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 بنام خدای مهربان

 جزوه درس هفته دوم

بااا ضاارم باادم بااه داعزاا وخان ضزخااز وخااوبق وبااا ار وی اومااا   بر ااار ا  باادمت   

 وموفقیت برای  ما ضزخزان :

وان اخنکاه بناا باه  اراخج موجاود چاه عاآاارخق اماو            دارمبا  اما   گفتار و وصیه ای

جهات رفا     رادر چادس  وخادگیری را به رو  جازوه اچتفاا چنایق وفااد امکاان   اور       

 ا کال وخا هرگوعه ابهام عدارخق مطالب  را بزرح  خر به ابتح ار برباعق:

در اخن جزوهاخ  چاه در اختیار اان مارار ما  گیارد باا  ما   اود چاه مطالا  باه            -1

 مهااقمطالاا  ا  بهتاار خااادگیری فکیااو وباادون دیییاادگ  بیااان  ااود و باارای فهااق و 

چااه بااه دره وفهااق مطچاا  وهمینااین  چاانق در داخااان درس بااتواط    اارح یوچاااربرد

اهمیت موضوع چمو م  چند وداعزا و چااف  ابات خاو باار درس را باه ملاد مطالااه         

واگاه  ا  اخنکه موضوع آیست مطالاه چناد با ب بااد  ا خاو رو  اباترا ت باه  او        

 باه ههان  اما   فقاج اعادچ  ا  جاواب     اما ممکن ابات  و بتوطت به  ر ی  جواب بدهد 

جاازوه مراجاااه عماخااد  بااتوطت بااه جهاات دادن داباا  بااه ته با اایدعیااا  دا ااو بربااد

داب ا   دابا  دادن   را ا  روی جازوه دابا  دهاد چااف  ابات       تودرعهاخت جواب بتواط

داخاان   عهاخات د ودرنا وجوابهاا را در دفتاری دااچنوخب چن    تضزخز اخن باتواط  انداعز وخ

ا باین   ان داخاان  ارم   خارا امتحا  برای امتحان خواهید دا ات   رم  ادادی دربش وداب  

  .خواهد بودم موع همین بتوطت 

با  وچل به خدای مهربان امیددارخق  ا مبل ا  داخاان  ارم چدباها باه صاورت   اوری       -2

اخن اعا  را  gmail زکیل  ود  ا عسبت به رف  ابهاماات امادام عمااخیق اماا ا  اع ا یکاه      

ودن خاو مطچا  ما     در  خر جزوه دارخد درصاورت دا اتن هرگوعاه ابهاام وخاا گنا  با       

  واعید بتوال بفرما ید.

ماا باه ر مات الها  وامای هساتیق وامیاد دارخاق چاه           1و2با  وجه باه مطالا  بناد     -3

مزااکدت بدباات خداوعااد  اال ماا   ااود و ااا داخااان  اارم وهمکاااری دوجاعبااه  ااما  

داعز وخان ضزخز واخن اع  با  خواهیق چارد باا  دجا  و افاو عماودن مطالا  مهاق        
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با موفقیت برای همگ   ما فاراهق اورخاق داب بادون عگراعا  باا  وچال         را  رماخن  ,درس

به خدا وبکارگیری رو اهای خاوب وصاحیر در خواعادن وخاادگیری,  ارم را باا موفقیات         

 به داخان خواهیق برد اعزااهلل.

 

 دومین جچسه در هفته دوم: ادامه جچسه مبل هزخنه خاب  محلوطت فرض  ومزتره

ارای دومزخله  بزرح  خربودعد. بق  ارخی محلوطت فرض  د  

به ملد وبا هدو  ولید وفرو  و چس  درامد وبوداعها را  ولید عم  چنیق بچکه در چنار   - 1

 محلول اصچ   ولید وبوجود م  اخند.

.ار   فرو  محلوطت فرض )محلوطت جاعب ( در برابر محلول اصچ  عاآیز ابت -2  

 و زخنه خاب  محلوطت فرض  خک  ا  دو التبرای ه گفته  د جچسه اول ودر ادامه بحث 

.رود بزرح  خر را بکار م    

 الت اول هییگوعه هزخنه ای برای  ولید محلول فرض  در عظر عم  گیرخق به ضبارد دخگر 

هیچ بهم  ا  هزخنه های  ولید  ا عقطه  فکیو محلول اصچ  وفرض  به محلول فرض  

حلول فرض  اگر آناعیه هزخنه ای برای  سهیق عم   ود .در اخن  الت دب ا  فرو  م

فرو  اعها صرو  ده با د ان هزخنه را ا  مبچغ فرو  چسر م  چنیق ومبچغ بام  ماعده ا  

.رو  گفته  ده ثبت ودر صورت بودو خان مناکب م  عمودخق4فرو  محلول فرض  را به   

  الت دوم :برای هزخنه خاب  محلوطت مزتره ابتدا باخد امداما   بزرح  خر اع ام داد.

 امدام اول اعبا ت و ناباخ  هزخنه ها  ا عقطه  فکیو

امدام دوم  خلیص هزخنه های مزتره بین محلوطت مزتره بر اباس خو مبنای 

 بیستما یو وماقول 
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امدام بوم اعبا ت و ناباخ  و خلیص هزخنه های باد ا  عقطه  فکیو )به اخن هزخنه ها 

 هزخنه های خاص محلول م  گوخند(

امدام آهارم  ایین بهای  مام  ده هر محلول مزتره ا  جم  هزخنه های  خلیص خافته به 

  ان محلول

 مبناهای  سهیق هزخنه های مزتره

در عقطه  فکیو )رو  ار   واما ( رو  ار   عسب  فرو -1  

رو  ار   عسب  فرو  در مر چه عهاخ  -2  

فرو  در عقطه  فکیو.رو  ار   براوردی -3  

چچ   ا یه فرو  عاخالص چه اصطد ا رو  هزخنه خاب  صد بود عاخالص ثابت )رو  درصد رو  در -4

 ماکوس گفته م   ود(

در هزخنه خاب  محلوطت فرض  ومزتره در اخن جچسه هزخنه خاب  به رو  مقداری را بیان م  چنیق ورو  

. الت ان را بتر ی  در جچسات ا   دیگیری خواهیق چرد4و  رخال  

 هزخنه خاب  محلوطت فرض  ومزتره

هماعگوعه چه مبد  وضیر داده  د برای  ولید خو خا آند محلول در خو  رچت  ولیدی  

با هق  ولید م   وعد وا  فراخند  ولید بگوعه ای ابت چه  ا خو مر چه ای ا   ولید محلوطت 

اضق ا  وم موع اخن محلوطت مر چه مابل فرو  و عیا  به چمیل عدارعد  اخنبرخ  در رف  

هزخنه های ضمچیا    ولید  ا عقطه  0هزخنه های مزتره    ) اصچ  وفرض  هزخنه هاخ  را بنام

عیا  به و دردا    کمیل  جهتاخن محلوطت عهاخ  عزده  .ا  رف  برخ  ا دارعد  ( فکیو 

محلوطت را  اخنهزخنه مزتره لذا ابتدا   ا مابل فرو  در با ار گردعد  هزخنه دخگری دارعد
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ر عقطه  فکیو هزخنه خاب  م  چنیق وبهق اعها را ا  هزخنه مزتره در عقطه  فکیو د

 ا بهای  مام ب ب هزخنه های  کمیل و دردا   را به اعها اضافه عموده  م  عماخیق مزخص 

رو   بزرح 2برای هزخنه خاب  محلوطت اصچ  وفرض  ا   ده محلول فرو  رفته بدبت  

الی رو  هزخنه خاب  مقداری وب هزخنه خاب  رخال   خر ابتفاده م  چنیق  

چه اوط الی: رو  مقداری )رو  فیزخک  عسب ( ا  اخن رو   ماع  ابتفاده م   ود 

محلوطت  ولید  ده با خو مقیاس مزتره اعدا ه گیری  وعد)مثد همه چیچو وخا همه لیتر ( 

وت  خادی عدا ته با د وبدخن با ند ثاعیا عرخ فرو  محلوطت بهق عزدخو با د وباهق  فا

 ر ی  بهای  مام  ده وبهق هزخنه محلول متناب  با   ق محلول ابت خان  هرآه 

مقدار محلول  ولیدی بیزتر با د بهق هزخنه ان ا  محلوطت مزتره در عقطه  فکیو 

.بیزتر ابت  

مقدار  ولید اعها(هزخنه خاب  محلوطت فرض  ومزتره به رو  مقداری )خان  برمبنای بهق مثال برای   

ی الی و ب وج در داخان مر چه اول)عقطه  رچت الوعد    خو فراخند مزتره به عوع محلول به عامها

 فکیو( محلوطت الی وب جهت دردا   به مر چه باد اربال م   ود ومحلول ج به ا   فکیو به فرو  

باخر ا دضات رخال ابت 600000میربد جم  چل هزخنه ها ی مزتره اخن به محلول در عقطه  فکیو 

 بزرح  خر ابت 

رخال ابت150000وا د وهزخنه مر چه دردا   5000محلول الی مقدار  ولید -1  

رخال ابت120000وا د وهزخنه مر چه دردا   3000محلول ب مقدار  ولید -2  

وا د ومر چه فرو  هزخنه ای عدارد2000محلول ج مقدار  ولید 3  
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بهای  -2بدبت اورخد در عقطه  فکیو  را لول ا  هزخنه های ضمچیا  بهق هزخنه هر مح-1مطچوب ابت :

.ا  محلوطت را محاببه عماخ . مام  ده هر وا د   

برای  سهیق هزخنه های  ضمچیا   مزتره در عقطه  فکیو براباس رو  مقداری ابتدا مقادخر  ولید  ل:

ولید هر محلول به جم  بدبت محلول الی/ب/ج را باهق جم  م  چنیق ب ب با عسبت گیری مقدار  3

امده عسبت بهق  ولید هر محلول را بدبت م  اورخق وبرای بدبت اوردن بهق هزخنه هر محلول درصد 

   در عقطه  فکیو ضرب م  عماخیق ودرادامه مبالغ هزخنه های رخال هزخنه ضمچیا600000بدبت امده را در 

موده  ا بهای  مام  ده چل هر محلول بدبت اخدو دردا   محلوطت الی وبه را به اخن دو محلول اضافه ع

در داخان بهای  مام  ده هربه محلول را به مقادخر  ولید ان  قسیق عموده وبهای  مام  ده هر وا د 

 محلول بدبت م  اخد.

جم  مقدار ولید وا د 2000+3000+5000=10000  

درصد  ولید محلول الی %5000/10000=50  

محلول ب درصد  ولید %3000/10000=30  

درصد  ولید محلول ج %2000/10000=20  

رخال بهق هزخنه محلول الی در عقطه  فکیو%600000*50=300000  

رخال بهق هزخنه محلول ب در عقطه  فکیو%600000*30=180000  

رخال بهق هزخنه محلول ج در عقطه  فکیو%600000*20=120000  

رخال بهای  مام  ده محلول الی 150000+300000=450000  

رخال بهای  مام  ده خو وا د محلول فرو  رفته محلول الی5000/450000=90  

رخال بهای  مام  ده محلول ب  120000+180000=300000  
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رخال بهای  مام  ده خو وا د محلول فرو  رفته محلول ب 3000/300000=100  

رخال بهای  مام  ده هر وا د محلول ج 2000/120000=60  

خز اعتظار دارم با  وجه به واضر بودن اخن  مرخن  مرخنا   را چه مابل  وجه داعز وخان ضز

اع ام بدهید  ا بتواعیق ا  بین به  ما ارا ه م  دهق  ا  خود ان  ل چنید همراه با بتوطت 

همین مسا ل در امتحاعات داخان  رم ابتفاده عماخییق ا  اع ا یکه اخن اع   برای مزارچت در 

گیرم امید دارم در صورت  ماخل ا   ره مابل  وجه  در عظر م چدس و ل  مرخن امتیا  وعم

.اخن امتیا  مسا چ  را چه مطرح م  چنق دب ا   ل براخق اربال چنید  

 بتواطت ومسا ل:

بنوخسید. را دومزخله مهق محلوطت فرض -ا  

آهار امدام مربوط به هزخنه خاب  محلوطت مزتره را عام ببرخد.-2  

 40والوعد  30والوعد  20والوعد 10عوع روغن مو ور به عامهای الوعد4عد مساله:   رچت روغن الو

 ولید م  چند جم  چل هزخنه های ضمچیا   ومزتره آهار محلول  ا عقطه  فکیو 

مبچغ  30رخال ومحلول الوعد 100000مبچغ  10محلول الوعد رخال ابت چه ا  اخن مبچغ  20000000

اخر ا دضات بزرح  خر ابت د بعدار هزخنه خاص و کمیل رخال250000  

لیتر 5000مقدار  ولید  10الوعد   

لیتر 3000مقدار  ولید  20الوعد   

لیتر  4000مقدار  ولید  30الوعد   

لیتر م  با د 1000مقدار  ولید  40الوعد   
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 مطچوب ابت :

الی بهق هزخنه مزتره هر محلول در عقطه  فکیو به رو  مقداری   

لول فرو  رفته ب: بهای  مام  ده هر لیتر مح  

عکته خیچ  مهق و مابل  وجه داعز وخان ضزخز اخن مساله با مساله ای چه به ضنوان مثال  ل 

 30والوعد  10چردم خو  فاوت دارد چه  ما باخد  وجه چنید در اخن مساله محلول الوعد 

در داخل هزخنه های ضمچیا   دارعد چه ابتدا م  باخست  اخن  هزخنه خاص هرچدام مبالغ 

محلول  سهیق 4رخال چسر چنید اعگاه مبچغ بام  ماعده را بین 20000000دومبچغ را ا  چل 

را  30و الوعد 10دب ا  اخنکه بهق هزخنه در عقطه مزتره محلوطت الوعد چنید ودر عهاخت 

بدبت اوردخد ب ب مبالغ هزخنه خاص اعها را اضافه عماخید ودر ادامه بقیه مساله را  ل 

.چنید.  

 

:gholamnezhad.mahmood@gmail.com 

 موفق ودیرو  با ید:محمود غدم عژاد


