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 .مول باشد ، به پرسش های زیرپاسخ دهید20/2هرذره حل شونده هم ارزبا(6)تا(1)اگردرمحلول های آبی -1

 

 غلیظ تراست؟چرا؟ کدام محلول( آ

                              
           

      
(  :                1)غلظت محلول               

                           
            

      
( :               0)غلظت محلول                

                           
           

      
( :                  3)غلظت محلول               

                           
           

      
( :                  4)غلظت محلول               

                           
           

      
( :                   5)غلظت محلول               

                           
           

      
( :                   6)غلظت محلول                 

 .غلیظ تراست چون حل شونده بیشتری درواحدحجم دارد(0)محلول 
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 غلظت مولی کدام محلول هاباهم برابراست؟(ب

 . (6)با(1)محلول -(5)و(4)با(3)محلول

 .راحساب کنید(3)و(1)مده ازمخلوط کردن محلولآغلظت مولی محلول به دست ( پ

                                  
             

      
              

 .میلی لیترآب به آن حساب کنید112راپس ازافزودن(4)غلظت مولی محلول( ت

                                       
         

      
              

 (.ازتغییرحجم چشم پوشی کنید.)مول حل شونده به دست آورید20/2راپس ازانحالل(5)غلظت مولی محلول( ث
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باانجام محاسبه مشخص .باشد ppm5پذیراست که غلظت اکسیژن محلول درآب بیشترازادامه زندگی اغلب ماهی هاهنگامی امکان  -0

 میلی گرم اکسیژن محلول برای ادامه زندگی ماهی هامناسب است؟ 75/6آب حاوی kg3کنیدکه

     
        

     
              

 .ت اکسیژن موردنیازبرای ماهی هاکمتراستاین آب برای ادامه زندگی ماهی هامناسب نیست چون غلظت اکسیژن آن ازغلظ

باشد ، چندگرم  ppm1اگرمقدارمجازکلرموجوددرآب استخر.درصدجرمی استفاده می شود7/2برای ضدعفونی کردن آب یک استخرازمحلول کلر -3

mازاین محلول برای ضدعفونی کردن 
 .(جرم یک لیترآب استخررابرابربایک کیلوگرم درنظربگیرید)آب نیازاست؟722 3

     
     

      
                            

    

  
                       

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

 

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

 .گشتاوردوقطبی بیشتری داردچون  Cمولکول 
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 سه ترکیب داده شده رابراساس کاهش نیروهای بین مولکولی مرتب کنید؟(ب

C > B >A 

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

 .به هگزان شباهت بیشتری داردکمتری داشته بنابراین  وقطبیت( نزدیک به صفر) چون گشتاوردوقطبیAماده 

 .درنمودارزیرانحالل پذیری گازاکسیژن درآب آشامیدنی وآب دریانشان داده شده است -5

 

oدردمای ( آ
C5انحالل پذیری گازاکسیژن چقدراست؟ 

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

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

 .باافزایش دماانحالل پذیری اکسیژن درآب آشامیدنی وآب دریاکاهش می یابد

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

 .باافزودن نمک درآب گشتاوردوقطبی آب بیشترشده قطبی ترمی شودومولکولهای اکسیژن که ناقطبی هستنددرآب نمک کمترحل می شوند -بله 
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oهریک ازشکل های زیرنمایی ازآغازوپایان آزمایشی برای درک مفهوم انحالل پذیری سه ماده درآب ودمای  -6
C05 است. 

 .نتیجه هریک ازاین آزمایش هارابنویسید

 

 

oدردمای ( آ
C05استثابت  انحالل پذیری شکردرمقدارمعینی آب. 

oدردمای ( ب
C05روغن درآب حل نمی شودوباافزایش مقدارروغن انحالل پذیری ان درآب تغییری نمی کند. 

oدردمای ( پ
C05اتانول درآب به هرمیزانی حل می شود. 
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 .هریک ازشکل های زیر ، کاربردی ازیک ترکیب یونی رانشان می دهد -7

 

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

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

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

oاگرانحالل پذیری کلسیم سولفات وآمونیوم نیترات درآب ودمای ( ب
C02گرم باشد ، درصدجرمی محلول سیرشده  5/65و  0/2به ترتیب برابربا

 .ماحساب کنیدهریک را دراین د

        :  درصدجرمی کلسیم سولفات 
   

     
             

         : درصدجرمی آمونیوم نیترات 
    

     
             

ازخون یک (گرم1/2)اگریک قطره.کوسه های شکارچی حس بویایی بسیارقوی دارندومی توانندبوی خون راازفاصله دورترحس کنند -6

1210ازآب دریابه حجم شکاردرفضایی 
حساب کنیدحس بویایی این کوسه به حداقل .لیترپخش شود ، این کوسه هابوی خون راحس می کنند 4×

 (.جرم یک لیترآب دریارایک کیلوگرم درنظربگیرید)خون حساس است؟ppmچند
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