
 

 2002جيل           0776436602  اعداد: أ. قيس محافظة    اقتصاد منزلي وزراعي  / دوحدة الحموض والقواع اختبار

 ( 4علما ان عدد الصفحات  13اجب عن جميع االسئلة وعددها )** 

 ( اختر االجابة الصحيحة فيما يلي : 1س

 المركب التالي حمض فقط حسب مفهوم لويس : -1

 NH3 -د                            NF3 -ج                         NaOH -ب                             B(OH)3 -أ

 المادة االمفوتيرية بين المواد التالية  هي : -2

NH2 -أ
-

HS -ج                        H2CO3 -ب                                
-

HCOO -د                            
-

 

 يستطع ارهينوس تفسير سلوك المادة التالية كقاعدة :لم  -3

 HNO2 -د  CH3NH2 -ج NH4Cl -ب                               KOH -أ

 : PHاالتية المتساوية في التركيز له اقل  محاليللااي من  -4

 CH3NH2 -د                      CH3COOH -ج                            NaOH -ب                            NH3 -أ

 : الحمض الذي يعد تأينه كامال -5

 HCN -د                            HClO3 -ج                       H2SO3 -ب                               HBr -أ

OH المحلول الذي يتساوى في تركيز  -6
-

H3Oوتركيز  
+

 :يسمى  

 متردد -د                             متعادل -ج                            قاعدي -ب                          حمضي -أ

 احدى االتية تسلك سلوك قاعدة فقط حسب برونستد ولوري : -7

HCOO -أ
-

NH4 -ب                        
+

HCO3 -د                           H2O -ج                              
-

 

H2PO4الحمض المرافق لأليون  -8
-

 هو : 

PO4 -أ
3-

HPO4 -ب                         
2-

H3O -د H3PO4 -ج                          
+

 

OHاذا كان تركيز  -9
-

 لهذا المحلول يساوي : PHفان  HNO3 =1 × 10 -11في محلول  

 2 -د                                 10 -ج                                  3 -ب                             11 -أ

HF  =1×10اذا كان تركيز  -10
-4

 : PHلتر فان \مول 

 4اكثر من -د                           4اقل من  -ج                                   7 -ب                             4 -أ

 مول؟  \غ 40للقاعدة =  , ك.م 13له =  PHلتر و 2في الماء ليصبح حجم المحلول = NaOH( كم غرام يجب اذابته من 2س



 

 10 × 1تركيزها  Dمحلول قاعدة ضعيفة ( 3س
-4

 10 × 1لها   Kbلتر , و  \مول  
-5

ول ؟    لهذا المحل PHاحسب  -: أ 

 ؟    فق لهااكتب صيغة الحمض المرا -ب

 وفق المفاهيم التالية : C5H5Nوالسلوك القاعدي للمركب  HCOOH( فسر بالمعادالت السلوك الحمضي للمركب 4س

 أرهينوس     ,  برونستد ولوري     ,   لويس 

 : وعدد الروابط التناسقية ( حدد حمض وقاعدة لويس في المركبات التالية5س

+
[ Ag(NH3)2]                   

2+
[ Cu(H2O)6]               

-3
[ CdI6]        F3B-NH3           

 

 ( أكمل المعادالت االتية حسب برونستد ولوري باستثناء االخيره حسب لويس :6س

              NH4
+
      +     CO3

-2            ----------------   +  ------------------                             

HCO2
-     +    HCO3

-
                    -----------------------   +    -----------------------                                  

CN
-
  +  HSO3

-
                  -----------------------     +     ---------------------                                                 

HSO3
-
   +   HCO3

-
                   ------------------------    +   ---------------------                                          

Ka H2SO3 = 1 ×10 
-3         Ka H2CO3=1 × 10 -7 

ClO4
-
   + H2O                 ---------------------   +  ------------------------                                  

BH3     +   PH3                  --------------------                                                                          حسب لويس 

 

  : PHتصاعديا حسب زيادة  المتساوية في التركيز ( رتب المحاليل التالية7س

HNO2       ,       HNO3      ,        N2H4               ,      NaOH 

    ادرسه ثم اجب عن االسئلة التالية :لتر   \مول  1,0يمثل الجدول محاليل متساوية في التركيز = ( 8س

 ؟ HEللحمض  Kaاحسب قيمة  -1

 ؟ Cللقاعدة  PHاحسب قيمة  -2

AHايهما اقوى كحمض مرافق  -3
+

CHام  
+

 ؟ 

OHايهما له اقل تركيز  -4
-

 ؟ Cام   Aاقل  

  ؟ NH2OHمع القاعدة  HXاكتب معادلة تفاعل  -5

 المعلومات المحلول

A Kb  =4 × 10 
-5

 

HE 
]

-
E ]  =1 × 10 

-2
 

C [ CH
+

 ] =1 × 10 
-3

 

HX Ka  =4 × 10 
-3

 



 

( يمثل الجدول محاليل قواعد ضعيفة 9س

 لتر: \مول 01,0متساو =  تركيزها

 ما صيغة القاعدة التي حمضها المرافق هو االقوى ؟ -1

 ما هي صيغة الحمض المرافق للقاعدة التي لها اكبر قدرة على التأين في الماء؟ -2

 ؟ Kbما هي صيغة القاعدة التي لها اكبر قيمة  -3

OHما هي صيغة الحمض المرافق للقاعدة التي لها اقل تركيز  -4
-

 ؟ 

OHايهما له اكبر تركيز  -5
-

NH4االيون محلول  
+

CH3NH3ام  
+

                 ؟ 

 

 10 × 2تركيزه  HCl احسب درجة الحموضة لمحلول  (10س
-3

                                3,0=  2لتر ؟ لو  \مول   

لتر  \مول  2- 10 × 1وتركيز القاعدة  10الموجودة في محلول درجة حموضته  CH3CH2NH2للقاعدة  Kb(  احسب 11س

                                                          ؟

HA  + H2O         H3O:  عند االتزان التالي اي من الشكلين أ ام ب يمثل التفاعل(  12س
+
    +     A

-
     

 

 

 التركيز                       شكل أ                    التركيز                              شكل ب                                 

 

                                    H3O+   A-    HA                                       H3O
+

  A-   HA 

 

 فسر العبارات العلمية التالية : ( 13س

 حمضا حسب ارهينوس: HClال يعتبر غاز  -1

 تعتبر جميع االيونات الموجبة للعناصر االنتقالية احماض حسب مفهوم لويس : -2

 في الماء منعكسا : KOHال يكون تأين  -3

 ال يوجد البروتون منفردا في المحلول المائي : -4

 

 

 

 مع تمنيات االستاذ قيس محافظة لكم بالتفوق

0776436602 

 N2H4 CH3NH2 NH3 NH2OH القاعدة

[H3O
+

 ] 1×10 
-10

 5 ×10 
-12

 25 ×10
-12

 1×10
-8

 


