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 يادآوري مفهوم مول 
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 تست
 -06آلیاژی از مس و نقره حاوی  64درصد جرمی مس است .نسبت تعداد
اتم های نقره به مس کدام است؟ ()Ag=64505 , Cu=1504
64055 )0
405 )5 40655 )5
40414 )6
 استوكيومتري فرمولي 
 -05در مولکول سدیم هیدروژن کربنات نسبت تعدداد اتدم هدا بده تعدداد
عنصرها برابر  ...............است.
 -05در مولکول آمونیوم دی کرومات نسبت تعداد اتم های  Nبه  Oبرابدر
 ...............است.
 روش به دست آوردن فرمول تجربي 
 -00فرمددول تبربددی اف د ون بددر  ...............و  ...............عنصددرهای سددازنده
مولکول ............... ،اتم های موجود در آن را نی مشخص می کند.
 -04فرمول تبربی هر ترکیب شیمیایی از طرید  ...............آن ترکیدب در
آزمایشگاه به دست می آید.
 -01تب یه عنصری روشی است که طی آن  ...............و  ...............مورد نظر،
معین می شود .به کمد ایدن درصددهای جرمدی و  ................عنصدرهای
سازنده ،فرمول تبربی به آسانی از راه محاسبه به دست می آید.
 تست
 -05ی نمونه فل آهن به جرم  500gرا در هدوا ررمدا مدی دهدیم تدا بده
اکسید تبدیل شود .اکسید به دست آمده  6601gجرم دارد .فرمول تبربی
این اکسید کدام است؟
Fe5 𝑂0 )0
FeO5 )5
Fe5 𝑂5 )5 FeO )6
 تست
 -05ترکیب  Aمتشدکل از دو عنصدر  Xو  Yاسدت .در صدورتی کده ایدن
ترکیب  %54از عنصر  Yداشته باشد و بدانیم که وزن اتمدی  Xسده و ندیم
برابر وزن اتمی  Yاست .فرمول تبربی  Aچیست؟
𝑋5 𝑌 )5
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نمونه 54 :ررم رلوک برای سوختن کامل ،به چند ررم اکسیژن ،نیاز دارد؟
()H=6 , C=65 , O=61
)C1 H65 O1(aq) + 1O5(g) → 1CO5(g) + 1H5 O(l
54g
xg
x=51g
654
1 × 55
 -05در محاسبه های استوکیومتری از معادله  ...............استفاده می شود.
 -44ی معادله موازنده شدده راب ده  ...............بدین  ...............و  ...............را
نشان می دهد.
 -46استوکیومتری واکنش ها بر حسب  ...............تفسیر می شود.
 -45با استفاده از  ...............می توان جرم ماده داده شده را به مول تبددیل
کرد.
 -45با استفاده از  ...............مقدار مول ماده داده شده را به تعداد مول ماده
خواسته شده تبدیل می کنیم.
 -40در واکنش بین کلسیم هیدروکسید و فسدفری اسدید نسدبت مدولی
کلسیم هیدروکسید به فسفری اسید برابر  ...............است.
 تست
 405 -44مول سدیم هیدروکسید جوشان با مقدار کافی رداز کلدر م داب
معادله زیر واکنش می دهد .مبموع جرم نم حاصل چندد ردرم خواهدد
بود؟
)𝑙(𝑂 1𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑞) + 5𝐶𝑙5(𝑔) → 4𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑞) + 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂5(𝑎𝑞) + 5𝐻5
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 تست
 𝑁𝑎5 𝑂 -41در هوا طب واکنش زیر به  𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂5تبدیل می شود.
)𝑠(𝑁𝑎5 𝑂(𝑠) + 5𝐶𝑂5(𝑔) + 𝐻5 𝑂(𝑔) → 5𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂5
ارر اف ایش جرم مواد جامد  5065ررم باشد چند مول  𝐶𝑂5جدب شدده
است؟
4045 )5
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40404 )0
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 تست
 5040 -45ررم نم  𝑀𝐶𝑙5در واکنش با محلول نقره نیترات 4050 ،ررم
رسو سفید  AgClتولید میکند .جرم مولی  Mکدام است؟
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