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 اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي: م

1 
 العلم الذي يهم بدراسة مركبات الكربون بشكل أساسي يسمى علم الكيمياء:

aالفيزيائية ) bالتحليلية ) c) العضوية dغير العضوية ) 

2 
 الكيمياء العضوية تهتم بدراسة المركبات التي تحتوي بشكل أساسي على عنصر:

aالكبريت ) bتروجين( الني c )الكربون dالسيليكون ) 

3 
 أول من أطلق على المركبات العضوية هذا االسم:

aمندليف ) bفوهلر ) cلويس ) d) برزيليوس 

4 
 أول مركب عضوي تم تحضيره في المختبر:

a )اليوريا bاألنيلين ) cحمض البروبانويك ) dسيانات األمونيوم ) 

5 

 تحضير المركب العضوي اليوريا هو:المركب غير العضوي الذي استخدم ل

a )سيانات األمونيوم 

bهيدروكسيد األمونيوم ) 

cنترات األمونيوم ) 

dفوسفات األمونيوم ) 

6 
 أول من قام بتحضير مركب عضوي في المختبر:

aمندليف ) b )فوهلر cلويس ) dبويل ) 

7 
 أي مما يلي ليس من المركبات العضوية:

a )CH4 b )CO2 c )C2H6 d )C2H4 

8 
 يعتبر من المركبات العضوية: الأحد المركبات التالية 

a )CH3I b) NaHCO3 c )CH3CH2Cl d )CH3CN 

9 

 أي مما يلي من المركبات العضوية:

aكربونات الصوديوم ) 

bكربيد الكالسيوم ) 

c) اإليثان 

dأول أكسيد الكربون ) 

10 
 ين عدد من الروابط التساهمية يساوي:يستطيع الكربون في المركبات العضوية تكو

a )1 b )2 c )3 d )4 

11 
 من أبسط المركبات العضوية التي تحتوي على كربون وهيدروجين فقط:

aالهيدروجينيات ) bالكربوهيدرات ) c )الهيدروكربونات dاأللدهيدات ) 

12 
 أي مركب من المركبات التالية ال ينتمي للمركبات الهيدروكربونية:

a )C2H4 b) C2H4O2 c )C6H6 d )C4H10 

13 
 عدد النماذج التي يستخدمها الكيميائيون في تمثيل الجزيئات:

a )2 b )3 c )4 d )5 

14 
 النموذج الذي يعطي الصورة الواقعية للجزيء في حال التمكن من رؤيته حقيقة:

aالصيغة الجزيئية ) bالصيغة البنائية ) cالكرة والعصا ) d )راغيالف 

15 

 لديك أربعة نماذج لجزيء الميثان أي منهما يمثل النموذج الفراغي:

a) 

 

 CH4 

b) 

 

c) 

 

d) 
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16 

 لديك أربعة نماذج لجزيء الميثان أي منهما يمثل الصيغة الجزيئية:

a) 

 

 CH4 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

17 

 لديك أربعة نماذج لجزيء الميثان أي منهما يمثل الصيغة البنائية:

a) 

 

 CH4 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

18 

 لديك أربعة نماذج لجزيء الميثان أي منهما يمثل نموذج الكرة والعصا:

a) 

 

 CH4 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

19 

 المصدران الرئيسان للهيدروكربونات:

a والمعادن( النفط 

b )النفط والغاز الطبيعي 

cالنفط والكربوهيدرات ) 

dالغاز الطبيعي والمعادن ) 

20 
 عملية فصل مكونات النفط إلى مكونات أبسط منها من خالل تكثفها عند درجات حرارة مختلفة:

a )التقطير التجزيئي bالكروماتوجرافيا ) cالترشيح ) dالبلورة ) 

21 
 الكبيرة إلى جزيئات أصغر في غياب األكسجين ووجود العامل الحفاز تسمى: طريقة تحويل الجزيئات

aالتقطير ) b) التكسير الحراري cالتنقيب ) dالمتشكالت ) 

22 
 العنصر الذي استخدم في التمييز بين الهيدروكربونات المشبعة وغير المشبعة عمليًا:

aالفلور ) b) البروم cالصوديوم ) dنترات الفضة ) 

23 
 يتفاعل مع البروم: الأي من المركبات التالية 

a )C3H6 b) C2H6 c )C6H12 d )C3H4 

24 
 أبسط جزيء هيدروكربوني هو:

a )C2H6 b) CH4 c )C3H8 d )C4H10 

25 
 تحتوي الهيدروكربونات التي ال تتفاعل مع البروم على روابط:

a )أحادية bثنائية ) cثالثية ) dثنائية وثالثية ) 

26 
 أحد المركبات التالية ال يزيل لون ماء البروم هو:

aاإليثين ) bاإليثاين ) c )اإليثان dالبروبين ) 

27 
 يحتوي الهيدروكربون المشبع على:

a )روابط أحادية bروابط ثنائية ) cروابط ثالثية ) dروابط رباعية ) 

28 
 فإن عدد ذرات الكربون في هذا الجزيء يساوي: 12عدد ذرات الهيدروجين في جزيء أحد األلكانات يساوي 

a )3 b )6 c )4 d )5 

29 

 المركب العضوي المشبع من بين المركبات التالية هو:

a ) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 
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30 
 مركبات هيدروكربونية تحتوي على روابط أحادية بين الذرات تسمى:

a )األلكانات bاأللكينات ) cاأللكاينات ) dن( البنزي 

31 
 تحتوي األلكانات على روابط ________بين ذرات الكربون.

a )أحادية bثنائية ) cثالثية ) dرباعية ) 

32 
 أي مما يلي يمثل الصيغة الجزيئية للهكسان:

a )C2H6 b )C4H10 c )C6H12 d) C6H14 

33 
 أي مما يلي يمثل الصيغة الجزيئية للبروبان:

a )C3H6 b) C3H8 c )C3H3 d) C3H4 

34 
 أي مما يلي يمثل الصيغة الجزيئية للبيوتان:

a )C3H6 b )C3H8 c) C4H10 d )C4H8 

35 
 أي المركبات التالية أعلى في درجة الغليان:

a )C2H6 b )CH4 c )C3H8 d) C4H10 

36 
 :الوحدة المتكررة في السلسلة الهيدروكربونية هي

a )CH3 b) CH2 c )CH4 d )C2H6 

37 

 تسمى:في الهيدروكربونات  ة المركبات التي يختلف بعضها عن بعض في عدد الوحدة المتكررةسلسل

aسلسلة الالنثانيدات ) 

bسلسلة األكتنيدات ) 

cسلسلة النشاط الكيميائي ) 

d) السلسلة المتماثلة 

38 
 ذرة كربون: 13الصيغة الجزيئية أللكان يحتوي على 

a )C13H13 b )C13H26 c) C13H28 d )C13H24 

39 
 أي مما يلي يستخدم في كوقود في القداحات:

aالميثان ) bاإليثان ) cالبروبان ) d) البيوتان 

40 
 أي مما يلي يستخدم في تصنيع المطاط الصناعي:

aالميثان ) bاإليثان ) cالبروبان ) d) البيوتان 

41 
 أي مما يلي يستخدم في منتجات جل الحالقة:

aالبيوتان ) bالبروبان ) cاآليزوبروبان ) d )اآليزوبيوتان 

42 
 االسم النظامي لمركب لآليزوبيوتان حسب األيوباك:

aميثيل بيوتان ) b) 2– ميثيل بروبان (c  بيوتان   dإيثيل بيوتان ) 

43 

 أي الصيغ الكيميائية التالية تمثل اآليزوبيوتان:

a )

CH3CH2CH2CH3 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

44 
 أي مركب من المركبات التالية ال ينتمي لأللكانات:

a) C6H12 b )C7H16 c )C10H22 d )C40H82 

45 
 أحد المركبات التالية ينتمي إلى عائلة األلكانات هو:

a) CH4 b )C2H4 c) C6H6 d )C3H4 

46 
 الصيغة العامة لأللكانات ذات السالسل المفتوحة هي:

a )CnH2n b) CnH2n+2 c )CnH2n-2 d )CnH2n-1 
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47 

المركب الذي يعتبر 

 من األلكانات هو:

A B C D 

CH3-CH3 C2H4 CH3-CH=CH2 CH3-CH2-CH2-CH3 

a )C,D b) A,D c )A,B d )A فقط 

48 
 انات ذات السالسل الحلقية هي:الصيغة العامة لأللك

a) CnH2n b )CnH2n+2 c )CnH2n-2 d )CnH2n-1 

49 

 أي من الخصائص التالية ينطبق على جزيء الميثان:

aغير قطبي ويكون روابط هيدروجينية ) 

b )غير قطبي وال يكون روابط هيدروجينية 

cقطبي ويكون روابط هيدروجينية ) 

dوجينية( قطبي وال يكون روابط هيدر 

50 

 للمركب التالي: (IUPAC)االسم النظامي حسب األيوباك 

 
a )2-إيثيل بيوتان b )2-ميثيل بيوتان c) 2-ميثيل بروبان d )1-ميثيل بروبان 

51 

 للمركب التالي: (IUPAC)االسم النظامي حسب األيوباك 

 
4,3 (a–ثنائي ميثيل بنتان 

b) 4,3–ثنائي ميثيل بيوتان 

c) 3,2 –ثنائي إيثيل بنتان 

d) 3,2 –ثنائي ميثيل بنتان 

52 

 ميثيل بيوتان-2أي من الصيغ البنائية التالية تمثل صيغة 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

53 

 ثنائي ميثيل هكسان حلقي هي:-3,1الصيغة البنائية لمركب 

a) 

 

b ) 

 

c ) 

 

d)  

 

54 

 أي مما يلي يعد االسم الصحيح للمركب التالي: 

 
a) 3-ميثيل هكسان 

b )2-ميثيل بنتان 

c )2-بروبيل بيوتان 

d )1-ميثيل بيوتان-1-إيثيل 

55 

 للمركب التالي: (IUPAC)االسم النظامي حسب األيوباك 

 
a) بنتان b )1-بيوتان ميثيل cبيوتان ) d )1-إيثيل بيوتان 
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56 

 اسم المركب ذي الصيغة الهيكلية أدناه:

 
a) 3,2,2-إيثيل بنتان-3-ثالثي ميثيل 

b )3-ثالثي ميثيل بنتان-4,4,3-إيثيل 

c )2-إيثيل بيوتان-2-بيوتيل 

d )3-يل بنتانثالثي ميث-3,2,2-إيثيل 

57 
 أي من الهيدروكربونات التالية يجب أن يكون ألكانًا:

a )C2H2 C5H10 (b  c )C7H12 d) C14H30 

58 
 :C8H18يسمى المركب 

aاألوكتين ) b) األوكتان cاألوكتاين ) dالبروبان ) 

59 

 تفحص الصيغة البنائية التالية ثم سمها:

 
a) 2,2-ثنائي ميثيل بيوتان 

b )1,1,1 ثالثي ميثيل بروبان 

c )2-ميثيل بروبان-2-إيثيل 

d )3,3 ثنائي ميثيل بيوتان 

60 

 فيما يتعلق باأللكانات الحلقية أي من العبارات التالية ليست صحيحة:

a الصيغة الجزيئية العامة لأللكانات الحلقية )CnH2n 

b) الحلقية هيدروكربونات غير مشبعة األلكانات 

cأهم تفاعل لأللكانات الحلقية هو تفاعل االحتراق ) 

dتتألف الهيدروكربونات الحلقية من كربون وهيدروجين ) 

61 
 المكون الرئيس للغاز الطبيعي:

aاإليثان ) b) الميثان cالبروبان ) dالبيوتان ) 

62 
 :أي من المركبات التالية يتفاعل مع البروم

a) C3H6 b )C2H6 c )C6H14 d )C2H6 

63 
 أي من المركبات التالية يتفاعل مع البروم:

a )C3H8 b )C2H6 c )C6H14 d) C2H2 

64 
 تحتوي الهيدروكربونات التي تتفاعل مع البروم على روابط:

aأحادية ) bثنائية ) cثالثية ) d) ثنائية وثالثية 

65 
 بين المركبات التالية هو: المركب العضوي غير المشبع من

a )C4H8Cl2 b )C5H11Cl c )C6H13F d) C7H13F 

66 
 تعد كل من األلكينات واأللكاينات والهيدروكربونات األروماتية مركبات:

a )غير مشبعة bمشبعة ) cمتجانسة ) dقطبية ) 

67 
 أي من المركبات التالية يعتبر هيدروكربون غير مشبع:

C2H6 (a b) C3H6 c )C3H8 C4H10 (d  

68 
 أبسط ألكين مما يلي هو:

a )CH4 b ) C2H6 c)  C2H4 d )C3H6 

69 
 الصيغة العامة لأللكينات:

a) CnH2n b ) CnH2n+2 c )CnH2n-2 d )CnH2n-1 
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70 
 ذرات من الكربون: xما عدد ذرات الهيدروجين في جزيء ألكين يحتوي على 

a )2X+2 b )
1

2
X c) 2X d )2X-2 

71 

فإن عدد ذرات الكربون في هذا  6إذا كان عدد ذرات الهيدروجين في جزيء أحد األلكينات الحلقية يساوي 

 الجزيء يساوي:

a) 4 b )5 c )6 d )7 

72 
 عدا واحدًا منها هو: C4H8المركبات التالية لها الصيغة الجزيئية 

aبيوتان حلقي ) b )1-بيوتين c )2-بيوتين d) 2-بيوتاين 

73 
 تحتوي األلكينات على روابط ________ بين ذرات الكربون.

aأحادية ) b) ثنائية cثالثية ) dرباعية ) 

74 
 أي مما يلي يستخدم في إنضاج الفواكه:

aاإليثان ) bالميثان ) c) اإليثين dاإليثاين ) 

75 
 CH3CH=CHCH=CH2االسم النظامي للمركب التالي: 

a)2 ،4-بنتادايين b) 2 ،-4ثنائي بنتادايين c) 1،3-بنتادايين d )1،3-ثنائي بنتادايين 

76 
 األلكينات واأللكاينات ال تذوب في الماء ألنها مركبات:

aقطبية ) bغير قطبية ) cغازية ) dأروماتية ) 

77 

  :IUPACما اسم المركب المجاور حسب نظام 

 
a )3,2-هكسين-2-ثنائي إيثيل 

b )3-هبتين-3-بروبيل-4-ميثيل 

c )2-بنتين-2-بروبيل-3-إيثيل 

d )4-هبتين-4-ميثيل-5-إيثيل 

78 

  :IUPACما اسم المركب المجاور حسب نظام 

 
a )2-هبتان-3-ميثيل 

b )2-هكسين-3-ميثيل 

c )2-هكسان-3-ميثيل 

d) 2-هبتين-3-ميثيل 

79 

 :  IUPACاالسم العلمي للمركب التالي حسب نظام 

  
a )1,5-ثنائي ميثيل بنتان حلقي 

b )1,2-ثنائي إيثيل بنتين حلقي 

c )1,2-ثنائي ميثيل بنتاين حلقي 

d) 1,2-لقيثنائي ميثيل بنتين ح 

80 

 بنتادايين( هي:-1,3-ميثيل-4) (methyl-1,3-pentadienen-4)الصيغة البنائية لالسم النظامي 

a)  

 
b) 

 

c) 

 
d) 
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81 

 االسم النظامي للمركب التالي:

 
a )3-بيوتين-2-إيثيل b)2 -بيوتين-2-إيثيل c )2-بنتين-2-ميثيل d )3-بنتين-2-ميثيل 

82 
 وابط ________ بين ذرات الكربون.تحتوي األلكاينات على ر

aأحادية ) bثنائية ) c )ثالثية dرباعية ) 

83 
 أحد الهيدروكربونات التالية يتميز بالرابطة الثالثية:

a )C5H12 b) C6H10 c )C4H10 d )C6H12 

84 
 أحد الهيدروكربونات التالية يتميز بالرابطة الثالثية:

a )C2H6 b) C2H2 c )CH4 d )C2H4 

85 

 H-C≡C-Hعدد روابط سيجما وروابط باي الموجودة في جزيء األسيتيلين 

aرابطة سيجما وثالثة باي ) 

b) ثالثة سيجما واثنتان باي 

cاثنتان سيجما وثالثة باي ) 

dرابطة باي وأربعة سيجما ) 

86 
 األسيتيلين اسم شائع لمركب:

aاإليثان ) bاإليثين ) cالميثاين ) d) اإليثاين 

87 
 الصيغة العامة لأللكاينات:

a )CnH2n b )CnH2n+2 c) CnH2n-2 d )CnH2n-1 

88 
 أكثر المركبات نشاطاً كيميائياً هو:

a )C2H6 b )C2H4 c) C2H2 d )C3H8 

89 
 أي المركبات التالية يستخدم في لحام الفلزات:

a )C2H6 b) C2H2 c ) C2H4 d )C3H4 

90 

 درجة الغليان من بين المركبات المعطاة هو: المركب العضوي األعلى في

a) CH3(CH2)5C≡CCH3 

b )CH3CH2CH2C≡CCH3 

c )CH3C≡CCH2CH3 

d )CH3C≡CCH3 

91 
 الصيغة الكيميائية لكربيد الكالسيوم:

a )CaC b) CaC2 c )Ca2C d )Ca4C2 

92 

 االسم النظامي للمركب التالي:

  
a )3-بنتاين-1-إيثيل 

b )3-بنتاين-1-ميثيل 

c )3-بنتاين-3-إيثيل 

d )3-بنتاين-4-ميثيل 

93 

  للمركب التالي:IUPAC االسم النظامي حسب 

 
a )3-بروبان b )3-بيوتاين c) بيوتاين dبيوتين ) 

94 

  للمركب التالي:IUPAC ظامي حسب االسم الن

 
a )2,2-هكساين-3-ثنائي ميثيل 

b )5,5-هكساين-3-ثنائي ميثيل 

c )2,2-هكسادايين-3-ميثيل 

d )5,5-هكسادايين-3-ميثيل 
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95 

  للمركب التالي:IUPAC االسم النظامي حسب 

 
a )4-ميثيل بنتاين حلقي-5-إيثيل 

b) 3-إيثيل بنتاين حلقي-4-ميثيل 

c )4-ميثيل بنتين حلقي-5-إيثيل 

d )3-إيثيل بنتين حلقي-4-ميثيل 

96 

 أي من الصيغ الكيميائية التالية غير صحيحة:

a) 

 

 

b ) 

 

c) 

 

d) 

 

97 
 الصيغة الجزيئية للبنزين هي:

a )C6H12 b )C6H14 c )C6H4 d) C6H6 

98 
 ذي اقترح الصيغة البنائية للبنزين هو:العالم ال

aفوهلر ) b) كيكولي cمندليف ) dفاراداي ) 

99 

 النفثالين يعتبر من المركبات الهيدروكربونية:

aاألليفاتية المشبعة ) 

bاألليفاتية غير المشبعة ) 

c) األروماتية 

d )الكحوالت 

100 
 ات:العالم الذي عزل ألول مرة البنزين عن الهيدروكربون

aفوهلر ) bكيكولي ) cمندليف ) d) فاراداي 

101 
 العالم الذي فسر من خالل نظرية المجاالت المهجنة عدم تمركز أزواج اإللكترونات في البنزين:

aفوهلر ) bكيكولي ) c) باولينج dفاراداي ) 

102 

 تسمى األشكال التالية للبنزين:

 
aالمتشكالت ) bالمتكتالت ) c) الرنين dالتآصل ) 

103 
 تسمى المركبات التي تكون جزءاً من بنائها حلقات البنزين:

aاألليفاتية ) bالمشبعة ) c )األروماتية dالكربوكسيلية ) 

104 
 تم الحصول على المركبات األليفاتية من:

aالكربوهيدرات ) b )ون(الليبيدات)الده cالبروتينات ) dاألحماض النووية ) 

105 

 االسم النظامي للتولوين:

aميثيل بنزين ) 

bإيثيل بنزين ) 

cميثيل هكسان حلقي ) 

d )4,1-ثنائي ميثيل بنزين 

106 

 يسمى المركب التالي:

 
aالفينانثرين ) bزايلين-( بارا c )نفثالين d) انثراسين 
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107 
 أي من المركبات التالية يستخدم في إنتاج األصباغ والدهان:

aالفينانثرين ) bزايلين-( بارا cبنزوبايرين ) d) انثراسين 

108 

 يسمى المركب التالي:

 
a) نفثالين bانثراسين ) cالفينانثرين ) dبنزوبايرين ) 

109 

 النفثالين يعتبر من المركبات الهيدروكربونية:

aاألليفاتية المشبعة ) 

bاألليفاتية غير المشبعة ) 

c )األروماتية 

dاأللكينات ) 

110 
 أي من المركبات التالية يستخدم في عمل األصباغ وطاردًا للعث:

a) نفثالين bانثراسين ) cن( الفينانثري dبنزوبايرين ) 

111 
 ثنائي ميثيل بنزين:-3,1االسم الشائع لمركب 

aالتولوين ) b) زايلين-ميتا cزايلين-( أورثو dزايلين-( بارا 

112 
  ثنائي ميثيل بنزين:-4,1االسم الشائع لمركب 

aالتولوين ) bزايلين-( ميتا cزايلين-( أورثو dزايلين-( بارا 

113 

 يسمى المركب التالي:

    
a )1,3-ثنائي أيثيل بنزين 

b )4,1-ثنائي ميثيل هكسان حلقي 

c) 4,1-ثنائي ميثيل بنزين 

dالتولوين ) 

114 
  ثنائي ميثيل بنزين:-2,1االسم الشائع لمركب 

aالتولوين ) bزايلين-( ميتا c) زايلين-أورثو dنزايلي-( بارا 

115 
 أي المركبات التالية يستخدم في عمل ألياف البوليستر واألنسجة:

a) الزايلين bانثراسين ) cالفينانثرين ) dبنزوبايرين ) 

116 

 يسمى المركب التالي:

 
aالزايلين ) bانثراسين ) c) الفينانثرين dبنزوبايرين ) 

117 
 أي المركبات التالية يوجد بكثرة في الجو نتيجة لالحتراق غير الكامل للهيدروكربونات:

aالزايلين ) bانثراسين ) cالفينانثرين ) dبنزوبايرين ) 

118 

 :للمركب التالي (IUPAC)االسم النظامي حسب األيوباك 

                    
a)  ميثيل بنزين 

bميثيل هكسان حلقي  ) 

cميثيل بنتان حلقي ) 

dميثيل بنتان ) 

119 
 االسم الشائع لميثيل بنزين:

a )التولوين bاألسيتيلين ) cالهيدرازين ) dزايلين-( بارا 
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120 
 أي مما يلي يمثل الصيغة الكيميائية لميثيل بنزين:

a )C6H6C2H5 b )C6H11CH3 c )C6H5CH3 d )C6H5C2H5 

121 

 االسم النظامي للمركب التالي:

 
aنيترو هكسان حلقي ) b) نيترو بنزين cنيتريد البنزين ) dنيتريد هسكان حلقي ) 

122 

 االسم النظامي للمركب التالي:

 
aميثيل هكسان حلقي ) bإيثيل هكسان حلقي ) cميثيل بنزين ) d )إيثيل بنزين 

123 

 االسم النظامي للمركب التالي:

 
a )كلورو بنزين 

bكلوريد البنزيل ) 

cكلوريد هكسان حلقي ) 

dكلورو هكسان حلقي ) 

124 

 سم النظامي للمركب التالي:اال

 
aبرومو هكسان حلقي ) 

bبروميد البنزيل ) 

cبروميد هكسان حلقي ) 

d برومو بنزين ) 

125 

 االسم الشائع للمركب التالي:

 
aالفينول ) b )التولوين cاألنيلين ) d الزايلين ) 

126 

 االسم الشائع للمركب التالي:

 
a) الفينول bالتولوين ) cاألنيلين ) d الزايلين ) 
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127 

 االسم الشائع للمركب التالي:

 
aالفينول ) bالتولوين ) c )األنيلين dبنزالدهيد ) 

128 

 االسم الشائع للمركب التالي:

 
aالفينول ) bالتولوين ) cاألنيلين ) d) بنزالدهيد 

129 

 االسم الشائع للمركب التالي:

 
aالفينول ) bالتولوين ) c )حمض البنزويك dبنزالدهيد ) 

130 

 االسم الشائع للمركب التالي:

 
aالفينول ) 

b )حمض بنزين سلفونيك 

cحمض البنزويك ) 

dبنزالدهيد ) 

131 

 االسم النظامي للمركب التالي:

 
a )2-كلورو بنزين -1-برومو 

b )1-كلورو بنزين -2-برومو 

c )2-كلورو هكسان حلقي -1-برومو 

d )1-كلورو هكسان حلقي -2-برومو 

132 

 االسم النظامي للمركب التالي:

        
a )1-نيترو بنزين -5-كلورو 

b )1-نيترو بنزين-3-كلورو 

c )1-نيترو هكسان حلقي -3-كلورو 

d )1-نيترو هكسان حلقي -5-كلورو 
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133 

 االسم النظامي للمركب التالي:

 
a )1-نيترو بنزين -4-يودو 

b )1-بنزين نيتريد-4-يوديد 

c )1-نيترو هكسان حلقي -4-يودو 

d )1-نيتريد هكسان حلقي -4-يوديد 

134 

 االسم النظامي للمركب التالي:

  
a )1,2-ثنائي كلورو هكسان حلقي 

b )1,6-ثنائي كلورو هكسان حلقي 

c )1,2- ثنائي كلورو بنزين 

d )1,6-ي كلورو بنزين ثنائ 

135 

 االسم النظامي للمركب التالي:

  
a )1,4-ثنائي نيترو هكسان حلقي 

b )1,4-ثنائي نيتريد هكسان حلقي 

c )1,4- ثنائي نيتريد بنزين 

d )1,4- ثنائي نيترو بنزين 

136 

 االسم النظامي للمركب التالي:

 
a )2-كلورو هكسانول حلقي 

b )2- كلوريد هكسانول حلقي 

c )2-كلورو فينول 

d )2-هيدروكسي كلورو فينول 

137 

 االسم النظامي للمركب التالي:

 
a )3-نيترو بنزالدهيد 

b )3-نيترو هكسانول حلقي 

c )3-نيترو بنزين 

d )3-نيترو حمض البنزويك 

138 

 االسم النظامي للمركب التالي:

 
a )1- برومو أنيلين 

b )4- برومو أنيلين 

c )1- برومو بنزين أمين 

d )4- برومو هكسان أمين حلقي 
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139 

 ظامي للمركب التالي:االسم الن

    
a )1-كلورو بنزالدهيد 

b )4-كلورو بنزالدهيد 

c )1-كلورو حمض البنزويك 

d )4-كلورو حمض البنزويك 

140 

 االسم النظامي للمركب التالي:

 
a )3-برومو هكسان حلقي 

b )3- بروميد هكسان حلقي 

c )3-برومو أنيلين 

d )1-برومو أنيلين 

141 

 االسم النظامي للمركب التالي:

 
a )1-نيترو بنزين-3-برومو 

b )1- نيترو هسكان حلقي-3-برومو 

c )1- لقينيتريد هسكان ح-3-برومو 

d )1- نيترو هسكان حلقي-3-بروميد 

142 

 االسم النظامي للمركب التالي:

 
a )3-نيترو البنزالدهيد 

b )3-نيترو حمض بنزين السلفونيك 

c )3-نيترو الفينول 

d )3-نيترو حمض البنزويك 

143 

 االسم النظامي للمركب التالي:

 
a )1,2-ثنائي يودو بنزين 

b) 1,2 -ثنائي يودو هكسان حلقي 

c )1,2-ثنائي يودو هكسانول حلقي 

d )1,2-ثنائي يودو هكسانال حلقي 

144 

 برومو تولوين-2الصيغة البنائية للمركب 

a) 

 

b ) 

 

c ) 

 

d)  

 
 



 الكيمياء العضوية والهيدروكربونات وخواصهاالمعيار: 

 18من  14الصفحة www.4chem.com       سلسلة نحو الكيمياء      هـ         1438كيمياء دورة كفايات الالحسن األحمري        

 

145 

 نيتروفينول-الصيغة البنائية للمركب ميتا

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

146 

 يكالصيغة البنائية للمركب حمض بارا كلورو بنزين سلفون

a) 

 

b ) 

 

c) 

 

d) 

 

147 

 إيثيل بنزين-2-كلورو-1ب الصيغة البنائية للمرك

a ) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

148 

 اسم المركب التالي:

 
a )2-بروبان هكسان حلقي 

b )2-فينيل بروبان 

c )2-بروبيل هكسان حلقي 

d )2-فينول بروبيل 

149 

 :للمركب التالي (IUPAC)االسم النظامي حسب األيوباك 

 
a )3-ثنائي ميثيل بنزين-4,1-إيثيل 

b) 2-ثنائي ميثيل بنزين-4,1-إيثيل 

c )3-ثنائي ميثيل هكسان حلقي-4,1-إيثيل 

d )2-ثنائي ميثيل هكسان حلقي-4,1-إيثيل 

150 

 يسمى المركب التالي:

 
aالزايلين ) bانثراسين ) cالفينانثرين ) dبنزوبايرين ) 

151 
 أول مادة أروماتية مسرطنة تم التعرف عليها وتوجد في الرماد ودخان السجائر وعوادم السيارات:

aالتولوين ) b)   بنزوبايرين cالفينانثرين ) dانثراسين ) 
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152 

 الشكل الهندسي لجزيء الميثان:

aخطي ) 

bمثلث مستو ) 

c) رباعي األوجه منتظم 

dمثلث هرمي ) 

153 
 المستويات المهجنة في جزيء الميثان:

a )sp3 b )sp2 c )sp d )sp3d 

154 

 الشكل الهندسي لجزيء اإليثان:

aخطي ) 

bمثلث مستو ) 

cرباعي األوجه منتظم ) 

dمثلث هرمي ) 

155 
 المستويات المهجنة في جزيء اإليثان:

a )sp3 b )sp2 c )sp d )sp3d 

156 

 الهندسي لجزيء اإليثين:الشكل 

aخطي ) 

bمثلث مستو ) 

cرباعي األوجه منتظم ) 

dمثلث هرمي ) 

157 
 المستويات المهجنة في جزيء اإليثين:

a )sp3 b )sp2 c )sp d )sp3d 

158 

 الشكل الهندسي لجزيء اإليثاين:

a) خطي 

bمثلث مستو ) 

cرباعي األوجه منتظم ) 

dمثلث هرمي ) 

159 
 المهجنة في جزيء اإليثاين: المستويات

a )sp3 b )sp2 c) sp d )sp3d 

160 
 الروابط في مركب اإليثين من النوع باي يدل على الترابط في مجالين:

a )s-s b )p-p c )sp-sp d )sp3-sp3 

161 
 الروابط في مركب االسيتيلين )اإليثاين( من النوع باي يدل على الترابط في مجالين:

a )s-s b) p-p c )sp-sp d )sp3-sp3 

162 
 المستويات المهجنة في البنزين:

a )sp b) sp2 c )sp3 d) sp3d  

163 
 مركبات لها الصيغة الجزيئية نفسها ولكن تختلف في صيغها البنائية تسمى:

aالمتكتالت ) bالنظائر ) cالمتشكالت ) dالمعامالت ) 

164 
 ي ترتبط به الذرات معًا يسمى:المتشكالت التي تختلف في الترتيب الذ

aمتشكل ضوئي ) b )متشكل بنائي cمتشكل هندسي ) dمتشكل فراغي ) 

165 
 القانون الذي يحسب عدد المتشكالت البنائية:

a )3n-4 +1 b )3n-4 -1 c) 2n-4 +1 d )2n-4 -1 

166 
 :C5H12عدد المتشكالت البنائية لمركب صيغته الجزيئية 

a )5 b )3 c )12 d )7 

167 
 :C7H16عدد المتشكالت البنائية لمركب صيغته الجزيئية 

a )7 b )16 c )9 d )8 

168 
 المتشكالت التي ترتبط فيها الذرات بالترتيب نفسه ولكنها تختلف في ترتيبها الفراغي تسمى:

aمتشكل ضوئي ) bمتشكل بنائي ) c إشعاعي( متشكل d )متشكل فراغي 
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169 
 اتجة عن اختالف ترتيب المجموعات واتجاهها حول الرابطة الثنائية تسمى:المتشكالت الن

aالبنائية ) b) الهندسية cالضوئية ) dإلشعاعية( ا 

170 

 يعد المركبان التاليين من المتشكالت:

 
aالبنائية ) bالهندسية ) cالضوئية ) d )اعيةاإلشع 

171 

 هكسين:-2أي المركبات العضوية التالية متشكالً لمركب 

a) 2-بيوتين-2-ميثيل 

bميثيل بنتان حلقي ) 

cهكسين حلقي ) 

dبنتين ) 

172 

 أي الخواص التالية صحيحة حول المركبين التاليين:

 
(a)            (b)            

aدرجة غليان المركب )(a) والمركب(b) متساوية 

bدرجة انصهار المركب )(a) والمركب(b) متساوية 

cدرجة غليان المركب )(a) أقل من المركب(b) 

d) درجة انصهار المركب(a) أقل من المركب(b) 

173 
 العالم الذي ساهم في اكتشاف المتشكالت الضوئية:

(a كيكولي b) باستور cلر( فوه dفاراداي ) 

174 

 عن بعضهما في: (B)و  (A)يختلف المركبان 

              ، 

 (B)المركب               (A)المركب       

aالكتلة المولية ) 

bدرجة الغليان ) 

cالصيغة األولية ) 

dالصيغة الجزيئية ) 

175 

 يعد المركبان التاليين من المتشكالت: 

        ، 

aالبنائية ) bالهندسية ) cالضوئية ) dالفراغية ) 

176 
 كب الذي يحتوي على ذرة كربون غير متماثلة:خاصية للمر

aالكاتيون ) bالكهروسالبية ) cالكيرالية ) dالتآصل ) 

177 
 ذرة الكربون التي ترتبط بأربع ذرات أو مجموعات مختلفة تسمى:

aمتماثلة ) bغير متماثلة ) cمتجانسة ) dغير متجانسة ) 

178 

 فة للمجموعات األربع المختلفة والتي تعتمد على الكيرالية:متشكالت فراغية ناتجة عن الترتيبات المختل

a) متشكل ضوئي 

bمتشكل بنائي ) 

cمتشكل هندسي ) 

dمتشكل فراغي ) 
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179 
 ألكان منزوع منه ذرة هيدروجين واحدة يسمى:

aألكين ) bألكاين ) c) ألكيل dهيدروكربونيل ) 

180 
 أي مما يلي يمثل الصيغة العامة لأللكيل:

a )CnH2n b )CnH2n+2 c )CnH2n-2 d) CnH2n+1 

181 
 الرمز العام لأللكيل:

a )n b) R c )T d )P 

182 
 :-CH3يسمى شق األلكيل 

aإيثيل ) bبروبيل ) cميثان ) d )ميثيل 

 :يسمى شق األلكيل   183

a )آيزوبروبيل bبروبيل ) cبيوتيل ) dآيزوبيوتيل ) 

184 
 تفاعالت تحل فيها ذرة أو مجموعة ذرية محل ذرة أو مجموعة ذرية أخرى متصلة بذرة الكربون تسمى:

a) االستبدال bالحذف ) c اإلضافة ) dالتكثف ) 

185 
 تفاعل: CH4 + Cl2 → CH3Cl + HClيسمى التفاعل التالي 

aالتكثف ) bالحذف ) c اإلضافة ) d)   االستبدال 

186 

تفاعالت يتم فيها نزع ذرتين أو ذرة ومجموعة ذرية أو مجموعتين ذرتين من ذرتي كربون متجاورتين 

 لتكوين مركبات غير مشبعة:

aاالستبدال ) b) الحذف c اإلضافة ) dالتكثف ) 

187 
 تفاعل: CH3-CH2Cl → CH2=CH2 + HClيسمى التفاعل التالي 

aاالستبدال ) bضافة ( اإل c)  الحذف dالتكثف ) 

188 

تفاعالت يتم فيها إضافة ذرات أو مجموعات ذرية إلى ذرتي كربون متجاورتين ترتبطان برابطة تساهمية 

 ثنائية أو ثالثية )غير مشبعة(:

aاالستبدال ) b اإلضافة ) c الحذف ) dالتكثف ) 

189 
 ل:تفاع CH2=CH2 + HCl → CH3-CH2Clيسمى التفاعل التالي 

aاالستبدال ) b)  اإلضافة c الحذف ) dالتكثف ) 

190 
 عند تفاعل كربيد الكالسيوم مع الماء ينتج:

aاألسيتيلين ) bاإليثين ) cاإليثان ) dالبروبان ) 

191 

 نواتج تفاعل مركب الهكسان مع غاز األكسجين هي:

a )H2O  ،CO2 طاقة ، 

b )H2  ،CO2 طاقة ، 

c )H2O  ،CO طاقة ، 

d )H2O  ،H2CO3 طاقة ، 

192 

 عند تحضير غاز الميثان في المختبر يجمع بإزاحة الماء إلى األسفل بسبب:

aذوبانه في الماء ) 

bشحيح الذوبان في الماء ) 

cقطبية الميثان ) 

 (dنشاط الميثان 

193 

 أي مما يلي ليس من خواص الميثان:

aمشبع ) 

bال يتأثر باألحماض والقواعد ) 

cفاعل باإلضافة( تت 

dتتفاعل باالستبدال ) 

194 
 تفاعل: CH4 + O2 → CO2 + 2H2O + Heatيسمى التفاعل التالي 

aاالستبدال ) b) احتراق c الحذف ) dالتكثف ) 
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195 

 نوع التفاعل التالي:

 
a) االستبدال b اإلضافة ) c الحذف ) dالتكثف ) 

196 

 نوع التفاعل التالي:

 
aاالستبدال ) b اإلضافة ) c الحذف ) dالتكثف ) 

197 

 نوع التفاعل التالي:

 
aاالستبدال ) b اإلضافة ) c الحذف ) dتكثف( ال 

198 

 نوع التفاعل التالي:

 
aاالستبدال ) b اإلضافة ) c الحذف ) dالتكثف ) 

199 

 نوع التفاعل التالي:

 
aاالستبدال ) b اإلضافة ) c الحذف ) dالتكثف ) 

200 
 أحد المركبات التالية يتفاعل باإلحالل فقط هو:

a )C6H6 b) C4H10 c )C2H4 d )C3H6 

201 
 يتفاعل كلوريد الهيدروجين مع غاز اإليثين:

a) باإلضافة bباإلحالل ) cباالنتزاع واإلضافة ) dباالنتزاع ) 

202 
 أحد التفاعالت التالية ال يعتبر من تفاعالت اإلحالل هو:

aلهلجنة( ا bالنترتة ) cالسلفنة ) dالبلمرة ) 

203 
 :℃200ما المركب الناتج من هدرجة البنزين عند 

aألكيل بنزين ) bالجامكسان ) cهاليد األريل ) dالهكسان الحلقي ) 

 

 


