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 االسم :....................   2021/2022الوحدة األولى : األحماض والقواعد / العام الدراسي                  

 العالمـة :  )           (                  االمتحان الثاني / الفصل الثاني االحماض والقواعد       
 

 ( هو :  OH-1كسيد ) . األيون الذي يتفاعل مع الماء وينتج أيون الهيدرو1

+ -أ    
4NH                   1  -ب-CN                  1 -ج-

4OCl                              1+ -دNa  

                    على الترتيب :  ] KZ ] 7  /9  /11و  KY و  KXلمحاليل بالتركيز نفسه لألمالح اآلتية   PH. قيمة ) 2

 ات اآلتية صحيحة : فأي العبار        

 ( هو األقل قدرة على التميّة . KXالملح )  -أ      

 ( ال يتميّه في الماء . KZالملح )  -ب      

 . HX<HY<HZترتيب األحماض حسب قوتها    -ج      

 ( هو األقل قدرة على التميّة .  KYالملح )  -د       

 لها ، علمـاً بأن لها نفس التركيز ، أجب عن  PHالفتراضية وقيم **  ادرس المعلومات الواردة في الجدول لمحاليل ا

 ( .  105إلى  101األسئلة من )      

 

 . المحلول الذي تكون فيه القاعدة األقوى هو : 3

  F -د                              B -ج                                E -ب                        C -أ      

 هو :  NaCl. المحلول الذي يمثل محلول 4

  F -د                              D -ج                                A -ب                       B -أ       

 : مول / لتر ( هو  0,1تركيزه )  3HNO.المحلول الذي يمثل محلول 5

  C -د                              B -ج                                A -ب                        F -أ       

 ( مول / لتر  6-10×5يساوي )  ] OH-1 [. المحلول الذي يمثل محلول قاعدة تركيز 6

   E -د                              A -ج                                B -ب                        E -أ      

 

 ( مول / لتر  5-10 × 3يساوي )  ] O3H+ [. المحلول الذي يمثل محلول حمض تركيز 7

  C -د                              F -ج                                B -ب                        A -أ      

 A B C D E F المحلول االفتراضي

PH 4,5 8,7 0 7 12 1 
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 ة في الجـــدول لمحاليــل الحمــــوض والقواعـــد الضعيفـــه ومعلومـــات عنهــا                               ** ادرس المعلومات الوارد

     (Kw  =1×10-14  120إلى  106( ، ثم أجب عن األسئلة من )  0,3=  2( ) لو 0,7=  5/ لو 0,6=  4/ لو  ) 

 

 (  تركيز المحلول ) مول / لتر المعلومـات المحلــول

HCN Ka  =5×10-10 0,2 

2HNO ] 2
-NO [  =4×10-3 0,4 

3NH ] +
4NH [  =2×10-3 0,2 

2NH3CH Kb  =4×10-4 0,2 

4H2N PH  =10 0,1 

OH2NH ] 1-OH [  =1×10-5 0,1 

 

 تساوي :  HCNلمحلول الحمض   PH. قيمة 8 

   10.4 -د                   4.7 -ج                            10 -ب                      5 -أ      

 

 هو :  PH.  صيغة الحمض المرافق للقاعدة التي له أعلى 9

+ -ب             2HNO -أ       
4NH                          ج- +

5H2N           د- +
3NH3CH  

 

 تساوي :  3NHلمحلول القاعدة  PH. قيمة 10

  2,3 -د              11,7 -ج                             2,7 -ب                11,3  -أ      

 

 هي :  OH2NH. صيغة الحمض المرافق للقاعدة 11

-1 -ج                  1OH3NH+ -ب              O2NH-1 -أ     
2NH            3 -دNH  

 

1+مع  4H2N.  أحد اآلتية زوج مترافق ينتج من تفاعل 12
4NH  : هو 

1+ -أ      
4/NH4H2N          3 -ب/NH+1

5H2N          ج- +
5H2/N4H2N       1+ -د

4/NH+
5H2N  

 

 هي :  PH. القاعدة التي يكون لحمضها المرافق أقل 13

  OH2NH -د                 4H2N -ج                3NH3CH -ب                          3NH -أ      
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 رة على التميّة : . الملح الذي له أقل قد14

  Cl2OH2NH -د                 Cl5H2N -ج                  Cl3NH3CH -ب                     Cl4NH -أ     

 

 هو :  3NH( لمحلول القاعدة  Kb. قيمة ) 15

 8-10×1 -د                  5-10×1 -ج                      5-10×2 -ب                   4-10×4 -أ      

 

 . الملح الذي له أعلى قدرة على التميّة : 16

  Cl2OH2NH -د                Cl5H2N -ج                    Cl3NH3CH -ب                    Cl4NH -أ      

 

  4H2Nإلى محلول القاعدة  Cl5H2N. عند إضافة الملح 17

  Kbتزداد  -د          PHتزداد قيمة  -ج              ] OH-1 [يزداد  -ب             ] O3H+ [يزداد  -أ      

 

 هي :  2NH3CHوالقاعدة  Cl3NH3CH. صيغة األيون المشترك لمحلول يتكون من 18

+ -أ      
3NH3CH                  1+ -ب

2NH3CH                1 -ج-
2NH3CH           1 -د-NH3CH  

 

 :  PHقل قيمة . أي من الحموض يكون لمحلوله أ19

   4H2N -د               OH2NH -ج                       2HNO -ب                          HCN -أ      

 

 :  PH. صيغة القاعدة المرافقة للحمض الذي له أعلى 20

-1 -ب                         CN-1 -أ      
2NO                      ج- +

5H2N                 1+ -د
2OH2NH  

 

 ( تساوي :  OH2NH( لمحلول الحمض )  PH.  قيمة ) 21

  11 -د                           4 -ج                            9 -ب                               5 -أ      

 

 تساوي :  2HNO( للحمض  Ka. قيمة ) 22

  5-10×1 -د                   5-10×4 -ج                 6-10×61 -ب                      6-10×8 -أ      
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 االيون الذي يعد القاعدة المرافقة األقوى من بين المحاليل المتساوية في التركيز هو :  -23

  Na+د.                  4ClOج.                     Cl-1ب.                            2NOأ. 

 

 له  PH( مول / لتر ، فإن من المتوقع أن تكون قيمة  2-10 ×1تركيزه )  HCOOHول حمض الميثانويك محل -24

  تساوي :                    

 1د.                    2ج. أقل من                 2ب. أكبر من                             2أ. 

 

 لها تساوي:  PH( مول / لتر ، فإن من المتوقع أن تكون قيمة  3-10 ×1تركيزها )  3NHمحلول قاعدة االمونيا  -25

  11د. أقل من                11ج. أكبر من                         11ب.                             3أ. 

 

 في الماء ، هي :  HCNالعبارة الصحيحة المتعلقة بتأين الحمض  -26

 .  HCNنسبياً ال ترتبط بأيون الهيدرونيوم في المحلول وال تكون قاعدة مرافقة ضعيفة  CN-1أ. 

 تتأين كلياً في المحلول وال يوجد حالة اتزان في المحلول .  HCNب. 

 . HCNفي المحلول وتكون  O3H+قاعدة مرافقة قوية نسبياً ترتبط بأيون الهيدرونيوم  CN-1ج. 

 غير المتأينة .  HCNحالة االتزان مع جزيئات الحمض  ( ال تكون في O3H+و  CN-1د. االيونات الناتجة ) 

 

 في الماء ، هي :  3NHالمتعلقة بتأين القاعدة  غير صحيحةالعبارة  -27

 تتأين بشكل جزئي والتفاعل منعكس .  3NHأ. القاعدة 

 لى حالة ( في المحلول وتصل االيونات والجزيئات إ OH-1حمض مرافق قوي نسبياً يتفاعل مع أيون )  4NHب. 

 االتزان .    

 ( في المحلول وال تصل األيونات والجزيئات           OH-1حمض مرافق ضعيف جداً ال يتفاعل مع أيون )  4NHج. 

 إلى حالة االتزان .     

 تسلك كحمض حسب مفهوم بروتستدولوري ولويس  4NHد. 
 

 ة وااليونات الناتجة في حالة إتزان والسبب: ( تكون جزيئات الحمض غير المتأين HCOOHفي محلول الحمض )  -28

 (  O3H+يعد قاعدة مرافقة ضعيفة جداً ترتبط بأيون )  HCOO-أ. األيون 

 ( O3H+ترتبط بأيون ) ال يعد قاعدة مرافقة قوية نسبياً  HCOO-ب. األيون 

 ( OH-1يعد قاعدة مرافقة قوية نسبياً ترتبط بأيون ) HCOO-ج. األيون 

 ( وتكون الحمض من جديد O3H+يعد قاعدة مرافقة قوية نسبياً ترتبط بأيون )  OHCO-د. األيون 
 

 ( لمحلول الحمض األقل تأيناً في الماء ، تساوي :  Kaفي محاليل حموض متساوية في التركيز ، فإن قيمة )  -29

 5-10 × 6.5د.                   5-10 × 1.8ج.                    4-10 × 1.7ب.               4-10 × 4أ. 

-1 -1 

+1 

+ 

+ 
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أكبر  HAللحمض  PH( حمضان افتراضيان ضعيفان متساويان في التركيز ، وقيمة  HXو   HAإذا علمت أن )  -30

 ، فإن العبارة الصحيحة هي :  HXللحمض  PHمن قيمة 
 

 . HAأكبر منه في محلول الحمض  HXلمحلول الحمض  O3[H+[أ. 

 . HXأقوى من الحمض  HAب. الحمض 

 . HAأكبر منه في الحمض  HXللحمض  OH ]-[ج. 

 .  HXللحمض  Kaأكبر من قيمة  HAللحمض  Kaد. قيمة 

 

 في الماء وفق المعادلة اآلتية :  COOH3CHادرس الجدول أدناه المتعلق بتأين حمض االيثانويك   ** سؤال :

+O3+ H -COO3O             CH2COOH + H3CH  ( 130و  912، ثم أجب عن الفقرتين  : ) 

 

 COO3CH +O3H O2H COOH3CH- التركيز

 0.1  م  بداية التأين

    ن مقدار التغير

 

 مقدار التغير في التركيز الذي تمثله القيمة ) ن ( يساوي :  -31

 س  – 0.1د.                           0.1س                      ب. + س                    ج.  –أ. 
 

 د بداية التأين فإن القيمة المشار إليها بالرموز ) م ( هي : عن -32

  0.1س                    ج. + س                          د.  –أ. صفــر                      ب. 

 

( مول / لتر  1:  يبين الجدول المجاور أربعة محاليل لقواعد وحموض ضعيفة متساوية في التركيز ) ** سؤال 

 (  133 – 132 – 131علومات عنها ، ادرسه ، ثم أجب عن الفقرات ) وم

 المعلومات المحلول

 مول / لتر  HY ]+O3[ H  =1× 10-5    الحمض  

 HZ PH  =3    الحمض 

 B Kb  =1×10-4        القاعدة   

 مول / لتر  C ]+O3[ H  =1× 10-10     القاعدة  
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 تساوي :  HYلمحلول الحمض  Kaقيمة  -33

  8-10 × 1د.                      9-10 × 1ج.                     10-10 × 1ب.               11-10 × 1أ. 

 مع الماء ، فإن أحد األزواج المترافقة من الحمض والقاعدة هو :  Bعند تفاعل القاعدة  -34

  OH  /B-1د.                     B  /1-BHج.                 B  /+BHب.              O3H  /O2H+أ. 

 

 هو :  PHالمحلول الذي له أقل  -35

  Cد.                             HZج.                         Bب.                           HYأ. 

متساوية في التركيز ( ال HA , HX , HY , HZترتيب القواعد المرافقة لمحاليل الحموض الضعيفة االفتراضية )  -36

 هو :  Ka( ، فإن الحمض الذي له أعلى قيمة  Y 1-< X 1-< Z 1-A >-1تبعاً لقوتها كاآلتي  ) 

  HAد.                           HXج.                        HYب.                         HZأ. 

 

 هو :  NHCl5H5Cوالملح   N5H5Cااليون المشترك في المحلول المتكون من القاعدة   -37

  NH4H5C+د.                   NH5H5C+ج.               2NH5H5Cب.                3NH4H5Cأ. 

 

( مول/لتر ، أضيف إليه بلورات من ملح 0.5مل ( ، وتركيزه ) 500حجمه )  HCOOHمحلول حمض الميثانويك  -38

HCOONa  ( غم / مول ، فت 68، كتلته المولية ) غيرت قيمةPH ( فإذا علمت أن 2بمقدار ، )Ka 2)     للحمض× 

 ( ، فإن كتلة بلورات الملح المضافة ) غم ( تساوي : ) أهمل التغير في الحجم (  10-4

  0.034د.                         0.34ج.                      3.4ب.                      34أ. 
 

(  Cl4NHمول / لتر ( أضيف إليه كتلة مجهولة من ملح )  0.2تركيزه )  3NHمن لتر (  1محلول حجمه )  -39

 المضاف تساوي : )غم ( ( Cl4NH( ، فإن كتلة الملح )  2بمقدار )  PHفتغيرت قيمة 

 غم / مول (  53.5( تساوي )  Cl4NH( والكتلة المولية )  0.7=  5) لو Kb (3NH  = )2×10-5علماً بأن 

  9.3د.                         0.2ج.                      10.7ب.                    1.7أ. 
 

(مول/لتر ومعلومات 1: يبين الجدول المجاور أربعة رموز افتراضية لمحاليل حموض وقواعد ضعيفة متساوية التركيز )** سؤال 

 (0.7=  5، لو Kw=1×10-14) ( علماً بأن  141،  140،  139،  138عنها ، ادرسه ثم أجب عن الفقرات ) 

 المحلول
 حمض / قاعدة

 المعلومات

A ]+O3[ H  =5× 10-13  مول / لتر 

B PH  =11 

HC ]1-[OH  =2×10-9 مول / لتر 

HD PH  =4 
 

 

+ + 
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 األعلى :  OH-1رمز المحلول الذي يكون فيه تركيز  -40

  HDد.                       HCج.                                 Bب.                            Aأ. 

 يؤدي إلى :  HDإلى محلول  NaDإضافة بلورات من ملح  -41

  [HD]د. زيادة             PHج. نقصان قيمة                   OH]-1[ب. نقصان                H]O3+[أ. زيادة 

 اوي : له تس PH( مول / لتر ، فإن قيمة  0.04تركيزه )  Bمحلول  -42

 11.3د.                         10.3ج.                               9.3ب.                          8.3أ. 

 لهما التركيز نفسه ، هي :  NaDو  NaCالعبارة الصحيحة المتعلقة بمحلولي الملحين  -43

 .  NaCلمحلول  PHأكبر من قيمة  NaDلمحلول  PHأ. قيمة 

 .  NaCأقل قدرة على التميه من محلول  NaDب. محلول 

 قاعدية .  NaCحمضية ، وطبيعة محلول  NaDج. طبيعة محلول 

 .  HCلمحلول  Kaأقل من قيمة  HDلمحلول  Kaد. قيمة 

  

 ، لهما التركيز نفسه ، فإن العبارة  4H2Nلمحلول  Kbأكبر من قيمة  2NH3CHلمحلول  Kbإذا علمت أن قيمة  -44

 حيحة : الص        

  4H2Nلمحلول  PHأقل من قيمة  2NH3CHلمحلول  PHأ. قيمة 

+[ تركيز  ب.
5H2[ N   تركيز  أكبر من ] +

3NH3[CH  

  2NH3CHأقوى من الحمض المرافق لمحلول  4H2Nج. الحمض المرافق لمحلول 

 متساٍو في المحلولين  OH ]-1[د. 

 

 ، هما :  NaOClالحمض والقاعدة المكونات للملح  -45

  HOClو     NaOHد.           HClو      Naج.            HClو    NaOHب.            HClو    NaOأ. 

 

مول / لتر ( وهي قاعدة ضعيفة وحمضان ضعيفان  1: يبين الجدول المجاور خمسة محاليل تركيز كل منها ) ** سؤال 

  ( 148،  147،  146،  145،  144دول ، أجب عن األسئلة ) وملحان . اعتماداً على المعلومات الواردة عن كل منها في الج

 (  0.3=  2/ لو  0.7=  5) لو

 المحلول
 حمض / قاعدة

 المعلومات

 B Kb  =1 × 10-6    القاعدة 

 مول / لتر  HC  ]+O3[ H  =8× 10-3     الحمض

 HD Ka  =4.9 × 10-10      الحمض

 KX    PH  =9الملح  

 مول / لتر KZ ]1-[OH  =1×10-3الملح     
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 :  يهالمرافقة للحمض األقوى رمز القاعدة  -46

  HXد.                          D-1ج.                                C-1ب.                                Bأ. 

 ( يساوي :  Bلمحلول القاعدة )  PHقيمة  -47

 8د.                           11ج.                                 10ب.                              3أ. 

 يساوي:  PHمول / لتر ( ، فإن قيمة  0.5)  BHClمول / لتر ( والملح  1)  Bمحلول مكون من القاعدة  -48

 8.7د.                          9.3ج.                                 5.7ب.                          8.3أ. 

 لهما التركيز نفسه ، هي : KZو  KXالعبارة الصحيحة المتعلقة بمحلولي الملحين  -49

 .  KXلمحلول الملح  PH( أقل من قيمة  KZللملح )  PHأ. قيمة 

 .  KX( أكثر قدرة على التميه من محلول الملح  KZب. محلول الملح ) 

 .  HXلمحلول  Kaقيمة ( أكبر من  HZ)  الحمضلمحلول  Kaج. قيمة 

 .  KX( أقل قدرة على التميه من محلول الملح  KZد. محلول الملح ) 
 

 ، هما :  NHCl5H5Cالحمض والقاعدة المكونات للملح  -50

        N5H5Cو    HClد.               N4H5Cو   HClج.               5N5Cو    HClب.          NH5H5Cو     Clأ. 
 

 ، هما :  Br3NH3CHض والقاعدة المكونات للملح الحم -51

  NH3CHو    HBrد.        2NH3CHو    HBrج.           3NH3CHو    HBrب.           3NH3CHو   Br-1أ. 
 

 يؤدي إلى :  HFإلى محلول  NaFإضافة بلورات من الملح  -52

 دفع باالتجاه االمامي .وحسب مبدأ لوتشاتيلية فإن االتزان ين F-1أ. يزيد تركيز أيونات 

 .  HF.                                                           ج. يقل تركيز  O3[ H+[ب. يزيد تركيز 

 وحسب مبدأ لوتشاتيلية فإن االتزان يندفع باالتجاه العكسي .  F-1د. يزيد تركيز أيونات 

 يؤدي إلى :  3NHإلى القاعدة  Cl4NHإضافة بلورات من الملح  -53

 .   OH-1ويزيد من تركيز  4NHمن تركيز األيون   أ. يزيد

 .   PH قيمةويزيد من  4NHب. يزيد من تركيز األيون 

 وفق مبدأ لوتشاتيلية يندفع التفاعل باالتجاه األمامي .  4NHج. يزيد من تركيز األيون 

 .  3NHويقلل من تأين القاعدة  4NHد. يزيد من تركيز األيون  
 

 كل نجــاح وأنتــم بخيـر

 د. هاني السالق

+ 

+ 

+ 

+ 

+ +1 


