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پاسخ پرسش های کتاب درسی شیمی دهم

فصل سوم

-1آ) اکؿیػى  ،ؾسین کلطیس ،هٌیعین کلطیس ،کلؿین تطهیس ٍ.......
ب)اظؾٌگ کطُ ٍَّاکطُ -اکؿیػى اظ َّاکطُ اهازیگط هَاز هحلَل زض آب ،زضهؿیطضٍزّا ٍضٍزذاًِ ّازا ضؾیسى
تِ زضیا زضآب حل هی قًَس ،گاّی تطذی هَاز اظ فاضالب ّای ذاًگی  ،صٌؼسی ًیعّوطاُ آًْا تِ زضیا ٍاضز هی
قَز .هَغَزاذ ظًسُ زضزضیا ًیع ذَز زَلیسکٌٌسُ تطذی اظایي هَاز ّؿسٌس.
-2ایي غولِ ًكاى هی زّسکِ زضظهیي خیَؾسِ هَازقیویایی گًَاگَى زضیک چطذِ طثیؼی زضهیاى َّاکطُ
،ظیؿر کطُ  ،ؾٌگ کطُ ٍآب کطُ زضحال غاتػایی ٍزثسیل قسى زائوی تِ یکسیگط ّؿسٌس.
ج)( Na+یَى ؾسین )
ب)( Cl-یَى کلطیس)
 -3آ)گطٍُ 2ٍ1
NaCl, CaCl2 , KCl,
ذ) MgCl2 , NaBr
 -4تا آى کِ قؿور ػوسُ ؾطح ظهیي ضاآب خَقاًسُ اؾر ٍلی زٌْا زضصسکوی ) (٪0/65اظآى ضا آب قیطیي
ٍقاتل قطب ٍکكاٍضظی زكکیل هی زّس..تِ ّویي زلیل هی گَیین آب هایؼی کن یاب زضػیي فطاٍاًی اؾر.
آ)
-

-

OH
یَى ّیسضٍکؿیس

CO32-

SO42-

NO3-

یَى کطتٌاذ

یَى ؾَلفاذ

یَى ًیسطاذ

Cl
یَى کلطیس

LiOH

Li2CO3

Li2SO4

LiNO3

LiCl

Li+

لیسین ّیسضٍکؿیس

لیسین کطتٌاذ

لیسین ؾَلفاذ

لیسین ًیسطاذ

لیسین کلطیس

یًَلیسین

Mg(OH)2

MgCO3

MgSO4

Mg(NO3)2

MgCl2

هٌیعین ّیسضٍکؿیس

هٌیعین کطتٌاذ

هٌیعین ؾَلفاذ

هٌیعین ًیسطاذ

هٌیعین کلطیس

Fe(OH)2

FeCO3

FeSO4

Fe(NO3)2

FeCl2

آّي()IIؾَلفاذ

آّي (ً)IIیسطاذ

آّي( )IIکلطیس

Al2(SO4)3

Al(NO3)3

AlCl3

Al

آلَهیٌین
ّیسضٍکؿیس

آلَهیٌین کطتٌاذ

آلَهیٌین
ؾَلفاذ

آلَهیٌین ًیسطاذ

آلَهیٌین کلطیس

یَى آلَهیٌین

NH4OH

(NH4)2CO3

(NH4)2SO4

NH4NO3

NH4Cl

آهًَیَم
ّیسضٍکؿیس

آهًَیَم کطتٌاذ

آهًَیَم ؾَلفاذ

آهًَیَم ًیسطاذ

آهًَیَم کلطیس

آًیَى
کازیَى

آّي(ّ)IIیسضٍکؿیس آّي()IIکطتٌاذ
Al(OH)3

Al2(CO3)3

2+

Mg

یَى هٌیعین
2+

Fe

یَى آّي ()II
3+

NH4+
یَى آهًَیَم

-2آ):
یَى سَلفات

آهًَیَم سَلفات

یَى آهًَیَم

(NH 4 )2 SO4 (s ) 
)  2NH 4 (aq )  SO 42 (aq
H 2O

اظاًحالل ّطٍاحسآى ؾِ یَى ( قاهل زٍکازیَى آهًَیَم ٍیک آًیَى ؾَلفاذ ) زَلیسهیكَز(.ضوي اًحالل ًوک
زضآب ؾور چح آى تِ یَى هطثر ٍؾور ضاؾر آى تِ یَى هٌفی زثسیل قسُ ،ظیطًٍسّا تِ ضطیة
ٍتاضالکسطیکی تِ زَاى یَى زثسیل هی قَز).
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پاسخ پرسش های کتاب درسی شیمی دهم

فصل سوم

ب):

 -1آ):
غطم حالل = 42گطم حالل = 8گطم حل قًَسُ 50-گطم هحلَل
ب):

صفحِ103

تا ّن تیٌسیكین

گرم حل شونده 16

گرم حل شونده 16

حل شونده
محلول

غطم حل قًَسُ =  8گطم

گرم حل شونده
گرم محلول188

گرم حل شونده 08
گرم محلول58

0

)× 58محلول((=188gحل شونده) :gروش دوم

ج) زضصس غطهی هحلَل زضٍاقغ گطم هازُ حل قًَسُ ضازضصسگطم هحلَل ًكاى هی زّس.
×100

گطم حل قسُ
گطم هحلَل

=زضصس غطهی هحلَل

ش)ایي غولِ ًكاى هی زّس کِ اظّط 100گطم هحلَل اؾسطیل ؾسین کلطیس  ٪0/9 ،آى ٍ NaCl
(گطم  )100-0/9 =99/1تاقیواًسُ آب (حالل ) اؾر.

2
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پاسخ پرسش های کتاب درسی شیمی دهم

فصل سوم

-1
ًام

ًوازیَى

یَى کلطیس

Cl+

صفحِ104

زضصس غطهی

ppm

19000

1/9

19000

Na

یَى ؾَلفاذ

SO422+

یَى کلؿین

2+

یَى ؾسین

ذَزضاتیاظهاییس

هقساضیَى (هیلی گطم زضیک
کیلَگطم آب زضیا)
10500

Mg

یَى هٌیعین

Ca
K+

یَى خساؾین

غلظر یَى

1/05

10500

2655

/2655

2655

1350

/1350

1350

400

/0400

400

380

/0380

380

-2
جرم حل شونده

جرم حل شونده
×188
جرم محلول

= درصدجرمی محلول

=3/5

1 5 1810

=5/25×1816tonجرم حل شونده
111 0
1% 2

188

188
قند 180
محلول 1588

قند 33
محلول 338

188

جرم حل شونده)قند(
جرم محلول)نوشابه(

جرم حل شونده)قند(

188

جرم محلول)نوشابه(

3

= درصدجرمی قنددرنوشابه کوچک

=درصدجرمی قنددرنوشابه بزرگ

پاسخ پرسش ه ای کتاب درسی شیمی دهم
-1آ)حػن هحلَل
ب)قواضشضُ ّا یا هَل ّای حل قًَسُ
ج)زضهحلَل ؾور چح:

10  0.001mol  .01mol
حل قًَسُ

8/2mol.L1-

موالریته یاغلظت مولی

5  0.001mol  .005mol
حل قًَسُ

=0 /1mol.L1
صفحِ106

0 01

هحلَل 0 05

زضهحلَل ؾور ضاؾر:

تاّن تیٌسیكین

فصل سوم

0 001

هحلَل 0 05

; هَالضیسِ یاغلظر هَلی

ذ)قواضهَل ّای حل قًَسُ زضیک لیسطیا1000هیلی لیسط ،غلظر هَلی (هَالضیسِ)ًاهیسُ هی قَز .تایکای
 ،mol.L-1تیاى هی قَز.
هقساض غؿن حل قسُ تطحؿة هَل

غلظر هَلی هَالضیسِ

حػن هحلَل تطحؿة لیسط
ش)هحلَل ؾور چح تاغلظر هَلی  ، 0/2mol.L-1غلیظ زطاظهحلَل ؾور ضاؾر تاغلظر هَلی 0/1mol.L
 -2آ)
-1

حالل
حل شونده

ب)

کاهش

افزایش
کاهش

حالل
حل شونده

افزایش
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پاسخ پرسش های کتاب درسی شیمی دهم

فصل سوم

-1
آ)زضزهای 25°Cاًحالل خصیطی ؾسین ًیسطاذ تطاتطتا92 gاؾر.
132گرم محلول سیرشده
در 25

92gNaNO3

گرم آب 188

زضٍاقغ حساکطط92گطم اظآى زض 100گطم آب حل هی قَزٍزضایي زها192گطم هحلَل ؾیطقسُ ؾسین ًیسطاذ
خسیسهی آٍضز.لصا حساکطط184گطم ؾسین ًیسطاذ زض 200گطم آب حل هی قَزٍ384گطم هحلَل ؾیطقسُ
حاصل هی قَز.تا ایي زَصیف (  ،) 190 g  184 g  6 gؾسین ًیسطاذ غاهس زضزِ ظطف تاقی هی هاًس.

صفحِ109

ذَز ضا تیاظهاییس

ؾسین ًیسطاذ آب

هحلَل

-2
آ)چَى کلیِ زضافطازؾالن ًوک ّای کلؿین زاض(ًوک ؾاظًسُ ؾٌگ کلیِ) زِ ًكیي ًوی قَز.خؽ
هقساضایي ًوک ّازضازضاضایي افطازاظاًحالل خصیطی آًْازضزهای 37 °Cکن زطتَزُ ٍزضًسیػِ هحلَل
ؾیطًكسُ اؾر.
ب)تیكسطاؾر.چَى زضکلیِ ایي افطازً ،وک ّای کلؿین زاض(ؾاظًسُ ؾٌگ کلیِ )زِ ًكیي هی قَز،
زضٍاقغ هقساضایي ًوک ّازضازضاضایي افطازتیف اظاًحالل خصیطی آًْاؾرٍ .اضافی آى تصَضذ ضؾَب یا
قي ٍزضًْایر ؾٌگ زضهی آیس(.هصطف هساٍم آب هی زَا ًس هاًغ زكکیل ؾٌگ کلیِ قَز)
-3
:
هَازهحلَل

قکط ،ؾسین ًیسطاذ ٍؾسین کلطیس

هَاز کن هحلَل

کلؿین ؾَلفاذ

هَاز ًاهحلَل

ًقطُ کلطیس ٍ تاضین ؾَلفاذ

5

صفحِ110

تاّن تیٌسیكین

پاسخ پرسش های کتاب درسی شیمی دهم

فصل سوم

-1آ)تازَغِ تِ ًوَزاضزضزهای  ،85 °Cاًحالل خصیطی لیسین ؾَلفاذ زضحسٍز 23گطم زض 100گطم آب
اؾرٍ.طثق ّویي ًوَزاضاًحالل خصیطی 28گطم هطتَط تِ زهای  50 °Cاؾر.
ب) ًقطِ  : cهحلَل ؾیطًكسُ اؾر.ظیطا گطم غؿن حل قًَسُ کوسطاظاًحالل خصیطی زضایي زهاؾرًٍ .قطِ B
هحلَل فطاؾیطقسُ ضاًكاى هی زّس.ظیطاگطم غؿن حل قسُ تیف اظهیعاى اًحالل خصیطی زضایي زها اؾر.
ًقاط ضٍی هٌحٌی اًحالل خصیطی ،هحلَل ؾیطقسُ ضازضآى زها ًكاى هی زّس.
ج)اًحالل خصیطی لیسین ؾَلفاذ زض 20 °Cتطاتطتا 33گطم زض 70 °Cتطاتطتا 25 gاؾر.اًسظاضهی ضٍز،
( 8،) 133g  125g  8gگطم لیسین ؾَلفاذ غاهساظهحلَل غساقسُ ٍضؾَب هی کٌس.
لیسین ؾَلفاذ هحلَل  70 °Cهحلَل 20 °C

لیسین ؾَلفاذ 33گطم

133گرم لیتیم سولفات سیرشده 282C
در

188گرم آب 20 °C

ش)ًقطِ ( Aػطض اظهثسا) ًكاى زٌّسُ هیعاى اًحالل خصیطی  KClضازضزهای صفردرجه سلسیَس ًشاى هی
دهد

6

پاسخ پرسش های کتاب درسی شیمی دهم

فصل سوم

-1

S  a  b

آ)زضضاتطِ هقاتل  Sاًحالل خصیطی زضزهای هَضز ًظطٍaقیة ذط اًحالل خصیطی اؾر کِ اظزقؿین زفاٍذ
اًحالل خصیطی تطزفاٍذ زهاقاتل هحاؾثِ اؾر bٍ .ػطض اظهثسایااًحالل خصیطی زضزهای صفطاؾر.
80 72
10 0

زفاٍذ اًحالل خصیطی

0 8
زفاٍذ زها
;72ػطض اظهثسایااًحالل خصیطی زضزهای صفطٍیا bزضایي ضاتطِ تازَغِ تِ غسٍل اًحالل خصیطی
S  a  b  S  0.8  72
زضًسیػِ :
S  0.8  70 c  72  128

70

θ

-2

صفحِ111

خیًَس تاضیاضی

0 3

S  0.8  b

 -3آ)

27 33
20 0

زفاٍذ اًحالل خصیطی
زفاٍذ زها

هؼازلِ اًحالل خصیطی ؾسین ًیسطاذ

S  0.3  b
هؼازلِ اًحالل خصیطی خساؾین کلطیس
تازَغِ تِ ایي زٍضاتطِ چَى قیة ذط اًحالل خصیطی ؾسین ًیسطاذ ()0/8اظقیة ذط اًحالل خصیطی خساؾین
کلطیس()0/3تیكسطاؾر.لصا اضطزهاتطاًحالل خصیطی ؾسین ًیسطاذ تیكسطاؾر.

ب)زضهقایؿِ اًحالل خصیطی زٍهازُ زضیک زهاتایکسیگطّن قیة ( )ٍّ ،ن ػطض اظهثسا
()bضاتایسزضًظطگطفرٍ.چَى زضهَضزؾسین ًیسطاذ ّطزٍػاهل تعضگسطاظخساؾین کلطیساؾر.زضّطزهایی اًحالل
خصیطی NaNO3اظ KClتیكسطاؾر.
S

0.3
NaNO3 S  0.8 KCl


b=72
b=27
زَغِ :تطای هقایؿِ اًحالل خصیطی زضیک فاصلِ ظهاًی (ًِ زضیک زها) ،ػطض اظهثسا()bهْن ًیؿر ٍتایس تِ
 S یا (𝜃)aزَغِ کطز.


%

پاسخ پرسش های کتاب درسی شیمی دهم

فصل سوم

-1
آ) ، HClظیطاهَلکَل ّای آى زضهیساى الکسطیکی غْر گیطی کطزُ اًس.
ب)زهای غَـ  HClحسٍز  05تاالزطاظ )-188 (F2اؾر،ایي ٍیػگی ًكاى هی زّسکِ تطای غلثِ
تطًیطٍّای تیي هَلکَلی زضٍ HClزثسیل آى اظحالر هایغ تِ تراض ،اًطغی گطهایی تیف زطی ًؿثر تِ F2
ًیاظاؾرً .یطٍّای تیي هَلکَلی زضهیاى هَلکَل ّای قطثی  HClقَی زطاظهَلکَل ّای ًاقطثی  F2تاغطم
هَلی هكاتِ تَزُ اؾر.
صفحِ113

تا ّن تیٌسیكین

صفحِ113

ذَز ضا تیاظهاییس

هكاتِ

ج)

هسفاٍذ

,

قطثی
ًاقطثی

-2
آ)اًسظاضهی ضٍز هَلکَل زٍازوی ( COتطذالف ) N2زضهیساى الکسطیکی غْر گیطی ًوایٌس ،ظیطاهَلکَل ّای
زٍازوی کِ اظ ازصال ازن ّای گًَاگَى (ازن ّای ًاغَضّؿسِ) زكکیل هی قًَس،زضهیساى الکسطیکی غْر گیطی
کطزُ ٍ قطثی ّؿسٌس.
ب)ّطچِ ًیطٍّ ای تیي هَلکَلی هازُ ای قَی زطتاقس .آى هازُ زضقطایط یکؿاى زضزهای تاالزطی تِ غَـ هی
آیس .اگطهَاززضحالر گاظتاقٌسّ ،طچِ ًیطٍّای تیي هَلکَلی قَی زطتاقٌس ،هَلکَلْاضاتْسطزضکٌاضیکسیگطًگِ
زاقسِ ٍآب ًیع تِ هایغ زثسیل هی قَز .ظیطازضهیاى هَلکَلْای قطثی  COغاشتِ قَی زطی ًؿثر تِ
هَلکَلْای ًاقطثی  N2تطقطاضهی قَز.

آ) ذیط ،ظیطااظهَلکَلْای زٍازوی تاازن ّای یکؿاى زكکیل قسُ اًس ،چٌیي هَلکَلْایی ًاقطثی تَزٍُ،زضهیساى
الکسطیکی غْر گیطی ًوی کٌٌس.
ب)حالر فیعیکی ،هیسَاًس کویسی تطای هقایؿِ قسضذ ًیطٍّای غاشتِ تیي هَلکَلی زضقطایط یکؿاى
تاقس.تاایي زَصیف ًیطٍّای تیي هَلکَلی زضیس قَی زطاظتطم ٍتطم ّن قَی زطاظکلطاؾر.
)Cl2(g) , Br2(g) , I2(g

دمای 25

زَغِ :هَازی زضزهای هحیط گاظی قکل ّؿسٌس.کِ زهای غَـ آًْااظزهای هحیط کوسطتاقسٍ.هَاززضزهای
هحیط هایغ ّؿسٌس کِ زهای شٍب آًْا اظ زهای هحیط کوسطتاقسٍ .هَازی زضزهای هحیط غاهس ّؿسٌسکِ
زهای شٍب آًْا اظزهای هحیط تاالزطتاقس.
ج)

کاّف
افعایف

,

افزایش
کاهش

0

صفحِ115

تاّن تیٌسیكین

صفحِ117

ذسضاتیاظهاییس

صفحِ118

ذَز ضا تیاظهاییس

پاسخ پرسش های کتاب درسی شیمی دهم

فصل سوم

-1
آ)زضغسٍل ؾور چحٍ NH3 ،زضغسٍل ؾور ضاؾر ،HFظیطازهای غَـ ّطیک اظآًْا تاغطم هَلی کوسطًؿثر
تِ زطکیثاذ هكاتِ قاى تِ طَض غیطػازی تاالزطاؾر.
ب)
F , Cl , Br
قوی ترین
,
F,N,O

ضعیف ترین

-2زضؾاذساضازاًَل تطذالف اؾسَى ّ ،یسضٍغى تاخیًَس کٍَاالًؿی تِ ازن اکؿیػى هسصل اؾر.خؽ هیاى هَلکَل
ّای آى ،خیًَسّای قَی ّیسضٍغًی ٍغَززاضزٍتایسزهای غَـ تاالزطی اظاؾسَى زاقسِ تاقس.زضٍاقغ زهای
غَـ

78هطتَط تِ ازاًَل ٍ 56هطتَط تِ اؾسَى اؾر.

آ) چَى ضوي زثسیل آب تِ ید ،غطم ضاتر اؾر ٍلی حػن تیكسطهی قَز.چگالی ید اظآب کوسطاؾر.
غطم آب

چگالی

آب

غطم ید
حػن ید

چگالی ید

حػن آب
زضایي ضاتطِ ّاصَضذ ّاهؿاٍی ٍلی هرطظ ّاهسفا ٍذ اؾر.
اذسِ ّای کلنٌّ ،گام اًػوازٍزثسیل قسى تِ ید ،تاافعایف حػن ضٍتِ ضٍقسُ ٍتاػص خاضُ
قسى زیَاضُ یاذسِ ّا هی قَز ،تِ طَضی کِ تافر گیاّی زرطیة هی قَز.
زضظطف (آ) حالر فیعیکی زضؾطزاؾطهرلَط یکؿاى ًیؿر ظیطاید حالر غاهس ٍآب ،حالر هایغ زاضز ٍهطظ
هیاى آب ٍید قاتل زكریص اؾر .اها زطکیة قیویایی یا شضاذ ؾاظًسُ ّطزٍ  H2Oتَزُ ٍیکؿاى اؾر.
زضظطف ( ) bحالر فیعیکی زضؾطزاؾطهحلَل یکؿاى اؾر ،ظیطاآب ٍّگعاى ّطزٍ تِ حالر هایغ ّؿسٌس ،اها
زطکیة قیویایی هسفاٍذ اؾر ّ.گعاى اظهَلکَلْای ًاقطثی اها آب اظ هَلکَلْای قطثی زكکیل قسُ اؾر ٍهطظ
هیاى ّگعاى ٍآب قاتل زكریص اؾر.
زَغِ  :آب ٍید هازُ ذالصٍ ،لی آب ٍّگعاى هازُ ًاذالص یا هرلَط اؾر.

3

صفحِ120

تا ّن تیٌسیكین

پاسخ پرسش های کتاب درسی شیمی دهم

فصل سوم

-1
آ)آب ٍاؾسَىّ -طزٍ اظ هَلکَلْای قطثی زكکیل قسُ اًس ،چَى طثق زازُ ّای زػطتی گكساٍضزٍ قطثی
زاضًس.اظایي ضٍ اؾسَى زض آب حل هی قَز.
ب)یس ٍّگعاى ،طثق زازُ ّای زػطتی ّطزٍاظهَلکَلْای ًاقطثی زكکیل قسُ اًس ،چَى گكساٍضزٍقطثی آًْا
صفطاؾر.اظایي ضٍیسزضّگعاى حل هی قَز.
ج)ّگعاى تاگكساٍضزٍقطثی صفطاظهَلکَلْای ًاقطثی اهاآب تاگكساٍضزٍقطثی تعضگسطاضصفط ،اظهَلکَل ّای
قطثی زكکیل قسُ اًس.اظ ایي ضٍ ّگعاى ًاقطثی زض آب قطثی حل ًوی قَز ،لصا یک هرلَط ًاّوگي خسیس هی
آیس.
-2
تلی – زػطتِ ٍآظهایف ًكاى هی زّسکِ حل قًَسُ ّای قطثی زضحالل ّای قطثی ٍحل قًَسُ ّای ًاقطثی
زض حالل ّای ًاقطثی تْسط حل هی قًَس.
-3آ)چَى ّن زضهَلکَل آب (ٍّ) H2Oن زضهَلکَل ازا ًَل ( ،) C2H5OHازن ّیسضٍغى
تاخیًَساقسطاکی تِ ازن اکؿیػى هسصل اؾر ،زضهیاى هَلکَل ّای آب ذالصّ ،ن چٌیي زضهیاى
هَلکَل ّای ازا ًَل ذالص ٍّن چٌیي هیاى هَلکَل ّای ازا ًَل تا آب زضحالر هحلَل ،خیًَسّای
ّیسضٍغًی ٍغَززاضز.
ب) الظهِ اًحالل ازا ًَل زضآب ،قکؿسِ قسى خیًَس ّیسضٍغًی هیاى هَلکَل ّای ازاًَل – ازاًَل ٍ
آب  -آب اؾر .خؽ اظآًػا ئیکِ ازاًَل زضآب حل هی قَز ،هی زَاى ًسیػِ گطفر کِ زضهػوَع
اًطغی حاصل اظزكکیل خیًَسّیسضٍغًی غسیسهیاى هَلکَلْای آب ٍازا ًَل زَا ًؿسِ اؾر ،خیًَسّای
ّیسضٍظًی اٍلیِ ضاتكکٌس.خؽ  :هیاًگیي اًطغی خیًَسهیاى آب ٍازاًَل ≥هیاًگیي اًطغی خیًَس
ّیسضٍغًی آب – آب ٍازاًَل – ازاًَل ٍچَى زهای غَـ آب اظزهای غَـ ازا ًَل تیكسطاؾر
هیسَاى گفر اًطغی خیًَس ّیسضٍغًی هیاى هَلک َل ّای آب اظ اًطغی خیًَس ّیسضٍغًی هیاى هَلکَل
ّای ا زاًَل تیكسطاؾر .ظیطاتطای تِ غَـ آٍضزى یک هایغ تایستطغاشتِ هیاى هَلکَل ّای هایغ غلثِ
کطزُ ٍاًْاضااظهایغ غساٍذاضظ ًوَز.
ج)تا اًحالل ازاًَل زضآب ،ؾاذساضهَلکَلی ازاًَل( ،) C2H5OHزچاضزغییط ،زثسیل یازرطیة ًكسُ
تلکِ تاّواى ؾاذساضهَلکَلی زضهیاى هَلکَل ّای حالل (آب) فقط تازكکیل خیًَس ّای ّیسضٍغًی
غسیسخطاکٌسُ قسُ اؾر.
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صفحِ121
صفحِ123

ب)

تاّن تیٌسیكین



Na2S (s ) 
)  2Na (aq )  S (aq

آ)

ذَز ضا تیاظهاییس

فصل سوم
H 2O

H 2O
Al (NO3 )3 (s ) 
)  Al 3 (aq )  3NO3 (aq

H 2O
ج)
BaCl 2 (s ) 
)  Ba 2 (aq )  2Cl  (aq
زصکط  :ضوي اًحالل زطکیة یًَی زض آب  ،ؾور چح یا قؿور فلعی تِ یَى هطثر ٍؾور ضاؾر یا قؿور ًا
فلعی تِ یَى هٌفی زثسیل هی قَز.ظیطًٍسّاتِ ضطیة ٍتاضالکسطیکی یَى تِ ػٌَاى زَاى یَى تکاض هی ضٍز.
-2
چٌاًچِ غاشتِ هیاى شضاذ حل قًَسُ ٍحالل زضهػوَع اظهیاًگیي غاشتِ هیاى شضاذ حالل ٍغاشتِ هیاى شضاذ
حل قًَسُ تیكسط یا هؿاٍی تاقس ػول اًحالل صَضذ هی گیطز.خؽ :
آ)

-1
آ)ایي ًوَزاضزاضیطفكاضگاظتطهیعاى اًحالل خصیطی ایي گاظّا ضازضزهای ضاتر ًكاى هی زّس.تِ طَضی کِ ّطچِ
فكاضگاظزضزهای ضاتر افعایف یاتس ،هیعاى اًحالل خصیطی گاظ ،زضآب تیف زطهی قَز.
ب)قا ًَى ٌّطی:هیعاى اًحالل خصیطی یک گاظزضآب ،تافكاضگاظزضزهای ضاتر ضاتطِ هؿسقین زاضز.
ج)تطای گاظ NOقیة ًوَزاضزٌسزطاؾر ،زضٍاقغ تاافعایف فكاضگاظ NOزضزهای ضاتر ،افعایف اًحالل خصیطی
هحؿَؼ زطاؾر ظیطا NOتطذالف  O2ٍN2اظهَلکَل ّای قطثی زكکیل قسُ اؾر.
-2
آ)ایي ًوَزاضزاضیطزهاضاتطهیعاى اًحالل خصیطی گاظّا زضفكاضضاتر (ً)1atmكاى هیسّس ،تِ طَضی کِ تاافعایف
زهااظاًحالل خصیطی گاظّازضآب کاؾسِ هی قَز.
ب)

25

ج)افعایف هی یاتس تِ طَضی کِ اًحالل خصیطی  N2زض  40حسٍزٍ1 mgزض 20حسٍز 3 mgاؾر.
-3
آ)اًسظاضهی ضٍز ،NOتاهَلکَل ّای قطثی ،اًحالل خصیطی تیف زطی اظ CO2تاهَلکَل ّای ًاقطثی زاقسِ
تاقس،ظیطاآب اظهَلکَل ّای قطثی زكکیل قسُ ٍهَازتاهَلکَل ّای قطثی ضا تْسطٍتیف زطزضذَزحل هی کٌس.
ب)ًکسِ هْن ایي اؾر کِ اًحالل  NOزضآب هَلکَلی اؾر زضحالی کِ هَلکَل ّای  CO2زضآب ّن هَلکَلی
اؾرٍّ.ن تااًػام ٍاکٌف قیویایی ٍزَلیس هحلَل اؾیسی ّوطاُ اؾر.اًػام ٍاکٌف قیویایی تاػص هی قَز کِ
اًحالل خصیطی CO2زضآب زضقطایط یکؿاى تیف اظ NOتاقسّ.وچٌیي هَلکَل CO2اظهَلکَل  NOؾٌگیي
زطاؾر.کِ تِ اًحالل تیكسط آى کوک هی کٌس.
11
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خیًَس تاظًسگی

صفحِ129

تاّن تیٌسیكین

پاسخ پرسش های کتاب درسی شیمی دهم

فصل سوم

آ)) ، KOH(aqظیطاضٍقٌایی تیف زطی زضالهح ایػاز قسُ اؾر.
ب)) ، HF(aqظیطاضٍقٌایی اًسکی زضالهح ایػاز قسُ اؾر.
ج)) ،C2H5OH(aqظیطاضٍقٌایی زضالهح ایػاز ًكسُ اؾر.
ذ) ،KOHالکسطٍلیر قَیHF ،الکسطٍتیر ضؼیف ٍ  C2H5OHغیطالکسطٍلیر اؾر.
زَغِّ :سایر غطیاى الکسطیؿیسِ زضهحلَل ّاتطػْسُ شضاذ تاضزاضیایَى ّاؾر .خؽ ّطچِ زضٍاحسحػن هحلَل
زؼسازیَى تیكسطی تاقس.آى هحلَل غطیاى ا لکسطیؿیسِ ضاتْسطّسایر هی کٌس.
هَلکَلْای آب ذَزترَزاظهحیط ضقیق تاگصضاظضٍظًِ ّای زیَاضُ ؾلَلی تِ هحیط غلیظ هی ضًٍس.
اؾوعیاگصضًسگی  :ػثَضذَزتِ ذَزآب اظهحیط ضقیق (هطال زضٍى ذیاض) تِ غلیظ (هطال زضٍى آب ًوک)اؾر .کِ
تِ چطٍکیسگی ذیاضهی اًػاهس.
غكای ًیوِ زطاٍازیَاضُ ای اؾر کِ ًؿثر تِ حالل ٍشضاذ ضیع ،زطاٍا (قاتل ػثَض) ًٍؿثر تِ حل قًَسُ
ٍهَلکَلْای زضقر ًازطاٍا(غیطقاتل ػثَض)اؾر.
-1
آ)تاگصقر ظهاى زٌْا هَلکَل ّای آب تاػثَض اظغكای ًیوِ زطاٍا اظ آب ذالص تِ ؾَی آب زضیا هْاغطذ هی
کٌٌس(خسیسُ اؾوع).
ب)ذیط -تاایي ضٍـ آب ذالص هصطف قسُ ٍآب زضیاضقیق زطهی قَز.زضٍاقغ تاایي ضٍـ ًوی زَاى آب
زضیاضاًوک ظزایی کطز ٍتِ آب قیطیي ضؾیس.
ج)ٍاضزکطزى فكاضتِ خیؿسَى هاًغ اظهْاغطذ ذَز تِ ذَز هَلکَل ّای آب اظآب ذالص ضقیق زط تِ آب زضیا
(هحلَل غلیظ زط ) هی قَز.تِ طَضی کِ اگط فكاضٍاضزقسُ تِ خیؿسَى تِ یک حس هؼیي تطؾس.هْاغطذ هَلکَل
ّای آب اظآب ذالص تِ ؾَی هحلَل هسَقف هی قَز.یؼٌی اظاًػام ضًٍسهؼوَلی خسیسُ اؾوعغلَگیطی قس.
ذ)اگطفكاضٍاضزتطخیؿسَى اظیک حس هؼیي فطا زطضٍز.هَلکَل ّای  H2Oاظهحلَل (آب زضیا)تِ ؾَی آب ذالص
هْاغطذ هی کٌٌس.خسیسُ ای کِ ذالف غْر ضًٍس طثیؼی خسیسُ اؾوع ضخ هی زّس ،اظایي ضٍتِ
آى،اؾوعهؼکَؼ هی گَیٌس.
ش)آب زضیا(قَض)اظیک ؾٍَاضززؾسگاُ قسُ ،ؾدؽ تاایػازفكاضتیف اظحسًیاظ ،هَلکَل ّای H2Oتا ػثَضاظغكای
ًیوِ زطا ٍا تِ ؾَی آب قیطیي هْا غطذ کطزُ ٍهحلَل غلیظ زطاظؾَی زیگطذاضظ هی قَز.زضٍاقغ
تااؾوعهؼکَؼ هی زَاى اظ آب زضیاًوک ظزایی ٍتسسضیع تِ حػن آب قیطیي افعٍزٍتِ ایي ضٍـ اظآب قَضآب
قیطیي زْیِ کطز.
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فصل سوم

-1
آ)ًافلعّا ،آالیٌسُ ّا ،حكطُ کف ّا ٍآفر کف ّا ّ ،ن چٌیي فلعّای ؾوی
ب)ّوِ آالیٌسُ ّاتِ غعهیکطٍب ّا غساهی قًَس.
ج) ّوِ آالیٌسُ ّاتِ غعهیکطٍب ّا غساهی قًَس.
ذ)اؾوعهؼکَؼ ٍاؾسفازُ اظصا فی کطتي.
ش) ظیطاهیکطٍب ّای هَغَززضآب غساقسُ ،زٌْاتاکلطکِ ذاصیر گٌسظزایی زاضزاظتیي هی ضًٍس.
-2
آ)ضٍـ زقطیط
ب)تازاتف ًَضذَضق یسزضزاهیي اًطغی گطهایی زٌْاهَلکَل ّای آب اظآب زضیازثریطهی قًَس ،ایي هَلکَل
ّاتاتطذَضزتِ زیَاضُ ظطف ؾطز قسُ تِ آؾا ًی هایغ قسُ ٍتاغطیاى یافسي ضٍی ؾطح زیَاضُ زضظطف زیگطی
غوغ آٍضی شذیطُ هی قًَس .تِ آب حاصل کِ فاقسهَازحل قًَسُ گًَاگَى اؾر،اصطالحا آب قیطیي گَیٌس.
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فصل سوم

تعداد مول جسم حل شده
حجم محلول برحسب لیتر

=غلظت مولی

; غلظر هَلی هحلَل

ظطف ()1

; غلظر هَلی هحلَل

ظطف ()2

صفحِ132

زوطیي ّای زٍضُ ای

= غلظر هَلی هحلَل

ظطف ()3

= غلظر هَلی هحلَل

ظطف ()4

= غلظر هَلی هحلَل

ظطف ()5

= غلظر هَلی هحلَل
قواضُ

1

3

2

4

ظطف ()6
5

6

هحلَل
غلظر هَلی

3/2

1/6

4/8

1/6

1/6

3/2

)(mol.L-1
آ)ظیطاغلظر هَلی (زؼسازهَل حل قسُ زضٍاحس حػن هحلَل) آى تیف زطاؾر.
ب)هحلَل ّای ٍ 6ٍ1هحلَل ّای 5ٍ4ٍ3
1

14

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
ج)

صفحِ132

زوطیي ّای زٍضّای

صفحِ132

زوطیي ّای زٍضّای

صفحِ132

زوطیي ّای زٍضّای

= غلظر هَلی هحلَل غسیس
ذ)
; غلظر هَلی هحلَل غسیس
ش)
; غلظر هَلی هحلَل غسیس
-2
1g
جرم حل شونده  6.75 103 g
1000mg

 ; 6.75mg غطم اکؿیػى

جرم حالل  ; 9 Kg  1000 g  9 103 gغطم آب
1kg

106
6.75 103 g
106  0.75 ppm
) (9 103 g  6.75 103 g

غطم حل قًَسُ
غطم هحلَل

; غلظر ppm



اظآًػایی کِ هیعاى اکؿیػى هحلَل زضًوًَِ آب هَضز ًظط کن زطاظ  5ppmهی تاقس.خؽ تطای حیاذ آتعیاى
هٌاؾة ًوی تاقس.
 700 m3-3آب اؾسرط ّن اضظ ،تا 700000 Lیا 700000 Kgاؾر.

700

غطم حل قًَسُ

106

700000000

1

106

غطم حل قًَسُ
غطم هحلَل

زضٍاقغ تطای ضس ػفًَی کطزى آب ایي اؾسرط تِ 700gکلطتِ صَضذ هحلَل ًیاظ اؾر تاایي زَصیف تطای
زاهیي آى تِ 100Kgهحلَل  /7زضصس غطهی ًیاظ اؾر ظیطا:

100000

100

700
غطم هحلَل

0 7

100

غطم حل قًَسُ
غطم هحلَل

1kg
 100kg
1000 g

15

زضصسغطهی هحلَل

?kg  100000g

صفحِ133

زوطیي ّای زٍضّای

صفحِ133

زوطیي ّای زٍضّای

صفحِ133

زوطیي ّای زٍضّای

ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت ﺷﯿﻤﯽدھﻢ
ّ -4طچِ گكساٍض زٍقطثی هَلکَلْای ؾاظًسُ هازُ ای تعضگ زطتاقس ،هَلکَل ّای آى قطثی زطٍتاغطم
هَلی هكاتِ ً ،یطٍّای تیي هَلکَلی آى قَی زط ٍزهای غَـ تاالزطی زاضًس.
آ) ، Cظیطا تازَغِ تِ زازُ ّای زػطتی هَلکَل ّای آى قطثی زط اؾر.
ب)
ج)، Aظیطاهیعاى قطثی تَزى تاگكساٍض زٍقطثی هَلکَل ّای آى کن تَزُ ٍهی زَاى گفر ًاقطثی اًسخؽ
ًاقطثی هاًٌس ّگعاى تِ هیعاى تیف زطی حل هی قَز.
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آ)زضآب آقاهیسًی ٍ 1/4،زضآب زضیا 1/1 ،اؾر.
ب)تاافعایف زها اظهیعاى اًحالل خصیطی ّ ،O2ن زضآب اقاهیسًی ٍّن زضآب زضیاکاؾسِ هی قَز.
ج)تلِ ً،وک ّا زطکیة ّای یًَی ّؿسٌس کِ ٌّگام اًحالل زضآب  ،یَى ّا غاشتِ ّای قَی یَى – زٍقطثی
تاهَلکَل ّای زكکیل هی زٌّس ،اظایي ضٍ اغلة آًْا تِ ذَتی زضآب حل هی قٌس.اها  O2اظهَلکَل ّای
ًاقطثی زكکیل قسُ ککِ تا غاشتِ ّای ضؼیف ٍاى زضٍالؽ زضب حل هی قًَس.حال اگط زضیک ًوًَِ آب ،
حل قًَسُ ّای یًَی تِ هیعاى ظیازی حل قسُ تاقٌسهَلکَ ّای آب زوایل کوسطی تطای اًحالل هَاز
زیگطًٍیع گاظّازاضزٍ .هی زَاى گفر اًحالل زطکیة غاهس زضهاع ضاُ تطای ذطٍظ گاظّای حل قسُ ّوَاضکطزُ
ٍگاظکوسطی زضهایغ حل هی قَز.
تَجه :افسٍدى ًوک خَراکی به بطری هحتَی ًَشابه ٍخرٍج سریع ٍشدیدگازازآىً ،شاى هی دهدکه آب توایل
بیش تری به اًحالل  NaClدارد.تابه اًحالل گازهایی هاًٌد. CO2 ، O2هن چٌیي ذرات جاهداگردرهایع حل
شًَدبه خرٍج گازازهایع کوک هی کٌٌد.
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 25زاضًس.یؼٌی تاافعٍزى حل قًَسُ تیكسط،
آ)تطذی هَاز هاًٌسقکط،اًحالل خصیطی هؼیٌی زضآب تازهای
 ،25حساکطط205g
اًحالل زاخسیس آهسى هحلَل ؾیطقسُ خیف هی ضٍز.تِ طَضی کِ زضّط100 gآب
قکطحل قسُ ٍ 305gهحلَل ؾیطقسُ خسیس هی آیسٍهطاتق قکل  95gقکطزضزِ ظطف تِ صَضذ حل ًكسُ
تاقی هی هاًس.
ب) تطذی هَاز هاًٌس ضٍغي (زطکیة ّای ًاقطثی )زضآب ًاحلَل ّؿسٌس.یؼٌی تِ هیعاى تؿیاضًاچیع زضآب
حل هی قًَس.یا تِ ػثاضذ زیگط تالفاصلِ تِ هحلَل ؾیطقسُ زثسیل هی قًَس.
ج )تطذی هَاز هاًٌس ازاًَل ،تِ ّطًؿثسی زضآب حل هی قٌسٍّ.یچ گاُ ًوی زَاى اظ آًْا هحلَل ؾیطقسُ
زْیِ کطز.زضٍاقغ تاافعایف تیف زط ازاًَل تِ آب تِ هحلَل ّایی زؾر هی یاتین کِ زضآًْا هیعاى ازاًَل
تِ حسی اظ آب آ تیكسطهی قَز کِ ا زاًَل ضاحالل ٍآب ضا حل قًَسُ زضًظط هی گیطین.
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آ)کلؿین ؾَلفاذ ،ز طکیة یًَی غاهس اؾر کِ تِ ػٌَاى گچ طثی تِ کاض هی ضٍزٍزضحالی کِ آهًَیَم
ًیسطاذ یکی اظ کَزّای قیویایی هحلَل زضآب اؾر کِ تطای ضقس گیاّاى هصطف هی قَز.
ب) اًحالل خصیطی  :غطم (گطم )حل قًَسُ زض 100gآب زضزهای هؼیٌی ضاًكاى هی زّس .خؽ غطم
هحلَل ؾیطًكسُ ی کلؿین ؾَلفاذ ٍآهًَیَم ًیسطاذ ضاتِ زطزیة  165/5gٍ 100/2 gاؾر اظایي ضٍ:
غطم حل قًَسُ کلؿین ؾَلفاذ
غطم هحلَل ؾیط قسُ

; زضصس غطهی هحلَل ؾیطقسُ

(کلؿین ؾَلفاذ  +آّب )

غطم آهًَیَم ًیسطاذ ؾیط قسُ
غطم هحلَل ؾیط قسُ آهًَیَم ًیسطاذ

کلؿین ؾَلفاذ

; زضصس غطهی هحلَل ؾیطقسُ
آهًَیَم ًیسطاذ

 -8چَى چگالی آب  g.ml-1اؾر لصا  4 1012لیسط آب زضیا ّن اضظ تا  4 1012 Kgاظآى اؾر.
8

10

25

1
1012

4

106

غطم حل قًَسُ
غطم هحلَل

ایي هقساض ،حؿاؾیر تؿیاض تاالی حؽ خَیایی کَؾِ ضاًكاى هی زّس.ظیطا  ppmغلظسی اؾر تطای هحلَل
ّای تؿیاض ضقیق تِ کاض هی ضٍز ،اهاایي هقساضتؿیاض کَچکسط اظ 1ppmاؾر(

هیلی گطم غؿن حل قسُ
لیسط هحلَل

زَغِ :ضٍـ آؾاى زطً ،ؿثر هیلی گطم حل قًَسُ تِ کیلَگطم هحلَل اؾر .تِ طَضی کِ :
(زض صَضزیکِ هحلَل تِ حسی ضقیق تاقس کِ تسَاى چگا لی 1g.mlتاقس1Kg=1L ٍ.تكَز.
تافطض

هحلَل 1
هحلَل

1

قاتل کاضتطز اؾر.

1%

).

