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اما هر چی سر درونه خاصتر بشه توصیف کردنشم سخت تر میشه تو این مقاله سعی کردیم یه شمای کلی )خیلی  همه میگند که رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون

 کلی!!( از جزمون ارائه بدیم 

  حاال بریم ببینیم سر درون چیه.!خب 

 رسم ساختار لوویس

 برای رسم ساختار لوویس روش های مختلفی گفته شده که اکثرا کاربرد محدودی دارند و برای برخی از ساختار لوویس جواب نمی دهند 

وبهترین راه تکرار و تمرین است. لوویس روش خاصی وجود ندارد هایساختار همه ی  برای رسم  

.حد کنکور می توان روش ها و نکات خاص و کاربردی را ارائه کرد اما در  

  خب حاال بریم سراغ نکات ولی قبلش بدونید که این نکات فقط یه قسمت از جزوه مونه

و و تعداد این هالوژن از یک بیشتر بود این هالوژن قطعا اتم مرکزی نبوده و با  هرگاه در ترکیبات با اتم های هالوژن روبرو شدیم  (1

و به ازای متصل شدن هر اتم هالوژن به اتم مرکزی یک الکترون ناپیوندی از تعداد یک پیوند یگانه به اتم مرکزی متصل می شود 

  کاسته می شودآن الکترون های ناپیوندی 

 .و به ازای هر بار منفی یک الکترون اضافه می گردد کمرون از تعداد الکترون های ناپیوندی به ازای هر بار مثبت یک الکت 

 )خب با منطقم جور درمیاد دیگه (

الکترون است پس  7دارای  و با توجه به این که هر اتم کلر با یک پیوند یگانه به اتم ید مرکزی متصل می شود 3ICl برای مثال در 

الکترون آن به صورت ناپیوندی باقی می مانند پس اتم مرکزی  4شرکت می کنند و با کلر الکترون از الکترون های آن در پیوند  3

 است جفت الکترون ناپیوندی  2دارای  

پیوند یگانه تشکیل داده و دو الکترون باقی الکترون با اتم های فلوئور  4الکترون بوده که  6 دارای یعنی گوگرد 4SF در اتم مرکزی 

 مانده یک جفت ناپیوندی تشکیل می دهد. 

چهار الکترون می شود که  8الکترون گرفته و مجموعا دارای  1الکترون ظرفیتی است که  7اتم مرکزی یعنی ید دارای   4ICl-  در

 را تشکیل می دهند  جفت ناپیوندی 2تای باقی مانده  4چهار کلر پیوند داده و تای آن با 

 دیدی چه قدر راحت بود خیلی از سخت ترین ساختار لوویس هلی کنکور رو با انینکته به صورت ذهنی حل میکنی

 

  در کدام گونه نسبت تعداد جفت الکترون های ناپیوندی به پیوندی از همه کمتر است.تست 

1 )4SF                       2 )-2
4TiCl22                             3 )-

4ICl                    4)+
4PCl 
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اتم اکسیژن توانایی تشکیل پیوند داتیو , پیوند دوگانه و همچنین دو  ات بسیاری با اتم اکسیژن روبرو می شویممعموال در ترکیب (2

 ( . 2O2Hپیوند یگانه را دارد اگر تعداد اتم های اکسیژن از یک بیشتر بود قطعا اتم مرکزی نیست ) البته به جز 

ای یک بار منفی است ) مثال هیدروژن این پیوند یا داتیو است یا اتم اکسیژن داربود  یبی اتم اکسیژن دارای پیوند یگانهاگر در ترک

 اسیدی به اکسیژن وصل بوده که از آن جدا شده است.(

و اتم  مرکزی را به همراه تعداد الکترون های ظرفیتی آن می کشیمترکیباتی که دارای اکسیژن هستند اتم  برای ساختار لوویس

یک   به و در صورتی که با آنیون روبرو بودیم هر بار منفی را های اکسیژن را با یک پیوند یگانه به اتم مرکزی متصل می کنیم 

رای اکتت کردن اتم های اکسیژن بر منفی کاری به اتم مرکزی ندارد( سپس ) یعنی با اکسیژن نسبت داده و آن را اکتت می کنیم.

دوگانه کنیم یا پیوند بین اتم مرکزی و اتم قی مانده دو راه  داریم یا توسط یک پیوند دیگر پیوند اتم اکسیژن با اتم مرکزی را با

به این صورت که ابتدا همه ی اکسیژن های اکتت  یا دو گانه بودن این پیوند تشخیص داتیو برای اکسیژن را داتیو در نظر بگیریم

اشتراک گذاشته متصل می کنیم سپس با توجه به جفت الکترون هایی که اتم مرکزی به  نشده را  با پیوند دوگانه به اتم مرکزی

 .به خیلی ساده بودن اون پی میبرینیکم طوالنی بود مگه نه اما حاال با مثاالمون . پیوند های دو گانه رو داتیو در نظر میگیریم

    

2- و  2NO مراحل رسم ساختار لوویس 
3SO  

 

 

   .که دارای دو اتم مرکزی هستند توضیحات کامل در جزوه داده شده است 5O2N در ترکیباتی مانند  :توجه 

 دارای پیوند سه گانه هستند به گریز المپیادی زیر توجه کنید. که انم اکسیژن داتیو می دهد COترکیباتی مانند 

 گریز المپیادی 
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-گاه یک اتم یک الکترون گرفته و آرایشی شبیه آرایش الکترونی اتم بعد از خود پیدا می کند. مثال 
2NH   که در آن نیتروژن یک الکترون

-پیدا کرده و لذا ساختار لوویس   Oگرفته و آرایش الکترونی شبیه 
2NH    شبیهO2H  .است 

 

2گاهی نیز یک اتم، یک الکترون از دست داده و آرایش شبیه آرایش الکترونی اتم قبل از خود در جدول تناوبی پیدا می کند. مثال در 
+NO  

 ،N   یک الکترون از دست داده و آرایش الکترونی آن شبیهC  شده و لذا ساختار لوویس+
2NO     2شبیه ساختار لوویسCO .است 

 

 

 است. COنیز باید گفت که ساختار لوویس آن شبیه   NO+در مورد 

 

+در مورد 
3CH   3، ساختار لوویس شبیهBH .است که قاعده اکتت در مورد آنها رعایت نشده 

 

 

 

 

 2 در چند مورد از گونه های:تست, NO +O3, H +
4,  PF 2, SnCl -3

3PO   اتم مرکزی از قائده هشتایی پیروی می کند؟          

 (94)سراسری تجربی 

1 )2             2 )3                      3 )4                    4)5      

 :(94) سنجش   .پیوندهای کوواالنسی کئوردینانسی نابرابر استدر کدام دو مولکول شمار  تست 

1 ) 3XeO                            2-( 2و کلریک اسید
4O2, C 5O2N 

3 )3O2N   وCO                                      4 2( سولفوریک اسید وBrO 
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:در کـدام دو مولکـول شمار جفت الکتـرون ها ی ناپیونـدی دو برابـر شمـار جفت الکترون های پیوندی است.  تست               

 (89سراسری ریاضی ) 

1  )Cl2, NO 2COCl              2 )3, ClF 3PCl             

 3 )3Cl2, SO 2COCl            4) 2Cl2Cl, SO2NO  

 یدخب دیگه ادامه نکات رو خیلی کامل تر با مثال ها وسواالت فراوان با شل کردن جیب مبارک تهیه کنید و به درصد باالی شیمی در کنکور برس

 3بریم سراغ شیمی خب 

 ز ناله ی بچه ها از استوکیومتری اخ اخ اخ امان ا

اکثر بچه ها تو این مشکل دارن که بازده واکنش ها و یا درصد خلوص مواد رو مثال 
80

100
ن یا بزار 

100

80
قراره اینا و نکات زیاد دیگه ای رو تو جزوه و کارگاه ها بهتون آموزش  

 بدیم

 بازده واکنش های شیمیایی

 در بیشتر واکنش های شیمیــایی مقدار فرآورده های به دست آمــده کمتر از مقداری است که محاسبه کرده ایم.

به مقدار فرآورده های مورد انتظار از محاسبات استوکیومتری مقدار نظری و به مقدار فرآورده ای که در عمل تولید می شود مقدار عملی 

 گوییم.

 زیر تعریف می شود.بازده درصدی واکنش به صورت 

بازده درصدی  100      =
مقدار عملی

مقدار نظری
×      

 در محاسبات استوکیومتری ما مقدار نظری را به دست می آوریم.

 به سه مثال زیر توجه کنید:

کیلوگرم آهن به دست می  224دارد عمدتاً  3O2Feدرصد جرمی  64از هرتن سنگ معدن استفاده شده در کارخانه ی ذوب آهن که : 1مثال 

 آید، بازده این کارخانه چه قدر است؟

 48د:                                  30ج:                          50ب:                  60الف: 

1000 𝑘𝑔 × 
64 kg  Fe2O3

100 kg کل 
 ×  

2 𝑘 𝑚𝑜𝑙 

160 𝑘𝑔 𝐹𝑒2𝑂3
 ×  

2 𝑚𝑜𝑙  𝐹𝑒

1 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒2𝑂3
 ×  

56 𝑘𝑔  𝐹𝑒

1  𝑘 𝑚𝑜𝑙 𝐹𝑒2𝑂3
= 448 𝑘𝑔  𝐹𝑒     

224 𝑘𝑔  𝐹𝑒

448 𝑘𝑔  𝐹𝑒
 × 100 = 50    
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به دست می آید در صورتی که  3CaCOکافی وارد شود چند گرم  CaOاتین در محلول  g 5.2حاصل از سوزاندن  2COاگر گاز  : 2مثال 

 (  92درصد باشد؟   ) سراسری تجربی  90درصد بازده واکنش 

  (1-:g.mol  16, O= 40, Ca= 1, H= 12C=  ) 

 40د:                   36ج:                30ب:                24الف : 

C2H2 + 
5

2
  O2  2CO2 + H2O         CaO +CO2  𝐶𝑎𝐶𝑂3 

5.2 𝑔  C2H2 ×  
1 𝑚𝑜𝑙  𝐶2𝐻2

26  𝑔 𝐶2𝐻2
 ×  

2  𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙  𝐶2𝐻2
 ×  

1 𝑚𝑜𝑙  𝐶𝑎𝐶𝑂3

1  𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
 ×

90

100
 × 100 =  36 𝑔 

 درصد باشد. 92آب چند گرم هیدروژن نیاز است به شرط آن که بازده واکنش  g 90برای تولید  : 3مثال 

90 𝑔  H2O × 
1 𝑚𝑜𝑙  𝐻2𝑂

18 𝑔 𝐻2𝑂
 ×  

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2

1 𝑚𝑜𝑙  𝐻2𝑂
 ×  

100

92
 ×

2 𝑔  𝐻2

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2
=  10.87      

 استراتژی های حل مسائل محاسباتی         

ه در سالهای اخیر سواالت محاسبه ای کنکور یکی از بزرگترین مشکالت داوطلبان بوده است در ادامه با ارائه چند فن و تست های بعد از آن ب

 این مشکل می پردازیم.حل 

 البته تمامی آن ها را نمی توان به زبان نوشتار در آورد و باید در حل تست ها آن ها را بررسی نمود.

 فن اول: ساده کردن

در این روش باید در صورت امکان تمامی محاسبات را روی یک کسر نوشته و صورت کسر را با مخرج با استفاده از یافتن مضارب مناسب از 

 داد ساده کنیم.اع

 بنویسیم مانند :  10راه مناسب : ساده کردن اعداد اعشار را به صورت توانی از 

  5,67  =2-10  ×567 

                                                        :   93سراسری ریاضی 
10 × 34 × 0.98

17
= 19.6 

     :   93سراسری ریاضی خارج 

                                                   

49 × 90 ×  200

122.5 ×  180
=  

49 ×  100

122.5 
 =

4900 

122.5 
   = 40 

 وم : دید استوکیومتریفن د
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برخی مسائل اصال احتیاجی به نوشتن محاسبات روی کاغذ نداشته و فقط با نگاه روی اعداد همچنین نگاه روی پاسخ ها می توان به سرعـت به 

 توجـه کنیدکه دید، فقط بوسیله تمریـن زیاد بدست می آید.(سوال پاسخ داد. ) 

پس از موازنه کدام است؟ اگر در این  𝐶°500مجموع ضرائب مولی فراورده ها در واکنش تجزیه ی پتاسیم نیترات در دمای باالتر از  مثال :

 ( 88آید؟ ) سراسری ریاضی بدست می  STPمول گاز نیتروژن آزاد شود چند لیتر گاز اکسیژن در شرایط  0,5واکنش 

 28 – 9د:                  22,4 – 9ج:                         28 – 7ب:              22,4 – 7الف: 

 خب اوالً قسمت اول سوال که مربوط به موازنه است. اما قسمت دوم : 

 

× 2N (0.5مول گاز  0,5با توجه به واکنش از 
5

2
لیتر است. با توجه به این  22,4بدست می آید. همچنین حجم مولی گازها  2O( مول گاز 

 لیتر می شود پس پاسخ گزینه ی ) د ( است. 22,4موضوع اگر دقت کنید کسر باال هر چیزی جز 

 

 

خالص برابر باشد. نسبت شمار مولهای نیتریک  %80جرم یک نمونه سدیم هیدروکسید خالص با  %63: اگر جرم یک نمونه نیتریک اسید مثال 

 ( 87و سراسری تجربی   86اسید به شمار مولهای سدیم هیدروکسید چقدر است؟ )سراسری  ریاضی خارج 

(1-g.mol:  23, Na= 16, O= 14, N= 1H= ) 

 0,55د:                0,45ج:                        0,5ب:                       0,4الف: 

 گرم باز داریم.  80گرم اسید و  63گرم داریم پس  100فرض می کنیم از هرکدام 

 است. 0,5مول باز داریم و پاسخ  2مول اسید و  1است در نتیجه  g/mol 40و باز   g/mol 63جرم مولی اسید 

 

درصد به دست می آید از واکنش کامل چند  80مول آلومینیوم سولفات با بازده درصدی  0,2را که از تجزیه گرمایی  3O2Alمقداری  تست:

  (95گرم فریک اکسید با مقدار اضافی گرد آلومینیوم می توان تهیه کرد ؟ )سراسری تجربی خارج 

 )1-O=16,Al=27,Fe=56 : g.mol( 

1)18,5   2)25,6   3)28   4)32 

 

) سراسری     تجزیه شود ، جرم جامد بر جای مانده چقدر است؟ %50درصد خالص به میزان  84گرم سدیم هیدروژن کربنات ،  20اگر : تست

 (      94ریاضی 

 (1-: g.mol   12, C= 1, H= 16, O= 23Na= ) 

1 )5,4                  2 )11,6               3 )13,8           4 )16,9 

t>

500°𝐶 4KNO3(s)  2K2O(s) +2N2 (g)+ 5 O2(g) 
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 ن میزارین یاد بگیریناستراتژی ها و فنون حل مسائل محاسباتی کنکور رو میتونید با تهیه ی جزوه کامل و شرکت در کارگاه های حل مسائلی که در کنار اون براتوادامه ی 

 

 بزنیم بد نیس 4خب یه سری هم به شیمی 

 تیپ های مسائل اسید و باز واکنش بدیم !!!! استراتژی حل مسائل محاسباتی رو یادتونه چه قدر خوب میشه اگه اونارو با انواع

 به به چه فرآورده ای ازش تولید میشه

یمی !! منظور همون خب بریم سراغ تیپ شناسی مسائل اسید و باز البته ما یکی شو اینجا براتون توضیح دادیم وچارتای دیگه رو تو میتونید تو مخزن االسرار ش 

 جزومونه پیدا کنید 

 PHمسائل 

 نکات ریاضی زیر را بار دیگر بازگو می کنیم.  PHمسائل  برای حل

log 𝑎𝑏 =  log 𝑎 +  log 𝑏 

log
𝑎

𝑏
=  log 𝑎 − log 𝑏 

10log 𝑎 = 𝑎                            log 𝑎𝑛 = 𝑛 log 𝑎 

log 10 = 1 

log 2 ≃ 0/3  log 3 ≃ 0/5  log 5 ≃ 0/7    

log 7 ≃ 0/84             

                          

 را بازگو می کنیم.  PHفرمول هایهمچنین برخی از 

𝑃𝐻 =  − log[𝐻3𝑂+] 

𝑃𝑂𝐻 =  − log[𝑂𝐻−] 

POH-]= 10 -OH[                     PH–]= 10   +O3H[   

[  H3O+  ] [OH- ]   =10-14                                

 PH = POH = 14 =25℃دردمای 
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 تیپ )سری ( های متفاوتی دارند که به بررسی آن ها می پردازیم.  PHمسائل

  : این تیپ را قبال در تست ها مطرح کردیم.تیپ اول

 اینو فقط مثالشو اوردیم دیگه درسنامش تو یه بخش دیگه جزوه اصلیه

این محلول چقدر است؟  PHباشد،  25℃غلظت مولی یون هیدروکسید در دمای  4×810غلظت مولی یون هیدرونیم  HCl اگر در محلول مثال:

 (92) سراسری ریاضی 

14-]   =10 -OH] [  +O3H[   

[𝐻3𝑂+]

[𝑂𝐻−]
= 4 × 108      ⇒   4 × 108 [𝑂𝐻−]  × [𝑂𝐻−] = 10−14  ⇒ 

[𝑂𝐻−] = 0/5 × 10−11 ⇒  [𝐻3𝑂+] = 2 × 10−3  ⇒ 𝑃𝐻 = − log[𝐻3𝑂+] =  − log 2 × 10−3   ⇒ 3 − log 2 = 2/7 

 زیر نیاز است.اسیدها و بازها به دو فرمول  PHبرای محاسبه   تیپ دوم:

 در محلول های اسیدی در محلول های بازی

×αM×= nPOH-]= 10 -OH[ α× M= n× PH–]= 10   +O3H[   

𝑃𝑂𝐻 =  − log[𝑂𝐻−] =  − log(n ×  M ×  α ) 𝑃𝐻 =  − log[𝐻3𝑂+] =  − log(n ×  M ×  α  ) 

 

 ی یونش است.درجه aظرفیت اسید یا باز و  nغلظت مولی یا موالریته    Mدر روابط فوق 

 n  ظرفیت اسید یا باز( برابر تعداد هیدروژن اسیدی و یا تعداد هیدروکسید موجود در ساختار بازهاست. مثال (n  برای HCl  ،1 2 و برایBa(OH)  

 است. 2برابر 

برای این اسیدها یک است. همچنین می دانیم که درجه  n(، پس 4SO2Hی اسیدهای قوی تک ظرفیتی هستند )به جز با توجه به این که همه

 است. با توجه به نکات قبلی به این نتیجه می رسیم. 1یونش برای این اسیدها و بازهای قوی برابر 

 اسید یا باز برابر است. در محلول اسیدها یا بازهای تک ظرفیتی با غلظت مولی ]OH-[یا  ]O3H+[غلظت 

 ) موالریته اسید(

  

nμα                 [OH-] = M 
α=1  

n=1 

 

nμα                 [H3O+] = M 

α=1  

n=1 
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  ) موالریته باز(

در محلول آبی  4SO2Hی اولی یونش آن کامل است. بنابراین ظرفیت می دانیم سولفوریک اسید تنها اسید قوی دو پروتونی است که فقط مرحله

 ی اول چشم پوشی کرد.ی دوم در برابر مرحلهتولید شده در مرحله O3H+می باشد و نمی توان از  2و  1عددی بین 

  )(aq
+O3+ H4(aq)   

-HSO     → (l)O2+H 4(aq)SO2H     (aq)
+O3+ H(aq)    

-2
4SO     ⇌ (l)O2+H (aq) 

-
4HSO  

حاصل از مرحله دوم است . پس با توجه به اینکه    O3H+حاصل از مرحله اول و O3H+آزاد شده از سولفوریک اسید برابر مجموع  O3H+غلظت 

   داریم: 4SO2Hتفکیک اول کامل است برای 

یونش اسیدهای ضعیف چه تک پروتونه چه چند پروتونه بسیار جزئی است. همچنین در اسیدهای چند پروتونه می توان از مراحل یونش دوم و 

سوم که بسیار ناچیزند در برابر یونش اول چشم پوشی کرد. به همین دلیل ظرفیت اسیدهای ضعیف را در محلول های آبی صرف نظر از تعداد 

+H  البته به جز  1های آن برابر ( .4در نظر می گیریمSO2H  مثال ظرفیت .)S2H  3 وPO3H  3وSO2H .در محلول های آبی برابر یک است 

 نیز برابر یک است. 3NHبه این نکته توجه داشته باشید که ظرفیت باز 

 تقسیم کنید. 100دند باید آن را بر برابر درجه یونش است و اگر درصد یونش را دا در روابط αتوجه داشته باشید که  

موالر و درصد تفکیک  005/0با غلظت  HAمحلولی از اسید ضعیف  PHهیدروکلریک اسید چند برابر  mol. L 4-10×2-1محلول  PH  :مثال

 (89درصد است. ) سراسری تجربی  2/0یونی 

1 )74/0                  2 )85/0                        3 )25/1                    4 )15/2 

PHHCl= -log  2×10-4 = 4- log 2 = 3/7 

PHHA= -log  [ H3O+  ]= - log 5×10-3  ×  0/2×10-2  = 5 

PH𝐻𝐶𝑙

𝑃𝐻𝐻𝐴
=  

5

3/7
= 1/25 

میلی لیتر برسانیم غلظت مولی و  250میلی گرم پتاسیم هیدروکسید را در مقداری آب مقطر حل کرده و حجم محلول را به  140: اگر مثال

PH   سراسری تجربی خارج( 1با تغییر(  ) 87محلول به ترتیب از راست به چپ کدام اند؟-g.mol 39,  K=  16, O= 1H=    ) 

 12و  01/0( 4                  2و  01/0( 3                  11و  001/0( 2                   3و  001/0( 1

140 × 10−3𝑔 𝐾𝑂𝐻 × 
1 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝑂𝐻 

56
 ×  

1 𝑙 

250𝑚𝑙
 ×  

1000𝑚𝐿

1𝑙 
= 0/01 =  [𝑂𝐻−]   

α1=1 
 )2α= M( 1+ 2αM + M. →    2α+ M. 1α]=M.   +O3H[  
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⇒ [𝐻+] =  
10−14

[𝑂𝐻−]
=

10−14

0/01
=  10−12   ⇒ 𝑃𝐻 =  − log 10−12 = 12 

آب چند واحد کاهش می یابد؟ )المپیاد  PHحل می کنیم.  25℃را در آب مقطر در دمای  HCl میلی لیتر گاز 1120در شرایط استاندارد  مثال:

 (82شیمی 

1 )7                          2 )6                       3 )5                    4)4 

1120𝑚𝑙 ×
1 𝑚𝑜𝑙 

22400
×

1000𝑚 𝑙 

500𝑚𝐿
= 0/1 ⇒    𝑃𝐻 − log 0/1 = 1 ⇒    ∆𝑃𝐻 = 7 − 1 = 6  

 ( 2α,    98=  4SO2H =0/6چند گرم سولفوریک اسید خالص الزم است؟ )  =2PH محلول سولفوریک اسید با mL100 ی : برای تهیهمثال 

1 ) 4-10×6/25                2)2-10×6/25                  3 )2-10×6/125             4)4-10×6/125  

 

PH = 2 →   [ H3O+  ] =  10−2  = 0/01
M H3O+  =  1 +  α =  1 + 0/6 =  1/6

}  →  
[𝐻3𝑂+]

1+𝛼
=  [𝑀 𝐻2𝑆𝑂4] → 100𝑚𝐿 ×  

10−2

1/6
 ×

1𝑙

1000 𝑚𝐿
× 98 =

6/125 × 10−2           

به مقدار معینی برسد. دقیقا مانند این  7آن از  PHاگر در صورت سوالی ذکر شده بود که چه مقدار اسید یا بازی را به مقداری آب بیفزائیم تا 

 ت کنید.معین باید چه مقدار اسید و یا باز در آن آب بریزیم . به مثال زیر دق PHی محلولی با آن است که بگویند برای تهیه

 برسد به هر لیتر آن چند میلی گرم نیتریک اسید باید افزود. 4به  7آب خالص از  PHبرای آن که   مثال:

  (1-g.mol 16,  O=  14,N= 1H=  74() سراسری تجربی) 

1 )3/6                   2 )89/1                 3 )26/1                            4)63/0 

  4-]= 10  +O3H[ →PH=4   

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝑁𝑂3

1𝑚𝑜𝑙 𝐻3𝑂+ ×
63𝑔 

1 𝑚𝑜𝑙 
×

1000 𝑚𝑔 

1𝑔 
= 6/3𝑚𝑔× + O3Hmol  4-10   → 

 

 


