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 يه گرفت وقتجيتوان نت يحات گفته شده در باال ميطبق توض :ين ذره ايب يانواع بر همکنش ها  -1

اشند( ه هم بيبه اصطالح شب يعنيف باشد )يا هر دو ضعيو  يدر دو ماده هر دو قو ين ذرهيب يروهايکه ن

 ل خواهدينصورت دو فاز تشکير ايدهند و در غ يل ميک فاز را تشکيشوند و  يدو ماده در هم حل م

 به طور مفصل آورده شود: ين ذره ايب يروهاين الزم است نيشد، بنابرا

 متانول ..... کلروفرم               ي.......  قطب يمولکول قطب :ي......... دوقطب يدوقطب  -1

تو را ياتم الکتروپوز تيبردار قطب يشود )ابتدا يل ميگر تشکيمولکول د يک مولکول با سر منفين سر مثبت يب

 گر است(يت مولکول ديبردار قطب يک مولکول به سمت ابتدايبردار  يانتهادهد و  ينشان م

 

 زانا استون .... هگيد   يالکل ....      يقطبنا..... مولکول  يمولکول قطب :ييالقا ي.......... دوقطب يدوقطب -2

شود  يمنحرف م يطور يابر الکترون مولکول ناقطب يبه مولکول ناقطب يمولکول قطب يک شدن سر منفيبا نزد

 يمنف يرت جزئبه صو يگر مولکول ناقطبيو سمت دد يبه صورت مثبت در آ ،يمولکول قطب يکه سمت قطب منف

 شود. يجاد ميت ايک بردار قطبي يمولکول ناقطب يرو يعنيد يآ يدر م

 

 ... اکتانهگزان ..        ي...... ناقطب يقطبمولکول نا   :ييالقا ي........ دوقطب ييالقا يدوقطب  -3

مثبت  ياک لحظه قطبهيا در اثر حرکت و چرخش الکترونها در يگر و يدر اثر برخورد به همد يناقطب يمولکولها

 يرويو ن شود يجاد ميا يمولکول ناقطب يت رويق بردار قطبين طريشود و به ا يجاد ميا يرو مولکول ناقطب يو منف

 ديآ يجاذبه بوجود م
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 آب .... الکل                          :يدروژنيهوند يپ -4

 شود. يجاد ميگر ايمولکول د FONک مولکول و ي FONدروژن متصل به ين اتم هيب

 

 م....... مولکول آب     يون سدي      يون ....... مولکول قطبي :يدوقطب -وني -5

. شود يم اطهاح يونها هم از سمت قطب مثبت مولکول قطبيو آن يمولکول قطب يونها از سمت قطب منفيکات 

 شود ين نوع انحالل اطالق مياست که به ا يونها همان مفهومي يآبپوش

 

 

 ون کلر ..... مولکول هگزاني         يرقطبيون ..... مولکول غي :ييالقا يدوقطب -وني -6

ت خود ون را به سميشود که عالمت مخالف  يمنحرف م يطور يمولکول ناقطب يونها، ابر الکترونيدر اثر وجود  

است  يجزئ يلين انحالل خي. اگردد يجاذبه برقرار م يرويشود و ن يجاد ميت ايق بردار قطبين طريرد و به ايگ يم

 يل مر حيهم به صورت ز يهمان جزئ يشوند ول يحل م يجزئ يليخ يدر حالل ناقطب يونيبات يچرا که ترک

 شود
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 ميون سدي........  ون کلريون                يون ....... ي       : يونيوند يپ -7

 وني -وني ˃ يدوقطب -وني ˃ يدروژنيه ˃ يدوقطب – يدوقطب ˃ ييالقا يدوقطب -ييالقا يدوقطب قدرت جاذبه: جه:ينت

 :يرير دما بر انحالل پذيتاث

 111در  ينيمع يدماتواند در  يک حل شونده که مي ن مقداريترشيب يريم که انحالل پذيديد ير مباحث قبلد

 ت حالل استفاده شود(.يت ظرفياز نها يعنيحاصل شود  ر شدهيسمحلول  يعنيگرم آب حل شود )

ک يم. يآشنا شو ر شدهير نشده و فراسيم سيم الزم است با مفاهيبپرداز يرير انحالل پذر دما دينکه به تاثيقبل از ا

 يموجود در محلول دسته بند يحل شونده يتوان بر اساس مقدار مادهيمحلول ) با حل شونده مشخص( را م

 کرد:

 محلولل کند، حل شونده را در خود ح ياز ماده يشتريتواند مقدار بيم نيمع يدماک يکه در  يمحلول 

در  يشتريتوانند نمک ب ياها ميحل کردن حل شونده را دارد مثال در ييباز هم توانا يعنينام دارد. رنشده يس

 اندر نشدهياز نمک س يعنيخود حل کنند 

 لول مححل شونده را در خود حل کند،  ياز ماده يشتريتواند مقدار بينم نيمع يدماک يرا که در  يمحلول

ت يظرف يعنيحل شونده اضافه شود همان مقدار رسوب خواهد کرد  يامند. و اگر مقدار اندکنيم ر شدهيس

 ل بود.يتکم

 ر يفراسحل شونده در خود دارد، محلول  ير شده، مادهيش از محلول سي، بنيمع يدماک يکه در  يمحلول

ن، يعم يک دماير شده در يحل شونده در محلول فرا س ي، مقدار مادهيعنيشود؛ يده مينام )فوق اشباع( شده

 يا افزودن بلور کوچکيتکان دادن، ضربه زدن  ير شده در همان دماست. اندکيش از مقدار آن در محلول سيب
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 يحل شونده يار شدن محلول و جدا شدن مادهير شده موجب هوشيحل شونده به محلول فراس ياز ماده

 شود.ياز آن م ياضاف

 يريانحالل پذ رييالزم است نحوه تغ يعنيکند ) ير مييتغ يرير دما انحالل پذييتغاست که با  يهيبد: 1ژه ينکته و

ن هر نقطه يم( بنابرايرا داشته باش يبيهر ترک يريانحالل پذ –م به عبارت بهتر نمودار دما يکن ير دما بررسييرا با تغ

ک ماده در هر دما ي يريالل پذ)انح باشديمربوطه م ير شده آن ماده در دماينمودار نشان دهنده محلول س يرو

گرم حل شونده  15درجه  31 يدر دما يريپذر انحالليمثال طبق نمودار ز دهد(ير شده محلول را نشان ميمقدار س

گرم آب است در  111گرم حل شونده در  25 يريپذگراد انحالليدرجه سانت 41در  يگرم آب است ول 111در 

 .نمودار قرار دارد يقا رويچرا که دقر شده است يهر دو دما محلول حاصل س

 

)از ميدرجه برس 51م مثال به يش دهيدرجه افزا 41اگر دما را از  )سمت چپ( ريبا توجه به نمودار ز :2ژه يو نکته

ل محلو يبه محلول اضافه نشده است )فقط دما يچ حل شوندهيچ هين عمل هيا يط ،م(يرسيم Bبه نقطه  Aنقطه 

گرم حل شونده است  41 يريپذگراد انحالليدرجه سانت 51 ياست در دما يهيبدنانچه چافته است( يش يافزا

گرم حل شونده  25که در داخل محلول  يدهد در حاليدرجه را نشان م 51 يمحلول اشباع در دما Cنقطه  يعني

را هم دارد گر يدگرم حل شونده  15حل کردن  ييگراد توانايدرجه سانت 51 ين محلول در دمايوجود دارد پس ا

 باشد.يگراد ميدرجه سانت 51و  41 يدر دماها ر شدهينقاط س Bو  Aنقاط  ياست ول ر نشدهيس Bنقطه نکه يجه اينت

 Dبه نقطه  Aاز نقطه  يعنيم )يدرجه کاهش ده 31به  41م که دما را از يحال در نمودار سمت چپ فرض کرد

گرم حل شونده است)عمود  15برابر با  يريپذاست انحالل درجه 31که دما  Dنقطه  ين حالت برايم( در ايبرس
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که در  يم( در حاليخوانيرا م 15عدد  يرا قطع کند و سپس از محور عمود يم تا منحنيکنيرسم م Dبر نقطه 

گرم حل شونده  11ن پس از کاهش دما در داخل محلول يگرم حل شونده وجود دارد بنابرا 25داخل محلول 

ر شده يحلول فراسم ياست. البته توجه شود که وقت ر شدهيفراسمحلول  يعنيشده اضافه است ر ينسبت به حالت س

ابد در آن صورت حل شونده يع کاهش يم چرا که اگر دما سريبده کاهش يآرام را بهدما شود که  يحاصل م

 گردد.ير شده مشاهده نميخواهد کرد و در آن صورت محلول فراس رسوب ياضاف

 

 هطنق هرگرماده )نمودار سمت راست(  انحاللر )نمودار سمت چپ( و هم دريگرماگ انحاللهم در  : ييجه نهاينت

ک ي شدهنر يحالت س ير منحنيزهر نقطه  ر شده ويحالت س يمنحن يروهر نقطه ر شده و يفراس يمنحن يباال

 دهد.ينشان ممختلف  يمحلول را در دماها

 
 يمقدار کم است ير شده است، کافيا فراسير شده ير نشده، سيس يولم محليص دهيآن که تشخ يبرا :3ژه ينکته و

ل ماند، محلو ير نشده، اگر نامحلول باقيم؛ اگر حل شد، محلول سيزيحل شونده را در محلول بر ياز بلور ماده

 .ر شده بوه استيافت، محلول فرا سير شده و اگر بلور به سرعت رشد کرد و در تمام محلول گسترش يس
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 دهد.يک ماده را نشان مي يريانحالل پذ يمنحن ريزنمودار مثال: 

 
 د:ير پاسخ دهيز يهان نمودار، به پرسشيبا توجه به ا

ر ير نشده، سي)س يم، چه نوع محلوليگرم آب حل کن 111در  C21 ين ماده را در دمايگرم از ا 31اگر  الف(

 د؟يآير شده( به دست ميا فرا سيشده 

است در  يهيچنانچه بدم؛ يدا کنينمودار پ يآن مربوطه را از رو يريپذهر دما انحالل يابتدا الزم است برا پاسخ:

 ر شده است.ينقطه فراس يعنيافتد  ينمودار م يم بااليگرم حل شونده حل کن 31درجه اگر  21 يدما

 

 د؟يآيبه دست م يم، چه نوع محلوليگرم آب حل کن 51در  C41 ين ماده را در دمايگرم از ا 11اگر  ب(

 ين از رويگرم حالل است بنابرا 111گرم حل شونده در  21گرم همان معادل  51گرم حل شونده در  11 پاسخ:

افتد پس ين نمودار مييگرم پا 21است و عدد  35با يتقر يريدرجه انحالل پذ 41 ياست که در دما يهينمودار بد

 ر شده استيسمحلول فرا
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 C31ن محلول را به يا يم. اگر دمايکنيگرم آب حل م 111در  C61 ين ماده را در دمايگرم از ا 61 ج(

 ن ماده رسوب خواهد کرد؟يم، چند گرم از ايکاهش ده

ل يگرم آب تشک 111در  C61 يماگرم از حل شونده در د 61توان گفت  ير ميبا توجه به نمودار ز پاسخ:

زان کاهش انحالل يهم م يرات محور عمودييم تغيکاهش بده 31به  61دهد حال اگر دما را از ير شده ميمحلول س

زان رسوب را نشان يم يمحور عمود يرو 21و  61را نشان خواهد داد به عبارت بهتر اختالف دو عدد  يريپذ

 باشد.يگرم م 41 که هماندهد.يم

 
 يکه سرد کردن به آرام يگرم رسوب حاصل شود درر صورت 41رد تا يع صورت بگيد سريسرد کردن باتذکر: 

 د.يآير شده بوجود ميباشد محلول فراس

 گرم آب است؟ 111گرم در  35ن ماده، يا يريانحالل پذ ييدر چه دما (د

 يرا از محور عمود 53ن عدد ير شده( بنابرايار )محلول سنمود ينقاط رو يعني يريم که انحالل پذيگفت پاسخ:

گرم 35 يم دمايکن يبه محور دما وصل م ي، سپس به صورت عموديرينمودار انحالل پذ يم تا رويدهيامتداد م

 درجه خواهد بود.  41 يدماحل شونده مربوط به 

 C31محلول را اندک اندک به  يم. سپس دمايکنيم حل C41گرم آب  25ن ماده را در يگرم از ا 11 (ي

 ن ماده رسوب خواهد کرد؟يم. چند گرم از ايزنيبه محلول م ياکاهش داده، ضربه
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گرم آب  111گرم حل شونده در  44 يگرم آب به معنا 25گرم حل شونده در  11م يد حساب کنيابتدا با پاسخ:

ر شده يدرجه محلول فراس 41 ين در دمايگرم است بنابرا 35 يريپذدرجه انحالل 41 ياکه در دم يياست از آنجا

 21به  يريدرجه هم انحالل پذ 31گر با کاهش دما به يگرم اضافه در خود حل کره است. از طرف د 9م که يدار

گرم  24جموع گرم رسوب شود که در م 9د به همراه يگرم حل شونده با 15 يعنيرسد يگرم آب م 111گرم در 

 شود:يرسوب حاصل م

 
باشد يم يگرماده منف يهااست و در انحاللر مثبت يگرماگ يهادر انحالل يريپذنمودار انحاللب ي: ش4ژهينکته و

ه سمت شرفت( و انحالل گرماده را بير را به سمت راست )پيش دما انحالل گرماگيه افزايطبق اصل لوشاتلو يعني

 برديچپ )پسرفت( م

 آن ماده دارد، يريبر انحالل پذ يشتريبر يثتار دما ييتغباشد،  شتريبک ماده يانحالل  يگرماهر چه  :5ژهيو نکته

دو ماده  يرين رو، اگر مقدار انحالل پذياز ا خواهد بود. تند ب مثبت( يچه ش يب منفينمودار )چه ش بيش يعني

 شتر استيکدام ماده ب يرير دما بر انحالل پذيجه گرفت که تأثيتوان نتيمتفاوت در دست باشد، م يدر دماها

               گرم آب(: 111ر آمده است )بر حسب گرم در يدر ز C21و  C11 يدو ماده در دماها يريانحالل پذ مثال: 
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 د.ين کنيين مواد تعيک از ايهر  يرا برا Hانحاللها، عالمت ن دادهيبر اساس ا

ربنات م کيتيدر ل ير است وليگرماگ يعنياد شده يز يريانحالل پذ 21به  11ش دما از يترات با افزايدر نقره ن پاسخ:

 گرماده است. يعنيافته يکاهش  يريش دما انحاللپذيبا افزا

ش دما چه يزابعد با اف يصفحه يهابيک از ترکيهر  يريد که انحالل پذيکن ينيش بي، پبا توجه به داده سوال:

 کند؟يم يرييتغ

 Hانحالل mol .kJ5/44- ( =s )NaOH-1الف( 

 شود.يم، محلول سرد ميکنيرا در آب حل م 3KNOکه  يب( هنگام

)(8/17)()(ج(  2 aqClaqCskJsCACl
OH   

 ؛د ير مشخص کنيبا استفاده از اطالعات جدول زمثال: 

 ر را دارد؟ين تأثيترر و بر کدام ماده کمين تأثيترشيکدام ماده ب يريبر انحالل پذ ر دماييالف( تغ

 د.يانحالل مرتب کن يش گرمايب افزاين مواد را به ترتيب( ا
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ر دما بر يتاث شتر ويانحالل ب يشتر باشد آنتالپيک ماده در دو دما بي يريپذهر چقدر نسبت انحاللالف: پاسخ: 

𝐶 تر خواهد بود.شيب يريانحالل پذ =  
84

62
                 𝐵 =  

103

32
 𝐴 =  

40

36
است  يهيچنانچه بدون محاسبه هم بد 

B دما:  يرير پذيب تاثيدارد، ترت يشتريانحالل ب يآنتالپ يعنين نسبت را دارد يبزرگتر𝐵 > 𝐶 > 𝐴 .است 

 درست است؟قطعا نه يبا توجه به نمودار مقابل کدام گز مثال: 

 همراه است. ينظم يش بيو افزا يش سطح انرژيدر آب با افزا A يريپذحاللان( 1

 همراه است. ينظم يو کاهش ب يش سطح انرژيدر آب با افزا A يريپذانحالل( 2

 همراه است. ينظم يش بيدر آب گرماده و با افزا B( انحالل 3

   همراه است. ينظم يدر آب گرماده و با کاهش ب B( انحالل 4

 

 

 

 مين نمودار به طور مستقيا ياز رو يح است. از طرفينه صحيگز 4با توجه به نمودار مقابل قسمت اول هر پاسخ: 

ن نامساعد است پس حل شدن ير است و ايدر اب گرماگ Aتوان اظهارنظر کرد انحالل ينم ينظم يدر مورد ب

 ينظم ياست و مساعد است و در مورد ب گرماده Bصورت گرفته است اما انحالل  ينظم يش بيل افزايحتما به دل

 تواند هر دو حالت باشد.يرا ميتوان قضاوت کرد زينم

 توجه شود يشود ول ياد مير و هم سرعت انحالل گرماده زيش دما هم سرعت انحالل گرماگيبا افزا :6 ژهينکته و

 ت.اس يکيناميک پارامتر ترمودي يريپذانحالل ياست ول يکينتيک پارامتر سيکه سرعت انحالل 

 

 ر نادرست است؟يل در رابطه با نمودار زيکدام تحل :1 تست

B 

انحالل

 پذيري

A 

 دما

www.konkur.in

forum.konkur.in

www.ShimiPedia.ir

http://www.shimi100.ir/
https://www.shimipedia.ir


 محلولها: سومفصل                                                                 ياستاد مشمول يميجزوات ش

 

 http://www.shimi100.ir/          12                                 ر ارشد انجمن کنکوريمد  – ياستاد مشمول

 

 

 ر نشده استير شده و سير شده، فراسيب سيبه ترت Dو  B ،Cمواد  يبرا Xنقطه  

 شبکه است يشتر از انرژيآن ب يپوشآب يک نمک باشد انرژي Aاگر ماده  

 شتر استيب Dو  Bاز مواد  Cماده  يريپذگراد انحالليدر جه سانت 61 يدر دما 

 با با هم برابر است.يگراد تقريدرجه سانت 11 يدر دما Aو  Dدو ماده  يريپذانحالل 

3

ر شده حاصل ين محلول سيمع ير دماگرم آب د 25د در يم برميمول نمک پتاس 2/1ا حل کردن ب :2 تست

 ن دما چقدر است؟يد در ايم برميپتاس يريپذشود انحالليم

  44  96  24  12 

گرم محلول آن چند  01است در  41برابر  ينيمع يکرومات در دمايم ديپتاس يريپذانحالل :3 تست

 ن دما وجود دارد؟يدر هم 7O2Cr2Kگرم نمک 

 41  41  21  24 
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وجود دارد در  7O2Cr2Kگرم نمک  0کرومات يم ديگرم پتاس 30در محلول  61 ℃ يدر دما :4 تست

 يريپذدهد؟ )انحالليم يم کدام مورد روياضافه کن ين محلولين نمک را به چنيگرم از هم 4که  يصورت

 است( 41برابر  61℃ يکرونات در دما يم ديپتاس

 شوديل ميگرم رسوب تشک 3  ر نشده استيس ييهمه نمک اضافه شده حل و محلول نها  

 ررسديگرم م 14مقدار کرومات حل شده در محلول به   کنديهمه نمک اضافه شده رسوب م 

 دادند:يل ميل واحدها را تشکيکه اساس تبد ياز روابط يکل يجمع بند
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 :ييت و رسانايالکترول -4

  :انواع حل شدن 

ر گيکدياز  شود، به صورت مولکول يماده حل شونده وارد آب م ين نوع انحالل وقتي: در ايحل مولکول (1

، يوقطبد -ي، دوقطبيدروژنيه ين مولکوليب يروين يعني) شود يد ميآزاد تول يهاشوند و مولکول يجدا م

ل يشکت تيرالکتروليمحلول غن نوع حل شونده در آب حل شود، ياگر ا ته باشد(را داش يالندون و دبا

 يسانان مواد در ناريمحلول ا در آب. کلروفرم، شکرو دياکسيمتانول، استون، کربن دمانند: انحالل دهند. يم

 .سته را ندارنديانتقال الکتر ييها تواناچرا که مولکول هستند يکيان الکتريجر

)()( 2
2 aqIsI
OH

s  

)()( 112212112212
2 aqOHCsOHC
oH
 

ت مثب يونهاي ا به طورعمدهيکامال و شود يوارد آب م يماده حل شدن ين نوع انحالل وقتي: در ايونيحل   (2

 -ون ي ين مولکوليب يروين يعني)ندينمايها را احاطه مونيآب  يهاو سپس مولکول کننديد ميتول يو منف

-يل ميتشک يت قويمحلول الکترولوع حل شونده در آب حل شود، ن نياگر ا ( (شوديجاد ميا يدوقطب

 يقو يدهاياس) يمولکول يکوواالنسات يترک يز برخيو ن (نمکها، يقو يبازها) يونيبات يترکانحالل دهند. 

 يکه غلظت کاف ين مواد در صورتيمحلول ا ن گونه هستند.يدر آب ا  HCl , HBr)دروژن يه يدهايهال مانند

که  يند به شرطسته را داريانتقال الکتر ييونها توانايچرا که  ،هستند يکيان الکتريجر يرسانا داشته باشند

 .شوديان برق حاصل ميباشد جر يتعداد آنها کاف

)()()( 2 aqClaqNasNaCl
oH   (يونيب ي)ترک 

)()()( 2 aqClaqHgHCl
oH   (يقطب يب کوواالنسي)ترک 

از آن به صورت  يشود، بخش ياده حل شونده وارد آب مم ين نوع انحالل وقتي: در ايوني -يحل مولکول (3

 يحل م يونيک شده و يتفک يون مثبت و منفياز آن به صورت  يگريگردد و بخش د يحل م يمولکول

 يرحل شود و تعداد کمت يبه صورت مولکول يشتريو تعداد ب ن نوع حل شونده در آب حل شودياگر ا شود.

  فيضع يوبازها فيضع يدهايانحالل اسدهند. يل ميتشک فيضعت يمحلول الکترول ديتول يونيبه صورت 

COOH,HF3,CH3NH  ... يکيان الکتريجرف يضع ين مواد رسانايمحلول ا ن گونه هستند.يدر آب او 

 .داشته باشند يقوان برق يجر ون ندارند کهي يتعداد کافبه چرا که که  هستند،
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ر يوند به صورت غيرد چرا که پيگيک واکنش صورت مي يعنيدارند  يونين مواد حل يکه ا يهنگام: 1تذکر

 خواهد بود. يتعادل ن واکنش به صورتيشود و ايک ميکنواخت تفکي

  شتريدرصد ب    حل شود يتواند در آب مولکوليم يدروژنيوند هيل داشتن پيبه دل :يمولکول 

𝑁𝐻3 : يوني  + 𝐻2𝑂 ⇌ 𝑁𝐻4𝑂𝐻 ⇌ 𝑁𝐻4
+ + 𝑂𝐻−                           درصد کمتر 

 شتريدرصد ب 921حل شود يتواند در آب مولکوليم يدروژنيوند هيل داشتن پيبه دل :يمولکول         

𝐻𝐹 :يوني          + 𝐻2𝑂 ⇌ 𝐹− + 𝐻3𝑂+                                       41 درصد کمتر 

 يبرخ يا وقتف دارد، اميضع يکيالکتر ييشود و رسانايک ميون تفکيار کم به يبسآب خالص به مقدار : 2تذکر

 ان برق است.يجر يشود، محلول آنها رسانايمواد در آن حل م

 ف.يضع يهاتيو الکترول يقو يهاتيشوند: الکتروليم ميها خود به دو دسته تقستيالکترول: 3تذکر

ود مثال شيت حاصل نميدر آب محلول الکترول يقطب يمولکول يبات کوواالنسياز حل کردن همه ترک: 4تذکر

ول نکه هر دو مولکياست با ا يانحالل متانول در آب کامال مولکول يشود وليده ميونيدر آب کامال  HClانحالل 

 است. يقطب

شود ، يم المپ روشن ميوصل کن يت قويم رسانا( به محلول الکتروليک مدار )سيک المپ را با ياگر : 5تذکر

ت يالکترولريشود و اگر به محلول غيف روشن ميم به صورت ضعيف وصل کنيت ضعياگر به محلول الکترول

 شوديم اصال روشن نميوصل کن

 

𝑁𝐻3 

1000𝐻𝐹  
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ل يون تشکيون و آنيتا از کاتيماه يعنيرا دارند  يمثبت و منف يونهايدر ساختار خود  يونيبات يترک :يونيک يتفک

ن ير کند اييسازنده بلور تغ يت ذره هاينکه ماهيرد بدون ايدر آب قرار بگ يونيب يکه ترک ي، هنگامشده است

 رد مانند:يگيصورت م يونيک يشوند که به اصطالح تفکيونها در داخل آب از هم جدا مي

 

ون  يتا از ياهم يعنيرا ندارند  يمثبت و منف يونهايدر ساختار خود  يبات کوواالنس مولکوليترک ده شدن:يوني

وند يتا پيکه ماه يکنند در صورتيد ميرا تول ييونهايرد يدر آب قرار بگ باتين ترکياکه  ياند، هنگامنشده ليتشک

ل يون تبديه ب يعنيکند )ير مييل دهنده تغيتشک يت ذره هاين هنگام انحالل ابتدا ماهيدارند بنابرا يکوواالنس

  مانند:شوند، يده ميونيکه به اصطالح شوند يونها در داخل آب از هم جدا مين يا شوند( و سپسيم

 

 

گر است يونها از همديدارد که منظور از انحالل فقط جدا شدن  يمعن يونيبات يترک يبرا يونيک يتفک: 1تذکر

 يعنيکند ) ير مييها تغت ذرهياست که ابتدا ماه يمولکول يبات کوواالنسيترک يده شدن برايونيکه  يدر صورت

 شوديونها از هم جدا مين يشود( و سپس ايل ميتبد يونيبه  يوند کوواالنسيپ

 ده شدن است.يونياز  يجزئ يونيک يتفک :2تذکر

 کدام مورد درست است؟ ييده شدن و رسانايونيت، يم الکتروليدر ارتباط با مفاه :5 تست

 KBr  وHCl  شوديده ميونيدر آب به طور کامل 

 مه روشن کنديتوانند المپ متصل به محلول را نيد مياک و نقره کلريمحلول اتانول، آمون 

 کنديرا روشن مشود و المپ متصل به محلول يک ميسولفات به طور کامل تفک (II)مس  

 هستند يت قويولشود و الکتريده ميونيو  يونيک يب به طور کامل تفکيبه ترت يقطب يو کوواالنس يونيبات يهمه ترک 

 شونديدر آب .......... هستند و ......... م يقطب يکوواالنسبات ي......... ترک :6 تست

www.konkur.in

forum.konkur.in

www.ShimiPedia.ir

http://www.shimi100.ir/
https://www.shimipedia.ir


 محلولها: سومفصل                                                                 ياستاد مشمول يميجزوات ش

 

 http://www.shimi100.ir/          17                                 ر ارشد انجمن کنکوريمد  – ياستاد مشمول

 

 ينويک يت، تفکي، الکتروليبرخ  دهيونيت، يرالکترولي، غيبرخ  

 يونيک يت، تفکيرالکتروليهمه، غ  دهيونيت، يهمه، الکترول 

 

 نقطه انجماد: کاهش (1

ر فرار است، کمتر از حالل خالص آن يغ يحل شونده يماده يانجماد هر محلول که حاو ي، نقطهيبه طور کل

 ينگامم. هيار داريدر اختاز آب نمک  يد محلوليفرض کنم؛يدهيک مثال شرح ميان يرا با ب ن امريل اياست. دل

شتر يب محلول يد که آنتروپيدانيخ خالص است. ميشود، يل ميکه تشک يشود، جامدين محلول منجمد ميکه ا

 ين، آنتروپيهمچن SمحلولS<، آب يعني؛ ع خالص است(يشتر از مايمحلول ب ينظمي)چرا که ب از آب خالص است

 توان نوشت:يثابت م ين، در دماي. بنابراSبآS<خي، يعنيخ خالص است؛ يشتر از يآب خالص ب

 Sمحلول S<آب S<خي

خ ياست که آب خالص  يشتر از وقتيب يشود، کاهش آنتروپيکه محلول آب نمک منجمد م ين رو، هنگامياز ا

جه گرفت يتوان نتيان شد، مي. بنابر آن چه که بانجماد محلول نامساعدتر از انجماد آب خالص است( يعني)زنديم

تر شيب يرا در حالت اول، کاهش آنتروپيانجماد کمتر از آب خالص است، ز يل محلول آب نمک برايتماکه 

ول انجماد محل ي، نقطهيعنيابد؛ يشتر کاهش يد بيمنجمد شدن محلول آب نمک، دما با ين رو، برايا زاست. ا

 آب نمک کمتر از آب خالص است.
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نکه انجماد بهتر يجهت انامساعدتر(  يعني)تر باشد يمنف 𝑆∆ر چه بس هي، طبق رابطه گيکيناميدگاه ترمودياز د

-ين صورت مييپا ين انجماد در دمايکمتر شود بنابرا 𝑇∆𝑆−ابد تا اثر نامساعد يد کاهش يرد دما بايصورت بگ

 ابد.ييانجماد نسبت به حالل خالص کاهش م يدما يعنيرد يگ

 اهشکو با گذشت زمان ماند ينم يثابت باقانجماد  يخالص ط ها بر خالف حاللمحلولانجماد  ينقطه: 1تذکر

ل ح يهاحل شونده )تعداد ذره يج منجمد و بر غلظت مادهيرا با سرد کردن محلول، حالل آن به تدريابد، زييم

 شود يانجماد محلول به رور کم م يجه، نقطهيشود. در نتيشونده( افزوده م

کاهش  ينيانجماد محلول به مقدار مع يگرم آب دما 1111شونده در  ک مول حليحل شدن  يبه ازا :2تذکر

 :است  -45/1 ℃آب يبرا fKکه ند يگو يم fK نقطه انجماد نزولثابت ابد که ييم

                         45/1-  ×(i)  نقطه انجماد=  غلظت موالل× ک شده يتفک يهاونيتعداد 

 باشد.يم i=1تها( يلرالکتروي)غ يکه در مورد انحالل مولکول

 ابد.ييشتر( و خود نقطه انجماد کاهش ميدتر )بيش موالل حل شونده کاهش نقطه انجماد شديبا افزا: 3تذکر

رفرار( يکنند )حل شونده غياتانول( اضافه م يد -1،2کول ) يلن گلياتور خودرها به آب خالص اتيدر راد: 4تذکر

اتور يب رادشود در فصل زمستان آين کار سبب ميابد که اييم شيزانقطه جوش افو  نقطه انجماد کاهشن يبنابرا

ملکرد موتور ع يعنيد يآيرتر به جوش مياتور ديات رادين محتويز به هنگام کارکرد ماشيشود و نيرتر منجمد ميد

 شود يبهتر م
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 يقتها وآب سطح جادهن است که يل آن ايشود دليخ بندان ميابانها يها و خدر فصل زمستان سطح جاده: 5تذکر

انجماد آب را  يدما  2CaClا يو  NaClمثل  يينمکهاشود حال اگر با افزودن يدما به صفر درجه برسد منجمد م

 زند.يخ مي رتريدابد و ييمانجماد محلول کاهش م نقطه يتر ببرنييپا

رود و  يباال م C°52/1خالص نقطه جوش نسبت به آب  (تعداد ذرهک مول ي)  مواللش هر يافزا يبه ازا :1جهينت

 شود. يکم م -C°45/1نقطه انجماد 

ر يشتر، نقطه انجماد، فشاربخار و سرعت تبخيباشد نقطه جوش آن ب شتريبک محلول يهرچه تعداد ذرات :2جهينت

 آن کمتر است.

 د حدودا چقدر است؟يم کلريد و کلسيم کلريک موالل از شکر، سدينقطه ذوب و جوش مثال: 

ش يشتر باشد، کاهش فشار بخار، افزايحل شونده در محلول ب يهام، هر چه تعداد ذرهيان کرديه بهمانگونه ک

ک يول انجماد محل يشتر است. به عنوان مثال، شروع نقطهيانجماد به همان نسبت ب يجوش و کاهش نقطه ينقطه

حل شونده(  يمول ذره دو يک موالل آب نمک )حاويحل شونده(، محلول  يک مول ذرهي يموالل شکر )حاو

C45/1- ،C01/3- (2×Cب يحل شونده( به ترت يسه مول ذره يد )حاويم کلريک موالل کلسيو محلول 

 C52/111ب يها به ترتن محلوليجوش ا ينقطه ن، شروعي( است. همچن-3×C45/1) -C55/5( و -45/1

Cش از آب خالص( و يب C52/1×2 ي)به اندازه C14/111ش از آب خالص(، يب C52/1 ي)به اندازه

 ش از آب خالص( است.يب C52/1×3 ي)به اندازه 56/111

وش و اعداد مربوط به نقاط ج د.يسه کنيگر مقايکدير را با يز يمحلول ها و فشار بخار انجمادنقطه جوش، مثال: 

 د.يحساب کن يبيانجماد را به طور تقر

 موالل سود 3( محلول 2          موالل شکر                                                        2( محلول 1

 ديک اسي( محلول موالل استSO2Al                                                     4)4(3موالل  4( محلول 3

www.konkur.in

forum.konkur.in

www.ShimiPedia.ir

http://www.shimi100.ir/
https://www.shimipedia.ir


 محلولها: سومفصل                                                                 ياستاد مشمول يميجزوات ش

 

 http://www.shimi100.ir/          21                                 ر ارشد انجمن کنکوريمد  – ياستاد مشمول

 

 12، 6، 2ب يد به ترتيک اسيک موالل استيو  SO2Al)4(3موالل  4موالل سود،  3موالل شکر، 2از انحالل محلول 

 شود يد ميذره تولمول(  1/1)مثال ل مو 1بزگتر از  يو اندک

 
)چرا که نقطه  دهديرا نشان مهمان خود نقطه انجماد ياز نظر عدد نقطه انجماد، کاهش نقطه انجماد  يبراتذکر: 

کنند تا نقطه يجمع م 111ش نقطه جوش را با عدد يکه افزا يگراد است( در صورتيانجماد آب صفر درجه سانت

 جوش محلول حاصل شود.

د و يم کلريموالل سد 5/1موالل شکر،  3د، يم برميموالل کلس 2بات يجوش محلول ترک يدما :7 تست

 ترات چقدر است؟يوم نيموالل آمون 5/1

 12/113 ،56/111 ،52/111 ،56/111  12/3 ،56/1 ،52/1 ،56/1 

 4/111 ،52/111 ،56/111 ،52/111  4/1 ،56/1 ،56/1 ،52/1 

ب يترات به ترتيم نيموالل پتاس 5/1موالل شکرو  3د، يم کلريموالل کلس 2بات يانجماد ترک يدما :8 تست

 ؟ر صفر استيچند درجه ز

  55/5 ،55/5 ،0/3  1/11 ،1/11 ،45/1 
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 11/1 ،55/5 ،45/1  55/5 ،1/11 ،0/3 

 

ا انتقادات يشنهادات و يدر صورت داشتن هر گونه نظرات، پن محترم يز و معلميدانش آموزان عز

م که قطعا نظرات يکنيد از ته دل تشکر ميان بگذاريح سواالت اگر با ما هم در ميدر ارتباط با تشر

 د باشد.يتواند موثر و مف يازنده شما کارشناسان محترم است که مس

 د: يبا ما در ارتباط باش111 يميت شيق ساياز طر 

http://shimi100.ir/ 

 د:ينجانب در ارتباط باشيق انجمن کنکور با ايد از طريتوان يم 

http://konkur.us/forum10.html 

  د:يير به ما اعالم فرمايل زيميق ايا از طريو 

Email: mashmuli.mohammad@gmail.com 

 د:يير تماس حاصل فرمايز يق شماره هاياز طر 

12142121131-12123227216 

 

 تيموفق يبا آرزو                                                                                        

 ر کنکوريدب – يمهندس مشمول
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