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                                                                                                                                                                                                                                      األحماض والمواعد           4 ورلة        لثالثالفصل ا         01/7/0404 : خمٌسال  
 الصحٌحة فٌما ٌلً: اختر اإلجابة السؤال األول:

 تباع الشمس من األصباغ التً ٌتغٌر لونها حسب الوسط حٌث تتلون باللون : -1

  األزرق فً الوسط الحمضً -ب    األحمر فً الوسط الماعدي -أ  
 األحمر فً الوسط المتعادل -د    األحمر فً الوسط الحمضً -ج  
 ..... تصاعد غازألحماض مع الفلزات النشطة و ٌتتفاعل ا -2
 النٌتروجٌن -ثانً أكسٌد الكربون            د -أكسجٌن          ج -ب   هٌدروجٌن -أ  
 ملح + ثانً أكسٌد الكربون -د   ملح + ماء + ثانً أكسٌد الكربون -ج  
 تتفاعل محالٌل األحماض مع محالٌل المواعد و ٌتكون ..... -3
 ملح + ماء -ب     ملح + هٌدروجٌن -أ  
 ملح + ثانً أكسٌد الكربون -د   ح + ماء + ثانً أكسٌد الكربونمل -ج  
 ..... صاعد غازو ٌت الفلزات كربونات أو بٌكربوناتتتفاعل األحماض مع  -4
 نٌتروجٌن -ب     هٌدروجٌن  -أ  
 أكسجٌن -د            ونثانً أكسٌد الكرب  -ج  
 ؟ حمضًلٌة ال تنطبك على المحلول الأي من الخواص التا -5
 ٌحتوي على أٌونً الهٌدروجٌن و الهٌدروكسٌد و لكن نسبة أٌونات الهٌدروكسٌد أعلى  -أ  
 ٌحتوي على أٌونً الهٌدروجٌن و الهٌدروكسٌد و لكن نسبة أٌونات الهٌدروجٌن أعلى  -ب 
 حمرلون صبغة تباع الشمس للون األ ٌحول -د   7من  للالرلم الهٌدروجٌنً له أ -ج 
 ات التالٌة ٌشذ عن نموذج أرهٌنٌوس لألحماض و المواعد :أي من المركب -6
 NH3 -د  H2CO3 -ج   NaOH -ب  HCl -أ  

NH3 +  HNO3           NH4    فً التفاعل -7
+
 + NO3

-
و  حمضلوري ال -ٌعتبر برونستٌد  

 : ًه ةالمرافم ماعدةال

NH4  وHNO3    -أ 
+

 NO3 و  HNO3 -ب            

-
 

NO3  و NH3  -ج 
-

NH4 و     NH3 -د                           
+

  
 أي من الصفات اآلتٌة ال تنطبك على الحمض الموي : -8
 ٌتأٌن بشكل تام فً الماء -ب    محلوله موصل جٌد للكهرباء -أ 
 تركٌز أٌون الهٌدروجٌن > تركٌز الحمض -د  أٌون الهٌدروجٌن = تركٌز الحمض تركٌز -ج 
 اآلتٌة ٌعتبر حمض ضعٌف :أي من األحماض -9
 HF -د  H2SO4 -ج   HNO3 -ب  HBr -أ 

 : ةضعٌف اعدةاآلتٌة ٌعتبر ل واعدأي من الم-01
 Ba(OH)2 -د  KOH -ج   NaOH -ب        NH3 -أ 

 :أن دل ذلن على   Kaتأٌن الكلما للت لٌمة ثابت  -00
   الحمض أضعف -ب                                              ماعدة أضعفال -أ 

 جٌد التوصٌل للكهرباء -د                                              الحمض تام التأٌن -ج
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 أي مما ٌأتً حمض متعدد البروتونات ؟ -02
 HCOOH -د  H3BO3 -ج   HNO3 -ب CH3COOH -أ 

H]تركٌز أٌون الهٌدروجٌن  محلول -03
+
] =1x10

-13
 M  أي من الخواص التالٌة ال ٌنطبك على

 المحلول ؟
OH] -ب pH = 13 -أ 

-
]=1x10

-1
 حمضًالمحلول  -د     لاعديالمحلول  -ج   

H]النمطة التً ٌكون عندها  -04
+
]  =[OH

-
 تسمى  [

 النمطة الثالثٌة -د    نمطة التجمد -ج  نمطة النهاٌة -ب نمطة التكافؤ -أ 
 تسمى ..مطة التً ٌغٌر عندها الكاشف لونه وال تكون الن -05

 نمطة التغٌر -د            النمطة الحرجة -ج نمطة النهاٌة -ب ؤنمطة التكاف -أ 
 فً منحنً المعاٌرة الموضح لماذا أستخدم كاشف الفٌنولفثالٌن -06

 الحمض ضعٌف و الماعدة لوٌةألن  -ب ألن الحمض لوي و الماعدة ضعٌفة -أ
 ألن التفاعل تعادل -د           ألن الحمض لوي و الماعدة لوٌة -ج
 الحمض المستخدم فً المعاٌرة السابمة : -07

 حمض ضعٌف -ب             pH>7 -أ
 متعادل -د     حمض لوي -ج
M 1x10تركٌزه إذا كان الموي  HBr إحسب الرلم الهٌدروكسٌدي لحمض -08

-3
 

  3-ب             11-أ 
 1 -د              13-ج

 هو........... NH3الحمض المرافك للماعدة  -49
NH2 -ج                NH4 -ب                      NH2 -أ

-
NH4 -د                       

+
 

 هً............ H3PO4مض الفوسفورٌن حلالماعدة المرافمة  -21
H3PO4 -أ

3-
H2PO4 -ب               

-
 HPO4 -ج            

2-
PO4 -د                  

-3
 

 أي الجزٌئات التالٌة أحماضا حسب نظرٌة لوٌس؟    – 20
 (O=8 , P=15, C=6 , N=7)األعداد الذرٌة  
S -د                    H2O -ج               PCl5 -ب                NH3 -أ

2-
 

 التالٌة لواعد حسب نظرٌة لوٌس؟أي الجزٌئات  -22
 (C=6 , Be=4 ,B=5 , P=15) األعداد الذرٌة 

Al -ج                BeCl2 -ب              BF3 -أ
3+

 PCl3 -د                    
 لوري؟ –أي المواد التالٌة التعد أحماضا حسب نظرٌة برونستد  -23
CO3 -أ

2-
NH4 -ج                 HCl -ب           

+
 H2O -د                    

 لوري ولوٌس؟ –حسب نظرٌتً برونستد  د التالٌة تعد حمضاأي الموا -41
HS -أ

-
NH4 -د                     H2S -ج                 PCl5 -ب             

+
 

 ٌستخدم كاشف أزرق بروموثٌمول عند معاٌرة .... -25
 حمض لوي مع لاعدة ضعٌفة  -ب                            حمض ضعٌف مع لاعدة لوٌة      -أ

 حمض ضعٌف مع لاعدة ضعٌفة -د                                حمض لوي مع لاعدة لوٌة    -ج

 



   4ورق عمل كٌمٌاء  

 هـ 4114   للعام الدراسً 

 

 ال

 ................................. : المشفوعـات

                                           

 
 

 المادة التً تتأٌن جزئٌا فً الماء وتعطً أٌونات هٌدرونٌوم تسمى............ -26
 لواعد ضعٌفة -لواعد لوٌة            د -لوٌة      ج أحماض -أحماض ضعٌفة        ب -أ

 المواد التً تتفكن كلٌا فً الماء وتعطً أٌونات هٌدروكسٌد تسمى......... -27
 لواعد ضعٌفة -لواعد لوٌة            د -أحماض لوٌة      ج -أحماض ضعٌفة        ب -أ

 المادة التً تمنح زوج إلكترونات تسمى....... – 28
 حمض لوٌس -لاعدة لوٌس           د -لاعدة لوري        ج -حمض أرهٌنٌوس    ب -أ

 ال تعد لاعدة حسب نظرٌة............ Na2CO3كربونات الصودٌوم  -29
 لوشاتلٌٌه -لوري وبرونستد           د -لوٌس             ج -أرهٌنٌوس           ب -أ

 ...........pH = حامضٌة هو المحلول الذي له لٌمة  علىالمحلول األ -31
 7 -د                       10 -ج                 14 -ب                    4 -أ

 .............Kbالماعدة األلوى هً الماعدة التً لها ثابت تأٌن  -30
10 -أ

-4
10 -ب        2.5×

-5
10 -ج         5×

-6
10 -د                4.3×

-10
×4.3 

 ؟لاعدٌةمحا  التالٌة تنت  محالٌل أي األ – 32
     KNO3نترات البوتاسٌوم  -ب                                           NaClكلورٌد الصودٌوم  -أ  
 CH3COONaاسٌتات صودٌوم -د                                          NH4Clكلورٌد أمونٌوم  -ج 

H هٌدروجٌن  أٌون  -33
+

 ............... مرتبط مع الماء برابطة تساهمٌة  
H3O -أ

+
OH  -ب                    

-
H3O -ج                   

-
 H2O2 -د                 

HCOOH  =  HCOOالماعدة المرافمة لحمض الفورمٌن   -34
-
 + H3O

+
     .......... 

HCOO -أ
-

H3O -ج                COOH -ب               
+

 H2O -د               
 للماعدة الموٌة...... pOHلٌمة  -35

 0تساوي  -د           7اكبر من  -ج                7تساوي  -ب               7ألل من  -أ
 تفاعل الماء مع الهٌدروجٌن ٌنت  عنه................. -36

 أمونٌا -هٌدرونٌوم          ج -ج    هٌدروكسٌد            -ب    أمونٌوم              -أ
 ٌنت  من إضافة لاعدة ضعٌفة إلى حمضها المرافك.............. – 37
 المحلول المشبع -المحلول المخفف        د -المحلول المنظم             ج -المحلول المٌاسً   ب -أ

 لوري؟ –حسب نظرٌة برونستد  لاعدةأي المواد التالٌة التعد  -38
CO3 -أ

2-
  -ب           

-
 Cl                     ج- NH4

+
 H2O -د                    

 برونستد وال تعد لاعدة حسب أرهٌنٌوس؟ –أي المواد التالٌة تعد لاعدة تبعا لنظرٌة لوري  -39
 CH3COOH -د                    KOH -ج                 NaOH -ب             NH3 -أ

 برونستد؟ –أي المواد التالٌة تسلن سلون األحماض والمواعد طبما لنظرٌة لوري  -10
CO3 -ب             HCl -أ

2-
 AlCl3 -د                     H2O-ج                    

 ؟المواد التالٌة تعد أنهٌدرٌد لاعدة أي -40
 NO2 -د              SO2  -ج                        CaO -ب                  CO2 -أ

 أي األمحا  التالٌة ال ٌحدث له تمٌه؟ -42
 NH4Cl -د      CH3COONa -ج                   KF -ب                      NaCl -أ
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10له   pHمحلول لٌمة  -13
-13

 فإن المحلول...... 1×
 لاعدة ضعٌفة -لاعدة لوٌة            د -حمض ضعٌف            ج -ب                 حمض لوي -أ

 أي مما ٌلً ٌزٌد من تركٌز أٌون الهٌدروجٌن؟ -44
 Kwزٌادة  -د            Kwنمص   -ج                pHزٌادة   -ب                  pHنمص  -أ

 المحالٌل التالٌة ال تعد أزواج حمض ولاعدة مرافمة؟ أي -15
SO4 -أ

2-
  /H2SO4      ب-   HSO3

-
 /H2SO3    ج- NH3 /NH4

+
Br -د         

 -
/HBr 

 .................. 7.3له تساوي=  pHالمحلول الذي لٌمة  -14
 لاعدة ضعٌفة -لاعدة لوٌة              د -ج    حمض ضعٌف        -ب             حمض لوي   -أ

 المحلول الماعدي ............-47
H]  و 7من  ألل  pH -أ

+
10ألل من [

-7
 M         ب- pH   و  7ألل من [H

+
10أكبر من [

-7
 M 

H] و  7أكبر من   pH -ج
+
10        ألل من [

-7
 Mد- pH   و  7أكبر من [H

+
10أكبر من [

-7
 M 

 أي المحالٌل التالٌة أعلى لاعدٌة؟ -14
 -أ

7-
10 ×1 =[H

+
 -ب     [

9-
10 ×1 =[H

+
 -ج      [

4-
10×1 =[H

+
 -د     [

11-
10×1 =[H

+
] 

 ؟pHأي المحالٌل التالٌة أعلى لٌمة  -49
 -أ

8-
10 ×1 =[H

+
 -ب     [

1-
10 ×1 =[H

+
 -ج      [

4-
10 ×1 =[H

+
 -د     [

3-
10 ×1 =[H

+
] 

 تساوي....... pHالمحلول الذي له تركٌز هٌدروكسٌد أعلى هو المحلول الذي له لٌمة  -51
 5 -د                     11 -ج                         2 -ب                       7 -أ

 أكتب المصطلح العلمً للعبارات اآلتٌة :السؤال الثانً : 
 (    ) أكثر من أٌونات الهٌدروكسٌد وجٌنمحلول ٌحتوي على أٌونات هٌدر -4
 (    ) وكسٌد أكثر من أٌونات الهٌدروجٌنمحلول ٌحتوي على أٌونات هٌدر -4
 (    ) الهٌدروجٌن الموجبةالمائٌة منتجة أٌونات  مادة تتأٌن فً المحالٌل -3
 (              )                                 ٌون الهٌدروجٌنالمادة المستمبلة أل -1
 (    ) المركب الذي ٌنتج عندما تستمبل الماعدة أٌون الهٌدروجٌن من حمض -5
 (    )  دما ٌمنح الحمض أٌون الهٌدروجٌنالمركب الذي ٌنتج عن -4
 (    ) منح و استمبال أٌون الهٌدروجٌن  مادتان ترتبطان معاً عن طرٌك -7
 (    )   واعدن تسلن سلون الحموض أو الممواد تستطٌع أ -4
 (             ).                             بل زوجاً من اإللكتروناتتستمالتً مادة ال  -9

 (    )    فلز ٌذوب فً الماء مكوناً حمضأكسٌد ال -40
 (    )     الحمض الذي ٌتأٌن بشكل تام فً الماء -44
 (    )    لذي ٌتأٌن بشكل جزئً فً الماءالحمض ا -44
 (    )     تأٌن بشكل تام فً الماءتالماعدة التً  -43
 (    )    تأٌن بشكل جزئً فً الماءتالماعدة التً  -41
 (    )     لٌمة تعبٌر ثابت االتزان لتأٌن الحمض -45
 (    )     لٌمة تعبٌر ثابت االتزان لتأٌن الماعدة -44
 (      ائٌة المخففة)كسٌد فً المحالٌل المحاصل ضرب تركٌزي أٌون الهٌدروجٌن و أٌون الهٌدرو -47
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 (    )  كٌز أٌون الهٌدروجٌن فً المحلولالمٌمة السالبة للوغارٌتم تر-44
 (    ) لكٌز أٌون الهٌدروكسٌد فً المحلوالمٌمة السالبة للوغارٌتم تر-49
 (    )    حمض و لاعدة إلنتاج ملح و ماء تفاعل -40
 (    )وجب من لاعدة أٌونه السالب من حمض و أٌونه الم مركب أٌونً : -44
 (    )    و لاعدة لمعرفة تركٌز أحدهما تفاعل حمض -44
 (  ٌاً لتركٌز أٌونات الهٌدروكسٌد)النمطة التً ٌكون عندها تركٌز أٌونات الهٌدروجٌن مساو-43
 (    ) ول وانها بحمضٌة أو لاعدٌة المحلٌمٌائٌة التً تتأثر ألكاألصباغ ال -41
 (    )     عندها الكاشف لونهالنمطة التً ٌغٌر -45
د عملٌة اكتساب الشك السالب للملح أٌونات هٌدروجٌن و اكتساب الشك الموجب أٌونات هٌدروكسٌ -44

 (    )       عند إذابة الملح فً الماء
 (   كمٌات محددة من حمض أو لاعدة )عند إضافة  pHمحلول ٌماوم التغٌر فً  -47

 السؤال الثالث علل لما ٌأتً: 
 موصل جٌد للكهرباء.  HClحمض  -0
 
 تصنف األمونٌا من المواعد الضعٌفة. -2
 
 لاعدة تبعا لنظرٌة أرهٌنٌوس. Na2CO3ال تعد كربونات الصودٌوم  -3
 
 ٌنت  جسم اإلنسان  محالٌل منظمة. -4
 
 محلول حمضً. NH4Clٌعتبر محلول ملح كلورٌد أمونٌوم  -5
 
 

 اسئلة متنوعة: رابعالسؤال ال
 أكمل الفراغات فً الجدول التالً :-0

[H
+
] 

[OH
-
] pH pOH  حمضٌة أولاعدٌة

 المحلول

1x10
-1

     

   7  

  4   

 1x10
-6

    

  Kaتعبٌر لة الكٌمٌائٌة لتأٌنه فً الماء وصناعً أكتب المعادرمطه HClO2مطهر حمض الكلوروز   -4
 
 
 



   4ورق عمل كٌمٌاء  

 هـ 4114   للعام الدراسً 

 

 ال

 ................................. : المشفوعـات

                                           

 
 

  Kbلاعدة ضعٌفة أكتب المعادلة الكٌمٌائٌة لتأٌنه فً الماء و تعبٌر   C2H5NH2األنٌلٌن  -3
 
 
 
 أكتب معادالت كٌمٌائٌة و معادالت أٌونٌة كلٌه لتمٌه كل من الملحٌن اآلتٌٌن فً الماء : -4
 Na2CO3كربونات الصودٌوم -أ
 
 
 NH4Br برومٌد األمونٌوم -ب
 
 
 و الصٌغة الجزٌئٌة للحمض و الماعدة اللذٌن أنتجا كحاً من األمحا  اآلتٌة : أعط اإلسم -5
 KCl -أ

 
 NaHCO3 -ب
 
 NH4NO2 -ج
 
 CaS -د
 
 
 أكتب الحمض المرافك للمواعد التالٌة: -6

   NH3   –     H2O   –    CO3
2-

    -    HS
-

    -    PO4
3-

  -  HSO4
-

  - CH3COO
-

 

 
 
 
 الماعدة المرافمة لألحماض التالٌة: أكتب -7

HBr    -    H3O
+
  -     HSO4

-
    -   HPO4

2-
    -  HClO4  - HCOOH – HNO3 

 
 
 
 صنف المواد التالٌة ألحماض ولواعد لوٌس: -8

PCl5      -     NH3    -    BeCl2    -      H2S     -      Al
3+

    -    S
2-

          -    BCl3                    
 


