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 الکترولیت و غیرالکترولیت 
 -643محلول های آبی ،جریان برق را از خود عبور می دهند.
 -643آب خالص به مقدار (بسیار کم /زیااد یوییادم مای واودا ریاایای
الکتریکی  ...............دارد.
 -643یک مادم الکترالیت به طور کامل در آب یوییدم می وود.
( -643اغلب /تمام محلول هایی که از حل کردن ترکیب هاای یاویی یاا
کوااالیسی قطبی در آب به دیت می آیند ،الکترالیت هستند.
 -653محلول وکر در آب  ...............ایت.
 -653ریایایی الکتریکی محلول آموییاا در آب (کام تار /بایش تار از
محلول  CuSO4در آب ایت.
 -653محلول آبی اتایول ا ایتون ریایای جریان برق هستند.
 -656مواد غیرالکترالیت در محلول به صورت  ...............حل می ووید.
 HCl -654ا  NaClالکترالیت  ...............هستند زیرا در هنگام ایحالل در
آب به ترتیب به طور کامل  ...............یا  ...............می ووید.
 HF -655ا  NH6الکترالیت  ...............می باوند ،زیرا عمدتاً باه صاورت
 ...............حل می ووید.
 -653برخی ترکیب های یویی الکترالیت ضعیف هستند.
 -653محلول هایی کاه از حال کاردن ترکیاب هاای یااقطبی در آب یاا
حاللهای یاقطبی به دیت می آیند  ...............هستند.
 تست
 -653در دما ا غلظت مولی یکسان ،محلول کدام یک از یماک هاای زیار
ریایایی الکتریکی بیش تری دارد؟
NaCl 3
𝑁𝑎3 𝑆𝑂4 3
𝑀𝑔𝐶𝑙3 4
𝑁𝑎6 𝑆𝑂4 6
 تست
 -653محلول کدام یک در آب الکترالیت ضعیف محسوب می وود؟
 3وکر
HF 3
 4هیدراژن کلرید
𝐶𝑢𝑆𝑂4 6
 خواص کولیگاتیو محلول ها 
 -633خواصی که به تعداد ذرم های حل وویدم غیرفرار موجود در محلول
بستگی دارد ،خواص  ...............یامیدم می ووید.
 -633حل وویدم  ...............به مادم ای گفته می وود که در دماای (اتااق/
صفر درجه فشار بخار یاچیزی داوته باود.
 -633مایع فرار به مایعی گفته می وود که  ...............داوته باود.
 -636یرعت تبخیر یطحی هر مایع به  ...............بستگی دارد.
 -634یرعت تبخیر یطحی در کدام ظرف زیر بیش تر ایت؟
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 -635در دمای معین حل ودن یک حال واویدم غیرفارار در یاک ماایع
موجب  ...............فشار بخار محلول در مقایسه با مایع (حالل خالص ایت.
 -633جوویدن زمایی رای می دهد که  ...............با  ...............برابر وود.
 -633آب خالص در ℃ 333به جوش می آید.
 -633چون مولکول های دران محلول از هر یو تویط مولکول های دیگر
جذب می ووید ایرژی  ...............دارید.
 -633یقطه جوش هر محلول دارای ماادم حال واویدم غیرفارار از حاالل
خالص آن  ...............ایت.
 -633محلول آب یمک در مقایسه باا آب خاالص یقطاه ایامااد ...............
دارد.
 -633هر چه تعداد ذرم های حل وویدم غیرفرار بیش تار باواد ،کااهش
یقطه ذاب ا افزایش یقطه جوش بیش تر ایت.
 -633در هر مورد مشخص کنید از حل ودن مادم چناد ماول ذرم تولیاد
می وود؟
آ وکر یک موالل
ب یدیم کلرید  3موالل
پ کلسیم کلرید یک موالل
ت پتاییم ییترات  3/5موالل
 -636وراع یقطه ایاماد کدام یک از محلول های فوق پایین تر ایت؟
 -634فشار بخار کدام یک از محلول های فوق بیش تر ایت؟
 -635یقطه جوش یک محلول بر خالف حالل خالص ثابت ییست.
 تست
 -633با افزایش  3333گرم از کدام ترکیب زیر به یک کیلوگرم آب ،وراع
یقطه ایاماد آن بیش تر کاهش می یابد؟
M=334( 𝐾3 𝑆𝑂4 3
M=34/5( KCl 3
M=63( 𝐶𝐻6 𝑂𝐻 6
 4هر یه ترکیب به یک ایدازم وراع یقطه ایاماد را کاهش می دهند.
 تست
 -633مقایسه یقطه جاوش آب خاالص ،محلاول  3ماوالل واکر در آب ا
محلول  3موالل پتاییم کلرید در آب در فشار خارجی یکسان کدام ایت؟
 3آب خالص < محلول وکر > محلول پتاییم کلرید
 3آب خالص < محلول وکر < محلول پتاییم کلرید
 6آب خالص > محلول وکر > محلول پتاییم کلرید
 4آب خالص > محلول وکر < محلول پتاییم کلرید

 کلوییدها 
 -633کلوییدها مخلوط های یاهمگن به ومار می آیند.
 -633کلوییدها مایند محلول ها وفاف هستند.
 -633پخش یور در کلوییدها به اثر  ...............معراف ایت.
 -633ذرم های یازیدم کلویید بر خالف محلول ها پس از مدتی مایدگاری
ته یشین می ووید.
 -633کلوییدها پلی میان  ...............ا  ...............می باوند.
 -636آب یمک ( ، ...............ویر ( ، ...............خاکشیر ( ...............ایت.
 -634جدال زیر را کامل کنید.
فاز پخش
وویدم

فاز پخش
کنندم

یام

یمویه ها

گاز

...............
جامد
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...............

کف صابون
...............

مایع

گاز
...............
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...............
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...............

...............
...............
ژله ،ژل موی یر

...............

گاز
...............
جامد

آیرایول جامد
یول
...............

داد ،غبار
.............
ینگهای گرانبها
(یاقوت ،لعل ،فیرازم

 -635لیسیتین در زردم تخم مرغ به عنوان عامل  ...............عمل می کند.
 -633مولکول های امولسیون کنندم دارای  ...............هستند که باه راغان
می چسبند .یر دیگر یک مولکول امولسیون کنندم معموالً  ...............ایات
ا با آب بر هم کنش می کند.
 -633به حرکت های یامنظم ا دایمای ذرم هاای کلوییادی  ...............مای
گویند.
 -633وکل زیر یشان دهندم  ...............کلوییدها ایت.

 -633ذرم های کلوییدی همگی دارای باار الکتریکای  ...............هساتند ا
مقدار بار الکتریکی (می تواید /یمی تواید متفاات باود.
 -633با افزایش  ...............به یک کلویید ،ذرم های کلویید تاه یشاین مای
وود که به این فرایند  ...............می گویند.
 -633وکل زیر یشان دهندم  ...............کلوییدها ایت.

 تست
 -633در کدام کلویید فاز پخش کنندم به حالت جامد ا فاز پخش وویدم
به حالت مایع ایت؟
 3کف جامد
 3ژل
 4یول
 6آیرایول جامد
 تست
 -636کدام گزینه یادریت ایت؟
 3محلول کلوییدی یسبت به یور وفاف ایت.
 3یویپایسیون یاپایدار ایت ا پاس از مادتی تاه یشاین مای واود اماا
امولسیون ته یشین یمی وود.

 6امولسیون ا یویپایسیون هر دا مخلوط های یاهمگن هستند.
 4کلویید در اثر گرما یا یرما یا تحت ورایط خاص یا در ماااارت ماواد
دیگر ته یشین می وود.
 صابون و نقش امولسیون کنندگی آن 
 -634صابون یماک  ............... ،...............یاا  ...............ایایدهای چارب دراز
زیایر ایت.
 -635جزء  ...............صابون دا بخش دارد که یک بخش  ...............آب گریز
ایت ا بخش دیگر صابون  ...............ا آب دایت ایت.
 -633صااابون جامااد یمااک  ...............ایااید چاارب ا صااابون مااایع یمااک
 ...............یا  ...............ایید چرب ایت.
 -633اییدهای چرب دراز زیایر در راغن گیاهی یافت می ووید.
 -633اییدهای چرب دراز زیایر دارای یاک زیایار کربنای  ...............یاا
 ...............بزرگ با  ...............تا  ...............اتم کربن هستند.
 -633اییدهای آلی گرام عاملی  ...............دارید.
 -433هنگامی که دیت های خود را با صابون مای واوییم در ااقاع یاک
 ...............از قطرم های راغن پخش ودم در آب ایااد می وود که به کمک
 ...............پایدار می وود .در وکل زیر  C ،B ،Aا  Dرا مشخص کنید.

 -433در پا کنندم های غیرصابویی به جای گرام  ...............صابون گارام
های دیگری از جمله گرام  ...............قرار می گیرد.
 -433یدیم دادیایل بنازن یاولفویات یمویاه ای از پاا کننادم هاای
 ...............ایت.
 -436در وکل زیر آ ،ب ا پ را معین کنید.

 تست
 -434کدام گزینه دریت ایت؟
 3صابون یدیم ا پتاییم اییدهای چرب ،جامد ا صابون آموییاوم ماایع
ایت.
 3دا دییل بنزن یولفویات در آب یخت کف می کند زیرا پاا کننادم
صابویی ایت.
 6در صااابون زیایاار هیاادراکربنی بخااش آب گریااز (یاااقطبی ا گاارام
کربوکسیالت بخش قطبی را تشکیل می دهد.
 4گرام یاولفویات در پاا کننادم غیرصاابویی یار آب گریاز ا زیایار
هیدراکربنی یر آب دایت ایت.
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