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ایمنی در آزمایشگاه
تهیه محلول های با غلظت مشخص از ترکیبات جامد نظیرZn(NO3)2
و معرفی وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز
تهیه محلول های با غلظت مشخص از ترکیبات جامد
تهیه محلول های با غلظت کم از محلولهای مادر:
عدم قطعیت ترازو ضرورت چندین مرحله رقیق سازی محلول
تهیه محلول های با غلظت مشخص از محلولهای تجاری نظیرHCl
کوییز و ارزیابی دانشجویان در ساخت محلولها به طور عملی و محاسبات مربوط به محلول سازی:
یادآوری وسایل به کاربرده شده در جلسات قبل
تعیین عدد آووگادرو
تیتراسیون اسید قوی توسط باز قوی
تهیه تیترانت با غلظت مشخص و اندازه گیری باز قوی با استفاده از روش تیتراسیون اسید-باز
قانون گازها
قانون بقای جرم
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قانون بقای جرم
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توضیحات

در صورت عدم نیاز به
جلسات بیشتر برای
آزمایشات قبلی برگزار
می گردد.
در صورت عدم نیاز به
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امتحان پایان ترم
امتحان پایان ترم

جلسات بیشتر برای
آزمایشات قبلی برگزار
می گردد.
عملی (سه ساعت)
عملی (سه ساعت)

