
 احسان شاپىرگان



 
تررسی تغییرات هقذار هَاد درگیر در ٍاکٌص 

 
کویت هقذار هادُ در ضیوی :Mol 

 روابط استىکیىمتری



 
 تا از ّر هادُ ای یک هَل هی گَیٌذ 1023×6.022تِ تعذاد. 

 
 

 (Mol)مىل 



 
                       اتن ّیذرٍشى 1023×6.022یک هَل اتن ّیذرٍشى 

 
                        هَلکَل آب  1023×6.022یک هَل آب 

 
 ًفر آدم 1023×6.022)!(                       یک هَل آدم 



 
تِ ّویي هٌاسثت تِ آى عذد آٍٍگادرٍ . اٍلیي تار آٍٍگادرٍ از ایي عذد استفادُ کرد

 .دٌّذًطاى هی  NAهی گَیٌذ ٍ آى را تا 
 



 
  ِپس در هحاسثات هی تَاًین از ایي کسر تثذیل ترای تغییر ٍاحذ یک کویت از تعذاد ت

 .هَل یا ترعکس استفادُ کٌین
 


𝑁𝐴 ذره
1 𝑀𝑜𝑙

 



 

 مثال



 
۳  هَلH2  ضاهل چٌذ هَلکَلH2 است؟ 

 



 
1.45×1021  از اتن  دعذXe  ضاهل چٌذ هَلXe است؟ 



 
0.5  هَلH2O چِ تعذاد اتن ّیذرٍشى دارد؟ 

 
چِ تعذاد اتن اکسیصى دارد؟ 



 
 هَل از ترکیة  3اگرMxO3  اتن تاضذ،   1024×9.033ضاهلX چقذر است؟ 

 (هرحلِ اٍل الوپیاد ضیوی کطَری)



 

 ارتباط جرم یک ماده با مقدار مىل



 
ترای تثذیل ٍاحذ جرم تِ تعذاد هَل ها ًیاز تِ یک کسر تثذیل دارین. 

 

 



 

 ایي کسر تثذیل تِ صَرت𝑔

𝑀𝑜𝑙
 .است 

 
جرم هَلی هَاد را  . ایي کویت ترای ّر هادُ هطخص است ٍ تِ آى جرم هَلی هی گَیٌذ

 .هی تَاًین تا استفادُ از جذٍل تٌاٍتی تذست آٍرین
 
 جرم هَلی را تاMW ًطاى هی دّین. 



 

 مثال



 
۳  هَلH2O  تراتر چٌذ گرمH2O هی تاضذ؟ 

MW: H=1 g/Mol , O=16 g/Mol 



 
10   گرم آهًَیاک(NH3 )تراتر چٌذ هَل آهًَیاک است؟ 

MW: N=14 g/Mol , H=1 g/Mol 



 
   در یک گرمSO2   چٌذ هَلکَلSO2 دارین؟ 

 
چِ تعذاد اتن دارین؟ 

 

MW: S=32 g/Mol , O=16 g/Mol 



 
16.6 اگر . گرم آّي را در َّا رّا هی کٌین ٍ اجازُ هی دّین کاهال زًگ تسًذ

 تاضذ، جرم زًگ آّي چٌذ گرم است؟ Fe2O3فرهَل زًگ آّي 
MW : Fe=56 g/Mol , O=16 g/Mol 

 (هرحلِ دٍم الوپیاد کطَری ضیوی)



 
  تجزیه ی شیمیایی یک اسید مجهىلHClOX   گرم نشان می  ۱به جرم

گرم  1.69دهد که مقدار کلر مىجىد در آن، برابر مقدار کلر مىجىد در 

AgCl مقدار . استX کدام است؟ 

MW: Ag=108 , Cl=35.5 , H=1 , O=16 

 (مرحله دوم المپیاد شیمی کشىری)



 

 فرهَل تجرتی ٍ هَلکَلی



 
 فرهَل هَلکَلی، توام اتن ّای ضرکت کٌٌذُ در یک هَلکَل را تا تعذاد آى ّا ًوایص 

 .هی دّذ
 
 فرهَل تجرتی توام اتن ّای ضرکت کٌٌذُ در یک هَلکَل را تا سادُ تریي ًسثت تیي 

 .اتن ّا ًوایص هی دّذ
 

 .فرهَل تجرتی تا ضرب یک عذد طثیعی تِ فرهَل هَلکَلی تثذیل هی ضَد



 
 



 
 ًوًَِ ای از هادُ ای کِ هی خَاّین فرهَلص را تذست آٍرین را هی سَزاًین ٍ جرم

تا استفادُ از جرم هَاد حاصل، . هَاد حاصل از آى را هَرد تررسی قرار هی دّین
 .  هقذار ّریک از عٌاصر را تذست هی آٍرین ٍ ًسثت عٌاصر را هحاسثِ هی کٌین

 رٍش تجسیِ ی عٌصری

 



 
 

 مثال



 
 گرم از ترکیثی تِ فرهَل  0.5از سَزاًذىCxHy  گرم  ۱.۵۱۷، ۵۸تا جرم هَلی

CO2  ٍ۰.۷۷۶  گرمH2O فرهَل تجرتی ٍ هَلکَلی را تذست . تَلیذ هی ضَد
 .آٍریذ

MW: C=12 g/Mol , O=16 g/Mol , H=1 g/Mol 



 
 گرم ترکیة تِ فرهَل  0.5از سَزاًذىCXHYOZ  گرم  ۱،  ۸۸تا جرم هَلی

CO2  ٍ0.41  گرمH2O فرهَل تجرتی ٍ هَلکَلی را تذست . تَلیذ هی ضَد
 .آٍریذ

MW: C=12 , H=1 , O=16 



 
10 mg  از ترکیة هجَْلCXHYOZBrW  در هقذار اضافی اکسیصى هی

در آزهایطی . تَلیذ ضذ H2Oگرم  CO2  ٍ0.0045گرم  0.0095. سَزاًین
.  ٍجَد دارد Brهیلی گرم  15.54هیلی گرم از ترکیة،  ۲۷دیگر هطخص ضذ در 

است، فرهَل تجرتی ٍ  g/Mol 139اگر تذاًین جرم هَلی هادُ ی هجَْل تراتر 
 .هَلکَلی ترکیة هجَْل را تذست آٍریذ



 
اًتطارات فاطوی. چگًَِ هسایل ضیوی را حل کٌین 

 
 هثتکراى ۳ضیوی 

 
اًتطارات جْاد داًطگاّی. ضیوی عوَهی هَرتیور 

 برای مطالعه بیشتر


