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 عظم كتلة الذرة وهي محاطة بإلكترونات   :عالم اقترح أن شحنة النواة موجبة و فيها تتركز م /1

 نك                 ب ــ رذرفورد                ج ــ اينشتاين           د ــ بورأــ بال

 من األمثلة على األشعة الكهرومغناطيسية: /2

 سبق أــ الضوء المرئي       ب ــ أشعة المايكروويف         ج ــ أشعة جاما        د ــ جميع ما

 متتاليين: أقصر مسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين /3

 أــ سعة الموجة           ب ــ الموجة                      ج ــ التردد               د ــ الطول الموجي

 له نفس وحدة الطول: /4

 د ــ الطول الموجي          أــ سعة الموجة           ب ــ الموجة                      ج ــ التردد     

 ي تمر خالل نقطة معينة في الثانية:عدد الموجات الت /5

 أــ سعة الموجة           ب ــ الموجة                      ج ــ التردد               د ــ الطول الموجي

 الهيرتز: /6

 ة لكل مترــ موجد     h/1ج ــ             s-1أــ موجة لكل دقيقة          ب ــ 

 ك طاقة أعلى: أي ألوان الضوء التالية يمتل /7

 األزرقد ــ              األخضرج ــ                   األحمرب ــ                   البنفسجيأــ 

 األشعة األكبر في الطول الموجي:  /8

 د ــ أشعة المايكروويف      X -أــ المرئية               ب ــ جاما                   ج ــ أشعة 

 في الطاقة و التردد هي:األشعة األكبر  /9

 د ــ أشعة المايكروويف      X -أــ المرئية               ب ــ جاما                   ج ــ أشعة 

 ( =m/s810x3C:)هو Hz910x  3.44الطول الموجي لموجات الميكروويف التي ترددها  /10

 m2210x  8.72د ــ       m2-10x  8ج ــ         m15-10x  8.72ب ــ      m2-10x  8.72أــ 

 ( =m/s810x3C:)فإن ترددها هو m 13-10x  2.49أشعة طولها الموجي  /11

 Hz1910x  1.09د ــ       s2110x  2. 1-1ج ــ      s1210x  3.75-1ب ــ      Hz10-10x  8.72أــ 

 وى األصل إلى القاع  :صل إلى القمة ، أو من مستارتفاع الموجة من مستوى األ /12

 أــ سعة الموجة           ب ــ الموجة                      ج ــ التردد               د ــ الطول الموجي

 الموجات األعلى في الطاقة هي التي لها طول موجي  : /13

 متر 666سم               د ــ  666ـ ج ـ         كيلومتر              666نانومتر           ب ــ  666أــ 
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 أي االشعاعات ذات الترددات التالية أقل طاقة   : /1

 s 510x  9-1د ــ            s 1610x  1.5-1ج ــ                s 1310x  5-1 ب ــ           s 2010x  6-1أــ 

 السلوك الموجي أثناء انتقاله في الفضاء   : ل الطاقة يسلكشكل من أشكا /2

 د ــ اإلشعاع الكهرومغناطيسي      ج ــ طيف االمتصاص        ب ــ الطيف الذري            أــ الطول الموجي 

 ت الكهرومغناطيسية في الفراغ بسرعة :تنتقل الموجا /3

 ركةج ــ ثابتة               د ــ متح            أــ متزايدة            ب ــ متناقصة          

 العالقة بين الطول الموجي و التردد  : /4

 ردية                     ج ــ متساوية               د ــ ال توجد عالقة بينها أــ عكسية           ب ــ ط

 نبعث  :العالم الذي أثبت وجود عالقة بين طاقة الكم و تردد اإلشعاع الم /5

 رأــ دي براولي           ب ــ بالنك                      ج ــ إينشتاين               د ــ شروذنج

 أقل كمية من الطاقة يمكن أن تكتسبها الذرة أو تفقدها : /6

 أــ  إلكترون التكافؤ           ب ــ  اإللكترون            ج ــ الكم           د ــ ثابت بالنك

 هي  : Hz1410x  7طاقة الفوتون للجزء البنفسجي من ضوء الشمس ذي التردد  /7

 J48-10x  1.05د ــ            J48-10x  9.46ج ــ           J4810x  1.05ب ــ          J19-10x  4.63أــ 

 ظاهرة من خاللها تنبعث اإللكترونات من سطح الفلز عندما يسطع عليه ضوء بتردد معين:  /8

 ج ــ تأثير الفوتون        د ــ التأثير الكهروضوئي              الكم               ب ــ ثابت بالنكـ أـ

 العالم الذي افترض  الطبيعة الثنائية للضوء   : /9

 أــ بالنك              ب ــ اينشتاين                  ج ــ هايزنبيرج      د ــ دي براولي

 سر طاقة على دفعات بكمية صغيرة محددة ،تسمى :تكتسب أو تخ يمكن للمادة أن /10

 أــ الكولوم             ب ــ الواط                  ج ــ الكم              د ــ الفولت

 مجموعة ترددات الموجات الكهرومغناطيسية المنطلقة من الذرات    : /11

 ـ االمتصاص الذري      د ــ الفوتونذري      ج ـأــ السحابة اإللكترونية        ب ــ االنبعاث ال

 أي من اإلشعاعات الكهرومغناطيسي التالية لها تردد أعلى  : /12

 د ــ األشعة السينية          ج ــ أشعة الميكروويف           ب ــ موجات الراديو                أــ الضوء البنفسجي    

 طاقة الفوتون تعتمد على   : /13

 د ـ درجة حرارته.       ب ــ سرعته                     ج ــ تردده                  ـ كتلته     ـأ
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 غناطيسي   :من المصادر الطبيعية لإلشعاع الكهروم /1

 د ــ موجات التلفاز        ج ــ المصابيح          ب ــ موجات الراديو            أــ البرق          

 تطلق بعض الفلزات ........... عندما يسقط عليها ضوء ذو تردد معين : /2

 ج ــ نيترونات              د ـ ذرات                     أــ بروتونات            ب ــ إلكترونات

 عث إلكتروناً  :يحدث التأثير ....... عندما يصطدم ضوء ذي تردد معين بسطح فلز فينب /3

 ج ــ الكهربي              د ــ الكهروضوئي    ب ــ الكيميائي                 أــ المغناطيسي        

 كلما زاد تردد الموجة: /4

 ج ــ قل الطول الموجي       د ــ زاد الطول الموجي   ب ــ قلت السرعة         أــ قلت الطاقة    

 ي بزيادة التردد:االشعاع الكهرومغناطيستزداد ............  /5

 د ــ سرعة           ج ــ سعة             أــ الطول الموجي            ب ــ طاقة     

 تطلق بعض الفلزات ........... عندما يسقط عليها ضوء ذو تردد معين: /6

 رونات              د ـ ذراتأــ بروتونات            ب ــ إلكترونات                     ج ــ نيت

 يقصد بالطبيعة الثنائية للضوء: /7

ب ــ الضوء له خواص الموجات و خواص مادية                أــ الضوء يمكن أن يسير في اتجاهين متضادين معاً  
 ج ــ الضوء عبارة عن موجات لها تردد و طول موجي       د ــ الضوء له طاقة و له تردد

 :    وتون تساويطاقة الف /8

  = Eد ـ              .E = cج ــ                      = E ب ــ           .E= h  أــ 

 يمكن حساب سرعة الموجات الكهرومغناطيسية من المعادلة: /9

  = Cد ـ              .C = hج ــ                      = C ـ ب ـ          C =.  أــ 
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 وصف بور حركة اإللكترونات على أنها تتحرك حول النواة في مدارات  : /1

 د ــ دائرية        ج ــ كروية                     ب ــ  بيضاوية                أــ  مبعثرة      

 كلما كبر مدار اإللكترون فإن طاقة الذرة  :  /2

 د ـ تتضاعف    ب ــ ال تتغير                     ج ــ تزداد                      أــ تنقص      

 العدد الكمي للمستوى الخامس:  /3

  n=7د ــ              n=5ج ــ                     n=3ب ــ                    n=2أــ 

 جسيمات متحركة لها خواص الموجات: /4

 د ــ األيونات     ج ــ اإللكترونات             ب ــ البروتونات         أــ النيوترونات     

 :   n=2عدد المستويات الثانوية في مستوى الطاقة الرئيس الثاني  /5

  4د ـ               3ج ــ                        2ب ــ                      1أــ 

 تساوي:  pلثانوي عدد اإللكترونات التي يستوعبها المستوى ا /6

  10د ــ                    6ج ــ                4ب ــ                       2أــ 

 هو: sشكل المستوى الثانوي  /7

 ج ــ بيضاوي        د ــ معقد              ب ــ أجراس صماء  أــ كروي            

 :معادلة تربط الجسيم مع الموجة الكهرومغناطيسية /8

 أــ معادلة شروذنجر     ب ــ معادلة بور        ج ــ معادلة دي براولي           د ــ معادلة هايزنبرج

 د في مستوى الطاقة:اإللكترون الوحيد لذرة الهيدروجين المستقرة يوج /9

  n=1د ــ                n=2ج ــ                   n=3ب ــ                    n=4أــ 

 تظهر سلسلة بالمر عند انتقال اإللكترون من المستويات العليا إلى المستوى: /10

 د ــ الرابع           ج ــ الثالث                  ب ــ الثاني                      أــ األول      
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 اشتق شروذنجر معادلته على اعتبار أن إلكترون ذرة الهيدوجين   : /1

 ج ــ جسيم                      د ــ موجة             ب ــ كتلة                       أــ نواة 

 مبدأ : و مكانه في الوقت نفسه بدقة" هذا" من المستحيل معرفة سرعة جسيم  /2

 أــ بور               ب ــ دي براولي               ج ــ شروذنجر            د ــ هايزنبرج

 لمستويات الطاقة الرئيسية للذرة بالرمز  :يرمز  /3

 dـ د                         nج ــ                   pب ــ                   sأــ 

 النموذج الكمي للذرة يعامل اإللكترونات على أنها   : /4

 ةأــ شحنات           ب ــ موجات               ج ــ جسيمات              د ــ كتل

 يتألف مستوى الطاقة الرئيس ........... من ثالثة مستويات ثانوية    : /5

 ج ــ الثالث                  د ـ الرابع.  أــ األول             ب ــ الثاني               

 كل مستوى فرعي يحوي ............ إلكترون كحد أعلى   : /6

 5د ــ                       4ج ــ                          3ب ــ                       2أــ  

 يحوي .......... مستويات فرعية:  dالمستوى الثانوي  /7

 ب ــ أربعة                      ج ــ خمسة                   د ـ سبعة                أــ ثالثة 

 عدد المستويات الفرعية في المستوى الرئيس األول :  /8

 4د ــ                         3ج ــ                           2ب ــ                     1أــ 

 : fفي المستوى الثانوي عدد المستويات الفرعية  /9

  7د ــ                       5ج ــ                          3ب ــ                      1أــ 

 لكترون من مستوى أعلى في الطاقة إلى المستوى األول تنتج:عندما ينتقل اإل /10

 د ــ معادلة شروذنجر        أــ سلسلة ليمان       ب ــ سلسلة بالمر          ج ــ سلسلة باشن   

 السحابة اإللكترونية صورة لحظية لـ.......... اإللكترون حول النواة   : /11

 ج ــ حركة                   د ــ كتلة           أــ وزن                ب ــ طاقة  

 

 

 

 

5 
 2كيمياء 

 1 الفصل

 2 الدرس
 



 

 نقطة معينة:احتمالية وجود اإللكترون عند  /1

 أــ دالة الموجة          ب ــ السحابة اإللكترونية     ج ــ الفوتون                 د ــ المستوى

 تم اشتقاقه من قبل العالم:   =  القانون  /2

 د ــ هايزنبرج         أــ بور                     ب ــ دي براولي                 ج ــ شروذنجر        

 مستوى فرعي له شكل كروي: /3

 zpد ــ                        ypج ــ                         xpب ــ                           sأــ 

 الحالة التي تكون إلكترونات الذرة فيها في أدنى طاقة: /4

 ةحالة إثارة ثم استقرار     د ــ حالة استقرار ثم إثارأــ حالة االثارة      ب ــ حالة االستقرار     ج ــ 

 سالسل:تنتج  n=3عند انتقال اإللكترون من مجال الطاقة األعلى إلى المجال  /5

 أــ الضوء المرئي)بالمر( ب ــ تحت الحمراء )باشن( ج ــ فوق بنفسجية)ليمان( د ـ تحت بنفسجية)بالنك(

 س الثاني:عدد إلكترونات مستوى الطاقة الرئي /6

 32د ــ                       18ج ــ                          8ب ــ                      2أــ 

 العالم الذي وضع معادلة الموجة هو:  /7

 أــ بور                 ب ــ دي براولي                     ج ــ شروذنجر                  د ـ رذرفورد

 ول النواة يحتمل وجود اإللكترون فيها: ية األبعاد حمنطقة ثالث /8

 ج ــ الفوتون           د ــ المستوى         أــ دالة الموجة            ب ــ السحابة اإللكترونية    

 أي مما يلي ليس من خواص النموذج الكمي:  /9

 اإللكترونات بطاقة معينة            أــ يعتبر اإللكترونات موجات                       ب ــ يحدد طاقة

 اصر غير الهيدروجين د ــ استطاع تفسير أطياف عن     ج ــ يوصف حركة اإللكترون حول النواة   

 مستوى فرعي له شكل كروي: /10

 zpد ــ                        ypج ــ                         xpب ــ                           sأــ 
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 :كل إلكترون يشغل المستوى األقل في الطاقة يعرف بمبدأ  /1

 دي براوليد ــ            أوفباوج ــ              باوليب ــ             هوندأــ 

 :  zp2,  yp2,  xp2 المستويات الفرعية  /2

                 مختلفة في الطاقة و الحجم  ــ ب                           والحجممتساوية في الطاقة  أــ

 في الحجم ومتساويةمختلفة في الطاقة  ــ د            في الحجم  ومختلفةمتساوية في الطاقة  ــ ج

 :العالم الذي اقترح التمثيل النقطي لإللكترونات هو /3

 لويس ـ د                   باولي ــ ج                   هوند ــ ب                شروذنجر أــ

عدد إلكترونات المستوى الفرعي ال يزيد عن إلكترونين و يدور كل منهما حول نفسه  /4

 باتجاه معاكس لآلخر : 

 دي براوليد ــ                    أوفباوج ــ                  باوليب ــ                     هوندأــ 

 :في الحالة المستقرة هو  Mg12ين وني لذرة األكسجالتوزيع اإللكتر /5

        1s3[Ne] ـ د         1p32s3[Ne] ــ ج                 2s3[Ne] ــ ب       2p32s3[Ne] أــ

 :في الحالة المستقرة هو  O8التوزيع اإللكتروني لذرة األكسجين  /6

 5p22s22s1 ـ د         4p22s22s1 ــ ج          3p22s22s1 ــ ب       2p22s22s1 أــ

 : Cr24التوزيع اإللكتروني الصحيح لذرة الكروم  /7

 10d31s4[Ar] ـ د            5d31s4[Ar] ــ ج       9d32s4[Ar] ــ ب          4d32s4[Ar] أــ

 : هو  F9الترميز اإللكتروني لذرة الفلور  /8

 3p22s22s1د ــ            4p22s22s1ج ــ               5p22s22s1ب ــ          6p22s22s1أــ 

  :هوند أي اإللكترونات التالية وزعت حسب قاعدة  /9

  ــ د                        ــ ج                          ــ ب                              أــ

  :أي المستويات الثانوية التالية أعلى في الطاقة  /10

 2p ــ د                      3d ــ ج                       3s ــ ب                         4s أــ

7 
 2 كيمياء

 1 الفصل

 3 الدرس
 



 :nأي األعداد التالية صحيح لعدد الكم الرئيس  /1

    ,0   ,1   ,2  د ــ            -2,-1,0,1,2ج ــ              1,2,3ب ــ             2,3,0,1أــ 

 :dالمجاالت الفرعية في المستوى الثانوي  أي من التالي يمثل عدد /2

 7 ــ د                    5 ــ ج                         3 ــ ب                           1 أــ

 :أي المستويات التالية ليس في الذرة /3

 4f ـ د                  4p ــ ج                       4s ــ ب                          3f أــ

 :يخص العنصر 1p32s36p22s22s1التوزيع اإللكتروني   /3

 Si14 ـ د              Al13 ــ ج                       Mg12 ــ ب                    Na11 أــ

 يخص العنصر: 3p32s3[Ne]التوزيع اإللكتروني  /5

 P15 ـ د                         Ar18 ــ ج                  Cr24 ــ ب                      Cu29 ــأ

 :طريقة لتمثيل إلكترونات التكافؤ حول رمز العنصر باستعمال النقاط /6

 هونددة قاع ــ د               تمثيل لويس ــ ج             مبدأ باولي ــ ب           مبدأ أوفباو أــ

 : هي C6إلكترونات التكافؤ للعنصر  /7

 2s1 ـ د                  2s2 ــ ج              2p22s2 ــ ب                2p22s22s1 أــ

 : 1s3أي العناصر التالية إلكترونات التكافؤ له هي  /8

 K19د ــ                  Na11ج ــ                        F9ب ــ                          N7أــ 

  :  B5أي من التالي يمثل رمز لويس لذرة البورون  /9

    B ــ د              B ــ ج       B        ــ ب                         B أــ

 العنصر:يخص     Xتمثيل لويس   /10

 X9   ــ د                        X 8 ــ ج                        X6   ــ ب                            X4   أــ

 : Cr24الصحيح للعنصر التوزيع اإللكتروني  /5

 4d32s4[Ne] ـ د               5d31s4[Ne] ــ ج           4d32s4[Ar] ــ ب           5d31s4[Ar] أــ
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 :تنبأ بوجود عناصر غير مكتشفة و حدد خواصها  /1

 مندليف  د ــ            الفوزييهج ــ              لوثر مايرب ــ             جون نيوالندزأــ 

 :عناصر ملساء المعة موصلة جيدة للحرارة و الكهرباء  /2

 الغازات النبيلة  ــ د            شبه الفلزات ــ ج                الالفلزات ــ ب                الفلزات ــأ

 داكن:غازات أو مواد صلبة هشة ذات لون  /3

 الغازات النبيلة  ــ د            شبه الفلزات ــ ج       الالفلزات          ــ ب                الفلزات أــ

 الهيدروجين:الفلزات القلوية هي عناصر المجموعة ............. ما عدا  /4

 18 ـ د              17 ــ ج                      2 ــ ب                   1 أــ

 :12إلى  3توجد الفلزات ............ في المجموعات من  /5

 النبيلة ـ د                   االنتقالية الداخلية  ــ ج               االنتقالية  ــ ب               الممثلة أــ

 : باسم  17تعرف عناصر المجموعة  /6

 الغازات النبيلة  ـ د       الهالوجينات ــ ج    الفلزات القلوية األرضية  ــ ب     الفلزات القلوية أــ

 : الغازات النبيلة عناصر المجموعة /7

 18 ـ د              17 ــ ج                      2 ــ ب                   1 أــ

  يستخدم .............. في الجراحة التجميلية و التطبيقات التي تحاكي الواقع : /8

 السليكوند ــ                 الجرمانيومج ــ                        الكلورب ــ                         الفلورأــ 

  :  فئات  4ميع العناصر على  قام بتج /9

 مندليف  د ــ            الفوزييهج ــ              لوثر مايرب ــ             جون نيوالندزأــ 

 :الحظ أن الخواص تتكرر دوريا لكل ثمانية عناصر /10

 مندليف  د ــ            الفوزييهج ــ              لوثر مايرب ــ             جون نيوالندزأــ 

 :الذرية و خواص العناصربرهن على وجود عالقة بين الكتل  /11

 مندليف   د ــ            موزليج ــ              لوثر مايرب ــ             الفوزييهأــ 

 ذرات الفلزات نشطة كيميائياً بسبب : /12

 انتشارها في القشرة األرضية ـ حجمها صغير         د ــ ج    ت سهولة اكتسابها لإللكترونا ــ سهولة فقدها لإللكترونات        ب أــ

 أي مما يلي ليس من صفات الالفلزات    : /13

 رديئة التوصيل للكهرباء  ـ ذات لون داكن               د ــ هشة          ج ــ نشطة كيميائيا              ب أــ

1 
 2 كيمياء
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ً  العناصررتب  /1  : العدد الذري  وفق تصاعديا

 مندليف   د ــ                موزليج ــ                  لوثر مايرب ــ                 الفوزييهأــ 

 : عناصر المجموعة الثانية تعرف باسم  /2

 الغازات النبيلة  ـ د         الهالوجينات ــ ج     الفلزات القلوية األرضية  ــ ب         الفلزات القلوية أــ

 : يقع في ........... الجدول الدوري  2d3عنصر توزيعه اإللكتروني ينتهي بـ  /3

  أسفل الجدول ــ د            وسط الجدول ــ ج            يمين الجدول ــ ب            يسار الجدول أــ

 : يطلق اسم الفلزات القلوية على عناصر المجموعة  /4

 السابعة ـ د                 الثانية ــ ج                       األولى ــ ب                    لصفريةا أــ

 :أحد العناصر التالية يعتبر شبه فلز  /5

 األكسجين ـ د                     السليكون ــ ج                الكلور ــ ب                  الصوديوم  أــ

 : النثنيدات و األكتنيدات تتكون من سلسلتين تعرف باسم عناصر ال /6

 االنتقالية الداخلية  ـ د             الغازات النبيلة  ــ ج          أشباه الفلزات ــ ب           الالفلزات أــ

 : عناصر تتميز بقدرتها على التوصيل الحراري و الكهربي  /7

 الغازات النبيلة ـ د          الالفلزات ــ ج                 الفلزات اشباه ــ ب               الفلزات أــ

  : عدد إلكترونات التكافؤ لكل عنصر من الغازات النبيلة  /8

 إلكترون 2ماعدا الهيليوم به   8د ــ                   18ج ــ                    10ب ــ                       2أــ 

  : الدوري من ......... مجموعاتيتكون الجدول  /9

  18 د ــ                   12ج ــ                       8ب ــ                           7أــ 

  يتكون الجدول الدوري من ......... دورات:  /10

  18 د ــ                  12ج ــ                       8ب ــ                            7أــ 

 البطاريات:عنصر يستخدم في صناعة  /11

    الجرمانيوم د ــ                الليثيومج ــ              الماغنيسيومب ــ               السليكونأــ 

 جميع العناصر الموجودة في المجموعة األولى بالجدول الدوري فلزات ماعدا :  /12

 البوتاسيوم د ــ               الهيدروجينج ــ                الصوديوم ب ــ                 الليثيومأــ 

 : جميع الالفلزات غازية أو صلبة ماعدا  /13

 Ne ـ د                       Cu ــ ج                    Hg ــ ب                       Br أــ
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 2 كيمياء
فصلال  2 
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 :  تي تحتوي على إلكترونين في إلكترونات التكافؤالمجموعة ال /1

 الرابعة د ــ               الثالثةج ــ                 الثانيةب ــ                 األولىأــ 

 الذي يحوي إلكترونات التكافؤ يساوي رقم: مستوى الطاقة الرئيس رقم عند التوزيع اإللكتروني فإن /2

 دورةال ـ د          المجموعة ــ ج          العدد الذري  ــ ب                   الكتلة أــ

 :هو5p32s36p22s22s1رقم الدورة لعنصر توزيعه اإللكتروني  /3

  7 ــ د                         5 ــ ج                         3 ــ ب                     1 أــ

 :  .... فئات ينقسم الجدول الدوري إلى ........ /4

 سبع ـ د                خمس ــ ج                   أربع ــ ب                ثالث أــ

 : هو  14التكافؤ لعناصر المجموعة إلكترونات  /5

 4p1s ـ د                    2p2s ــ ج                 1p2s ــ ب                     2s أــ

  ... تحوي الفلزات االنتقالية:عناصر الفئة ...... /6

  f ـ د                      d ــ ج                      p ــ ب                    s أــ

 : يخص عنصر   1d32s4[Ar]التوزيع اإللكتروني  /7

 Mn25 ـ د          Cr24 ــ ج                 Ti22 ــ ب                    Sc21 أــ

 اسم:  fعناصر الفئة ى يطلق عل /8

 االنتقالية الداخلية ـ د                 االنتقالية  ــ ج           الممثلة ــ ب                 الرئيسية أــ

  : فإن رقم دورته هو 2s5[Kr] هو عنصر توزيعه اإللكتروني /9

  8 د ــ                   7ج ــ                       5ب ــ                           2أــ 

  : المستوياتالعناصر الممثلة توجد إلكترونات التكافؤ لها في  /10

  s,f د ــ              p,dج ــ                       s,dب ــ                           s,pأــ 

 :ت ( لها ممتلئة تماما باإللكتروناs,pعناصر مجموعة مستويات الطاقة األخيرة ) /11

    18المجموعة  د ــ         17المجموعة ج ــ            13المجموعة ب ــ         1المجموعة أــ 

 العناصر التي توجد في مجموعة واحدة من الجدول الدوري لها خواص كيميائية متشابهة ألن لها: /12

 نفس مستويات الطاقة الرئيسية  د ــ    اد ذرية ضعف األخرىأعدج ــ    نفس عدد إلكترونات التكافؤب ــ     نفس عدد المستوياتأــ   

 : أي العناصر التالية يعتبر ال فلز    /13

 Li3 ـ د                        K19 ــ ج                        N5 ــ ب                             Mg12 أــ
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 :  هي s,dإلكترونات التكافؤ لها في المستويات عناصر توجد  /1

 الفلزات د ــ               األكتنيداتج ــ                االنتقاليةب ــ                 الرئيسيةأــ 

 : ينتمي للدورة  Ca20عنصر  /2

 5 ـ د                        4 ــ ج                   3 ــ ب                           2 أــ

 :هو5p32s36p22s22s1رقم الدورة لعنصر توزيعه اإللكتروني  /3

  7 ــ د                         5 ــ ج                         3 ــ ب                     1 أــ

 :  ينقسم الجدول الدوري إلى ............ فئات  /4

 سبع ـ د                خمس ــ ج                   أربع ــ ب                ثالث أــ

 :  ينتمي لمجموعة  Cl17عنصر  /5

 الغازات النبيلة ـ د              الهالوجينات ــ ج        الفلزات القلوية األرضية ــ ب        الفلزات القلوية أــ

  :أي العناصر التالية ينتمي لمجموعة العناصر النبيلة /6

  Si14 ـ د                      Al13 ــ ج                     Na11 ــ ب                  Ne10 أــ

 : توجد فقط في الفئةأشباه الفلزات في الجدول الدوري  /7

 f ـ د                           d ــ ج                        p ــ ب                        s أــ

 :  3p32s3[Ne]ة لعنصر توزيعه اإللكتروني رقم الدورة و المجموع /8

 15والمجموعة3الدورة ـ د  13والمجموعة3الدورة ــ ج  3المجموعةو 3الدورة ــ ب  2والمجموعة2الدورة أــ

   :4و الدورة 14 ما هو التوزيع اإللكتروني لعنصر يقع في المجموعة  /9

  2d42s5[Kr] د ــ        5p410d32s4[Ar]ج ــ           2s4[Ar]ب ــ       4p32s3[Ne]أــ 

  : عناصر المجموعة الواحدة في الجدول الدوري لها نفس  /10

  التوزيع اإللكتروني د ــ    عدد اإللكتروناتج ــ  الخواص الفيزيائيةب ــ    عدد إلكترونات التكافؤأــ 

 : توجد الالنثنيدات و األكتنيدات في /11

   أسفل الجدول الدوري د ــ  وسط الجدول الدوري ج ــ  يسار الجدول الدوري ـ ب ـ   يمين الجدول الدوريأــ 

 :يقع في الدورة     7عنصر عدده الذري  /12

 الرابعة د ــ                  الثالثةج ــ                     الثانيةب ــ                    األولىأــ 

 :ة ينتمي للمجموع Mg12عنصر المغنيسيوم  /13

 الهالوجينات ــ د      الفلزات االنتقالية  ــ ج  الفلزات القلوية األرضية    ــ ب       الفلزات القلوية  أــ
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 :  مع زيادة العدد الذري في دورة واحدة من الجدول الدوري فإن نصف قطر الذرة  /1

 يتضاعف د ــ               ال يتغيرج ــ                قصينب ــ                 يزيدأــ 

 :  كلما نزلنا ألسفل في مجموعة واحدة من الجدول الدوري فإن نصف قطر الذرة /2

 يتضاعف د ــ               ال يتغيرج ــ                ينقصب ــ                 يزيدأــ 

 :الذرة حجم األيون الموجب ........... حجم  /3

 ضعف ــ د                         أكبر من  ــ ج                يساوي ــ ب            أصغر من  أــ

 :حجم األيون السالب ........... حجم الذرة  /4

 يساوي ــ د                         أكبر من  ــ ج             نصف    ــ ب            أصغر من  أــ

 :   الموجبة الالزمة النتزاع إلكترون ثالث من أيون ثنائي الشحنة  الطاقة /5

 طاقة التأين الرابعة ـ د        طاقة التأين الثالثة ــ ج        طاقة التأين الثانية ــ ب    طاقة التأين األولى أــ

 طاقة التأين األولى : في الجدول الدوري و خالل الدورة الواحد كلما اتجهنا من اليسار إلى اليمين فإن  /6

 تتضاعف ـ د                    تزيد ــ ج                    ال تتغير ــ ب                 تنقص أــ

 : العنصر األعلى في الكهروسالبية /7

 الصوديوم ـ د                    الكلور ــ ج               السيزيوم ــ ب                   الفلور أــ

 :  أقل العناصر في الكهروسالبية  /8

 الكلور ـ د  الفرانسيوم                 ــ ج  الفلور                  ــ ب                       الصوديوم  أــ

 تنتمي لدورة واحدة فإن األكبر في نصف القطر هو :  F 9C , 6Be , 4إذا كانت العناصر  /9

 جميع العناصر متساوية ـ د                 Be4 ــ ج                   C6 ــ ب                         F9 أــ

  :  تنتمي لمجموعة واحدة فإن األكبر في نصف القطر Ca20Mg , 12Be , 4إذا كانت العناصر  /10

  قارنةال يمكن الم د ــ             Ca20ج ــ                 Mg12ب ــ                     Be4أــ 

 : فإن أكبرها في طاقة التأين تنتمي لدورة واحدة  O8N , 7C , 6 B,5إذا كانت العناصر  /11

   B5 د ــ                    C6ج ــ                        N7ب ــ                        O8أــ 

 أي العناصر التالية أكثر استقرار :  /12

 Be4د ـ                       Ne10ج ــ                        O8ــ ب                    Na11أــ 
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 :    ذرة أو مجموعة ذرية لها شحنة موجبة و سالبة تسمى /1

 الجزيء د ــ               النظائرج ــ               األيونب ــ                 لهلوجيناأــ 

 : لية ذرات العنصر علىبمدى قاب عرف الكهروسالبيةت /2

     دفع النيوترونات في الرابطة الكيميائية  ــ ب             دفع اإللكترونات في الرابطة الكيميائية أــ

 جذب النيوترونات في الرابطة الكيميائية  ــ د       جذب اإللكترونات في الرابطة الكيميائية  ــ ج 

 :  ر التالية تفقد إلكترونات لتصبح أيونات موجبة أي العناص /3

 الغازات النبيلة ــ د                الالفلزات ــ ج               شبه الفلزات ــ ب                   الفلزات أــ

  :  الطاقة الالزمة النتزاع إلكترون من ذرة العنصر في الحالة الغازية  /4

 القاعدة الثمانية ـ د              طاقة التبلور ــ ج              طاقة التأين ــ ب              الكهروسالبية أــ

  أي مما يلي غير صحيح عن الفلزات االنتقالية: /5

 المعة  ـ د          dتقع في الفئة  ــ ج          جميعها صلبة ــ ب         12-3توجد في المجموعات  أــ

تساب اإللكترونات أو خسارتها أو المشاركة بها ، لكي تصل إلى تركيب الغاز تسعى الذرات إلى اك /6

   النبيل:

  نموذج بحر اإللكترونات د ــ           القاعدة الثمانيةج ــ              طاقة تأين ب ــ                 الكهروسالبيةأــ 

 : ول الدوريكلما اتجهنا ألسفل ضمن عناصر المجموعة الواحدة في الجد /7 

 الحجم الذريأــ تقل كتلة الذرات      ب ــ يزداد جهد التأين           ج ــ تزداد األلفة اإللكترونية            د ـ يزداد 

 في الجدول الدوري الحديث باالنتقال إلى أسفل المجموعة:  /8

 نصف قطر الذرة      د ـ تنقص طاقة التبلورأــ تنقص طاقة التأين      ب ــ تزيد الكهروسالبية         ج ــ ينقص 

 عنصر الفلور له :   /9

 ج ــ أقل كهروسالبية           د ــ ال شيء مما ذكر         أــ أقل طاقة تأين                ب ــ أكبر طاقة تأين    

 أكثر العناصر كهروسالبية هي عناصر المجموعة: /10

    17القلويات األرضية           ج ــ الغازات النبيلة              د ــ عناصر المجموعة  أــ القلويات               ب ــ

  

 

6 

 2 كيمياء
 2 الفصل

 3 الدرس
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 ( 3)  الثالثالفصل 
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 :    د اإللكترونات ............. عدد البروتوناتفي األيون الموجب عد /1

 نصف د ــ               أكبر منج ــ              يساويب ــ               أصغر منأــ 

 : األيون المتكون من عناصر المجموعة األولى له شحنة /2

   4+ د ــ                     3+ ج ــ                       2+ ب ــ                       1+أــ   

 : له شحنة  16األيون المتكون من عناصر المجموعة  /3

  4-  ــ د                       3- ــ ج                        2-  ــ ب                      1-   أــ

 :   أثناء تكوين األيون السالب تكتسب ذرة ............ إلكتروناً أو أكثر /4

 الغازات النبيلة ــ د                الالفلزات ــ ج               شبه الفلزات ــ ب                   الفلزات ـأـ

 :    عناصر المجموعة ............. تكتسب ثالث إلكترونات للوصول إلى الحالة الثمانية  /5

  17 ـ د                         16 ــ ج                      15 ــ ب                        13 أــ

 للوصول إلى الحالة الثمانية     : واحداً عناصر المجموعة ............. تكتسب إلكتروناً  /6

  17 ـ د                          16 ــ ج                     15 ــ ب                        13 أــ

 :  ه فإن  Na+إلى  Naعندما يتحول  /7

 يكتسب بروتون ـ د                  يفقد بروتون ــ ج       يكتسب إلكترون ــ ب            يفقد إلكترون أــ

 :  هو S16األيون الذي يكونه عنصر  /8

 S-2 ـ د                              S- ــ ج                       S+2 ــ ب                       S+ أــ

  :هو K19عنصر البوتاسيوم يون الذي يكونه األ /9

 K-2 ـ د                           K- ــ ج                       K+2 ــ ب                       K+ أــ

   إلكترونات:أيون الفلز شحنته تساوي عدد  /10

   تكافؤه د ــ           لثاني المستوى اج ــ            المستوى األول ب ــ        جميع مستوياته أــ 

  أي مما يلي الفلز :  /11

  Mg12 د ــ                     Na11ج ــ                     Ne10 ب ــ                       Li3أــ 

 المجموعة التي تكون عناصرها أيونات ثنائية موجبة هي المجموعة     : /12

 18 ـ د                        12 ــ ج                     13 ــ ب                        2 أــ

  عندما تتكون األيونات فإن عدد البروتونات :  /13

 يتضاعف  د ــ           يقل ج ــ يزداد                     ب ــ    اليتغير                أــ 
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 تكتسب .......... للوصول إلى التوزيع اإللكتروني المستقر: 5p22s2[He] ذرة الفلور /1

 إلكترونات أربعة د ــ            ثالث إلكتروناتج ــ            إلكترونينب ــ         إلكترونأــ 

  تفقد ........... للوصول إلى التوزيع اإللكتروني المستقر لذرة األرجون: 2s4[Ar]ذرة الكالسيوم /2

 أربعة إلكترونات د ــ            ثالث إلكتروناتج ــ   إلكترونين         ب ــ إلكترون        أــ 

 :  أي الخواص التالية ال تتعلق بقوة الروابط األيونية  /3

 لقابلية للذوبانانخفاض ا ــ د     ارتفاع درجة االنصهار ــ ج        ارتفاع درجة الغليان ــ ب        صالبة البلورة   أــ

 : مركب أيوني يوصل محلوله التيار الكهربائي /4

 الفلزات ــ د               سكر الجلوكوز ــ ج                  اإللكتروليت ــ ب                  البلورة أــ

 :     من المركب األيوني 1molالطاقة الالزمة لفصل  /5

  الطاقة الكهروضوئية ـ د             الكهروسالبية ــ ج     قة الشبكة البلوريةطا ــ ب             طاقة التأين أــ

 :الرابطة األيونية تحدث بين  /6

  أشباه الفلزات ـ د               فلزات و الفلزات ــ ج                 الالفلزات ــ ب                  الفلزات أــ

 :   األبعاد الترتيب الهندسي للجسيمات ثالثية /7

 اإللكتروليت ـ د                  وحدة صيغة ــ ج          بحر من اإللكترونات ــ ب           الشبكة البلورية أــ

 :  الشحنة النهائية للمركب األيوني هي /8

 حسب نوع األيونات ـ د                              موجبة  ــ ج          سالبة        ــ ب                         صفر أــ

  :أي مما يلي ليس من صفات المركبات األيونية  /9

 ال توصل التيار و هي صلبة ـ د درجة انصهارها منخفضة         ــ ج     تمتاز بالمتانة و القوة ــ ب      لها درجة غليان مرتفعة أــ

 ة في المركبات األيونية.قوة كهروستاتيكية تجذب األيونات ذات الشحنات المختلف /10

 الرابطة الهيدروجينية د ــ             الرابطة األيونيةج ــ               التساهمية ــ الرابطةب             الرابطة الفلزيةأــ 

  : أي مما يلي يعتبر مركب أيوني ثنائي /11

 KOH د ــ                     4MgSOـ ج ـ                    LiCl ب ــ                      3CO2Naأــ 

 3CO2Naالشحنة الكلية لمركب  /12

  5+ ــ د                         2+ ــ ج                     2-  ــ ب                      صفر أــ

 الجزيء المكون من رابطة أيونية هو  :  /13

 NaCl د ــ                  3NHــ  ج                O2Hب ــ                  2Nأــ 
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+يعتبر األمونيوم  /1
4NH  أيون: 

 متعادل د ــ            عديد الذراتج ــ            ثنائي الذرةب ــ           أحادي الذرة أــ 

  :الصيغة الكيميائية أليون الكبريتات /2

2-أــ 
4SO                  2-ب ــ

3SO                 ج ــ-
3SO               2- د ــ

4O2S 

-أيون  /3
3CIO   : 

 هيبوكلوريت ــ د                كلوريت ــ ج               كلورات ــ ب            بيركلورات   أــ

 : (  Na=11الصيغة الكيميائية لهيدروكسيد الصوديوم ) /4

 NaOH ــ د               2Na(OH)2 ــ ج            2Na(OH) ــ ب              OH2Na أــ

 :(Ca=20 Cl=17الصيغة الكيميائية كلوريد الكالسيوم ) /5

  CaCl ـ د                     2CaCl ــ ج                Cl2Ca ــ ب                2Cl2Ca أــ

 :  فأي مما يلي صحيح(  Mg=12   F=9وم )فلوريد الماغنسيتكون الرابطة األيونية في عند  /6

               تفقد ذرة المغنيسيوم إلكترونين ــ ب                   تكتسب ذرة المغنيسيوم إلكترون أــ

   تفقد ذرة الفلور إلكترون ـ د               تكتسب ذرة الفلور إلكترونين  ــ ج

 :   يغتهيتكون مركب أيوني ص O8مع  Li3عند اتحاد  /7

 2O2Li ـ د                  O2Li ــ ج             2LiO ــ ب                   LiO أــ

 : هو S2Naاسم المركب  /8

 كبريتات الصوديوم ـ د         كبريت الصوديوم ــ ج         كبريتيد الصوديوم ــ ب        كبريتيد النيتروجين أــ

  : ( هيIIIالحديد ) الصيغة الكيميائية لكربونات /9

 3FeCO ـ د                      CO2Fe)3(3 ــ ج             CO)3Fe(3 ــ ب               3CO3Fe أــ

 .4SO2Kاسم المركب  /10

 كبريتوز البوتاسيوم د ــ            كبريتيد البوتاسيومج ــ         كبريتيت البوتاسيومــ ب      كبريتات البوتاسيومأــ 

   هو :  OH-مع  2Mg+المركب الناتج من اتحاد  /11

 2MgOH د ــ                   2Mg(OH)ج ــ                     MgOH ب ــ                      OH2Mgأــ 

 : 4Ca(ClO(2 االسم الصحيح إلى  /5

 بيركلورات الكالسيوم  ـ د    الكالسيوم    كلورات ــ ج     كلورايت الكالسيوم   ــ ب       هيبوكلورايت الكالسيوم   أــ
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 : قوة تجاذب بين األيونات الموجبة للفلزات و اإللكترونات الحرة /1

 الرابطة الفلزية ـ د        الرابطة األيونية ــ ج        الرابطة التساهمية ــ ب            الثنائية القطبية أــ

 : تتداخل فيها مستويات الطاقة في نموذج بحر اإللكترونات  /2

 الرابطة الفلزية ـ د        الرابطة األيونية ــ ج        الرابطة التساهمية ــ ب            الثنائية القطبية أــ

  : يستخدم عنصر.......... في مقاييس الحرارة و أجهزة الضغط  /3

 الزئبق ـ د                      التنجستين ــ ج             الحديد ــ ب                  الزرنيخ أــ

 خليط من العناصر ذات الخواص الفلزية الفريدة : /4

 األيون األكسجيني د ــ            البلوراتج ــ         المركبات األيونية ــ ب                 السبيكةأــ 

   :  اتأي مما يلي ليس من صفات الفلز /5

 لها بريق و لمعان د ــغير موصلة للحرارة      ج ــ       درجة غليانها مرتفعة ب ــ      جيدة التوصيل للكهرباءأــ 
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 :  الذرات في زوج أو أكثر من اإللكترونات الشتراكالرابطة التي تتكون نتيجة  /1

 الفلزيةالرابطة  د ــ     الرابطة التساهمية ج ــ      يونيةالرابطة األب ــ     الرابطة الهيدروجينيةأــ 

  :  تتكون معظم الروابط التساهمية بين ذرات  /2

 الفلزات و الالفلزات د ــ             شبه الفلزاتج ــ             الالفلزاتب ــ                الفلزاتأــ 

 :  عدد الروابط التساهمية في جزيء األكسجين  /3

 أربع  ــ د                    ثالث  ــ ج              اثنتان  ــ ب                    واحدة    أــ

 :لتساهمية في جزيء الفلور   عدد الروابط ا /4

 أربع  ــ د                    ثالث  ــ ج      اثنتان          ــ ب                   واحدة     أــ

 :عدد الروابط التساهمية في جزيء النيتروجين    /5

 أربع  ــ د                    ثالث  ــ ج      اثنتان          ــ ب                   واحدة     أــ

 ئات ثنائية الذرة :من األمثلة على الجزي /6

 2NO ــ د                       2H  ــ ج                 O2H  ــ ب                    2CO أــ

 : 2Hالرابطة في جزيء الهيدروجين  /7

 رابطة الفلزية ـ د        األيونية رابطة ــ ج        رابطة التساهمية ــ ب            ثنائية القطبية أــ

 :  عناصر الهالوجينات تحتاج إلى ......... للوصول إلى الحالة الثمانية إلكترونات /8

 أربعة إلكترونات ـ د        ثالثة إلكترونات ــ ج        إلكترونين ــ ب            إلكترون أــ

 : ل إلى الحالة الثمانية إلكترونات تحتاج إلى ......... للوصو   15عناصر المجموعة /9

 أربعة إلكترونات ـ د        ثالثة إلكترونات ــ ج         إلكترونين ــ ب             إلكترون أــ

 : تحتوي على ............... إلكترونات تكافؤ 14عناصر المجموعة  /10

 أربعة إلكترونات ـ د        كتروناتثالثة إل ــ ج         إلكترونين ــ ب             إلكترون أــ

   :  عدد الروابط التساهمية التي يكونها األكسجين عند ارتباطه مع الفلز هو  /11

 أربع  ــ د                    ثالث  ــ ج      اثنتان          ــ ب                   واحدة     أــ

  :    تحاده مع الالفلزات هوالعنصر الذي يكون أربع روابط تساهمية عند ا /12

  C6 ــ د                        B5 ــ ج                    Be4 ــ ب                       Li3   أــ
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 :  جزيء الماء يحوي.......... روابط تساهمية أحادية  /1

 أربع  ــ د                    ثالث  ــ ج      اثنتان          ــ ب                   واحدة     أــ

 عند اتحادها مع الالفلزات فإنها تكون ............ روابط تساهمية : 15عناصر المجموعة  /2

 أربع  ــ د                    ثالث  ــ ج      اثنتان          ــ ب                   واحدة     أــ

 : لكترونات التي تحتاج إليها ذرة العنصر ........ عدد الروابط التساهمية الممكن تكوينهاعدد اإل /3

 ضعف ــ د                     أكبر من ــ ج              يساوي ــ ب                     أقل من   أــ

 :اإللكترونات في............. منالرابطة التساهمية الثالثية تنشأ عندما تشترك ذرتان  /4

  ة أزواجأربع ــ د                     ثالثة أزواج ــ ج               زوجين ــ ب                    زوج   أــ

 : طول الرابطة التساهمية هو المسافة بين /5

 مستويات الذرتين المرتبطتين ــ د   تبطتيننواتي الذرتين المر ــ ج    المرتبطتينإلكترونات الذرتين  ــ ب  جزيئين من المادة نفسها    أــ

 : كم رابطة من نوع باي توجد في الرابطة الثالثية  /6

 4 ــ د                           3 ــ ج                       2  ــ ب                       1 أــ

 : رابطة اإللكترونات في عمل الرابطة التساهمية يؤدي إلى تكونتشارك زوج من  /7

 رباعية  ـ د                       ثالثية ــ ج                      ثنائية  ــ ب                     أحادية  أــ

 :  كلما زاد عدد اإللكترونات المشتركة.............. طول الرابطة  /8

 لم يتغير ـ د                        تضاعف ــ ج                زاد ــ ب                         قل أــ

 : كلما زاد طول الرابطة ............... طاقة تفككها /9

 لم تتغير ـ د                     تضاعفت ــ ج                زادت ــ ب                  نقصت أــ

 : أي الروابط التساهمية التالية أقوى في كل من الجزيئات التالية  /10

 2Cl ـ د                2O ــ ج               2F ــ ب                 2N أــ

   :   الرابطة األحادية لجزيء الفلور ........... الرابطة الثنائية لجزيء األكسجين /11

  ضعف ــ د                     أضعف من  ــ ج               تعادل ــ ب                    أقوى من    أــ

  :    تتكون الرابطة سيجما عندما يحدث تداخل بين المستويات  /12

 dمع  d ــ د                    pمع  d  ــ ج                   pمع  s ــ ب                       dمع  s  أــ
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 :هو 5O2Pاسم الجزيء  /1

      خامس أكسيد ثنائي الفوسفوريد  ــ ب                     ي البوتاسيومخامس أكسيد ثنائ   أــ   

  خامس أكسيد ثنائي الفوسفور ــ د                    خامس أكسيد ثنائي الفوسفات  ــ ج  

 : هو 3NFاسم الجزيء  /2

  ثالثي فلوريد نيتريد  ــ د    النيتروجين ثالثي فلورو ــ ج     ثالثي فلور نيتريد ــ ب    ثالثي فلوريد النيتروجين   أــ

 : االسم العلمي للماء هو  /3

 الهيدرازين ــ د         أكسيد النيتروجين ــ ج        أكسيد ثنائي الهيدروجين  ــ ب   كلوريد الصوديوم    أــ

 :الصيغة الجزيئية إلى أول أكسيد ثنائي النيتروجين  /4

  N2O ــ د                     2ON ــ ج               O2N ــ ب                        2NO   أــ

 :هو 4CClالمركب اسم  /5

 رابع كلور الكربونيد ــ د         رابع كلوريد الكربون  ــ ج         رابع كربونيد الكلور ــ ب       رابع كربون الكلور   أــ

 :  الصيغة الجزيئية لحمض الهيدروكلوريك /6

 Cl2H ــ د                     ClH ــ ج                       2HCl  ــ ب                       HCl ـأـ

 : الصيغة الجزيئية لحمض النيتريك  /7

  3HNO ـ د                       3SO2H ــ ج                      2HNO ــ ب                      4SO2H أــ

 :   هو  HIاسم الحمض  /8

 حمض الهيدرويوديد ـ د    حمض يوديد الهيدروجين ــ ج    الهيدرويوديكحمض  ــ ب          يوديدالهيدروجين أــ

 : هو  4SO2Hاسم المركب  /9

 حمض الكبريتيك ـ د         حمض الهيدروكلوريك ــ ج          حمض الكلوريك ــ ب      حمض الكبريتوز أــ

 :لى كربونات الصوديوم الهيدروجينيةاالسم الشائع إ /10

 ملح الطعام  ـ د                الهيدرازين ــ ج             صودا الخبز ــ ب                 الماء أــ

   :   4SiIاالسم العلمي إلى  /11

  رباعي يوديد السليكون ــ د         يوديد السليكون ــ ج      رباعي يود السيالن  ــ برباعي يوديد السيالن        أــ

  :  صيغة حمض الكلوروز هي  /12

 HClO ــ د         2HClO ــ ج                    3HClO ــ ب                       4HClO أــ
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 :الصيغة التي تبين العدد الفعلي للذرات فقط في المركب هي /1

  الفراغية  ــ د                     العصا و الكرة ــ ج       الصيغة البنائية  ــ ب         الجزيئية  الصيغة   أــ   

 ( O=8   N=7    C=6   B=5   H=1  ( :مركب الذرة المركزية فيه ال تخضع للقاعدة الثمانية /2

   4CH ــ د              3BH ــ ج             3NH ــ ب             O2H   أــ

 (  =1H=    7N) :  هو  3NHمجموع إلكترونات التكافؤ إلى  /3

 إلكترونات 8 ــ د         إلكترونات 7 ــ ج         إلكترونات 5 ــ ب    إلكترونات 3   أــ

 الثمانية :مركب الذرة المركزية فيه ال تخضع للقاعدة  /4

  6SF ــ د                       4CH ــ ج                     3NH ــ ب                           O2H   أــ

-مجموع إلكترونات التكافؤ إلى  /5
3NO هو:   (8O=    7N=  )  

 24 ــ د                  23 ــ ج                    16 ــ ب                            14   أــ

 :............. إلكترون ذرة الفوسفور تكون محاطة بـ.  5PClفي جزيء  /6

 10 ــ د                     8 ــ ج                      6  ــ ب                       4 أــ

 :  عملية خلط المستويات الفرعية لتكون مجاالت جديدة بعملية  /7

  التشتت ـ د                       األكسدة ــ ج                      التأين ــ ب                     التهجين أــ

 :    الرنينأي مما يلي له شكل  /8

 3NO- ـ د                3BH ــ ج                 HF ــ ب                   2CO أــ

 :  هو O2Hعدد األزواج غير المرتبطة في جزيء الماء  /9

 أزواج 4 ـ د                      أزواج 3 ــ ج                    زوجين ــ ب                          زوج أــ

 :حالة تحدث هند وجود أكثر من تركيب لويس للمركب أو األيون /10

  التأكسد ـ د                قوى التشتت ــ ج             الرنين ــ ب                 القطبية أــ

   :   فقط  رابطة يكون فيها الزوج الرابطة من ذرة واحدة /11

  الفلزية  ــ د                   الهيدروجينية ــ ج                  التناسقية ــ ب                     األيونية أــ
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 4CH:  (1H=    6C=  )تهجين ذرة الكربون في جزيء الميثان  /1

   4SP ــ د                     3SP ــ ج              2SP ــ ب                SP   أــ   

 تختلط ............. عدد المستويات المهجنةعدد المستويات الفرعية التي  /2

 نصف ــ د             أكبر من  ــ ج             يساوي ــ ب            أصغر من    أــ

 (  Cl     13=Al=17) :   هو 3AlClشكل جزيء كلوريد األلومنيوم  /3

 رباعي األوجه ــ د                    منحني ــ ج               مثلث مستو ــ ب            خطي           أــ

 (  =1H=     8O) : هو   O2Hشكل جزيء الماء  /4

 رباعي األوجه ــ د         منحني ــ ج        مثلث مستو  ــ ب   خطي            أــ

  هو :  5NbBrشكل الجزيء  /5

 ثنائي الهرم مثلثي ــ د               رباعي األوجه ــ ج                مثلث مستو  ــ ب   خطي                   أــ

 :  هي  6SFزاوية الترابط في جزيء  /6

    ــ د                      ــ ج               ــ ب                 أــ

 :   تالية له شكل رباعي األوجهأي الجزيئات ال /7 

  2BeCl ـ د                       O2H ــ ج                     O2N ــ ب                    4CH أــ

 :    هو  2COشكل الجزيء  /8

 مثلث هرمي ـ د              رباعي األوجه منت ــ ج         مثلث مست ــ ب            خطي  أــ

 ( =1H=    7N):  هو 3NHتهجين ذرة النيتروجين في  /9

  4SP ــ د                     3SP ــ ج              2SP ــ ب                SP   أــ

 :2SPأي الجزيئات التالية له تهجين من نوع  /10 

  5PCl ـ د                O2H ــ ج                  3BH ــ ب                      2BeCl  أــ
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  كلما اتجهنا من اليسار إلى اليمين خالل الدورة الواحدة فإن الميل اإللكتروني:  /1

 اليتغير ــ د                    يتضاعف ــ ج              ينقص ــ ب              يزيد   أــ   

 مقدرة الذرة لجذب إلكترونات الرابطة الكيميائية : /2

 التجاذب الكهربي ــ د           الكهروسالبية ــ ج             التشتت ــ ب             القطبية   أــ

 عنصر......... له أعلى قيمة في الكهروسالبية:  /3

 النيتروجين ــ د                    الكلور ــ ج               الفلور ــ ب                    الفرانسيوم   أــ

 فرق الكهروسالبية في الرابطة التساهمية غير القطبية يساوي :  /4

 1.7أكبر من  ــ د         0.4أكبر من  ــ ج         0.4أقل من  ــ ب            صفر   أــ

  :  1.7و  0.4. فرق الكهروسالبية يتراوح بين في الروابط ............... /5

 التساهمية غير القطبية ــ د           األيونية ــ ج             التساهمية القطبية ــ ب                   التساهمية   أــ

 :   أي الروابط التالية أعلى قطبية  /6

  H-N ــ د           H-F ــ ج          O-H ــ ب           C-H   أــ

 :   ترتبط فيه ذرتا الكلور برابطة  2Clجزيء الكلور  /7

  تناسقية ـ د                    أيونية  ــ ج             تساهمية غير قطبية  ــ ب              تساهمية قطبية أــ

 :     جميع الجزيئات التالية تحتوي على رابطة تساهمية غير قطبية ماعدا  /8

 2F ـ د                     O2H ــ ج                  2O  ــ ب                  2H أــ

 جذب الذرات اإللكترونات الرابطة المشتركة بالقوة نفسها تتكون الرابطة : نتيجة عدم  /9

 التساهمية القطبية ــ د            األيونية ــ ج        التساهمية غير القطبية ــ ب           التساهمية النقية   أــ

 :تفاعل الكربون مع الهيدروجين يكون رابطة  /10 

 أيونية ـ د                تناسقية ــ ج     هيدروجينية ــ ب                       تساهمية  أــ
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  : أي القوى التالية ليست من القوى بين الجزيئية  /1

 قوى التشتت ــ د            الروابط الهيدروجينية ــ ج        الثنائية القطبية ــ ب         قوى التالصق   أــ   

 : أي المركبات التالية ال ترتبط بقوى التشتت /2

 2F ــ د              2Br  ــ ج                  2O  ــ ب                 3NH   أــ

 : ين الجزيئات غير القطبية تسمى القوى الضعيفة ب /3

 التبلور ــ د        الرابطة الهيدروجينية ــ ج               قوى ثنائية القطبية ــ ب          قوى التشتت   أــ

 :  أي الخصائص التالية ترتبط بالجزيئات القطبية  /4

 تنجذب للمجال الكهربي ــ د      وابطها تناسقيةر ــ ج        روابطها أيونية ــ ب      ال تحوي شحنات جزئية   أــ

رابطة تتكون بين نهاية ذرة الهيدروجين في مركب ثنائي القطبية و ذرة نيتروجين أو أكسجين أو  /5

  :  فلور على القطب اآلخر

 التناسقية ــ د   الرابطة الهيدروجينية      ــ ج              قوى ثنائية القطبية  ــ ب    قوى التشتت          أــ

 :    الصلبة التساهمية الشبكية بشبكة من الروابطترتبط ذرات المواد  /6

 التساهمية ــ د      التناسقية            ــ ج                         الفلزية  ــ ب   األيونية                  أــ

 :    بون أخرى في األلماس ترتبط كل ذرة كربون بـ........... ذرات كر /7

  ست ـ د                       خمس ــ ج                         أربع  ــ ب                       ثالث أــ

 :     جميع الجزيئات التالية تحتوي على رابطة تساهمية غير قطبية ماعدا  /8

 2F ـ د                     O2H ــ ج                  2O  ــ ب                  2H أــ

 :أي مما يلي ال يكون روابط هيدروجينية  /9

 فلوريد الهيدروجين ـ د               األمونيا  ــ ج     الماء ــ ب                       الميثان أــ

 :أي المركبات التالية قطبي  /10

 CO ـ د                  O2H ــ ج             2CO ــ ب                          4CH أــ
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 ( 5)  الخامسالفصل 
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  :  دراسة العالقة الكمية بين المواد المتفاعلة و المواد الناتجة في التفاعل الكيميائي /1

 المعادالت الكيميائية ــ د        الكيميائيةالخواص  ــ ج        الحسابات الكيميائية ــ ب  التغيرات الكيميائية     أــ   

 : تعتمد الحسابات الكيميائية علة قانون  /2

 الكتلةحفظ  ــ د  النسبة المتضاعفة         ــ ج       النسبة الثابتة ــ ب     النسبة المتحركة   أــ

فإن  g319.4إذا كانت كتلة المواد المتفاعلة تساوي   3O2Fe2        (s) 2O3  + (s)Fe4 (s)  في التفاعل  /3

 : كتلة المواد الناتجة تساوي 

  419.4gــ د        319.4g ــ ج                 219.4g ــ ب                119.4g   أــ

 :   مادتين في المعادلة الكيميائية الموزونة يسمى  أليالنسبة بين اعداد الموالت  /4

 النسبة الحجمية ــ د      النسبة المواللية ــ ج        النسبة المولية  ــ ب      النسبة الموالرية    أــ

  : أي القوانين التالية يستخدم لحساب النسب المولية  /5

  n(n-1) ــ د          n(n+1) ــ ج               n(n-2) ــ ب            n(n+2)   أــ

  :  3O2Al2        2O3Al +  4  حدد النسب المولية لمواد المعادلة التالية  /6

 6 ــ د                     5 ــ ج                      4 ــ ب                         3   أــ

 :   +  O2+ H  2ZnCl       HCl 2ZnO   للتفاعلأوجد عدد النسب المولية  /7

 15 ــ د                     12 ــ ج                      8 ــ ب                         6   أــ

  : O2H2        2+   O   2H2  حدد النسب المولية لمواد المعادلة التالية /8

 6 ــ د                     5 ــ ج                      4 ــ ب                         3   أــ
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من  mol 2ما عدد موالت الماء الناتجة من احتراق  O2H4+   2CO3         2O5+    8H3C  المعادلة التالية حسب /1

 ؟  8H3Cالبروبان 

 12molد ــ                 10molج ــ               8molب ــ              4molأــ      

الناتجة من 2COما عدد موالت ثاني أكسيد الكربون  O2H4+  2CO3         2O5+   8H3C  المعادلة التالية حسب /2

 ؟  8H3Cمن البروبان  mol 5احتراق 

 15molد ــ                 12molج ــ               9molب ــ              5molأــ      

من  mol5الناتجة من  2CSما عدد ثاني كبريتيد الكربون  S2H4+    2CS2      8+ S  4CH2  المعادلة التالية حسب /3

 مع كمية كافية من الكبريت ؟  4CHغاز الميثان 

 10molد ــ                 5molج ــ               2molب ــ              1molأــ   

الهيدروجين مع  mol6الناتجة من تفاعل  3NHاحسب كتلة األمونيا    3NH2     2+  N  2H3  المعادلة التالية حسب /4

 (  N=14    H=1كمية كافية من النيتروجين  ؟ علماً بأن الكتل الذرية هي ) 

 68gد ــ               34gج ــ               17gب ــ              4gأــ   

فكم  2NOمن ثاني أكسيد النيتروجين  mol 3إذا نتج من التفاعل   2NO2       (g)2O2   +  (g)2N  المعادلة التالية حسب /5

 ( 14علماً بأن الكتلة الذرية للنيتروجين = ؟) كتلة النيتروجين المتفاعلة 

 56gد ــ               42gج ــ               3gب ــ              1.5gأــ   

من   g28الناتجة من تفاعل   3O2Feما عدد موالت أكسيد الحديد    3O2Fe2       (g)2O3+   Fe 4  المعادلة التالية حسب /6

 ( 56الحديد ؟ علما بأن الكتلة الذرية للحديد هي ) 

 2molد ــ               1molج ــ               0.5molب ــ              0.25molأــ   
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 مادة تستهلك كلياً في التفاعل الكيميائي و تحدد كمية المادة الناتجة :  /1

 المادة الناتجة من التفاعل ــ د  المادة المحددة للتفاعل   ــ جالمادة الفائضة من التفاعل    ــ ب ل   المادة المتبقية من التفاع   أــ

 تفاعل تسمى : كميات المواد المتفاعلة التي تبقى بعد توقف ال /2

 المادة الناقصة  ــ د          المادة المحددة  ــ ج             المادة الفائضة  ــ ب المادة الناتجة              أــ

فما هي المادة  2Nمن النيتروجين mol4مع  2Hمن  mol9إذا تفاعل    3NH2     2+  N  2H3  المعادلة التالية حسب /3

 المحددة للتفاعل ؟

 2Nأو  2H ــ د              3NH ــ ج              2N ــ ب                2H   ــأ

فما هي  8Sمن الكبريت  mol2مع  2Clمن الكلور  mol5إذا تفاعل   2Cl2S4      2Cl4+      8S  المعادلة التالية حسب /4

 ؟ الفائضة من التفاعلالمادة 

 2Clأو  8S ــ د            2Cl2S ــ ج              2Cl ــ ب               8S   أــ

 أكبر كمية من الناتج يمكن الحصول عليها من كمية المادة المتفاعلة المعطاه يسمى : /5

 المردود المئوي ــ د              المردود الفعلي ــ ج      المردود المولي    ــ ب        المردود النظري    أــ

 جة عند إجراء التفاعل عملياً تسمى :كمية المادة النات /6

 المردود المئوي ــ د              المردود الفعلي ــ ج      المردود المولي    ــ ب        المردود النظري    أــ

ود ،احسب نسبة المرد g50هو 2COإذا كان المردود النظري لـ   2OC  + )s( OCa      (g)3CaCO(g)  المعادلة التالية حسب /7

 ؟   2COمن  g49المئوية إذا نتج من التفاعل 

 %99 ــ د             %98 ــ ج               %50 ــ ب             %49   أــ

، احسب  g610.69هو  2ZnIإذا كان المردود النظري إلى يوديد الخارصين   2ZnI        2Zn  +   I     المعادلة التالية حسب /8

 من يوديد الخارصين ؟  515.6gية إذا تم الحصول عملياً على نسبة المردود المئو

 %125.44 ــ د             %118.44 ــ ج              %89.42 ــ ب             %84.42   أــ
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 ( 6)  السادسالفصل 
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 أول من قام بتحضير مركب عضوي في المختبر هو  :  /1

 ج ــ لويس                       د ــ بويل                          أــ   مندليف                     ب ــ فوهلر

 أي مما يلي ليس مركب عضوي :  /2

  4H2Cد ــ                  6H2Cج ــ                     2COـ ب ـ                 4CHأــ   

 عدد الروابط التي يكونها الكربون مع غيره من الذرات :  /3

 4د ــ                   3ج ــ                  2ب ــ                 1أــ   

 ة :أقصى عدد من ذرات الهيدروجين يمكن أن يرتبط بذرة كربون واحد  /4

 4د ــ                   3ج ــ                  2ب ــ                 1أــ   

  المكون الرئيسي للغاز الطبيعي هو  : /5

 د ــ البيوتان           ج ــ البروبان         ب ــ اإليثان           أــ   الميثان 

 : ذرات الكربون ترتبط مع بعضها البعض بروابط تساهمية  /6

 د ــ جميع ماذكر              ج ــ ثالثية            ب ــ ثنائية                أــ   أحادية  

 أبسط جزيء هيدروكربوني :  /7

 د ــ البيوتان            ج ــ البروبان          ب ــ اإليثان                أــ   الميثان 

 ط منها من خالل تكثفها عند درجات مختلفة : عملية فصل مكونات النفط إلى مكونات أبس /8

 د ــ التقطير التجزيئي            ج ــ البلورة          ب ــ الترسيب                أــ   الترشيح 

 عملية تحويل الجزيئات الكبيرة إلى جزيئات صغيرة :  /9

 د ــ الهيدرة            هلجنة  ج ــ ال       ب ــ التكسير الحراري                أــ   البلمرة 

 أبسط المركبات العضوية التي تحتوي على كربون وهيدروجين فقط :  /10

 د ــ األلدهيدات            ج ــ الهيدروكربونات         ب ــ الكربوهيدرات        أــ   الهيدروجينا

 يحتوي الهيدروكربون المشبع على روابط  :  /11

 د ــ رباعية              ج ــ ثالثية            ب ــ ثنائية                أــ   أحادية  
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 أي المركبات التالية من األلكانات  :  /1

  6H2Cد ــ                  2H2Cج ــ                    OH9H4Cب ــ                  Cl3CHأــ   

 بين ذرات الكربون في  األلكانات  : الروابط  /2

 د ــ أحادية              ج ــ ثنائية                          ب ــ تناسقية                 أــ   أيونية  

 الصيغة الجزيئية للبنتان  :  /3

  14H5C د ــ                 12H5Cج ــ                    10H5Cب ــ                  10H4Cأــ   

 : 10H4Cاسم المركب   /4 

 د ــ الهكسان           ج ــ البنتان               ب ــ البيوتان              أــ  البروبان  

  الصيغة العامة لأللكانات هي  : /5

          n2HnC-2 د /                   n 2HnCج /                    1n+2HnCب /                2n+2HnCأ/  

 الصيغة المكثفة للبروبان   : /6

 3CH2CH2CH2CH3CHد ــ         3CH2CH2CH3CHج ــ           3CH2CH3CHب ــ         3CH3CHأــ   

 :  3CH3CHاسم المركب  /7

 د ــ بيوتان                ج ــ بروبان                    ب ــ ايثان          أــ   ميثان    

 لصيغة الجزيئية لأللكان الذي يحتوي على ثمان ذرات كربون هي  : ا /8

  18H8C د ــ                 17H8Cج ــ                    16H8Cب ــ                  14H8Cأــ   

 الصيغة الجزيئية للهكسيل  :  /9

 10H6C- د /             11H6C-ج/             12H6C- ب /             31H6C- أ/    

 الصيغة البنائية المكثفة لإليثيل  :  /10

 -3CH2CH2CH2CHد /                -3CH3CH2CHج /             -3CH2CHب /           -3CH   / أ
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 : اسم المركب    /1

 ــ ميثيل هكسان2د /        ج / هكسان               ــ ميثيل بنتان2ب /       ــ ميثيل بيوتان    2أ/  

 

 المركب   : اسم  /2

 ــ ميثيل هكسان3د /        ــ ميثيل بنتان    2ج /           ــ ميثيل بنتان3ب /       ــ ميثيل بيوتان    3أ/  

 

 المركب   : اسم  /3

 ــ ثنائي ميثيل هكسان2,4ــ ثنائي ميثيل هكسان        د / 1,3ج /     بنتان ــ ثنائي ميثيل  2,4ب /    ــ ثنائي ميثيل بنتان    1,3أ/  

 

 :اسم المركب     /4 

 د ــ ميثيل بنتين           ج ــ ميثان بنتين           ب ــ ميثيل بنتان           أــ  ميثان بنتان  

 

  المركب   :اسم  /5

 بيوتان ايثيلــ ثنائي 1,3ــ ثنائي ميثيل بيوتان    د/ 1,2ج/      انب/  ثنائي ميثيل بيوت   أ/ ميثيل بيوتان 

      

 :اسم المركب     /6

 ــ ميثيل بنتان1ــ ايثيل ــ 3ــ ايثيل ميثيل بنتان        د/ 1,3ج/    ــ ميثيل بنتان 3ــ ايثيل ــ 1ب/        ــ ايثيل بنتان 2ــ ميثيل ــ 1أ/ 

 ا مركبات  : من صفات األلكانات أنه /7 

 د ــ أروماتية           ج ــ تساهمية غير قطبية               ب ــ تساهمية قطبية          أــ  أيونية 

 األلكانات  :  /8

 ب ــ ال تذوب في الماء ألنها قطبية              تذوب في الماء ألنها غير قطبية   أــ  ال

 د ــ تذوب في الماء ألنها قطبية                  ج ــ تذوب في الماء ألنها غير قطبية   
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  الصيغة العامة لأللكينات هي  : /1

          n2HnC-2 د /                   n 2HnCج /                    1n+2HnCب /                2n+2HnCأ/  

 أللكينات  : أي المركبات التالية ينتمي ل /2

 8H3C د /                  7H3Cج/                  6H3C ب /                4H3C أ/    

 أي المركبات التالية يحتوي على رابطة ثالثية   :  /3

  12H6Cد /                  8H5Cج /                    10H5Cب/                   10H4Cأ/  

 توي على رابطة ثنائية : أي مما يلي يح /4

 د ــ إيثيل              ج ــ بروبين                          ب ــ هكسان                 أــ   بيوتاين  

 : 10H6Cاسم المركب   /5 

 د ــ هكساين           ج ــ هكسين               ب ــ هكسيل              أــ  هكسان  

 لكاينات   :الصيغة العامة لأل /6

          n2HnC-2 د /                   n 2HnCج /                    1n+2HnCب /                2n+2HnCأ/  

 :  2CH2CHاسم المركب  /7

 د ــ ايثاين                ج ــ ايثيل                       ب ــ ايثين                أــ   ايثان    

 نات غير مشبعة تحوي رابطة ثالثية واحدة أو أكثر بين ذرات الكربون   : هيدروكربو /8

 د ــ ألكيالت                ج ــ ألكاينات                       ب ــ ألكينات                أــ   ألكانات    

 أبسط ألكين هو   :  /9

 6H2C د /                  8H3Cج/                  4H2C ب /                4CH أ/    

 أي مما يلي يستخدم في أنضاج الفواكه  :  /10

 د ــ االيثاين                ج ــ الميثان                      ب ــ األيثاين               أــ   األيثين   

 يئية   : هو االسيتيلين ويستخدم في لحام الفلزات و صيغته الجز االسم الشائع لإليثاين /11

 8H2C د /                  7H2Cج/                  4H2C ب /                2H2C أ/    
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 :  المركب  اسم  /1

 ــ بيوتين3د /        ــ بيوتاين     1ــ بيوتين              ج / 1ب /       ــ بيوتان            1أ/  

 :   اسم المركب  /2

 د / ايثيل              ج / ايثاين                   ب / ايثين                      أ/  ايثان    

 المركب   : اسم  /3

 

 ــ بنتين2ـ ــ ميثيل ـ4ــ بنتين            د / 4 ــ ميثيل ــ 2ج /           ــ  بنتين 3ــ ميثيل ــ 2ب /    ــ ميثيل بنتين    2أ/  

 

 المركب   :اسم   /4 

 د/  ميثيل بنتين   ج / ميثيل بنتين حلقي    ــ ميثيل بنتين حلقي 2ب /         ــ ميثيل بنتين حلقي 1أ/  

 

  اسم المركب                : /5

 ج/ هكسين حلقي    د/ هكسيل حلقي     ب/  هكساين حلقي   أ/ هكسان حلقي 

      

 :ركب    اسم الم /6

 ــ ميثيل بيوتين حلقي3ــ ميثيل بيوتاين حلقي        د/ 3ج/    ــ ميثيل بيوتين حلقي 1ب/        ــ ميثيل  بروبيل حلقي 1أ/ 

 الصفات الفيزيائية و الكيميائية لأللكينات تشبه   :  /7 

 د ــ الكيتونات           ج ــ األلكيالت               ب ــ األلكاينات          أــ  األلكانات
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  مركبات لها الصيغة الجزيئية نفسها و تختلف في ترتيب ذراتها و خصائصها الكيميائية و الفيزيائية   : /1

 ـ المتشكالت الضوئيةد ـ   ج ــ المتشكالت الهندسية       ب ــ المتشكالت الفراغية       أــ   المتشكالت البنائية  

 متشكالت ترتبط فيها الذرات بالترتيب نفسه و تختلف في ترتيبها الفراغي   :  /2

 د ــ المتشكالت الضوئية   ج ــ المتشكالت الهندسية       ب ــ المتشكالت الفراغية       أــ   المتشكالت البنائية  

 هها حول الرابطة الثنائية    : متشكالت ناتجة عن اختالف ترتيب المجموعات و اتجا /3

 د ــ المتشكالت الضوئية   ج ــ المتشكالت الهندسية       ب ــ المتشكالت الفراغية       أــ   المتشكالت البنائية  

 ة  : ظاهرة وجود أكثر من صيغة بنائية لنفس الصيغة الجزيئية تسمى بظاهر /4

 د ــ التشابه              ج ــ التأصل                          ب ــ النمذجة                أــ   التشكل  

 المتشكالت الضوئية تكون متشابهة في  :  /5 

 د ــ الصيغة البنائية           ج ــ الخواص الفيزيائية و الكيميائية       ب ــ الخواص الكيميائية      أــ  الخواص الفيزيائية  

 ين   :الصيغة الجزيئية للبنز /6

          6H6C د /                   10H6C ج /                    12H6Cب /                14H6Cأ/  

 مركب عضوي به حلقة بنزين  :  /7

 ناتد ــ الكربو              ج ــ الكربيدات       ب ــ الهيدروكربونات األليفاتية      أــ   الهيدروكربونات األروماتية      

 المركب    : اسم  /8

أــ   ميثيل           ج ــ ميثيل هكساين           ب ــ ميثيل هكسين            هكسان   

 د ــ ميثيل بنزين

 

 المركب    :اسم  /9

 د / ايثيل بنزين          ج / ايثان بنزين           ب / ايثيل هكسين            ايثيل هكسان     أ /

 

 : المركب    اسم /10

 د ــ ثنائي ميثيل بنزين          ــ ثنائي ميثيل بنزين  1,4  ج /    ــ ثنائي ميثيل هكسان 4 ,1ب/   ــ ثنائي ميثيل هكساين  1,2أ/  
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