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 (3فصل ) ( 3ًوًَِ سَاالت ضيوي )
 فطاس تخاس هشتة وٌيذ ٍ دليل تياٍسيذ .هحلَل ّاي صيش سا تشاساس افضايص  -1

 هَالل سذين ولشيذ 1هحلَل  –هَالل ولسين ولشيذ  1هحلَل  –هَالل ضىش  1هحلَل 

 يه تطاتِ ٍ يه تفاٍت تيي سَسپاًسيَى ٍ اهَلسيَى تياى وٌيذ . -2

سساًين. هَالسيتِ هي  mL 100( سا دسهمذاسي آب وشدُ ٍحجن هحلَل سا تِ Cگشم اسيذ اسىَستيه )ٍيتاهيي  76/1 -3

mol.Lهحلَل حاصل چٌذ 
 ( C5H8O6 = 180)                    است ؟ 1-

  1 )001/0   2 )01/0   3 )1/0   4 )01/0  

سا دس ايي هحلَل تذست  KClگشم آب حل هي وٌين . دسصذ جشهي  54گشم پتاسين ولشيذ سا دس 6ًوًَِ اي تِ ٍصى  -4

 آٍسيذ .

هيلي ليتش آب حل هي وٌين . هَالسيتِ ايي هحلَل سا حساب وٌيذ . جشم  150سا دس (LiClO3)گشم ليتين ولشات  25/45 -5

 هيلي ليتش دس ًظش تگيشيذ . 150گشم است ٍ حجن هحلَل سا  5/90تشاتش   (LiClO3)هَلي 

شد ؟ سا تايذ دس چٌذ گشم آب حل و  NH4NO3گشم  40ًين هَالل ،  (NH4NO3)تشاي تْيِ هحلَل آهًَين ًيتشات  -6

 گشم است .( 80)جشم هَلي آهًَيَم ًيتشات تشاتش تا 

هيلي ليتش سليك هي وٌين . هَالسيتِ هحلَل سليك ضذُ سا  100هيلي ليتش هحلَل هَالس سَد سا تا آب همطش تا حجن  10 -7

 حساب وٌيذ .

NaOH = 40 g . mol.Lدسصذ سذين ّيذسٍوسيذ دس آب ، چٌذ هَالل است ؟                        20هحلَل  -8
-1  

 اص تيي آب ٍ وشتي تتشاولشيذ ، تشاي حل وشدى ّشيه اص هَاسد صيش وذام سا اًتخاب هي وٌيذ ؟ -9

  C8H18ج( اوتاى     CH3COOHب(    Ca(NO3)2الف(   

 I2چ(          HFج(     NaClث(     CS2ت(   

ا روش دليل تَضيح دّيذ وِ اًشطي ضثىِ تلَس آى دس آب گشهاگيش است . ت  NH4NO3(aq)حل ضذى آهًَين ًيتشات  -10

تيطتش است يا هجوَع اًشطي آب پَضي يًَْاي   

4
NO   ٍ-

3NO  ؟ 

   افزايش فشار چه اثري بر : -11

 الف( اًحالل پزيشي جاهذ دس هايغ داسد ؟

 ب( اًحالل پزيشي گاص دس هايغ داسد ؟ 

 هَل اسيذ تصَست هَلىَلي ٍجَد داضتِ تاضذ. 098/0استيه اسيذ دس دهاي هؼيي  M 1/0حلَل اگش دسه -12

 الف( دسجِ تفىيه يًَي آى دس ايي دها چيست ؟

 ب( چٌذ دسصذ اًحالل هَلىَلي ٍ چٌذ دسصذ اًحالل يًَي داسد ؟

 دهاي اًجواد آب دسيا ٍ دهاي اًجواد آب همطش سا همايسِ وٌيذ . -13

 



 ثاّت ولَئيذ ٍ هحلَل سا تياى وٌيذ .الف( دٍ ض -14

 ب( دٍ تفاٍت هحلَل ٍ ولَئيذ سا تياى وٌيذ .

 ج( دٍ تفاٍت هحلَل ٍ سَسپاًسيَى سا تياى وٌيذ .

 ت( دٍ تفاٍت ولَئيذ ٍ سَسپاًسيَى سا تياى وٌيذ .

 دس وشٍهاتَگشافي واغز تشاي جذاساصي اجضاي جَّش، فاص ساوي ٍ فاص هتحشن وذام است ؟ -15

 تا ٍجَد ايٌىِ آهًَيان هحلَلتشيي گاص دس آب هي تاضذ . چشا سساًاي ضؼيف جشياى الىتشيسيتِ است ؟ -16

  

 تشويثات صيش سا دس ًظش تگيشيذ ٍ تِ لسوتْاي الف تا ّـ پاسخ دّيذ : -17

(CH3OH) - HF - Na2SO4       هتاًَل(C6H14) - FeS - HCl - NH3 -     ّگضاىAgCl - 

 تواهاً تِ صَست يًَي دس آب حل هي ضًَذ ؟ الف( وذام تشويثات 

 ب( وذام تشويثات تِ طَس ػوِ تِ صَست هَلىَلي دس آب حل هي ضًَذ ؟

 ج( دسجِ تفىيه يًَي وذام تشويثات صفش است ؟

 % است ؟ 100ت( دسصذ تفىيه يًَي وذام تشويثات 

 ث( وذام تشويثات سساًاي خَب جشياى الىتشيسيتِ هي تاضٌذ ؟

 ًادسستي ػثاسات صيش سا تا تياى ػلت هطخص وٌيذ .دسستي يا  -18

 هَالس استيه اسيذ غيش الىتشٍليت است . 1/0الف( هحلَل 

 دس آب هَلىَلي است .  2CO(CH3)ب( اًحالل استَى 

 ج( ّش الىتشٍليت لَي ، سساًاي خَب جشياى الىتشيسيتِ است .

 ضذ .ت( هحلَل پتاسين ولشيذ سساًاي ضؼيف جشياى الىتشيسيتِ هي تا

 وِ دس آب سيختِ هي ضَد تِ صَست هَلىَلي حل هي گشدد . HCl(g)ث( همذاس تيطتشي اص 

 دسستي يا ًادسستي ّشيه اص ػثاسات صيش سا تا تياى ػلت هطخص وٌيذ . -19

 الف( حالليت گاصّا تا افضايص دها ، افضايص هي ياتذ .

Mgب( هيضاى آتپَضي يَى 
Caاص   +2

 تيطتش است ؟ +2

 ىيه يًَي دس الىتشٍليتْاي ضؼيف تشاتش يه هي تاضذ .ج( دسجِ تف

 دسصذ جشهي هادُ حل ضذُ سا دس ّشيه اص هحلَلْاي آتي صيش هحاسثِ وٌيذ . -20

 گشم هحلَل  66دس   NaBrگشم  50/5الف( 

 گشم آب  124دس   KClگشم  0/31ب( 

يتش هَجَد است . هَالسيتِ ، هَالليتِ گشم تش هيلي ل 18/1ٍ چگالي  HBr% ٍصًي  37ضاهل  HBrيه هحلَل غليظ  -21

 هحلَل چمذس است ؟ 

 



 هَالل سذين ولشيذ هَجَد است .  2هَالل سذين ولشيذ ٍ هحلَل  1سِ ظشف حاٍي آب خالص هحلَل  -22

 الف( فطاس تخاس دس وذام ظشف ووتش است ؟ چشا ؟

 ب( دهاي جَش وذام هايغ تيطتش است ؟ چشا ؟

 ي ضشٍع تِ جَضيذى هي وٌذ ؟ج( تِ ًظش ضوا يه هايغ چِ صهاً

تا همذاس وافي هحلَل سذين سَلفات ، چٌذ گشم تاسين سَلفات جاهذ  M   ,  BaCl2 1/0هحلَل   mL 10اص ٍاوٌص  -23

 سسَب هي وٌذ . )فشض هي وٌين ٍاوٌص واهل است (

 دس هَسد هحلَل گشم ضذُ ًطاستِ دس آب تِ سَاالت صيش پاسخ دّيذ : -24

 هطخص وٌيذ .الف( ًَع هخلَط سا 

 ب( فاص پشاوٌذُ ضًَذُ ٍ فاص پشاوٌذُ وٌٌذُ سا دس آى هطخص وٌيذ .

 ج( ًوًَِ ديگش اص ايي هحلَلْا سا هثال تضًيذ .

 تاتَجِ تِ جذٍل صيش وِ دسصذ تفىيه يًَي ٍ حالليت چٌذ هادُ سا ًطاى هي دّذ تِ سَاالت دادُ ضذُ پاسخ دّيذ . -25

C2H5OH KNO3 AgCl HF ييفشهَل ضيويا 

 دسصذ تفىيه يًَي 2/0 1 1 0

حذ هؼيي 

 ًذاسد
34 

4-10  9/1 50 
 g 100حالليت دس 

 آب
 

 الف( الىتشٍليت لَي ٍ ضؼيف ٍ غيشالىتشٍليت تَدى ّش وذام سا هطخص وٌيذ .

 ؟ چشا ؟ ًيستب( هحلَل وذاهيه سساًاي جشياى تشق 

 ج( هحلَل وذاهيه سساًاي جشياى تشق است ؟ چشا ؟ 

 ه يًَي يه هادُ تِ چِ ػَاهلي تستگي داسد ؟ت( دسصذ تفىي

 گشم فسفشيه اسيذ الصم است ؟ 9/4هَالس تشاي ٍاوٌص واهل تا  25/0چٌذ هيلي ليتش سذين ّيذسٍولشيذ  -26

3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O   
. )جشم هَلي است  g / mL 6 سا حساب وٌيذ چگالي ايي هحلَل  (C12H22O11)ساواسٍص  M 5/0هَالليتِ هحلَل  -27

 است( . g / mol 324ساواسٍص 

ولسين ولشيذ ٍ آهًَيَم ًيتشات اص وذاهيه دس تستِ ّاي سشهاصا ٍ اص وذاهيه دس تستِ ّاي گشهاصا  H∆ اًحاللتاتَجِ تِ  -28

 استفادُ هي وٌٌذ ؟ چشا ؟

NH4NO3 CaCl2 تشوية 

2/26 8/82 - (kJ) اًحالل ∆H 

 

 

 



هي سساًين . غلظت هؼوَلي ٍ هَالسيتِ  cc 200آب حل وشدُ ٍ حجن هحلَل سا تِ  سا دس همذاسي SO3گشم گاص  16 -29

  = M(SO3) =     ٍ98 M(H2SO4) 80                       هحلَل سا حساب وٌيذ .             

 هحلَل ّاي صيش سا تشاساس افضايص فطاس تخاس هشتة وشدُ ٍ دليل تياٍسيذ . -30

 هَالل سذين ولشيذ 1هحلَل  –هَالل ولسين ولشيذ  1ل هحلَ –هَالل ضىش  1هحلَل 

kJ.molدس آب  NaClگشهاي اًحالل  -31
+ ٍگشهاگيش است ٍ گشهاگيش تَدى ػاهل ًاهساػذ دس اًحالل هي تاضذ ٍلي 3  1-

 دس آب خَدتخَدي است . چشا ؟  NaClاًحالل 

آب حل ضَد ٍ جشم هحلَل  g 1000تايذ دس ( سَلفَسيه اسيذ چٌذ گشم اسيذ m1تشاي تْيِ ي هحلَل يه هَالل ) -32

g.molچمذس خَاّذ تَد ؟                          
 ; جشم هَلىَلي سَلفَسيه اسيذ           98 1-

 –ضؼيف  –واهالً يًَي( ٍ الىتشٍليت لَي  –ون يًَي  –دس هثال ّاي صيش ًحَُ ي حل ضذى دس آب )هَلىَلي  -33

 غيشالىتشٍليت سا هطخص وٌيذ .

  ج( استيه اسيذ   ب( اتاًَل   الف( ضىش   

 ث( ولسين ولشيذ   ت( ّيذسٍولشيه اسيذ 

 ولَئيذّا حذالل اص چٌذ فاص تطىيل ضذُ اًذ ٍ دس ولَئيذ ًطاستِ دس آب ، فاصّا سا هطخص وٌيذ . -34

 شا ؟حل ضذى وذاهيه اص هَاد صيش تا واّص تي ًظوي ٍ دس وذام تا افضايص تي ًظوي ّوشاُ است ؟ چ -35

 ج( ًوه طؼام دس آب  ب( يذ دس تتشاولشيذ وشتي   الف( گاص آهًَيان دس آب 


