میافزودن ناخالصی غیرفرار به مایع ، نقطه  - محلول آب و نمک  14
موجود در  سطح مایع بستگی دارد و در محلول   يشوندهحل  هايمولکول تعداد  زیرا سرعت تبخیر سطحی به ) آ 15

  .تر است هاي آب در سطح کمآب و نمک ، تعداد مولکول
ي انجماد محلول را کاهش دهد  و هم نقطهي جوش محلول را افزایش میچون ناخالصی غیرفرار است ، هم نقطه )ب

  .شود جوشد و هم دیرتر منجمد مییعنی محلول درون رایاتور ماشین هم دیرتر می. هد دمی

1  

  .تر است اي وجود ندارد  و به همین دلیل سرعت تبخیر مایع بیشحل شونده) 1(، چون در  ظرف ) 1(ظرف ) آ 16
  .یابد ي جوش محلول هم افزایش میطهشود و در نتیجه نقتر میزیرا در هنگام جوشیدن ، آب بخار شده ، محلول غلیظ ) ب

25/1  



 

هاي تعداد ذره تر از، بیش) ذره  NaCl )2موجود در محلول یک موالل  يشوندههاي حلتعداد ذره چون  –درست  17
  .است ) ذره  1( موجود در محلول یک موالل محلول شکر در آب  يشوندهحل

75/0  

موجود در  سطح مایع بستگی دارد و در محلول  آب و  يشوندهحل  هايکولمول تعداد  زیرا سرعت تبخیر سطحی به  18
  )تر است در آب خالص فشار بخار بیش. ( تر است هاي آب در سطح کمشکر ، تعداد مولکول

5/0  

نتیجه  درتري براي تبخیر نیاز دارد به گرماي بیششود و تر میزیرا در هنگام جوشیدن ، آب بخار شده ، محلول غلیظ 19
  .یابد ي جوش محلول هم افزایش مینقطه

5/0  

شود در نتیجه ، هاي غیرفرار ، سطح تماس مایع با هوا کمتر میبا افزایش غلظت ناخالصی  - در محلول  آب و شکر ) آ 20
  .شود بخار مایع هم کاسته میسرعت تبخیر و  فشار 

تر از میعان است ، سطح آب و شکر باال  در آن بیشچون میزان تبخیر سطحی . آید سطح آب خالص پایین می) ب
  .گردد تري نسبت به تبخیر سطحی به آن باز میهاي آب بیشرود زیرا هنگام میعان مولکولمی

5/1  

غلظت (     تعداد  تر از ، کم) ذره  2( NaBrموجود در محلول یک موالل  يشوندههاي حلذره) غلظت ( تعداد  چون  21
  يشوندههاي حلتعداد ذره هر چه  .است ) ذره  3( 2CaClموجود در محلول یک موالل يشوندهحلهاي ذره) 

  .شود تر است و محلول دیرتر منجمد میي انجماد محلول پایینتر باشد ، نقطهناخالصی غیرفرار بیش

5/0  

   تعداد تر از ، بیش) ذره  3( 2CaClموجود در محلول یک  موالل يشوندههاي حلتعداد ذره چون  -  2CaCl) آ 22
     يمول مادهتعداد  هر چه.  است ) ذره  KNO3 )2یا  NaClموجود در محلول یک  موالل  يشوندهحل هايذره
  .تر  خواهد بود تر باشد ،  فشار بخار محلول   کمموجود در محلول بیش يشوندهحل

تري براي به گرماي بیششود و تر می، آب بخار شده ، محلول غلیظ زیرا در هنگام جوشیدن  -. یابد افزایش می) ب
  .یابد ي جوش محلول هم افزایش میدر نتیجه نقطهتبخیر نیاز دارد 

5/1  

  25/0  .ي تفکیک یونی ، زیرا به نوع محلول هم بستگی دارد درجه  23
هاي ذره تعداد  تر از ، کم) ذره  1(  شکر موالل موجود در محلول یک  يشوندههاي حلتعداد ذرهزیرا  –)  1( محلول 24

ناخالصی   يشوندههاي حلتعداد ذره هر چه  .است ) ذره  2CaCl )3موجود در محلول یک موالل يشوندهحل
  .تر  خواهد بود جوش محلول  کم ينقطهفشار بخار کمتر و در نتیجه تر باشد ، کمغیرفرار 

75/0  

-شوندههاي حلتر از  تعداد ذره،  کم) ذره  KCl  )2موالل   1/0ي موجود در محلولشوندهي حلهاتعداد ذره –درست  25
ي موجود در محلول  شوندهي  حلهر چه تعداد مول ماده.  است ) ) ذره  2CaCl )3موالل  1/0ي موجود در محلول 

  .تر خواهد بود تر  باشد ،  فشار بخار محلول    بیشکم

75/0  

شود در ، سطح تماس مایع با هوا کمتر می )مثل نمک خوراکی ( هاي غیرفرار با افزایش غلظت ناخالصی  - ست نادر 26
  .شود نتیجه ، سرعت تبخیر و  فشار بخار مایع هم کاسته می

75/0  

  75/0  .ن است که در هر دو محلول یکسا. شونده بستگی دارد ي حلفشار بخار یک محلول ، به تعداد مول ذره  -نادرست  27
موجود ي شوندههاي حلبا تعداد مول ذره، ) ذره  2( NaClي موجود در محلول یک موالل شوندههاي حلتعداد مول ذره)  آ 28

  .ي جوش در هر دو محلول یکسان است بنابراین نقطه. برابر است ) ذره  1( در محلول دو موالل محلول شکر در آب 
ي انجماد دهد بنابراین نقطهي انجماد محلول را کاهش می، نقطه) مثل آب ( به مایع افزودن ناخالصی غیرفرار) ب

  . شود تر است و دیرتر منجمد میمحلول پایین

1  

  29و
30 

            هاي تر از  تعداد ذره، بیش) ذره  2CaCl )3ي موجود در محلول یک  مواللشوندههاي حلچون  تعداد ذره
ي موجود در شوندهي  حلهر چه تعداد مول ماده.  است ) ذره  KNO3 )2در محلول یک  موالل  ي موجودشوندهحل

  . تر خواهد بودي جوش محلول هم  بیشتر باشد ،   نقطهمحلول بیش

5/0  



 

      هايذره تعداد تر از ، بیش) ذره  2CaCl )3موجود در محلول یک  موالل يشوندههاي حلتعداد ذره چون   31
موجود  يشوندهحل  يمول مادهتعداد  هر چه.  است ) ذره  1( شکر در آب  موجود در محلول دو  موالل  يشوندهحل

  .تر خواهد بود محلول هم  بیشي جوش نقطه تر باشد ،  در محلول بیش

5/0  

 مواللیک محلول  از تربیش ) NaCl( سدیم کلرید   مواللمحلول یک  در شرایط یکسان فشار بخار   -نادرست   32
  .است  )CaCl2( کلسیم کلرید 

5/0  

  حالل خالص  :   2ي غیرفرار   ،  ظرف شوندهمحلول داراي  حل:   1ظرف )  آ  33
شود در نتیجه شود که سطح تماس  مایع با هوا کمتر ي غیرفراربر روي سطح مایع باعث میشوندهحل 1در ظرف ) : ب

شونده و حالل ، آزادي عمل با برقراري نیروهاي جدید بین حل. ( شود بخار مایع هم کاسته می ، سرعت تبخیر و  فشار
  . )یابد کاهش می) تبخیر ( حالل براي فرار از سطح محلول 

  2ظرف ) پ

25/1  

سرعت تبخیر و سطح تماس مایع با هوا کاهش یافته ، ، ) مایع خالص ( ي غیر فرار در یک حالل شوندهبا انحالل حل  34
  .یابد کاهش می فشار بخار مایع

5/0  

  .یابد ي جوش محلول هم افزایش مینتیجه نقطهشود و در تر میدر هنگام جوشیدن ، آب بخار شده ، محلول غلیظ) آ  35
هاي تعداد ذره چون .ي مستقیم دارد ي غیرفرار رابطههاي حل شدهي انجماد مایع با تعداد ذرهمیزان کاهش نقطه)  ب

موجود در  محلول  شکر        يشوندههاي حلذره   تعداد تر از ، بیش) ذره  NaCl  )2موجود در  محلول  يشوندهحل
  .تر استهم کم NaClي انجماد یا ذوب محلول است  ، نقطه)یک ذره ( 

1  



 

  نمره  هاکنندهپاك – هاانواع مخلوط 3بخش سوم شیمی   سوال

  5/0  ) 82دي (                .                                                                                                                      اثر تیندال را تعریف کنید   1

   :با توجه به شکل داده شده به هر یک از موارد زیر پاسخ دهید  2
  علت ته نشین نشدن ذره هاي کلوییدي چیست؟) آ

چرا با افزایش الکترولیت به یک کلوئید، ذره هاي کلوئیدي ته نشین ) ب
                     ) 83خرداد  (                    می شوند؟ این فرآیند چه نامیده می شود؟

75/0  

    ) 83خرداد (                                                              شود؟ یم ه ي داخل کادر کاملژجاي خالی در جمله هاي زیر با کدام وا  3
  .توجه کنید باید جمله ي کامل شده از نظر علمی درست باشد

  امولسیون -حرکت براونی -آنتروپی - اترتیندال –سوسپانسیون 
  .نامیده اند ...........پخش نور به وسیله ي ذره هاي کلوئیدي را )آ

  . می نامند ...........مخلوط هاي ناهمگن جامد در مایع را )ب

5/0  

    ) 83شهریور (                                      .شود یم ه ي داخل کادر کاملژجاي خالی در جمله هاي زیر با کدام وامشخص کنید   4
  امولسیون -اتانول -کلویید -استون –سوسپانسیون 

   ». بودن محتویات آن است ........ موید » پیش از مصرف شیشه را خوب تکان دهید « ي ها جملهي برخی شربتروي شیشه« 

25/0  

  5/0    ) 83شهریور (                                    .ا مشخص کنیدفازهاي پراکنده شونده و پراکنده کننده ر» نشاسته در آب«در کلوئید   5
    ) 83شهریور (                                         :رو مشخص کنید با توجه به شکل روبه  6

بخش  –جزء آنیونی « یک از موارد کدام»  4تا  1« هاي هر یک از شماره) آ
  دهد ؟را نشان می» باردار بخش  –جزء کاتیونی  –ناقطبی 

  است ؟ چرا ؟» غیرصابونی « کننده آیا این پاك) ب

5/1  

روغن در آب، شربت آلومینیوم ام جی اس، الکل در آب، «جدول زیر را در برگه امتحانی رسم کرده و هر یک از مخلوطهاي  7
  ) 83دي (                                                                                                 .را در جاي مناسب قرار دهید» گرد و غبار در هوا

 امولسیون سوسپانسیون کلوئید محلول

    

    

1  

به آب گل آلود سبب ته نشین شدن ذره هاي کلوئید می شود؟ »  Fe2(SO4)3یا   C2H5OH«افزودن کدام یک از مواد  8
  ) 83دي (                                                                  ه و بنویسید این فرآیند را چه می نامند؟دلیل پاسخ خود را توضیح داد

1  

  25/0          ) 84خرداد (                                                                                                                           اثر تیندال     :تعریف کنید 9
  ) 84خرداد (                                                      .را بنویسید یدلیل نادرست. درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید 10

  » .یک مخلوط پایدار است) آلومینیوم ام جی اس(شربت معده« 
5/0  

  ) 84شهریور (                                                    .را بنویسید یدلیل نادرست. ت زیر را مشخص کنیددرستی یا نادرستی عبار 11
  » .هاستهاي سوسپانسیون و افزایش دافعه بین آنهاي باردار الکترولیت بین ذرهلخته شدن ناشی از قرار گرفتن ذره« 
  

75/0  

Ramin
Typewritten text
 ﺎﻫهﺪﻨﻨﮐكﺎﭘ – ﺎﻫطﻮﻠﺨﻣ عاﻮﻧا تﻻاﻮﺳ



 

  ) 84شهریور :                                                                                                      ( خ دهید ها پاسبا توجه به شکل به پرسش 12
  اي است ؟ صابونی یا غیرصابونی ؟کنندهي چه نوع پاكدهندهرو نشانتوضیح دهید شکل روبه) آ

  ) 3یا  2،  1 (چسبند ؟ کننده میها به کدام بخش پاكچربی) ب
  شود ؟ ها در آب میکننده سبب حل شدن چربیکدام بخش پاك) پ

1  

  ) 84دي (                                                                                                   :در مورد کلوئیدها به پرسش هاي زیر پاسخ دهید 13
  را چگونه می توان توضیح داد؟) وش دایمی ذرات کلوییدجنب و ج(پایداري کلوییدها) آ

  چگونه می توان ذرات یک کلوئید را ته نشین کرد؟) ب
  مشخص شدن مسیر نور از میان کلوییدها را چه می نامند؟) پ

25/1  

ي بیشتر شامپوها به کار می رود چگونگی از بین بردن کلرید موریل آمونیوم در تهیه 14
  ) 84دي (  .ع پاك کننده را توضیح دهیدچربی مو با این نو

75/0  

  ) 84دي :                                                                                                                ( براي درستی عبارت زیر دلیل بنویسید  15
  ». دهند دیگر تغییر جهت میرسند در برخورد با یکهاي کلوییدي وقتی به هم میذره« 

5/0  

  : کلمه مناسب در پاسخ نامه خود بنویسید) ت(و ) پ(، )ب(، )آ(در جدول زیر به جاي موارد  16
  نمونه  ) nm(اندازه ذرات   هاي سازندهذره  نوع مخلوط

  شیر  1-100  هاي  مولکولیهاي بزرگ یا تودهمولکول  آ
  آب نمک  >1  ب  محلول

    خاکشیر  ت  هاي بسیار کوچک مادهبزرگ یا ذره هاي  مولکولیتوده  پ

1  

  ) 85شهریور :                                                                                                                        ( دهید هاي زیر پاسخبه پرسش 17
  اي است ؟کنندهي چه نوع پاكدهندهرو نشانشکل روبه)  آ

  )با بیان دلیل ( چسبند ؟ کننده میها به کدام بخش پاكچربی) ب
ها در سبب حل شدن چربی)  3یا  2،  1( کنندهکدام بخش پاك)  پ

  شود ؟آب می

25/1  

د از سه مور(ارتباط موجود را در برگه ي امتحانی بنویسید. مربوط است Bبه یکی از موارد ستون  Aهر یک از موارد ستون  18
     ) 85دي (                                                                                                                                       ).   اضافی است Bستون 

A B 
 حالل مناسب براي چربی ها) آ اثر تیندال

 نظم ذرات کلوییدحرکت دایمی و نام) ب کلویید جامد در جامد
 خنثی شدن بار ذرات کلویید و ته نشین شدن آنها) پ لخته شدن

 فیروزه) ت هگزان
 پیدا بودن مسیر عبور نور دره واي غبارآلود) ث 
 سنگ پا) ج 
 حالل مناسب رنگهاي پوششی) چ 

     

1  

     ) 86خرداد (                                                                       .عبارت زیر را تا رسیدن به یک مفهوم علمی صحیح ادامه دهید  19
                 .........................................................ذره هاي تشکیل دهنده یک کلوئید ته نشین نمی شوند، زیرا 

5/0  



 

  5/0   ) 86خرداد (                                                         مورد          2ی رود؟ در ساختار صابون هاي مایع چه کاتیون هایی به کار م 20
   ) 86شهریور (        .                                                                                                          زیر دلیل بنویسید  براي هر عبارت 21

  .دهند ذرات کلویید مسیر عبور نور را نشان می) آ
   . شوند هاي آن ته نشین میبا افزایش یک الکترولیت به کلویید ذره )ب

1  

                 ) 86دي (                                               . ک عبارت درست از نظر علمی بنویسیدیبا حذف واژه هاي نادرست براي مورد زیر  22
  » ) نمی شوند - شوندمی(شیننهمین دلیل آنها تهبه است) متفاوت-یکسان(ذره هاي یک کلوئید بار الکتریکی« 

5/0  

  ) 87خرداد (                    .درست یا نادرست، شکل درست هر مورد نادرست را بنویسید) هاي(پس از مشخص کردن عبارت 23
  .ک کلویید گاز در مایع استکف ی) آ

  .سدیم دودسیل بنزن سولفونات یک پاك کننده ي غیرصابونی است) ب

5/0  

  ) 87شهریور (                                                                              :        در مورد کلوئیدها به هر یک از پرسشها پاسخ دهید  24
  ها چیست؟علت پایداري آن) آ

  افزودن چه موادي به شیر سبب انعقاد آن می شود؟ چرا؟) ب
  کف چه نوع کلوییدي است؟) پ

5/1  

  ) 87دي (                                                                 .جدول زیر را در پاسخنامه بنویسید) ت(،)پ(،)ب(،)آ(هر یک از موارد  25
  

 نمونه ه هاي سازندهذر تشکیل دهندهحداقل اجزاي  نوع مخلوط

 هوا ون ها یا مولکولهای )آ( محلول

 )پ( )ب( فاز پخش کننده و فاز پخش شونده کلویید

 فاز پخش کننده و فاز پخش شونده )ت(
ا ذره هاي یتوده هاي مولکول بزرگ 

 ار کوچک مادهیبس
 خاکشیر

                                                                                                             

1  

  ) 87دي (                                                                  .با توجه به ساختار پاك کننده ي داده شده پاسخ هر سؤال را بنویسید 26
  این پاك کننده صابونی است یا غیر صابونی؟) آ

کدام قسمت از پاك کننده را نشان مـی  ) 2(و ) 1(شماره هاي هر یک از ) ب
  دهد؟

کدام قسمت از این پاك کننده سبب پخش شدن چربی ها در آب می ) پ
  شود؟

1  

  ) 88خرداد (                                                                                          :براي هر یک از موردهاي زیر دلیل مناسب بنویسید 27
  .ذره هاي کلوئید در برخورد با یک دیگر تغییر جهت می دهند) آ

  .صابون می تواند چرکهاي روي لباس و پوست بدن را پاك کند) ب

1  

  ) 88شهریور (                                                                                               .خالی را با نوشتن  واژه مناسب کامل کنید يجا 28
  .می نامند.................... با افزودن الکترولیت به یک کلویید ذره هاي کلویید ته نشین می شوند این فرایند را 

25/0  

  .با توجه به شکل زیر پاسخ هر مورد را بنویسید 29
  چرا؟) مایع یا جامد(شکل مربوط به کدام نوع صابون است؟) آ

  ) 88شهریور ( .   را تعیین کنید Bو  Aهاي هر یک از بخش )ب
  

1  



 

  ) 88دي (                                                                                .را مشخص کنید Dو  A ،B ،Cبا استفاده از داده هاي جدول   30
 هنمون )nm(اندازه ي ذره ها اجزاي تشکیل دهنده نوع مخلوط

B حالل و حل شونده A آب و نمک خوراکی 
 شیر C 100-1 کلویید

D خاکشیر < 100 فاز پخش کننده و فاز پخش شونده   

1  

                                                                                         ) 89خرداد (                                                                                                               .  راي مورد زیر دلیل مناسب بنویسیدب  31
  » .افزودن مقداري از یک محلول الکترولیت به کلوئیدها، سبب لخته شدن آنها می شود« 

1  

     ) 89خـرداد  (                                                                          :                                   با توجه به ساختار زیر پاسخ دهیـد   32
  این ترکیب صابون است یا پاك کننده غیر صابونی؟ چرا؟) آ

  )3یا  1،2(چربی ها به کدام بخش از پاك کننده می چسبند؟) ب
کدام بخش آن موجب پخش شدن چربی در ) پ

              آب می شود؟
                                                   

1  

  ) 89شهریور .                                                                              ( ي درست داخل پرانتز را انتخاب کنید در هر مورد  گزینه  33
  )گاز در مایع  –از در گاز گ –جامد در گاز ( تواند کلویید باشد ؟ کدام یک نمی)آ

  ) سولفیت  –سولفات  –سولفونات ( رود ؟ کار میجاي گروه کربوکسیالت صابون ، کدام گروه بههاي غیرصابونی بهکنندهدر پاك)ب

5/0  

  75/0  ) 89دي (                                                .                                                                       علت پایداري کلوییدها را بنویسید   34
  ) 89دي (                                          .دلیل هر مورد نادرست را بنویسید. درستی یا نادرستی عبارتهاي زیر را مشخص کنید  35

- SO( در پاك کننده هاي غیر صابونی ذره هاي چربی به بخش سولفونات           .می چسبند)3
5/0  

  ) 90خرداد (                                                                          .در عبارت زیر گزینه درست را انتخاب و در پاسخ نامه بنویسید  36
  » .بی در آب می شود سبب پخش شدن چر)کربوکسیالت- سولفونات(در پاك کننده هاي صابونی گروه « 

25/0  

  ) 90شهریور .                                                                     ( با حذف کلمه نادرست داخل پرانتز عبارت درست را کامل کنید   37
  » .دهد ابون را تشکیل میاست که سر ناقطبی ص) گریز آب –دوست آب( در جزء آنیونی صابون ، یک بخش زنجیر هیدروکربنی « 

25/0  

  ) 90شهریور (                                  .کلمه مناسب در پاسخ نامه خود بنویسید) ت(و ) پ(، )ب(، )آ(در جدول زیر به جاي موارد   38
  نمونه  فاز پخش شونده  فاز پخش کننده  نوع مخلوط

  خاکشیر  دانه هاي خاکشیر  )ب(  )آ(
    کف صابون  )ت(  محلول صابون  )پ(

1  

  ) 90خرداد(                                               مشخص کنید هر یک از شکل هاي زیر کدام ویژگی کلویید ها را نشان می دهد؟   39
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  5/0  )90دي (                                                                                                    چرا  مسیر عبور نور در کلوییدها دیده می شود؟  40
  )90دي (                                                                                   .با توجه به شکل زیر، پاسخ هر مورد را بنویسید  41

  ي صابونی است یا غیر صابونی؟شکل مربوط به پاك کننده) آ
  آب دوست است یا آب گریز؟ (B)و  (A)ک از بخش هاي هر ی) ب
  .در پاك کنندگی را بنویسید (B)و  (A)نقش هر یک از بخش هاي ) پ
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  ) 91خرداد ( :                                                                                              هاي زیر پاسخ دهید در مورد کلوییدها به پرسش  42
  این پدیده چه نام دارد ؟» . مسیر عبور نور از میان کلوییدها ، قابل دیدن است « )آ

    این فرآیند چه نام دارد ؟ » . شوند هاي آن ته نشین میبا افزایش یک الکترولیت به کلویید ذره معموال « )ب
  . دکننده را مشخص کنی پخششونده و  پخشفازهاي  شیر خوراکی ، در  )پ
  شود ؟در آب ایجاد می) ها چربی( ها به کمک کدام ماده ، امولسیون پایداري ازچرك )ت
  

25/1  

  )91شهریور (                                                                                                  .به پرسش هاي زیر پاسخ دهید  43
  .ودن هر یک از مخلوط هاي ناهمگن زیر را مشخص کنیدکلویید یا سوسپانسیون ب) آ

(I  خاکشیر در آب      (II سس مایونز  
دو اشتباه ساختار رسم شده را در . دانش آموزي ساختار مولکول صابون جامد را به صورت زیر رسم کرده است) ب

   .پاسخ نامه بنویسید
  

  

1  

  ) 91دي .                      ( هاي نادرست را بنویسید صحیح عبارت، شکل  درست یا نادرستهاي پس از مشخص کردن عبارت  44
  .هاست هاي صابون ، زنجیر هیدروکربنی آنگریز مولکولبخش آب) آ

  . توان با صافی جدا کرد ي یک کلویید را میهاي سازندهذره) ب
  .محلول پلی بین کلویید و سوسپانسیون است ) پ
  

25/1  

  ) 92خرداد .                                                                                               ( هاي کلوییدها را بنویسید ژگیچهار ویژگی از وی  45
  

1  

                                                                                                                                   .و در پاسخ نامه بنویسید کردهانتخاب  ي زیربراي کامل کردن جملهمناسب را  يداده شده ، واژه ياز بین دو واژه  46

.............ي صابونی را گروه کنندهبخش باردار پاك« 
 
 
 

ــولفونات      ســـ
  ) 92شهریور  (                   »  .دهد تشکیل می کربوکســــــیالت

25/0  

                                                                      ) 92شهریور (                     . بنویسید را نادرست عبارت ، شکل درستدرستی یا نادرستی عبارت زیر پس از مشخص کردن   47
  » .کنند هاي کلوییدي از کاغذ صافی عبور نمیذره«   
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 هاي مطرح شدهدهد به پرسشکه چگونگی پاك کردن چربی را با صابون نشان میبا توجه به شکل زیر  48
                                                    ) 92دي (                                                                                                                    .      دهید  پاسخ

) قطبی یا ناقطبی ( صابون هاي مولکولکدام بخش ي چربی باشد ، در بشر ذره) گرد ( اگر جسم مدور )آ
  اند ؟جذب کردهآن را 

                                    کند ؟                                                                  صابون چگونه چربی را در آب حل می) ب

75/0  

    ) 92دي (   .                                                                                                                            ها را نام ببرید کنندهانواع پاك  49
                                                                                                                              .و در پاسخ نامه بنویسید کردهانتخاب  ي زیرهابراي کامل کردن جملهمناسب را  يداده شده ، واژه ياز بین دو واژه  50

                                                   

............... هاي کنندهاز پاك ايسدیم دو دسیل بنزن سولفانات نمونه )آ 
 
 

 صــابونی
                                                 .است   غیرصـــابونی

...............  بخش هیدروکربنی صابون ، )ب 
 
 

ــریز  آب گ
  ) 93خرداد (                                                                      .است   آب دوست 
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  ) 93خرداد (                                                                                                                           :هاي زیر پاسخ دهید به پرسش  51
  ها ؟کلوییدها است یا محلولهاي تیندال از ویژگیاثر ) آ

  شوند ؟هاي کلوییدي لخته میذره) الکترولیت یا غیر الکترولیت ( با اضافه کردن چه محلولی  )ب
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  نمره  هاکنندهها و پاكانواع مخلوط 3بخش سوم شیمی   سوال

  5/0  . نامیممی اثر تیندالي ذرات کلوییدي را وسیلهپخش نور به  1

نشین شدن کلوییدها و ایجاد حرکت براونی ي بین این بارها مانع از تهدافعه .دارند  نامبارهاي همذرات کلوییدي )آ  2
  .شود می

هاي  باردار کلوییدي قرار گرفته ، باعث کترولیت بین ذرهبا اضافه کردن یک الکترولیت به کلویید ، ذرات باردار ال) ب 
شود که به ي بین ذرات شده و باعث تجمع ذرات کلوییدي و انعقاد آن میکاهش نیروي دافعه و افزایش نیروي جاذبه

  .گوییم می  لخته شدناین عمل ، 

75/0  

  .یده اندنام اثر تیندال پخش نور به وسیله ي ذره هاي کلوئیدي را )آ  ) آ  3
  . می نامند  سوسپانسیون مخلوط هاي ناهمگن جامد در مایع را )ب

5/0  

  25/0  سوسپانسیون  4
  5/0  . فاز پخش کننده است ذرات نشاسته  در  آب پخش شده است  ، بنابراین   نشاسته  فاز پخش شونده  و آب  5
  جزء آنیونی  )   4کاتیونی        جزء) 3بخش قطبی یا باردار           )  2بخش ناقطبی     ) 1) آ  6

CO2 -  یا    -(  زیرا گروه کربوکسیالت  –صابونی ) ب
  .      ،  دارد)  -

5/1  

  امولسیون  سوسپانسیون  کلویید  محلول 7
    روغن   شربت آلومینیوم ام جی اس  گرد و غبار هوا  الکل در آب

1  

8 Fe2(SO4)3  هاي  ترولیت به کلویید ، ذرات باردار الکترولیت بین ذرهاضافه کردن یک الک با. است یک الکترولیت
ي بین ذرات شده و باعث تجمع ذرات باردار کلوییدي قرار گرفته ، باعث کاهش نیروي دافعه و افزایش نیروي جاذبه

  .گوییم می  لخته شدنشود که به این عمل ، کلوییدي و انعقاد آن می

1  

  25/0  . نامیمي را اثر تیندال میي ذرات کلوییدوسیلهپخش نور به 9
  5/0  .نشین شدن دارد زیرا فاز جامد درون آن تمایل به ته –نادرست  10
هاي  باردار کلوییدي قرار اضافه کردن یک الکترولیت به کلویید ، ذرات باردار الکترولیت بین ذره با. زیرا  –نادرست  11

ي بین ذرات شده و باعث تجمع ذرات کلوییدي و انعقاد آن ي جاذبهگرفته ، باعث کاهش نیروي دافعه و افزایش نیرو
  .گوییم می  لخته شدنشود که به این عمل ، می

75/0  

  .    دارد )  - SO3ï( گروه سولفونات  زیرا  –صابونی غیر) آ 12
  )2) (پ)                3) (ب  

1  

  .شود نشین شدن کلوییدها میاین بارها مانع از تهي بین دافعه .دارند  نامبارهاي همذرات کلوییدي  )آ 13
هاي  باردار کلوییدي قرار گرفته ، باعث با اضافه کردن یک الکترولیت به کلویید ، ذرات باردار الکترولیت بین ذره )ب

ه به شود کي بین ذرات شده و باعث تجمع ذرات کلوییدي و انعقاد آن میکاهش نیروي دافعه و افزایش نیروي جاذبه
  .گوییم می  لخته شدناین عمل ، 

  اثر تیندال ) پ

25/1  

NH4(کننده چسبند ، وانتهاي باردار پاكها به زنجیر آلکیل میچربی 14
ها در آب چربی) پخش شدن ( سبب انتقال )  +

  . شود می
75/0  



 

  5/0  .شود می يکلویید تباعث دور شدن ذراي بین این بارها دافعه .دارند  نامبارهاي همذرات کلوییدي  15
  نمونه  ) nm(اندازه ذرات   هاي سازندهذره  نوع مخلوط 16

  شیر  1-100  هاي  مولکولیهاي بزرگ یا تودهمولکول  کلویید
  آب نمک  >1  ها و یونهامولکول  محلول

    خاکشیر  <100  هاي بسیار کوچک مادههاي  مولکولی بزرگ یا ذرهتوده  سوسپانسیون

1  

  .    دارد )  - SO3ï( گروه سولفونات  زیرا  –بونی صاغیر )آ 17
ها است و در چربی) گریز آب( کننده ، ناقطبی زیرا این بخش پاك) .  3بخش ( چسبند ها به زنجیر آلکیل میچربی) ب

  .شود که آن هم ناقطبی است ، حل می
  سولفونات یا  2بخش ) پ

25/1  

  1  )چ( ،    هگزان ) پ(،        لخته شدن) ت(جامد ،    کلویید جامد در ) ث(اثر تیندال  18
  5/0  . شودنشین شدن کلوییدها میي بین این بارها مانع از تهدافعه .دارند  نامبارهاي همذرات کلوییدي  19
NH4( یا آمونیوم )  +K( هاي پتاسیمیون 20

+ (  5/0  
  .توانند نور مرئی را پخش کنند ت هستند ومیي کافی درشي کلویید به اندازههاي تشکیل دهندهذره) آ 21

هاي  باردار کلوییدي قرار گرفته ، باعث با اضافه کردن یک الکترولیت به کلویید ، ذرات باردار الکترولیت بین ذره )ب
شود که به ي بین ذرات شده و باعث تجمع ذرات کلوییدي و انعقاد آن میکاهش نیروي دافعه و افزایش نیروي جاذبه

  .گوییم می  لخته شدنین عمل ، ا

1  

  5/0  شوندنمی –یکسان  22
  5/0  درست) درست              ب) آ 23
  .شود کلوییدها می)پایداري ( نشین شدن ي بین این بارها مانع از تهدافعه .دارند  نامبارهاي همذرات کلوییدي  )آ 24

، ذرات باردار الکترولیت بین  )امولسیون ( مایع در مایع ییدبه کلو) مثل سرکه ( با اضافه کردن یک الکترولیت  )ب
ي بین ذرات شده و باعث تجمع هاي  باردار کلوییدي قرار گرفته ، باعث کاهش نیروي دافعه و افزایش نیروي جاذبهذره

  .گوییم می  لخته شدنشود که به این عمل ، ذرات کلوییدي و انعقاد آن می
  مایعدر  گازکلویید  )پ

5/1  

  1  سوسپانسیون) شیر          ت) هاي  مولکولی       پهاي بزرگ یا تودهمولکول)  شونده        بحالل و حل) آ 25
  .    دارد )  - SO3ï( گروه سولفونات  زیرا  –صابونی غیر )آ 26

  ) . 2بخش ( کننده یا انتهاي باردار پاك گروه سولفونات ، )  1بخش ( بخش ناقطبی ) ب
  سولفونات یا  2خش ب) پ

1  

  ذرات کلوییدي ها را در سطح خود جذب کنند و در نتیجه هاي باردار مانند یونتوانند ذرهمی ذرات کلوییدي )آ 27
  . شودکلوییدها می)پایداري ( نشین شدن ي بین این بارها مانع از تهدافعه .دارند  نامبارهاي هم

    دوستآب و »ناقطبی ، هیدروکربنی و محلول در چرك و چربی « گریز بداراي دو بخش آصابون جزء آنیونی  –) ب
  . باشدمی» قطبی یا باردار ، محلول در آب « 

1  

  25/0  لخته شدن   28
NH4( یا آمونیوم )  +K( هاي پتاسیمزیرا  یون –مایع  29

  1  .کنند صابون مایع ایجاد می)  +



 

30  A<1    ،: B    ،    محلول C: فاز پخش کننده  ،  خش شونده  و فاز پD  :1     سوسپانسیون  
هاي  باردار کلوییدي قرار گرفته ، باعث با اضافه کردن یک الکترولیت به کلویید ، ذرات باردار الکترولیت بین ذره  31

ود که به شي بین ذرات شده و باعث تجمع ذرات کلوییدي و انعقاد آن میکاهش نیروي دافعه و افزایش نیروي جاذبه
  .گوییم می  لخته شدناین عمل ، 

1  

  .    دارد )  - SO3ï( گروه سولفونات  زیرا  –صابونی غیر )آ  32
  )  3بخش ( بخش ناقطبی ) ب
  سولفوناتگروه  یا  2بخش ) پ

1  

  ) .شود هر گازي در هر گاز دیگر حل می( گاز در گاز حتما محلول است ) آ  33
  )  - SO3ï( گروه سولفونات  ) ب

5/0  

بارهاي   ذرات کلوییدي ها را در سطح خود جذب کنند و در نتیجه هاي باردار مانند یونتوانند ذرهمی ذرات کلوییدي  34
  . شودکلوییدها می)پایداري ( نشین شدن ي بین این بارها مانع از تهدافعه .دارند  نامهم

75/0  

ها که آن هم است و در چربی) گریز آب( کننده ، ناقطبی بخش پاكزیرا این . چسبند به زنجیر آلکیل می  -نادرست   35
کننده  است سبب پاك) دوستآب ( بخش باردار یا قطبی  )  - SO3ï( گروه سولفونات  و . شود ناقطبی است ، حل می

  .شود ها در آب میچربی) پخش شدن ( انتقال 

5/0  

  CO2ï -  (  25/0( ت کربوکسیالگروه   36
  25/0  زگریآب  37
  1  هوا یا گاز ) ت          کلویید) آب       پ)  سوسپانسیون               ب)  آ  38
  75/0              اثر تیندال  )3(حرکت براونی ، شکل )2(، شکل  کلوییدها پایداري ) 1(شکل   39
بنابراین مسیر . ریی را پخش کنند ي کافی درشت هستند که بتوانند نور مي کلویید به اندازههاي تشکیل دهندهذره  40

  .نور از میان کلوییدها قابل دیدن است 
5/0  

  .    دارد )  - SO3ï( گروه سولفونات  زیرا  –صابونی غیر )آ  41
  دوستآب B :،  گریزآب:   A) ب
  B :،   شودها که آن هم ناقطبی است ، حل میاست و در چربی) گریز آب( کننده ، ناقطبی این بخش پاك :   A ) پ

ها چربی) پخش شدن ( کننده  است سبب انتقال پاك) دوستآب ( بخش باردار یا قطبی  )  - SO3ï( گروه سولفونات 
  .شود در آب می

25/1  

              اثر تیندال  )آ  42
  لخته شدن  ) ب
  )مایع در مایع ( آب فاز پخش کننده   و  هاي چربیقطرهفاز پخش شونده   ) پ
  صابونیغیر و  صابونی هايکنندهپاك)  ت
  

25/1  

  )امولسیون ( کلویید : سوسپانسیون   ،  سس مایونز :  خاکشیر در آب ) آ  43
  .وجود دارد  ) +Na( کاتیون سدیم در صابون جامد ، : اشتباه اول ) ب

  .است  زنجیر هیدروکربنی مولکول صابون بلندتر: اشتباه دوم      
  

1  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                درست )آ  44
  .با صافی جدا کرد  تواننمیي یک کلویید را هاي سازندهذره: شکل صحیح عبارت   ،نادرست ) ب
  .، پلی بین محلول و سوسپانسیون است  کلویید  :شکل صحیح عبارت   ، نادرست) پ

25/1  

  هاحرکت براونی در ذره)1  45
  نشین نشدن پایداري یا ته) 2
  ییدهادیده شدن مسیر نور در کلو)3
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