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آبی940

 محلول ها و اجزاي آن 
 -632موود ب وو بت ب.وو ............... .ت  ...............ت .وو ............... .ت ...............
تقسیم ندی می شدند.
 -632مخلدط بت ب ............... ..ت  ...............تقسیم ندی می شدب.
. -632ک طال ،هد ت آب نمک مخلدط  ...............می .شند.
 -632مخلدط ه.ی همگن  ...............می گد.ند.
 -642ر ی .ک م.به  ...............بت ت ژه ح.لت ت ف.ز هم معن .می .شند.
 -642بر مخلدطه.ی ن.همگن مرزمی.ن ف.زه .ق .ل تشخیص ( .ت /نیست)
 -646مرز می.ن بت ف.ز  ...............گف .میشدب.
. -643ک محلدلب.تکم ز بت جزء  ..............ت  .............تشکیل شده .ت.
 -644مخلدط .ک ف.زی  ...............ن.میده می شدب.
 -642آب فر ت ن تر.ن ت ر .ج تر.ن حالل شن.خ .شده .ت.
 -642آب فقط ترکیب ه.ی .دنی ر بر خدب حل می کند.
 -642پس ز آب  ...............مهم تر.ن حالل صنع.ی .ت.
 -642هگز ن حالل من..بی ر ی ترکیب ه.ی . ...............ت.
 -642ت.ندل هر نسب.ی بر آب حل می شدب.
.. -622دن هر نسب.ی بر آب حل می شدب.
 -622ک.ر رب هگز ن:
 -626ک.ر رب ت.ندل:
 -623ک.ر رب ..دن:
 -624شکل ه.ی ز.ر مر دط کد م حالل ه .می .شند؟

ب.ت می آ.د ت و ننود ن

 -622م..عی ی رنگ ت فر ر ک ز نفت خ.م
رقیق کننده بر رنگ ه.ی پدششی ک.ر رب ب رب:
 -622غلوب محلوودل هو.ی مدجوودب بر طبیعوت شوو.مل  ...............حووالل ت
 ...............حل شدنده .ت.
 تست
 -622بر ظرفی  22mLز هر .وک ز مود ب تو.ندل ،م.و.ندل ،نوزن ت آب
ض.ف می کنیم .تعد ب ف.زه.ی .ج.ب شده کد م .ت؟
6 )6
2 )2
4 )4
3 )3
 تست
 -622بر مدرب  ...............بت ت ژه ح.لت ت ف.ز هم معن .می .شند.
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 )6کر ن مدند کسید
 )4هد

 )2نز.ن
. )3ک
 تست
 -622هنگ.می ک م.به ی تغییر ف.ز می بهد ،م.هیت شیمی..ی آن تغییور
 ...............پس تغییر ف.ز .ک تغییر . ...............ت.
 )6نمی کند ،فیز.کی
 )2نمی کند ،شیمی..ی
 )4می کند ،شیمی..ی
 )3می کند ،فیز.کی
 انحالل پذیري مواد در آب 
 -622م..ندل ت ت.ندل هر نسب.ی بر آب حل می شدند.
 -622نحالل پذ.ری ،یش تر.ن مقد ر ز .وک مو.به .وت کو بر بمو.ی
℃ 62بر  222گرم آب حل می شدب.
 -626نحالل پذ.ری مد ب کم محلدل  ...............گورم حول شودنده بر 222
گرم آب .ت.
 -623نحال ل پذ.ری مد ب ن.محلدل  ...............گرم حل شدنده بر  222گرم
آب .ت.
 -624نحالل پذ.ری مد ب محلدل  ...............گرم حل شودنده بر  222گورم
آب .ت.
 تست
 -622بر کد م نحالل ،ح.لت .یر شدگی رتی نمی بهد؟
.. )6دن بر آب
 )2آمدنی.ک بر آب
 )4هگز ندل بر آب
. )3د بر کر ن ت.ر کلر.د
 تست
 -622کد م .ک بر آب کم محلدل .ت؟
 )6هیدرتژن کلر.د
. )2ر.م .دلف.ت
 )4کلسیم .دلف.ت
 )3پ...یم نی.ر ت
 چرا محلول ها به وجود می آیند؟ 
 -622هنگ.می ک  LiClبر آب حل می شدب ج.ذ و ی قودی وین .ودن
 Cl−ت .وور  ...............مدلکوودل هوو.ی آب ( )...............ت .وودن  Li+وو. .وور
 ...............مدلکدل ه.ی آب ( )...............تجدب می آ.د.
 -622ترکیب ه.ی .دنی ت مد ب قطبی بر .ک ب.گر حل می شدند.
 -622میز ن نحالل پذ.ری ترکیب ه.ی .دنی  ...............ت  ...............آنه.
س.گی ب رب.
 -622تدلدئن ترکیبی . ...............ت ت مدلکدل ه.ی (قطبی /ن.قطبی) ب رب.
ر همکنش ین مد ب ز.ر ر مشخص کنید.
 -622م..ندل ت کلرتفرم
 -626آب ت م..ندل
 -623تک..ن ت هگز ن

.. -624دن ت هگز ن
. -622دن کلر.د ت هگز ن
 -622ج.ذ .دن -بت قطبی ز ج.ذ  ...............ت.ژه پیدند  ...............قدی
تر ت ز پیدند  ...............ضعیف تر .ت.
 -622پیدند هیدرتژنی ین آب ت ت.ندل قدی تر ز پیدنود هیودرتژنی وین
مدلکدل ه.ی آب ت ین مدلکدل ه.ی ت.ندل .ت.
 -2 -622دت.ندل ت ت.ندل بر ..خ..ر خدب .ک خش قطبی ت .وک خوش
ن.قطبی ب رند.
 -622بر شکل ز.ر خش قطبی ت ن.قطبی ر مشخص کنید.

 تست
 -622ندع ر هم کنش ین ذره ی بر کد م مدرب ن.بر.ت .ت؟
 )2م..ندل ت کلرتفرم :بتقطبی -بتقطبی
 )6آب ت م..ندل :هیدرتژنی
 )3تک..ن ت هگز ن :بت قطبی لق..ی -بت قطبی لق..ی
. )4دن کلر.د ت هگز ن. :دن -بت قطبی

یادداشت:

مقد ر یش توری بر آب حول

 -2( -622دت.ندل) بر مق..س  ( .ت.ندل)
می شدب.
 -622هر چ ر طدل زنجیر هیدرتکر نی لکل ه.ی ر .ت زنجیور فوزتبه
شدب ،نحالل پذ.ری آن ه .بر آب کم تر می شدب.
.. -626خ..ره.ی ز.ر مر دط کد م مد ب می .شند؟

 -623خش ن.قطبی بر ت...مین  Aزرگ تر ز خش قطبی .ت.
 -624ت...مین  Aبر چر ی ت ت...مین  Cبر آب حل می شدب.
 -622مصرف یش ز ند زه ت..و.مین  ...............ور ی ودن مشوکل .جو.ب
میکند.
 -622نف..لین بر تدلدئن حل می شدب.
 -622تدلدئن بر آب حل می شدب.
 -622کد م .ک قدی تر .ت؟
 :Aج.ذ .دن -بت قطبی
 :Bج.ذ بت قطبی -بت قطبی
 :Cج.ذ .دن. -دن
 تست
 -622بر کد م ..دن ندع ر هم کنش ین ذره ی ن.بر.ت .ت؟
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