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١٠×٢.٥= X(یلھما المائیة كانت للقاعدة تركیز أیونات الھیدروكسید الناتج عن محال  -:  سؤال األولال
-٢

) لتر/مول

١٠×٤.١= Y(وللقاعدة 
-٢

  ).لتر/مول

  :من حیث )  X  ،Y(  قویتینالقاعدتین القارن بین 

H3O(تركیز أیونات  - ١ 
  .نسبة التأین المئویة -٣.                    قوة الصفات القاعدیة -٢.      في المحلول) +

              .)PH(درجة الحموضة  -٤

               

  

  :بالمصطلحات التالیة وّضح المقصود :   السؤال الثالث

  )لویس/لوري-برونستد/أرھینیوس: برأي(الحمض  -١

  )لویس/لوري-برونستد/أرھینیوس: برأي(القاعدة  -٢

  الحمض القوي -٣

  القاعدة القویة -٥

  القاعدة القویة -٥

  الحمض المرافق -٧

  القاعدة المرافقة -٨

  )KW(ثابت الماء  -١١

  : علل ما یلي:  السؤال الرابع 

تكون شدة إضاءة المصباح الكھربائي المتصل بمحلول لحمض قوي مثل حمض الكبریتیك، أكبر مما ھي علیھ  - ١

  في محلول لحمض ضعیف بنفس التركیز مثل حمض االیثانویك ؟

وذلك ألن  :الجواب  

  

  وفق مفھوم أرھینیوس ؟ ،وھو في الحالة الغازیة حمضاً ) HCl(ال یُعتبر حمض  - ٢

ألن مفھوم أرھینیوس یشترط إذابة المادة في الماء للحكم علیھا فیما إذا كانت حمضاً أو قاعدة، وبما أن  :الجواب)HCl (

في الحالة الغازیة، فال یمكن الحكم علیھ وفق مفھوم أرھینیوس، إال بعد إذابتھ في الماء في الماء، حیث یعطي عند 

  .عند ذلك یعتبر مادة حمضیة) +H(ذلك أیونات 
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بشكل حر وثابت في المحالیل المائیة، بل یتواجد على صورة أیون الھیدرونیوم ) +H( یوجد أیون الھیدروجین ال -٣

)H3O
  ؟) +

سبب ذلك لشدة انجذاب أیون الھیدروجین  لجزیئات الماء ، مما یجعلھ یشكل أیون عالي على االستقرار،  :الجواب

H3O(یسمى أیون الھیدرونیوم 
+( ،  

  لوري ؟ -قواعد وفق مفھوم برونستد ) NH3(وكذلك جزيء األمونیا ) -CN( یعتبر األیون -٤

وذلك ألن كٍل منھما قادر على استقبال البروتون  :الجواب)H+ (من غیره في التفاعل الكیمیائي.  

NH4(یُعتبر األیون  -٥
  لوري ؟ -حموض وفق مفھوم برونستد ) HF(وكذلك الجزيء ) +

وذلك ألن :الجواب.  

HCO3(اعتبار یمكن  -٦
  حمضاً، وكذلك یمكن اعتباره قاعدة ؟) -

ذلك لقدرتھ على منح البروتون و :الجواب)H+ ( لغیره فھو ذو سلوك حمضي، وكذلك فھو قادر على استقبال البروتون

)H+ (من غیره فھو أیضاً ذو سلوك قاعدي.  

  ؟) لویس(وكذلك برأي ) لوري -برونستد (مادة قاعدیة برأي كٍل من ) NH3(تُعتر األمونیا  -٧

ذلك ألنھا مادة قادرة على استقبال البروتون و :الجواب)H+ ( من غیرھا فھي إذاً قاعدة وفقاً لمفھوم) برونستد- 

، نظراً لقدرتھا على منح زوج االلكترونات غیر )لویس(، وكذلك فھي أیضاً مادة قاعدیة وفق مفھوم )لوري

  .المركزیةالمرتبطة الموجود على ذرة النیتروجین 

  یُعتبر مفھوم لویس من أكثر المفاھیم شمولیة لتفسیر السلوك الحمضي والقاعدي ؟ -٨

ألنھ استطاع تفسیر السلوك الحمضي والقاعدي للمواد دون االعتماد على انتقال البروتون  :الجواب)H+ ( منھا أو

  .إلیھا، وإنما یعتمد على انتقال أزواج االلكترونات غیر المرتبطة

  حموضاً وفق مفھوم لویس؟ ذو الشحنة الموجبة  تُعتبر أیونات الفلزات وخاصة الفلزات االنتقالیة -٩

وذلك ألنھا :الجواب   
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  :السؤال الخامس

  ما األسلوب الذي اعتمده أرھینیوس لتمییز الحموض والقواعد القویة عن الحموض والقواعد الضعیفة ؟) أ 

   مفھوم أرھینیوس للحمض والقاعدة ؟ حّدد نقاط الضعف والقصور في) ب

  

  :السؤال السادس

  :اكتب صیغة الحمض المرافق لكٍل من التالیة) أ 

   )Br-      ،ClO4
-      ،NH3     ،OH-     ، HS-      ،HPO4

-2   (  

  

  :اكتب صیغة القاعدة المرافقة لكٍل من التالیة) ب

   )H2O      ،H3O
+    ،HSO4

-     ،CH3COOH     ،HCO3
-      ،H2PO4

-   (  

  

  ):األزواج المترافقة من الحمض والقاعدة(لكٍل من التفاعالت التالیة حّدد ثنائیات الحمض والقاعدة  :السؤال السابع 

1-      CH3NH2    +     H2S            CH3NH3
+    +     HS-    

2-      HCOOH   +     NO3
-          HCOO-       +     HNO3    

3-      HSO4
-      +     HClO4        H2SO4

        +     ClO4
-    

4-      HS-          +     Br-               S-2                 +     HBr    

  :حّدد الحمض والقاعدة وفق مفھوم لویس في كٍل من التفاعالت التالیة : السؤال الثامن 

1-    BeCl2        +    2Cl-           BeCl2
-2          

2-    B(OH)3     +    OH-           [B(OH)3]
-        

3-    CO2          +    H2O           H2CO3        

4-    CO+3         +    6NH3          [CO(NH3)6]
+3        

5-    NH3          +    HCl            NH4Cl     
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H3O]، أوجد تركیز )لتر/مول٠.٠٢(تركیزه  HClمحلول لحمض  : السؤال العاشر
+] ،[OH-]  لھذا المحلول ثم

  احسب درجة حموضتھ؟

  

  

   -: حدد سلوك المحالیل التالیة حسب ما یلي  :السؤال الحادي عشر 

  

  محلول فیھ تركیز ایون الھیدروكسید اكبر من تركیز ایون الھیدرونیوم  -١

  

  محلول فیھ تركیز ایون الھیدرونیوم یساوي ضعف تركیز ایون الھیدروكسید  -٢

  

١٠ ١x= محلول فیھ تركیز ایون الھیدروكسید   -٣
  لتر /مول ٥-

  

   ١٣.٥= محلول فیھ قیمة درجة الحموضة  -٤

  

  ایھما اضعف كحمض   ٤.٣=  Bاما محلول    ٢.٥= فیھ درجة الحموضة   Aمحلول   -٥

  

  ایھما اقوى كقاعدة   ٩.٣=  Bاما محلول    ٨.٥= فیھ درجة الحموضة   Aمحلول   - -٦

  

  

  

  


	1-      CH3NH2    +     H2S       /     CH3NH3+    +     HS-   
	2-      HCOOH   +     NO3-     /     HCOO-       +     HNO3   
	3-      HSO4-      +     HClO4   /     H2SO4        +     ClO4-   
	4-      HS-          +     Br-         /      S-2                 +     HBr   
	1-    BeCl2        +    2Cl-      /     BeCl2-2         
	2-    B(OH)3     +    OH-      /     [B(OH)3]-       
	3-    CO2          +    H2O      /     H2CO3       
	4-    CO+3         +    6NH3     /     [CO(NH3)6]+3       
	5-    NH3          +    HCl       /     NH4Cl    

