
 از ماده نشان می دهد. برای این کار می توان نسبت جرمی عناصر با ترکیب را نوشت:  100g: درصد جرمی مقدار گرم هر عنصر را در درصد جرمی 

درصد جرمی =  
جرم آن ذره در ترکیب

جرم کل ترکیب
× 100%  

: درصد جرمی کربن در مثال
3 8 2C H O چند است؟ 

کربندرصد جرمی   = 
3×12

3×12+8×1+2×16
× 100 = 47.37% 

 

 فرمول ساختاری        فرمول مولکولی         فرمول تجربی 

3CH
      2 6C H

      

 اصر: ساده ترین نسبت بین عنفرمول تجربی 

 : فرمول واقعی مادهفرمول مولکولی

 : شکل ظاهری مادهفرمول ساختاری

 :بدست آوردن فرمول تجربی

 برای بدست آوردن فرمول تجربی به روش زیر عمل می کنیم:

 م.: مقادیر بدست آمده از آزمایش را که معموال بصورت جرم گزارش می شود را به مول تبدیل می کنیتبدیل مقادیر عنصر به مول -1

فرض کرده و درصد جرمی هر عنصر را مقدار گرم آن درنظر می گیریم. باید  100gنکته: مقدار جرم عناصر بصورت درصد جرمی داده می شود. در این صورت جرم نمونه را 

 توجه داشت که فرمول تجربی یک ماده به مقدار آن بستگی ندارد.

: اگر مجموعه ی تعداد مول ها کوچکترین مقدار صحیح ممکن نبودند تمامی آنها را به کوچکترین مقدار تقسیم تبدیل تعداد مول ها به کوچکترین اعداد صحیح ممکن -2

 نها را در عددی ضرب می کنیم تا کوچکترین اعداد صحیح ممکن بدست آیند.می کنیم. اگر در این مرحله همه ی اعداد صحیح نبودند آ

 (Na= 23, S=32, O=16)اکسیژن دارد. فرمول تجربی ترکیب را بیابید. %53گوگرد و  %2363سدیم،   %5.63ترکیبی : مثال

 در نظر می گیریم:  100gچون درصد جرمی داده شده است ما وزن ترکیب را 

36.5g Na ,  25.5 g S  , 38g O 

36.5g Na × 
1𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎

23 𝑔 𝑁𝑎 
= 1.6 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎 

25.5g S × 
1𝑚𝑜𝑙 𝑆

32𝑔 𝑆
= 0.8 𝑚𝑜𝑙 S  

38g O × 
1𝑚𝑜𝑙 𝑂

16𝑔 𝑂
= 2.4 𝑚𝑜𝑙 𝑂 

 حال اعداد مول را به کوچکترین آنها تقسیم می کنیم:
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2 3Na SO  فرمول تجربی ماده    
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