
 آزمون  pHسوال 

 .(دیریدر نظر بگ کسانیرا  دهای.)غلظت اسدیبه پرسش ها پاسخ ده ریتوجه به جدول ز با 1

                             ؟ چرا؟ دارد یشتریب pH د،یآ( محلول کدام اس

    است؟ چرا؟  یکیالکتر انیتر جرفیضع یب( کدوم محلول، رسانا

𝐩𝐇با  دیاس کیتریاز ن یپ( اگر محلول = 𝐍𝐎3 تراتین ونیغلظت  م،یداشته باش 3
   .دیکنه محلول محاسب نیرا در ا −

است ،  بیش تر pHکم تر ،  ]H+[تر ، کم تر یونیده می شود ، ، هر چه ثابت یونش کوچک آ( در غلظت های برابر        

 رابطه عکس دارد ( pHبا  ]H+[) تری دارد .فورمیک اسید ثابت یونش کوچک 

غلظت یون خاصیت اسیدی به یونش اسید در آب که به طور کامل یا جزیی است ، : ثابت یونش بیانگر قدرت اسیدی و نکته 
+H  و دارد بستگی pH  . هر چه کم تر خاسیت اسیدی بیش تر است 

 کم تر خواهد بود . pHبیش تر ،  ]H+[بیش تر ، اسید قوی تر ،  ثابت یونشوان هر چه می ت غلظت برابر اسیدهادر اما 

ا کم تر ، رسانایی الکتریکی کم ) اسید ضعیف تر ( کم تر یونیده شده ، غلظت یون هب( هر چه ثابت یونش اسید کوچک تر 

 تر ، فورمیک اسید ثابت یونش کوچک تر دارد .

برابر است ، غلظت آن  3NO- و  H+ استوکیومتری  ید قوی و به طور کامل یونیده می شود ، ضرایبپ(    نیتریک اسید ، اس

 ست .ها برابر ا

– 3+ NO +H → 3,   HNO     3 -]=10-
3]=[NO+, [H     3-= 10  pH -] = 10+[H 

 

𝟑برابر با  یدرونیومه یونغلظت  (𝐂𝐇𝟑𝐂𝐎𝐎𝐇) یداس یکموالر است 005/0 در محلول اگر 2 ×  باشد. یترمول بر ل 𝟏𝟎−𝟒

𝐥𝐨𝐠𝟑.) ییدمحلول را محاسبه نما ینا pH (آ = 𝟎/𝟒𝟕  ) 

 .یسیدرا بنو یداس یکاست یونش ۀ( معادلب

 .یدمحلول بدست آور ینرا در ا یونش( درصد پ

 



 
 .میدار اریدرصد در اخت 2/0 ونشیبا درصد  BOHباز  تریمول بر ل 1/0محلول  3

[𝑯+]  و[𝑶𝑯−] دیمحلول را محاسبه کن نیا.      

ɑ= 
𝟎.𝟐

𝟏𝟎𝟎
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟐 

 
mol/L 4-10×1 =2 ×0.002 ×]= 0.1 -n     , [OH ɑ] = [ BOH] -[OH 

 
11-10 ×= 5     4-10×/ 2 14-]= 10+, [H      14 -] = 10-] [OH+[H 

 

 


