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 طزاح 3 ایواى اسکَیی                                            دقیقِ                                                      021سهاى 3 

 جزم ّای هَلی 3 

H=1  ,  C=12  ,  O=16 , N=14 , Pb=207 , S=32 , I=127 , Cr=52 , Fe=56 , Al=27 , Cl=35.5 , 

Ca=40 , P=31 , Mo=96 , Si=28 , F=19 , Na=23 , K=39  

حاطل شذ 3 درطذ جزهی هتاى ٍ اتاى در  CO2گزم تزکیة  231.2گزم اس هخلَط هتاى ٍ اتاى سَساًذُ شذ ٍ  137.2 -0

 3ایي هخلَط را تیاتیذ 

درطذ تزای تذست آٍردى گزم تز هیلی لیتز است 3  0371در آب ) اسیذ سَلفَریک (  H2SO4چگالی هحلَلی اس  -2

تکٌذ ،  2SO4(NH4)گزم  32..هیلی لیتز اس هخلَط تَلیذ  2.هیکٌٌذ 3 اگز  2SO4(NH4)آى را تثذیل تِ  H2SO4جزهی 

 3درطذ جزهی اسیذ سَلفَریک را تیاتیذ

3 ایي ًوک هذاب اضافِ شَد ًوک رایٌیکِ تشکیل هی شَد  NH4CNOتِ تذریج تِ  2Cr2O7(NH4)ٌّگاهی کِ  -.

 ٍ تزکیة درطذ جزهی سیز هی تاشذ NH4[Cr(SCN)x(NH4)y]  3دارای فزهَل 

Cr: 15.5%                                   S: 38.15%                             N:29.2%         

 3را تیاتیذ x  ٍyهقادیز 

در هحلَل آتی تِ ٍجَد هی آیذ 3 در یک  Pb(NO3)2  ٍKIس ٍاکٌش رسَب سرد رًگی است کِ ا ( PbI2)  سزب یذیذ -2

گزم ثاتت ًگاُ  .تغییز هیکٌذ اها هجوَع جزم آًْا تزاتز تا (  KI , Pb(NO3)2) جزم ٍاکٌشگز ّا  سزی اس آسهایش ّا 

 PbI2داشتِ شذُ است 3 سزب یذیذ تشکیل شذُ تَسیلِ کاغذ طافی اس هحلَل جذا شذ ٍ خشک شذ 3 تیشیٌِ جزم 

 3تشکیل شذُ را تیاتیذ

 Bi2O3گزم  Bi(C6H5)3  ،232.2گزم اس  3.3.0 اگز  هحاسثِ هی شَد Bi2O3تِ  Bi(C6H5)3تا تثذیل   Biجزم اتوی  -.

 چٌذ است ؟ Biتذّذ جزم توی 

گزم تا هحلَل آتی ّیذرٍصى کلزیذ ٍاکٌش هی دّذ 3 اگز در پایاى  23.2هخلَطی اس دٍ فلش الویٌیَم ٍ آّي تِ جزم  -.

 گزم ّیذرٍصى اساد شَد درطذ جزهی آّي در هخلَط اٍلیِ را حساب کٌیذ3  .1371ٍاکٌش 

Al + HCl →AlCl3 + H2                                Fe + HCl → FeCl2 + H2   

 را در ًوًَِ تیاتیذ  CaCO3کٌذ ، درطذ جزهی  CO2گزم اس  13210تَلیذ  CaCO3گزم اس یک ًوًَِ  321.اگز  -7



CaCO3 + HCl →CaCl2 + H2O + CO2  

ت ًوک آهًَین فسفز هَلیثذات تزای تعییي هقذار فسفز در یک ًوًَِ اس رسَب دادى فسفز تِ طَر -1

(NH4)4[PMo12O40]  ًَِگزم ًوک  2گزهی در ًْایت تِ  .تْزُ هیگیزًذ 3 در طَرتیکِ توام فسفز هَجَد در یک ًو

 آهًَین فسفز هَلیثذات تثذیل شذُ تاشذ درطذ جزهی فسفز در ًوًَِ اٍلیِ را تیاتیذ

گزم   125تذست اٍرد 3 تزای تْیِ H2SiF6  ،H2O  ٍNaFتحت شزایط خاص هیتَاى  Na2SiO3تز رٍی  HFاس اثز  -2

H2SiF6  حذاقل چٌذگزم 11تا فزع تاسدّی ، %HF  هَرد ًیاس خَاّذ تَد ؟ 

را  Aهادُ ی  حالل آلی ًاقطثی هاًٌذ رٍغي رٍی آب هی ایستذ ٍ در آى حل ًوی شَد 3 ٌّگاهی کِ هقذارییک  – 01

ل ٍارد حال A، هقذاری اس هادُ تزیشین  آىدر هقذار هشخض آب حل کٌین ٍ سپس حجن هشخظی اس حالل آلی را رٍی 

 .در حالل آلی ًسثت تِ حالل آتی ) تِ اسای حجن تزاتز اس ّز دٍ حالل (  Aآلی هی شَد 3 اگز توایل حل شذى هادُ 

 ٍارد حالل آلی هی شَد ؟ Aتزاتز هقذار حالل آتی تاشذ  ، چٌذ درطذ اس هادُ  2ار حالل آلی در ظزف تزاتز تاشذ ٍ هقذ


