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 آنتالپی انحالل 
 -192تغییر آنتالپی مربوط به حل شدن  ...............حل شووند ر ...............
حالل ا گرمای انحالل یا آنتالپی انحالل می نامند.
 -191مراحل انحالل از رید مولکولی کدامند؟
 -192انحالل شکر ر آب (گرمار  /گرماگیر) است.
 -192وقتی که  > 0انحالل ∆Hباشد ،افزایش رما موجب  ...............انحالل
پذیری میشور.
 -192ر انحالل یک ترکیب یونی ،گرمار یا گرماگیر بورن هور مرحهوه ا
مشخص کنید.
آ) فروپاشی شبکه بهو
ب) جدا شدن مولکول های آب از یکدیگر
پ) برقرا ی جاذبه قوی بین یون ها و مولکول های آب
 -192ر مراحل فوق مجموع مراحل ب و پ ا مرحهه  ...............می نامند.
 -192مرحهه آبپوشی ر مجموع (گرماگیر /گرمار ) است.
 -192مقدا آنتالپی انحالل ازجمعجبری  ............و ............به رست میآید.
 -199انحالل  NaClر آب (گرمار  /گرماگیر) است.
 -200ر بسته های تولید کنند سرما از  ...............و ر بسته هوای تولیود
کنند گرما از  ...............استفار می شور.
 -202ر انحالل پتاسیم هید وکسید ر آب و پتاسیم نیترات ر آب اگور
حین این رو انحالل هیچ گونه مبارلوه انور ی بوا محویر پیراموون وجوور
نداشته باشد ،رمای محهول به ترتیب  ...............و  ...............می یابد.
 تست
 -201از انحالل کامل  22/2گرم  AgFر آب 20/12 ،کیهو ول گرما آزار
می شور .اگر مقدا آنتالپی شبکه این ترکیوب  920/9کیهوو ول بور موول
باشوود ،آنتووالپی آب پوشووی آن برحسووب  𝐾𝐽. 𝑚𝑜𝑙 −2کوودام اسووت؟
()AgF=212
+200/22 )1
-200/2 )2
+922/2 )2
-922/2 )2
 تست
 -202انحالل هر  1مار  Aو  Bخور به خوری است با توجوه بوه نموورا
رار شد ر مو ر انحالل هر یک چه می توان گفت؟
 )2انحالل  Aگرمار و با افزایش بی نظمی همرا است.
 )1انحالل  Aگرماگیر و با کاهش بی نظمی همرا است.
 )2انحالل  Bگرمار بور و با افزایش بی نظمی همرا است.
 )2انحالل  Bگرماگیر بور و با کاهش بی نظمی همرا است.
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 آنتروپی و انحالل 
 -202با وجور (گرمار  /گرماگیر) بورن انحالل  NaClر آب ،انحوالل آن
ر آب  ...............انجام می شور.
 ∆Sا ر هر مو ر مشخص کنید:
 -202حل شدن جامد ر مایع
 -202حل شدن مایع ر مایع
 -202حل شدن گاز ر مایع
 -202آبپوشی یون ها از نظر آنتالپی  ............و از نظرآنتروپی ............است.
 -209ر انحالل گازها ر آب ،نیروی جاذبه بین ذ ای (افزایش /کاهش)
یافته و آزاری عمل ذ ها (کاهش /افزایش) می یابد و از تمایل آن ها بوه
...............میکاهد.
 تست
 -220کدام انحالل با کاهش آنتروپی همرا است؟
 )1آمونیاک مایع ر آب
 )2ید ر کربن تتراکهرید
 )2گاز هید و ن کهرید ر آب  )2پتاسیم کهرید ر آب
 نمودار انحالل پذیري 
با توجه به نمورا رار شد :
 -222انحالل پذیری  ...............به رما بستگی زیاری ندا ر.
 -221انحالل پذیری  ...............به شدت به رما وابسته است.

 -222محهولی که از انحالل  12گرم  K 1 Cr1 O2ر  20گرم آب ر رمای
℃ 20به رست آمد باشد محهول  ...............است.
 -222چنان چه یک محهول سیر شد ا به آ امی سرر کنیم تا بوه رموای
پایین تر برسد محهول  ...............به رست می آید.
 تست
 -222انحالل پذیری پتاسیم نیترات ر ℃ 10و ℃ 20به ترتیب  21گرم
و  220گرم ر  200گرم آب است .اگر  200گرم محهول سیر شد پتاسیم
نیترات ا از ℃ 20تا ℃ 10سرر کنیم چند گرم نمک از محهوول سووب
خواهد کرر؟
12 )1
22 )2
22 )2
22 )2
 تست
 -222ر  90گرم محهول سیر شد مس ( )IIسولفات ر رمای معین 20
گرم  𝐶𝑢𝑆𝑂2وجور را ر .انحالل پذیری موس ( )IIسوولفات ر ایون رموا
کدام است؟
11/1 )1
10 )2
20 )2
22/2 )2
 تست
 قواعد انحالل پذیري ترکیب هاي یونی در آب 
 تست
1+
2+
1+
+
 -222محهولی شامل یون های 𝑔𝐴 𝐴𝑙 ،Hg 1 ،و 𝑟𝑆 اسوت .بوا
افزایش  HClقیق به آن کهریدهای  ...............سوب می کنند.
 )1آلومینیم و استرانسیم
 )2آلومینیم و نقر
 )2استرانسیم و جیو ()I
 )2جیو ( )Iو نقر
 تست
 -222برخی از نمک های  ...............ر آب انحالل ناپذیرند.
 )1کهرات
 )2آمونیوم
 )2نیترات ها
 )2سولفات ها
 تست
 -229ر بین ترکیب های زیر چند مار نامحهول وجور را ر؟
(𝑁𝐻2 )1 𝑆𝑂2 , 𝑁𝑎2 𝑃𝑂2 , 𝑃𝑏𝑆 , 𝐵𝑎𝐶𝑙1 , 𝐶𝑟(𝑂𝐻)2
2 )1
1 )2
2 )2
2 )2
 انحالل پذیري گازها در آب 
 -210انحالل پذیری گازها با افزایش رما  ...............می یابد.
 -212انحالل پذیری گازها با افزایش فشا  ...............می یابد.
 -211شکل زیر میزان انحالل پذیری  ...............نسبت به  ...............ا نشان
میرهد.

 -212قانون هنری:
 -212انحالل پذیری گازها ر آب با  ...............بی نظمی همرا است.
 تست
 -212شیب نمورا انحالل پذیری -فشا گاز برای انحالل کدام یک ر آب
و رمای یکسان بیش تر است؟
𝐻1 )1
NO )2
Ar )2
𝐶𝐻2 )2
 تست
 -212با افزایش رما انحالل پذیری کدام رو مار ر آب کاهش می یابد؟
ب) 𝑁𝐻2 𝑁𝑂2
آ) 𝐶𝑎𝐶𝑙1
ت) 𝑆𝑂1
پ) 𝐾𝐶𝑙𝑂2
 )1ب  ،پ
 )2آ  ،ب
 )2آ  ،ت
 )2ب  ،ت
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