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 (.2(، علماً بأن عدد الصفحات )4عن األسئلة اآلتية جميعها وعددها ) أجب-: ملحوظة 

 
 -الصحيحة: ضع دائرة حول رمز اإلجابة  المات(:ع 10) السؤال األول:

 

 لوري:-( حمض برونستد1   

 أ( مانح للبروتون    ب( مستقبل للبروتون     ج( مانح لإللكترون       د( مستقبل لإللكترون        

   إذا كان تركيز الحمض ضعفي تركيز الملح وكانت  ،NaX والملح HXيتكون من الحمض  ل( محلو2   

 تساوي: للمحلول pHفإن  ،Ka =5 ×10-10 ة قيم

 (0.3=  2لو ،0.7=  5ول ،0.4=  2.5ول)علماً أن 

 9.6د(                    9.3ج(                            9ب(                      9.7أ(        

 : )التراكيز متساوية( PH( المحلول الذي له أعلى قيمة 3   

 KBrد(                  Cl4NHج(                        3NHب(                    HCNأ(        

 ذو التأثير الحمضي: ح( المل4   

 Br4NHد(                       KCl(ج                         KF( ب              3NaHCOأ(        

 ( أي األمالح اآلتية ال يتميه في الماء:5   

 NH4Brد(                      KCl ج(                         KFب(              NaHCO3( أ       

 

 
 
 

 ....يتبع الصفحة الثانية.
 

 



 

 الصفحة الثانية
 عالمة( 16السؤال الثاني: )

 لتر.مول/ (0.01ادرس الجدول المجاور والذي يوضح مجموعة من المحاليل المتساوية في التركيز )
 (0.3=  2لو ،0.7=  5)لو 

 ؟pH( ما المحلول الذي له أعلى قيمة 1

 ؟pHه أقل ( ما صيغة القاعدة المرافقة للحمض الذي ل2

 األضعف؟( ما الحمض المرافق للقاعدة 3

 ضعيف؟قوي أم  NaX( هل الحمض المشتق منه الملح 4

 ؟2NH3CHلمحلول  pH( أحسب قيمة 5

 المترافقة:( أكمل المعادلة التالية ثم حدد األزواج 6

 …………… .  +..…………               HCOOH  +  2NH3CH  

 
 
 

 عالمة( 14)السؤال الثالث: 

مجهول التركيز، إذا كانت  Cl5H2Nل/لتر والملح مو 0.5وبتركيز  4H2Nمحلول يتكون من القاعدة 

 .6-10×1للقاعدة تساوي  Kbقيمة 
 ( حدد األيون المشترك.1

 القاعدة.( اكتب معادلة تأين 2

 ؟Cl5H2N( ما طبيعة الملح 3

 احسب تركيز الملح. ،8.7للمحلول تساوي  pH( إذا كانت قيمة 4

 

 عالمات( 10)السؤال الرابع: 
 

 عالمات(4)                                                                     اآلتية:ن العبارات أ( فسر كل م
  
 ( ال يوجد البروتون منفرداً في الماء وإنما على صورة أيون الهيدرونيوم.1

 .HFإلى محلول  NaFعند إضافة  pH( تزداد قيمة 2

 

 عالمات( 6)   ) تبقى ثابتة، تزداد، تقل (        :pHأثر إضافة كل من األمالح التالية على قيمة  اب( م

 
 ؟HBrإلى محلول  NaBr( إضافة 1

 ؟3NH3CHإلى محلول  3NO3NH3CHإضافة ( 2

 

 )انتهت األسئلة(

 المعلومة المحلول

2NH3CH ]+
3NH3CH [ = 2×10-3 مول/لتر 

OH2NH PH   =9 

NaX PH   =7 

KY ] -[OH  =5×10-5 مول/لتر 

HCOOH Ka   =2×10-4 

3HNO ] -[OH   =5×10-11 مول/لتر 


