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آن استت كته بتدو دو     از  بزرگوارتر هرگاه تو را بر خداي سبحان نيازي است در آغاز بر رسول خدا )ص( درود فرست، سپس حاجت خود بخواه كه خدا

    حضرت علي )ع(                                                                                                                                                    حاجت برند، يكي را برآرد و ديگري را بازدارد.

1شيمي  3فصل 

)کم می شود، زیاد می شود یاا  نمک خوراکی در اختیار دارید. وقتی محلول را می جوشانید غلظت آن چه تغییری می کند؟  ی ازمحلول 1

بدون تغییر می ماند.( توضیح دهید.

یزید و در نظر بگیرید. یک چهارم این محلول را درون بشر می ر x( که غلظت این محلول را Aمحلولی از شکر در اختیار دارید )محلول  2

وجود دارد؟ Bو  Aهمان حجم به آن آب اضافه می کنید. چه نسبتی بین غلظت شکر در محلول های 

.و نام هر ترکیب را مشخص کنید فرمول ترکیب حاصل از هر جفت یون داده شده در زیر را بنویسید 3
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هر ترکیب را مشخص کنید.، نام فرمول ترکیب حاصل از هر جفت یون داده شده در زیر را بنویسید 4
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 نام هر یک از ترکیب های زیر را بنویسید. 5

9O2Cr2Kت(                               2NaNOپ(                         4KMnOب(                          3BaSOآ( 

فرمول هر یک از ترکیب های زیر را بنویسید. 6

 ( هیدروکسید    ب( منیزیم سیانیدIIIآ( کروم )

ت( آمونیوم نیتریت( کربنات                   IVپ( سرب )

نام هر یک از ترکیب های زیر را بنویسید. کدام یک در آب محلول اسیدی تولید می کنند؟ 9

2O3H2HC2NO4NH3S2CoICl2(4PO)3Pb

3KClO4SO2H3(3SO)2Al2SnO4CrO2Na
.

بنویسید.نام هر یک از ترکیب های زیر را  0

CuI2CuI2CoI3CO2Na3NaHCO

4N4S4SFNaOCl4BaCrO3NO4NH
.

فرمول هر یک از ترکیب های زیر را بنویسید. 7

( فلوئوریدIIقلع ) ( کربناتIIIکروم ) لیتیم نیترید

( نیتراتIIIکبالت )آمونیوم هیدروژن سولفاتآمونیوم استات

سدیم هیدرید پتاسیم کلرات نقره کلرید
.

فرمول هر یک از ترکیب های زیر را بنویسید. 18

سیلیسیم دی اکسید نقره سولفاتآمونیوم هیدروژن فسفات

 نیتروژن تری کلریدآلومینیم هیدروژن سولفات سدیم سولفیت
.

هر ترکیب را بنویسید. هر یک از ترکیب های زیر نادرست نام گذاری شده اند. دلیل نادرست بودن هر کدام را بگویید و نام درست 11

( مونو اکسیدII، کلسیم )CaO( اکسیدIV)، نیتروژن2NO، آهن کلرید3FeClآ( 

3S2Al2، دی آلومینیم تری سولفید(3NO)Mg4، منیزیم دی نیتراتFePO( آهن ،IIفسفید )

2O2Na3، سدیم اکسیدHNOنیترات اسید ،S2Hسولفوریک اسید ،
.
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 برخی مواد در زیر آورده شده است. نام سیستماتیک هر کدام را بنویسید.فرمول و نام عمومی  12

4CuSOکات کبود ، CaO4 ، آهک زندهMgSO نمک اپسوم ، 

2(OH)Mg4 ، شیر منیزیCaSOسنگ گچ ، O2Nگاز خنده آور ، 
. 

 معادله تفکیک یونی هر یک از نمک های زیر را در محلول آبی آن بنویسید. 13

 Ca(3NO)2ت(                        4SO2Kپ(                          3NaNOب(                       Ba(3NO)2آ( 

 محلول حساب کنید.  mL 158را در آب و تهیه  NaOH(sسدیم هیدروکسید جامد ) g 5/11موالریته محلول حاصل از حل کردن  14

 72/1پاسخ: موالر 

 محلول حساب کنید.  mL 0/26را در آب و تهیه  HCl(gگاز هیدروژن کلرید ) g 56/1موالریته محلول حاصل از حل کردن  15

  6/1پاسخ: موالر 

 غلظت هر یک از یون ها را در محلول های زیر به دست آورید.  16

 Fe(4ClO)3موالر  1ب( محلول                                                Co(3NO)2موالر  58/8آ( محلول 

=  5/8پاسخ: آ( موالر 
+2

Co  1، موالر  =
-
3NO            1ب( موالر  =

+3
Fe  3، موالر  =

-
4ClO                           

لیتر محلول که دارای  95/1در  2ZnClغلظت  19
3-

در  g/mL 1می باشد؟ چگاالی محلاول را     ppmهست، چند  2ZnClگرم  8/1 × 18

 (ppm 59/8نظر بگیرید. )پاسخ: 

 دارد؟  NaClمیلی گرم  8/1موالر است. چه حجمی از این سرم  14/8غلظت سدیم کلرید در سرم خون حدود  10

 Lپاسخ: 
4-

18 × 2/1 

جامد باید برای تهیه  9O2Cr2Kنیاز دارد. چند گرم  9O2Cr2K موالر پتاسیم دی کرومات 288/8لیتر محلول  88/1یک شیمی دان به  17

                                                  (                                                                                                                            g 5/50این محلول استفاده کند؟ )پاسخ: 

 موالر باید مصرف شود؟  16چه حجمی از سولفوریک اسید  4SO2Hموالر سولفوریک اسید  18/8لیتر محلول  5/1برای تهیه  28

 mL 4/7پاسخ: 

 می رسد. این محلول چند موالر است؟ mL 8/258در آب حل می شود و حجم محلول به  3NaHCOگرم نمونه ای از  623/5 21

    2699/8پاسخ: آ( 

 غلظت موالر تمام یون های حاصل از تفکیک یونی نمک زیر را در محلول داده شده به دست آورید. 22

پاسخ: آ( میلی لیتر محلول ) 8/188در  Ca(3NO)2مول  188/8آ( 
+2

mol Ca 1   ،
-
3 mol NO2) 

 غلظت موالر کاتیون های حاصل از تفکیک یونی هر یک از نمک های زیر را در محلول داده شده به دست آورید.  23

 میلی لیتر محلول 8/18مول سدیم فسفات در  8288/8آ( 

 لیتر محلول 58/1گرم آمونیوم سولفات در  132پ( 

 گرم( 88/4م هیدروکسید الزم است؟ )پاسخ: موالر سدی 488/8میلی لیتر محلول  8/258برای تهیه  NaOHچند گرم  24

کدام یک از محلول های زیر که همگی الکترولیت قوی هستند تعداد مول بیشتری از یون کلرید  25
–

Cl  تولید می کنند؟ 

 2MgClموالر  68/8میلی لیتر محلول  8/58ب(                                 3AlClموالر  38/8میلی لیتر محلول  8/188آ( 

  3AlClموالر  38/8میلی لیتر محلول  8/188پاسخ آ:   

 موالر نقره نیترات می توان تهیه کرد؟  25/8در دسترس باشد، چه حجمی از محلول  3AgNOگرم  8/18اگر  26

 mL 3/235پاسخ: 

 دهید.گرم هر یک از محلول های زیر را انجام  58محاسبات الزم را برای تعیین جرم حل شونده در  29

که در آن غلظت یون های  3FeClمحلولی از 
–

Cl  برابر باppm 188   :باشد. )پاسخg 
3-

18 × 98/9) 
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تهیاه      3HNOماوالر   288/8میلی لیتر محلاول   88/188و  3HNOموالر  188/8میلی لیتر محلول  88/58محلولی به وسیله مخلوط کردن  20

 25/1نید.                                                                                        پاسخ: موالر می شود. موالریته نهایی این محلول را حساب ک

 فرض کنید( g/mL 1( محلول های زیر را به دست آورید. )در همه محلول ها چگالی را ppmغلظت بر حسب میلی گرم در لیتر ) 27

گرم یون  883/8گرم آن  188نمونه ای از آب یک دریاچه که در هر 
+2

Mn .وجود دارد 

غلظت یون سدیم  38
+

Na  موالر سدیم هیدروژن کربناات   8/1میلی لیتر محلول  8/38موالر به  8/3میلی لیتر سدیم کربنات  8/98را وقتی

 موالر( 5/4اضافه می شود به دست آورید. )پاسخ: 

 ، واکنش می هند.KOHبا محلول   Al(3NO)3موالر  288/8میلی لیتر محلول  8/58 31

 آ( معادله موازنه واکنش انجام شده در محلول را بنویسید.

 (g 90/8ب( چند گرم آلومینیوم هیدروکسید جامد به دست می آید؟ )پاسخ: ب( 

 ، واکنش می دهند.NaBrموالر  88/1میلی لیتر محلول  8/28با   3AgNOاز واکنش محلول  32

 ش انجام شده در محلول را بنویسید.آ( معادله موازنه واکن

 (g 94/3ب( چند گرم نقره برومید جامد به دست می آید؟ )پاسخ: ب( 

گرم نقره کلرید تبدیل  30/1گرم نمونه ای از کلرید فلز قلیایی خاکی با نقره نیترات اضافی واکنش می دهد. اگر تمام یون کلرید به  88/1 33

 (Baپاسخ: باریم شود، نام این فلز را مشخص کنید. )

در جدول زیر انحالل پذیری نمک های لیتیم هالید در دو دمای مختلف داده شده است. بر اساس داده های جدول به سوال هاای زیار    34

 پاسخ دهید. 

 

آ( کدام نمک در هر دو دمای داده شده جزو نماک هاای کام    

 محلول است؟ 

ب( انحالل هالیدهای لیتیم در آب گرماده است یاا گرمااگیر؟   

 توضیح دهید.

 

در جدول زیر انحالل پذیری نمک های سدیم هالیاد در   35

دو دمای متفاوت داده شده است. بر اساس این داده هاا  

 به سوال های زیر پاسخ دهید. 

 

 

 

 

 حل شده است؟ NaFچند گرم  18℃گرم محلول سیر شده سدیم فلوئورید در دمای  188آ( در 

 در ظرف ته نشین می شود؟ NaClبرسانیم چند گرم  18℃به دمای  188℃گرم محلول سیر شده سدیم کلرید را از دمای  258ب( اگر 

است و انحاالل   28℃گرم آب، محلول به دست آمده سیر شده است یا سیر نشده؟ دمای محلول  18در  4CuSOگرم  5/2با حل کردن  36

 می باشد.  O2H g 188/g 21در این دما  4CuSOپذیری 

 ( سولفات نیز ته نشین می شود. IIگرم مس ) 4/8پاسخ: محلول سیر شده است و 

 ن حل می شوند؟کدام یک از ترکیب های زیر در آب و کدام یک در هگزا 39

 3OCH3CHت(                                           2SOپ(                                 3NHب(                                         4CHآ( 

 2Iچ(                                O2CHج(                                    2MgFث( 

(O2H g 188/gانحالل پذیری ) 
 ترکیب

℃188 ℃18 

 LiF 12/8 14/8( 35℃)در 

5/129 9/63 LiCl 

266 143 LiBr 

401 151 LiI 

 

(O2H g 188/gانحالل پذیری ) 
 ترکیب

℃188 ℃18 

5 4 NaF 

0/37 9/35 NaCl 

121 5/97 NaBr 

382 9/150 NaI 
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 ز ترکیب های زیر در آب و کدام یک در هگزان حل می شوند؟کدام یک ا 30

 COOH3CH(                                                پ2CS (8 = 𝛍 )ب(                                                           Cu(3NO)2آ( 

 6H6C (8 = 𝛍)ج(                                                             HCl(                        ثOH2CH16(2CH)3CH (8 ≅ 𝛍 )ت( 

( و کادام یاک حاالل    42H28C( کدام یک حالل مناسب برای گریس )OH3CH( یا متانول مایع )14H6Cبین دو حالل هگزان مایع )  37

 ( می باشند؟ KIپتاسیم یدید )

 بنویسید. )حالت فیزیکی ماده نامحلول داده شده است.(آ( طرف دوم واکنش های زیر را  48

 )آ  4SO2Na ( +aq)2CaCl(aq) →                                                                        کلسیم سولفات در آب نامحلول است. 

 )ب  2(3NO)Ni  ( +aq)S2K(aq) →                                                                   ( سولفید در آب نامحلول است.  IIنیکل )

ب( معادله موازنه شده واکنش های باال را به صورتی بنویسید که ترکیب های محلول در آب به یون های سازنده خاود تفکیاک شاده    

 شته می شوند. باشند. ترکیب های نامحلول در آب به همان صورت نو

 معادله موازنه شده هر یک از واکنش های زیر را بنویسید.  41

 آ( محلول آمونیوم سولفات + محلول باریم نیترات )باریم سولفات در آب نامحلول است.(

 ( کلرید در آب نامحلول است.(II( نیترات + محلول سدیم کلرید )سرب )IIب( محلول سرب )

 یک از واکنش های زیر را بنویسید. معادله موازنه شده هر  42

 ( هیدروکسید در آب نامحلول است.(III( کلرید + محلول سدیم هیدروکسید )کروم )IIIآ( محلول کروم )

 ب( محلول نقره نیترات + محلول آمونیوم کربنات )نقره کربنات در آب نامحلول است.(

(  متانول 3CHCl  ،15/1  =𝛍(، کلروفرم )14H 6C   ،8  =𝛍می شوند، هگزان )برخی حالل هایی که برای پاک کردن آلودگی ها استفاده  43

(OH3CH  ،67/1  =𝛍( و آب  )O2H  ،05/1  =𝛍  می باشند. بر اساس نوع نیروی بین مولکولی در هر یک از این حالل ها اساتفاده از )

 هر یک از آن ها را توجیه کنید.

 mLساختار مولکولی بنزوئیک اسید در زیر نشان داده شده است. انحالل پذیری بنزوئیاک اساید    44

188/g 34/8   یک حالل قطبی( و( در آبmL 188/g 8/18   است. بر ایان )در بنزن )یک حالل ناقطبی

 اساس چه پیش بینی در مورد خصلت قطبی یا ناقطبی این مولکول دارید. 

 

 یر می توانند بین مولکول های شان پیوند هیدروژنی تشکیل دهند؟ کدام یک از مواد ز 45

 

 

 کدام یک از مواد زیر می توانند بین مولکول های شان پیوند هیدروژنی تشکیل دهند؟  46

 

 

 کدام یک از مواد زیر می توانند بین مولکول های شان پیوند هیدروژنی تشکیل دهند؟  49

 

برای هر ترکیب داده شده با تشخیص نوع پیوند، یا نیروی بین مولکولی، پیش بینی کنید در هر جفت ترکیب داده شده کدام یک نقطه  40

 جوش باالتری دارد؟ 

 متصل است( Cبه  F)اتم  F3CHیا    2NH3CHب(                                                   3PClیا    2MgClآ( 

 3CH2CH2CH2CH2CH3CHیا    3CH2CH2CH2CH3CHت(                                 OH2CH3CHیا    OH3CHپ( 
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برای هر ترکیب داده شده با تشخیص نوع پیوند، یا نیروی بین مولکولی، پیش بینی کنید در هر جفت ترکیب داده شده کدام یک نقطه  47

 جوش باالتری دارد؟ 

 3OCH2CH3CH (D04/8 > 𝛍)یا   OH2CH2CH3CH (D60/1  =𝛍)آ( 

 0H3Cیا    6H2Cپ(                                          F3CHیا    Br3CHب( 

 در زیر فرمول شیمیایی چند الکترولیت قوی آورده شده است. معادله تفکیک یونی هر یک از این مواد را در آب بنویسید.  58

 4SO2(4NH)ت(                          Al(3NO)3پ(                                 2MgClب(                                       NaBrآ( 

                                 4FeSOج(                                    NaOHث( 

 معادله تفکیک یونی هر یک از ترکیب های زیر را وقتی در آب حل می شوند بنویسید.  51

                                                     2SrBrت(                           Al(3NO)3پ(                              4SO2Naب(                                     3HNOآ( 

                                                                3NO4NHج(                                  4KClO( ث

آ( نوع هر یک از نیروهای بین مولکولی را برای شاکل هاای    52

 داده شده بنویسید.

ب( آن ها را به ترتیب به سمت کاهش قادرت نیاروی باین    

 مولکولی مرتب کنید. 

 

 

کدام شکل نمایش بهتری از یون های آبپوشیده توسا    53

 مولکول های آب را نشان می دهد؟ 

 

 

 

 

 هر یک از جفت های نشان داده شده در تصویر زیر نمایش میکروسکوپی کدام یک از ترکیب های یونی در محلول است؟ 54

 آ( کلسیم نیترات                            

 ب( سدیم کلرید                        

 پ( پتاسیم کربنات

 ت( منیزیم سولفات

 

 

 را بهتر نشان دهد؟ aq)3HNOب( کدام شکل می تواند محلول )

 را نشان نمی دهند. aq)HFپ( چرا هیچ یک از این محلول ها تصویری درست از محلول )

 میلی لیتر تهیه شده است.  958از آن در آب و رسانده حجم محلول به  g2/31محلولی از پتاسیم فسفات به وسیله حل کردن  55

 

 

 

 

آ( کدام شکل نمایش درستی از ایان  

 محلول است؟

 %(832/8در نظر بگیرید.( )پاسخ: ب(  g/mL 29/1ب( درصد جرمی محلول را به دست آورید. )چگالی محلول را 
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 میلی لیتر محلول حل شده است.  188( در 2MgClلرید )گرم منیزیم ک 758/8مطابق شکل درون یک ظرف،  56

 

 

 

 

 

 

 

 آ( کدام شکل نمایش درستی از این محلول است؟ توضیح دهید. 

 ب( موالریته محلول را به دست آورید.                   

پ( هر یون 
–

Cl   مول  882/8پ(    1/8نمایش داده شده در شکل چند مول یون کلرید را نمایش می دهد؟                      پاسخ: ب( موالر 

 کدام یک از مطالب زیر درست اند؟ حالت درست مطالب نادرست را بنویسید. 59

 آ( یک محلول غلیظ در آب همیشه یا الکترولیت قوی است و یا الکترولیت ضعیف

 ب( یک الکترولیت قوی وقتی در آب حل می شود به یون های سازنده خود می شکند.

 پ( همه ترکیب های یونی در آب الکترولیت قوی اند.

 تعیین کنید کدام یک الکترولیت قوی، کدام الکترولیت ضعیف و کدام یک غیر الکترولیت است. 50

 (3KNOب( پتاسیم نیترات )                                (                            HClآ( هیدروژن کلرید )

 (OH3CH(                                                               ت( متانول )6O12H6Cپ( گلوکز )

 در هر یک از مواد داده شده نوع نیروی بین ذرات سازنده ترکیب را مشخص کنید.  57

 2CaClت(                                       HFپ(                                     HClب(                                     Arآ( 

 3NaNOچ(                                       COج(                                4CHث( 

 در هر یک از مواد داده شده نوع نیروی بین ذرات سازنده ترکیب را مشخص کنید.  68

 6H2Cت(                                       Xeپ(                                     S2Hب(                                     4BaSOآ( 

 3NHچ(                                       4Pج(                                            CsIث( 

 پیش بینی کنید کدام ماده در هر یک از جفت ترکیب های زیر نیروی بین مولکولی قوی تری دارد؟  61

 2SOیا  2SeOب(                                                                         OCSیا  2COآ( 

 CO2Hیا  3CH3CHت(                    2NH2CH2NCH2Hیا   2NH2CH2CH3CHپ( 

 CO2Hیا  OH3CHث( 

 بین ذرات سازنده کدام ترکیب نیروی قوی تری وجود دارد؟  62

 2Clپ(                               4CClب(                                 OH3CHآ( 

 بین ذرات سازنده کدام ترکیب نیروی قوی تری وجود دارد؟  63

 3NHپ(                                 3CH3CHب(                                              Cl3CHآ( 

 در هر جفت ترکیب داده شده کدام یک می توانند پیوند هیدروژنی تشکیل دهند؟ 64

 N3(3CH)(  یا  3CH)NH2آ( 

 F2CH2FCHیا    OH2CH2HOCHب( 

 در هر ترکیب زیر کدام نیروی بین مولکولی در مقابل تبخیر آن ترکیب مقاومت می کند؟ 65

 4SiClآ( هگزان                                                  ب( آب                                          پ( 

 2NH3CHج(                                      3SbHث(                                                    2Brت( 
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 دلیل تفاوت در نقطه جوش هر یک از ترکیب های زیر را توجیه کنید. 66

                                                                HCl( -05℃و  )  HF( 28℃آ( )

 LiCl( 1368℃و  )  HCl( -05℃ب( )

 3CH2CH2CH2CH2CH3CH( 67℃و  )  3CH2CH2CH2CH3CH( 2/36℃پ( )

 ترکیب های مولکولی زیر را در نظر بگیرید.  69

OH2CH3CH         3OCH3CH          3CH2CH3CH 

می باشند. تعیین کنید کدام نقطه جوش مربوط به  5/90℃و  23℃،  1/42℃نقطه جوش های مربوط به این سه ترکیب به طور نامنظم 

 کدام ترکیب است؟ توضیح دهید. 

می باشد. چرا نقطه جاوش هیادروژن پراکساید از نقطاه      2/152℃( یک مایع شربتی مانند با نقطه جوش 2O2Hهیدروژن پراکسید ) 60

 جوش آب بیشتر است؟

 دارد؟ توضیح دهید. در هر جفت ترکیب زیر کدام یک نقطه جوش باالتری 67

                             F2CH3CHیا    OH2CH3CHب(                                                                       18H4Cیا    6H2Cآ( 

 3PHیا    3NHپ( 

      KJ.mol-1( بر حسب 27) HF( و برای 22، )O2H( برای 19، )3NHقدرت پیوند هیدروژنی در فاز گاز بین هر جفت از مولکول ها: برای  98

 می باشند. ترتیب افزایش قدرت پیوند هیدروژنی در این سه ترکیب را بر اساس گشتاور دوقطبی هر مولکول توجیه کنید.  

 در ترکیب های آلی زیر خواص فیزیکی متفاوت را بر اساس نیروهای بین مولکولی توجیه کنید.  91

 نیروی بین مولکولی ( گرمای تبخیرKJ/mol) ( نقطه ذوب℃) ( نقطه جوش℃) 

 ناقطبی 08 6 7/33 (6H6Cبنزن )

 ناقطبی 210 08 5/51 (0H18Cنفتالن )

 ناقطبی 96 23- 0/31 (4CClکربن تتراکلرید )

 دوقطبی 56 75- 0/31 (3OCH3CHاستون )

 هیدروژنی 110 19 9/37 (COOH3CHاستیک اسید )
. 

 O2gH 188/g، برابر باا،  2N ،atm 978/8  =Pو فشار گاز   8℃انحالل پذیری گاز نیتروژن در آب در دمای  92
3- 18 × 27/2 ≅ S   .اسات

 بیشتری در آب حل شود، چه تغییری در دما و فشار نیاز است؟ توضیح دهید.  2Nبرای اینکه مقدار 

 با تغییر اعمال شده انحالل پذیری گاز افزایش، کاهش یا بدون تغییر می ماند. atm 1و فشار  28℃برای محلول آبی سیر شده در دمای  93

 ، افزایش حجم g)2N، افزایش فشار                                                                ب( )g)2Oآ( )

 الل پذیری گاز افزایش، کاهش یا بدون تغییر می ماند.با تغییر اعمال شده انح atm 1و فشار  28℃برای محلول آبی سیر شده در دمای  94

 ، کاهش فشارs)RbI، کاهش دما                                                                   ب( )g)2COآ( )

 نشان داده شده است.  K 203حل شده در آب در دمای  2Oدر تعادل با  2Oدر شکل مقابل گاز  95

 نشان می دهد؟ توضیح دهید. K 270شکل زیر این سامانه را در دمای آ( کدام 

 با نصف شدن حجم  2Oب( کدام شکل زیر این سامانه را در حالتی نشان می دهد که فشار 

 افزایش یافته است. 
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 در نضر بگیرید.( g.mL 1-1ه دست آورید. )برای همه محلول ها چگالی را ، هر یک از محلول های زیر را بppmدرصد جرمی و غلظت  96

 NaOHموالر  813/8ب( محلول                                                      4SO2Hموالر  8185/8آ( محلول 

18%  ،  827/1پاسخ:  آ( 
3

18%  ،  852/8ب(          827/1 × 
2

 × 2/5          

( مای باشاد.   16H9Cگرم هپتاان )  18/4( و 10H0Cگرم ایزو اوکتان ) 4/29(، OH5H2Cگرم اتانول ) 09/1ای از بنزین محتوی نمونه  99

 درصد جرمی هر یک از مواد سازنده این بنزین را تعیین کنید. 

 %20/12%   ،   هپتان 18/02%   ،   ایزو اوکتان 68/5پاسخ:   اتانول 

شکلی که یک غشای نیمه تراوا در آن قرار دارد، مطابق شکل زیر ریختاه   Uده و در بازوی سمت چپ لوله تهیه ش 2MgClمحلولی از  90

شاکل   Uمی شود. در بازوی سمت راست لوله 

نیز محلول گلوکز ریخته شده است. )موالریته 

هر دو محلول برابر است.( پس از مدتی کادام  

شکل نمایش بهتری از محلول ها را نشان مای  

 ضیح دهید. دهد؟ تو

 

شکل نشان داده شده که در بازوی سمت راست آن ها آب و در بازوی سمت چپ هر کدام یک محلول وجود دارد  Uدر شکل چهار لوله  97

 و یک غشای نیمه تراوا بین دو بازو قرار داده شده است. 

 

باشد، کدام محلول غلیظ تار   KClآ( اگر حل شونده 

 است؟ 

ب( اگر حل شونده ها متفاوت باشند اما موالریته آن 

کم ترین تعداد یون ها  Uها برابر باشد، در کدام لوله 

 وجود دارد؟ 

 

 با توجه به شکل زیر به سوال های داده شده پاسخ دهید. 08

 

 

آ( غشای نیمه تراوا چیست؟ و در پدیده اسمز چه 

 نقشی دارد؟ 

( ساارعت عبااور 3یااا  2، 1ب( در کاادام شااکل )

 مولکول های حالل بیشتر است؟ 

پ( در کدام شکل سرعت عباور مولکاول هاای    

 حالل و حل شونده با هم برابر شده اند؟ 

ت( کدام شکل پدیده اسمز معکوس را نشان مای  

دهد؟ در این حالات سارعت عباور کادام ذرات     

 )مولکول های حالل یا مولکول های حل شاونده( 

 بیشتر است؟ 
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