
 
 
 

 
 

 

 التركيب البنائي للهكسان الذي امامك يمثل  -1
 
لمكثف الشكل ا 
الشكل الخطي 
الشكل الهيكلي 
جزيئيةالصيغة ال 

 المركب الذي يخرج أوال في عملية التقطير التجزيئي هو  -2
         البروبان                       البيوتان الميثان                  الهكسان 

 النموذج الذي يعطي صورة واقعية عن الجزيء ويبين الشكل الفراغي هو  -3
    الصيغة الجزيئية        الصيغة البنائية        نموذج ملء الفراغ          نموذج الكرة والعصا 

 الصيغة الجزيئية المقابلة لمجموعة االلكيل للبروبان هي  -4
5H3C        6H3C                    7H3C                     8H3C 

 اللكين الذي يحتوي سبع ذرات كربون هي في جزيء ا الهيدروجينعدد ذرات  -5

15                              12                    16                             14 

 صحيحية ما عدا  التاليةجميع التسميات  -6
2‚2-  باننائي ميثيل برو ث      ميثيل هكسان حلقي       2-        ميثيل بنتان 2- ايثيل بروبان  

 

 يسمى المركب ذي الصيغة الهيكلية التي امامك  -7
3‚2‚2-  ايثيل بنتان -3-ثالثي ميثيل 

2-  ايثيل بيوتان -2-بيوتيل 

2- ثالثي ميثيل بنتان -4,4,3 –ايثيل 

3-  ثالثي ميثيل بنتان -3,2,2 –ايثيل 

 المحلول الذي استخدم قديما لتمييز المركبات المشبعة وغير المشبعة هو محلول  -8
فلور             ال                     اليود                      الكلور     البروم  

 في عملية هدرجة الزيوت هو   المستخدمالغاز  -9
                الهيليوم        الهيدروجين               الكلور            النيتروجين 

  في لحام الفلزات هو  المستخدم المركب -10
        التولوين                 االيثين االستلين                     االيثان 

 لوقود سيارات السباق هو  االوكتانرقم  يكون -11
110                 100                       92                    89 

 و دافعة في منتجات جل الحالقة ه كمادةالمستخدم  االلكان -12
                االيزوبنتان     البنتان                  االيزوبيوتان                               البيوتان 

 وراندالتالية له القدرة على الحركة وال المركباتاحد  -13

 بيوتين                -2 -سيس بيوتين    -2 -ترانس 2- ميثيل بروبان    2- بنتين 

 االثرائية األسئلةإجابة  
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 تسمى الصيغة البنائية التي امامك -14

2,2,2-  هبتين -3-ثالثي ميثيل 

6,2,2-  اوكتين -3-ثالثي ميثيل                            

2,2-  اوكتين    -3-ايثيل  -5-ثنائي ميثيل 

  -6,2,2  اوكتين -3-ثالثي ميثيل 

 تالية هو المركب الذي يمتلك اقل درجة غليان من المركبات ال -15

    ايزو بنتان      البنتان2- يثيل بيوتان                         م-2,2- ثنائي ميثيل بروبان  

                                             احد المشتقات النفطية  التالية األعلى لزوجة  عندما يبرد الى درجة حرارة الغرفة -16

 الجازولين      يروسين           الك          زيت التدفئة  التشحيمزيت 

 من شروط التكسير الحراري   -17

                        توفر االكسجين وغياب العامل المساعدغياب االكسجين وتوفرالعامل المساعد  

                                توفر االكسجين والعامل المساعد والعامل المساعد غياب االكسجين 

 اثر بالضوء المستقطب احد المركبات التالية يت -18

 3 -    برومو بنتان 2- برومو بنتان     1-      برومو بنتان  بنتان 

 جميع المركبات التالية مركبات عضوية ما عدا  -19

CO          OH3CH                 4CH                  2H2C 

 لعالم الذي ادحض فكرة القوة الحيوية هو ا -20

 باولينج        وسلين فوهلر فريدريك           باستور لويس           كيكولي 

 

 

يوجد في الغالف الجوي بسبب يسمى المركب االروماتي الذي  -21

 االحتراق غير الكامل للمواد الهيدروكربونية

 

 فينانثرين           ايلينباراز              االنثراسين               النفثالين   

 البارازايلين حسب نظام االيوباك  يسمى-22

    بنزين  ميثيل  2,1– ثنائي ميثيل بنزين3,1   –  ثنائي ميثيل بنزين  4,1   –  ثنائي ميثيل

 بنزين
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 يسمى التولوين  حسب نظام االيوباك   -23

 بنزين           ايثيل بنزين ميثيل                                بروبيل بنزين بنزين بيوتيل 

 الية لاللكانات ما عدا التجميع الخصائص  -24

 تذوب في المركبات القطبية                   درجة غليانه منخفضة 

 الكيميائي                      ضعيفة النشاط تساهمية  ترتبط بروارط 

 

الشكل الذي امامك يوضح  نوعين من النماذج لتمثيل جزيء   -25

 وهما  على الترتيب  Bو  A   اليوريا

 نموذج ملء الفراغ و الصيغة الجزيئية 

نموذج الكرة والعصا و الصيغة البنائية 

راغ و الصيغة البنائيةنموذج ملء الف  

   و نموذج ملء الفراغنموذج الكرة والعصا 

 دورا ويؤدي في الفواكه، النضج عملية عن المسؤول وهو طبيعي، نحو على النباتات تنتجه  الهرمون -26

 الشتاء فصل بدخول إيذانا األشجار أوراق تساقط عملية في

2-               البنتين2-        البيوتين       1-                     البروبين     االيثين  

 الشكل الهندسي لاللكاينات هو  -27

                    رباعي األوجه  خطي                                هرم ثالثي     مثلث مستو 

 النعناع القوية المنعشة هو  نكهة الضوئي الطبيعي الذي يعطي االيزومر -28

D -        حمض االسكوربيكL - حمض الطرطريك            d -              مينثولL - مينثول 

في الهيدروكربونات غير المشبعة يكون عدد ازواج االلكترونات المشتركة بين ذرتي الكربون في الرابطة  -29

 الثالثية 

  2                       3                               4                                       6  

الموعد  قبل محرك المركبة أسطوانة في والهواء الجازولين خليط تعالاش أي مما يلي يتسبب عند  -30

  بعده أو  المناسب

 الطاقة من الكثير خسارة                                   المحرك كفاءة فقدان.                            

فاعلية الوقود   انخفاض                                     ذكرجميع ما   

C(CH2CH3)4  31-            يسمى المركب    

3,3  – ثنائي ايثيل بنتان            2,2 –         ثنائي ايثيل بنتان            ايثيل بنتان      ايثيل بروبان 
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 الحالقة،هي  لجل مماثلة منتجات دافعة في مادة ذويتخ  التبريد، في وتستخدم بيئيا اآلمنة المادة -32

ميثل بروبان              البروبان                  االبيوتان          ميثيل بيوتان 

 

 العطورهو  و تحضيرالطَّيَّارة  الزيوت الدهان و استخالص في مزيالت المركبات التالية يستخدم  احد -33

    

    

 

 

 

 

https://seraj-uae.com/file/6487/

