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 های محاسبه آن، بیان های روش و محلول غلظت مبــحث: 

 محلول فاز در ها واکنش برای استوکیومتری

 92الی  87 صفحه کتاب درسی:

  3: شیمینام درس

 علوم تجربی-فیزیک و چهارم ریاضی مقطع و رشته:

 یازدهمشماره جلسه: 

 

 علی سلوکی نام دبیر:
 2 

  

 

  روش هاي بیان غلظت 
برای بیان مقادیر بسیار کم کاتیون ها و آنیون ها در آب دریا، بدنن   -723

جانناران و بافت های گیاهی و میزان آالیننه های هوا از ............... استفاده 

 می شود.

برای محلول های بسیار رقیق ید  لدش شدوننه در آب، مدی تدوان       -723

ppm  را به صورت ............... لش شوننه موجود در ............... محلول تعریف

 کرد.

اص کولیگداتیو محلدول هدا بده کدار      غلظت ............... در مطالعه خدو  -723

 رود. می

 

 تست 

 NaClساعت از محلول  5/2در ساعت با منت  mL033به بیماری  -773

است، تزریق شنه است. این  M7/3که غلظت کش یون های موجود در آن 

 (NaCl=53/5دریافت کرده است؟ ) NaClبیمار در این منت چنن گرم 

0 )2/2   2 )4/4 

7 )3/3   4 )03/5 

 

 تست 

محلدول   ( سولفات متبلور برای تهیه ی  کیلوگرمIIچنن گرم مس ) -770

( سددددولفات بددددی آب الزم اسددددت؟  IIدرصددددن جرمددددی مددددس )  4

(    4 5 2  253) 

0 )44/5   2 )33 

7 )52/5   4 )55 

 تست 

کدددربن تتراکلریدددن بدددا چگدددالی  mL233گدددرم یدددن را در  5/57 -772

 لش می کنیم. درصن جرمی ین کنام است؟ 7     5 0

0 )0/75   2 )2/03 

7 )0/345   4 )7/33 

 

 تست 

بددا وزن موللددولی   Aچگددالی محلددول سددیر شددنه ای از ترکیدد     -777

در  Aاسدت. غلظدت ترکید      mL.g0/0برابر   23در  0      033

 033در  Aاست. انحالل پذیری ترکید    g.ml 2/2محلول آبی سیر شنه 

 کنام است؟  23گرم آب 

0 )25   2 )22 

7 )23   4 )25 

 

 تست 

جرمدددی سدددود چقدددنر اسدددت؟  درصدددن  23مواللیتددده محلدددول  -774

(NaOH=43) 

0 )2   2 )25/5 

7 )25/4   4 )02 

 
 تست 

 033است. در  ppm03333غلظت یون کلرین موجود در آب دریا،  -775

 میلی گرم آب دریا، چنن میلی گرم از این یون وجود دارد؟

0 )0 3   2 )0 3  03 4 

7 )0 3  03 7  4 )0333 

 

  تهیه محلول ها از ماده جامد 

 بیش تر واکنش های شیمیایی در لالت ............... انجام می شود. -775

یتددر محلددول را ............... ل لدش شددوننه موجددود در ید    تعدناد مددول  -773

 نامیم. می

  رقیق کردن محلول غلیظ 
موالر سود، ............... میلدی   35/3میلی لیتر محلول  533برای تهیه  -773

 ر آن را در بالون ی  لیتری رقیق می کنیم.موال 5/3لیتر محلول 

 mL 733............... میلددی گددرم پتاسددیم هینروکسددین بددرای تهیدده  -773

 (KOH=55از آن الزم است. ) mol/l35 /3 محلول 

موالر سولفوری  اسین ............... گدرم   5/2میلی لیتر محلول  43در  -743

4  2 از این اسین وجود دارد. )  33) 

  استوکیومتري در محلول ها 

میلی  23موالر برای واکنش با  KOH 32/3نمونه: چنن میلی لیتر محلول 

 موالر، الزم است؟ 435/3  2 لیتر محلول 

    ⏞     میلی لیتر
   

         ⏟      
 2  4

       3 32  0   0  23  

3 35  2  3 32 0  2    0  033 
 

واکنش دهندنه بایسدتی ............... )بدر    برای محاسبه تعناد مول هر  -740

 لس  ...............( را در ............... آن )بر لس  ...............( ضرب کرد.

مقنار هر واکنش دهننه در لالت محلول به ............... و نیز ...............  -742

 آن ماده در محلول بستگی دارد.

بدا فلدز آهدن واکدنش      HClمدوالر   4/3ل میلی لیتر محلو 033اگر  -747

کامش دهن، محلول لاصش با سنیم هینروکسین چنن گرم رسوب تشدلیش  

 در نظربگیرین(.2)ظرفیت آهن را  (H=0 , O=05 , Fe=55دهن؟ ) می



 
 تست 

را در ی  بالون لجمدی بده    HClمیلی لیتر از ی  محلول غلیظ  5 -744

از ی  نمونه  mL 53رساننه ایم. برای خنثی کردن کامش  mL033لجم 

 HClاز این محلول نیاز اسدت. غلظدت    mL 25به  M 0/3 KOHمحلول 

 کنام است؟ 0      غلیظ اولیه بر لس  

0 )3/2   2 )4 

7 )0   4 )3/4 

 تست 

% چندن میلدی لیتدر    33کلسدیم کربندات    g25/5برای خنثی کردن  -745

7    الزم است؟ ) HClموالر  5/3محلول   033) 

0 )53   2 )033 

7 )053   4 )233 

 

 یادداشت: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلوکیعلیشخصیصفحه

 

 پل ارتباطی با علی سلوکی 
 

www.Kanoon.ir 




