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 2مراجعة كيمياء 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي ::  األولالسؤال 
 يعد الضوء المرئي نوعاً من : -1
 موجات مادية -د اإلشعاع النووي -ج اإلشعاع الكهرومغناطيسي -ب  اإلشعاع ادلادي -أ   
 الضوء عبارة عن : -2

 مجيع ما سبق -د  طاقة فقط -ج   مادة فقط -ب  موجات فقط -أ   
 متين متتاليتين أو قاعين متتاليين ىو :أقصر مسافة بين ق -3
 سعة ادلوجة -د  طاقة ادلوجة -ج   الرتدد -ب  الطول ادلوجي -أ   
 عدد الموجات التي تعبر نقطة محددة خالل ثانية ىو : -4

 سعة ادلوجة -د  طاقة ادلوجة -ج   الرتدد -ب  الطول ادلوجي -أ   
 وجة كهرومغناطيسية و يختلفان فى :الضوء األحمر و الضوؤ البنفسجي كل منهما م-8

 معدل ادلسافة إىل الزمن -د  نوع ادلوجات -ج  الرتدد-ب   السرعة -أ   
 ظاىرة إنبعاث المسماة فوتوإلكترونات  من سطح الفلز عندما يسطع ضوء بتردد معين أو أعلى منو على سطح الفلز: -9

 ئيالتأثري الكهروضو  -ب    التأثري الكهرومغناطيسي -أ   
 إشعاع نووي -د     حالة استقرار -ج   

 شبو نموذجو لتركيب الذرة بالمجموعة الشمسية .....-10
 نيلز بور-د  رذرفورد-ج  ميلكان-ب  طومسون -أ

 الموجات تحت الحمراء لها طول موجي و تردد على الترتيب : -11
 x 106 m  ,1 x 10-11zH 3 -ب   x 10-6 m  ,1 x 1014 zH 3 -أ

 x 106 m  ,1 x 1014 zH 3-د   x 10-6 m  ,1 x 10-14 zH 3 -ج
 انبعاث الفوتوإلكترونات من سطح الفلز ) التأثير الكهروضوئي ( يتوقف على : -12
 شدة الضوء -ب   زمن سطوع الضوء على سطح الفلز -أ   
 مجيع ما سبق -د     تردد الضوء -ج   

 لكل عنصر طيف مميز لو يسمى : -13
 طيف امتصاص -د طيف مستمر -ج  طيف خطي-ب  اطيسيطيف مغن -أ   

 أقل كمية من الطاقة يمكن أن تكتسبها الذرة أو تفقدىا : -14
 الكم -د طيف مستمر -ج  طيف خطي-ب   الفوتون -أ   

 جسيم ال كتلة لو يحمل كماً من الطاقة -15
 الكم -د طيف مستمر -ج   طيف خطي-ب   الفوتون -أ   
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 فيكون طولها الموجي يساوي : MHz 3ومغناطيسية يساوي تردد موجة كهر  -16
 1x106 m  -د 1x104 cm  -ج  1x104 m -ب  1x108 m -أ   

 فيكون تردد ىذه الموجة : 6x10-8 mإذا كان الطول الموجي المنبعث من ورقة خضراء يساوي  -17
 5x1016 S-1 -د 5x1016 Hz  -ج  x 1015 Hz 5 -ب  Hz 0.50 -أ   

 ...... x1020 S-1 6.32طاقة الفوتون الواحد إلشعاع كهرومغناطيسي تردد إحسب  -18
 x 10-13 J 4-د  x 10-18 J 4  -ج  x 1054 J 4 -ب x 10 -34 6.626 -أ   

 فما ىو ترددتها ؟ x 10-13m 2.67أشعة كونية عالية الطاقة قادمو من الفضاء الخارجي طولها الموجي  -19
  x 10-12 3.75 -ب    x 10-22 s-1 8.90 –أ    
  x 1021 1.12 -د    x 10-5 s-1 8.01 –ج    

 من الظواىر التي تؤكد الطبيعة المادية للضوء :-20
 التأثري الكهروضوئي -د  السراب -ج   االنكسار -ب   االنعكاس -أ

 أي من الوحدات التالية ال يصلح لقياس تردد موجو ؟ -21
 إهتزازة -د  S-1 -ج  zH -ب   zzH -أ

 أي من الوحدات التالية ال يصلح لقياس الطول الموجي ؟ -22
 mm-د  mm -ج  s/1 -ب   m -أ

ذرات البالتين و التي تحتاج على األقل إلى :      ما أقل تردد للضوء الذي يتطلبو إرسال فوتوإلكترون واحد من -23
9.08 0 10-9 n/to/p/j 

 x 10-34 1.4-ب    x 1043 1.4 -أ
 x 10-25 1.4 -د    x 1025 1.4 -ج

 العالقة بين مستوى الطاقة الرئيسي األول و مستوى الطاقة الرئيسي الثاني ىي : -24
 E2 =4 E1 -د E1 =4 E2 -ج  E1 > E2 -ب   E1 = E2 -أ  

 سالسل الضوء المرئي في طيف ذرة الهيدروجين عندنتقال اإللكترونات إلى المستوى الرئيسي : -25
 الرابع -د  الثالث -ج   الثاين -ب   األول -أ  

 مجموعة من ترددات الموجات الكهرومغناطيسية المنطلقة من ذرات العنصر -26
 طيف االنبعاث -د طيف االمتصاص -ج  طيف غري مرئي -ب   طيف ذري -أ

 عندما يعود اإللكترون من مستوى أعلى إلى مستواه األصلي يصدر منو -27
 طيف االنبعاث -د ف االمتصاصطي -ج  طيف غري مرئي -ب   طيف ذري -أ

 الحالة التي تكون إلكترونات الذرة فيها في أدنى طاقة -28



  
 

3 
 

 2مراجعة كيمياء 

 يصدر من الذرة طيف -د حالة االستقرار -ج   حالة اإلثارة -ب   حالة التأين -أ
 تثار الذرة عندما : -29

 من الطاقةتفقد كماً  -تكتسب كماً من الطاقةد -ج        تفقد إلكرتون -ب  تكتسب إلكرتون -أ
 ليس من مبادئ النموذج الميكانيكي الكمي للذرة : -30

 مبدأ الشك -ب   مبدأ الطبيعة ادلوجية لإللكرتون -أ  
 تفسري بور لطيف اذليدروجني -د     ادلعادلة ادلوجية -ج  

 عندما تكتسب الذرة كما من الطاقة :-31
 ةتصبح الذرة مثار  -ب    تصبح الذرة أكثر استقراراً  -أ   
 تفقد الذرة طيف انبعاث كهرومغناطيسي -د  تزداد سرعة اإللكتونات ىف رلاالهتا األصلية -ج   

 كل جسيم متحرك تصاحب حركتو خواص موجية . يعرف ىذا المبدأ باسم العالم   -32
 دى براويل -د  شرودصلر -ج  هايزنربج-ب  باويل -أ   

 يأخذ الشكل : Sالمجال الفرعي  -33
 ادلعقد جداً  -د  ادلعقد -ج  الفصي-ب  الكروي -أ   

 يأخذ الشكل : pالمجال الفرعي  -34
 ادلعقد جداً  -د  ادلعقد -ج  الفصي-ب  الكروي -أ   

 يساوي : nعدد المستويات الثانوية فى المجال الرئيسي  -35
  n2 -د   n -ج   2n-ب  2n2 -أ   

 ي :يساو  nعدد المستويات الفرعية فى المجال الرئيسي  -36
  n2 -د   n -ج   2n-ب  2n2 -أ   

 يساوي : nعدد اإللكترونات التي تمأل المستوى الرئيسي  -37
  n2 -د   n -ج   2n-ب  2n2 -أ   

 ليس من مبادئ نموذج بور لتركيب الذرة : -38
 إذا اكتسب اإللكرتون كما من الطاقة ينتقل إىل مستوى طاقة أعلى -أ

 حول النواة يف أثقل الذراتيوجد سبع مستويات للطاقة  -ب
 يدور اإللكرتون حول النواة يف مسارات دائرية زلددة -ج
 يستحيل حتديد مكان و سرعة االلكرتون معاً عملياً  -د

 عدد يعبر عن عدد مستويات الطاقة و طاقتها و أشكالها في الفراغ المحيط بالنواة ىو .... -39
 عدد الكتلة -د  لربوتوناتعدد ا -ج  عدد اإللكرتونات -ب  عدد الكم -أ
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 سالسل الضوء فوق البنفسجية في طيف ذرة الهيدروجين تعرف باسم -40
 بور -د   باشن -ج    بادلر-ب   ليمان -أ

 أول من أدخل فكرة الكم في تحديد طاقة و أشكال مستويات الطاقة حول النواة ىو العالم : -41
 نربجهايز  -د   دي براويل -ج    بور -ب  رذرفورد -أ

 أول من نجح في تفسير طيف ذرة الهيدروجين ىو العالم : -42
 نيلز بور -د      دي براويل -ج   باويل -ب  رذرفورد -أ

 من عيوب نموذج بور لتركيب الذرة : -43
    أمهل الطبيعة ادلوجية لاللكرتون -ب    أمهل الفراغ حول النواة -أ

 شل يف تفسري عدم اصلذاب اإللكرتونات داخل النواةف -د  فشل يف تفسري طيف ذرة اذليدروجني -ج
 ما التوزيع اإللكتروني لذرة اإلسكانديوم ؟ -1

 1s2 2s2 2p5 3s2 3p5 4s2 3d1 -ب     1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4d1 -أ   

 1s2 2s1 2p7 3s1 3p7 4s2 3d1 -د  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 -ج   
 ىو :8Oسجين التوزيع اإللكتروني لذرة األك-3
1s2 2s2 2px -أ  

22py
1s2 2s1 2px-ب    2

22py
22pz

1  
1s1 2s1 2px-ج

22py
22pz

1s2 2s2 2px-د    2
22py

12pz
1 

 ىو : 35عدد إلكترونات التكافؤ لذرة عددىا الذري  -4
 17 -د   7 -ج   5 -ب    2 -أ  
 مستويات فرعية فيكون عدده الذري : 8عنصر تشغل إلكتروناتو  -5
 17 -د   16 -ج  15 -ب   14 -أ  
 فيكون عدده الذري : 4p1عنصر ينتهي توزيعو اإللكتروني ب    -6
 23 -د   13 -ج  32 -ب   31 -أ  
 ال يحدث إزدواج في مستوي ثانوي معين إال بعد أن تشغل مستوياتو الفرعية فرادى أوالً . مبدأ ...... -7
 تصاعديالبناء ال -د  باويل -ج  هوند -ب   أوفباو -أ  
  يكون العدد الذري له  رلاالت فرعية 8عنصر تشغل إلكرتوناته  -8
 14-د   15-ج  16 -ب    8 -أ

 : أسئلة متنوعة :السؤال الثالث 
 ال يتبع رسم أوفباو . Crو الكروم  Cuعلل التوزيع اإللكرتوين لعنصري النحاس  -3
 لعدد الذري ذلذا العنصرعنصر تشغل إلكرتوناته سبع رلاالت فرعية . إحسب ا-أ    -4
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 التوزيع اإللكرتوين الصحيح للجرمانيوم ؟ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4d104p2 دلاذا ال ميثل التوزيع  -ب
 3dقبل ادلستوى الثانوي  4sعلل ميأل ادلستوي الثانوي  -ج 

 اخرت الغاز النبيل ادلستخدم يف طريقة الرتميز اإللكرتوين لكل من العناصر اآلتية : -5
 16S -د  35Br -ج   37Rb-ب  23V -أ 

 
 أكتب المصطلح العلمي للعبارات اآلتية  :  -1
 (   )     أقل كمية من الطاقة ميكن أن تكتسبها الذرة أو تفقدها  -أ   
 ظاهرة إنبعاث اإللكرتونات ) ادلسماة فوتوإلكرتونات ( من سطح الفلز عندما يسطع ضوء برتدد معني أو -ب   

 (   )        منه على سطح الفلز . أعلى      
 (   )      جسيم ال كتلة له حيمل كماً من الطاقة . -ج   
 (   )    عناصر اجملموعة األويل يف اجلدول ) ما عدا اذليدروجني ( تسمى -و   
 (   )     عناصر اجملموعة الثانية يف اجلدول الدوري تسمى ... -ث   
 (   )    يف اجلدول الدوري تسمى  12ىل إ 3عناصر اجملموعات من  -ح   
 (   )  عناصر يف صورة غازات أو صلبة هاشة رديئة التوصيل للحرارة و الكهرباء .. -ط   
 (   )     عناصر ذلا خواص وسط بني الفلزات و الالفلزات .. -ي   
 (   )      يطلق عليها إسم ... 17عناصر اجملموعة  -ك   
 (   )      يطلق عليها إسم ... 18 عناصر اجملموعة -ل   
 (   )    الطاقة الالزمة النتزاع إلكرتون من ذرة العنصر يف احلالة الغازية -د   
 (   )   الطاقة اليت يتطلبها انتزاع إلكرتون ثان من أيون أحادي الشحنة ادلوجبة-ه   
 (   )     قدرة العنصر على جذب إلكرتونات الرابطة الكيميائية -ث   

 (   )      عناصر دتيل للتشبه بأقرب غاز خامل يسبقها -ح   
 (   )      عناصر دتيل للتشبه بأقرب غاز خامل يليها -ط   
 (   )     ادلركب األيوين الذي يوصل زللوله التيار الكهريب -أ   
 (   )   ترتيب هندسي ثالثي األبعاد لأليونات ادلوجبة و األيونات السالبة -ب  
 (   )    من األيونات من مركب أيوين 1molالطاقة الالزمة لفصل  -ج  
 (   )   1.7مركب يتكون بني فلز مع الفلز فرق السالبية بينهما أكرب من  -د  
 (   )    مركب أيوين يتكون من ثالث أيونات كربونات و أيوين حديد -ه  

 (   )     لزينالفرابطة تنتج عن مشاركة باإللكرتونات بني ذرتني  -أ    
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 (   )  رابطة تسامهية تنشأ من تداخل اجملاالت اإللكرتونية بالرأس و تكون قوية -ب   
 (   )  رابطة تسامهية تنشأ من تداخل اجملاالت اإللكرتونية باجلنب و تكون ضعيفة -ج   
 (   )   سبة ألعداد الذرات يف ادلركبالصيغة الكيميائية اليت تبني أبسط ن -أ   
 (   )    الصيغة الكيميائية اليت تبني العدد الفعلي للذرات يف ادلركب -ب  
 (   )    الصيغة الكيميائية اليت تبني ترتيب الذرات يف ادلركب  -ج  
 (   )   احلالة اليت حتدث عند وجود أكثر من تركيب لويس للمركب أو األيون -د  
 (   ) نح زوج من اإللكرتونات و األخرى تستقبله رابطة كيميائية تتكون بني ذرتني أحامها دت -ه  

 (   )    1.7الرابطة بني ذرتني فرق الكهروسالبية بينهما أكرب من  -أ   
 (   )    1.7الرابطة بني ذرتني فرق الكهروسالبية بينهما أقل من  -ب   
 (   )   الرابطة بني ذرتني فرق الكهروسالبية بينهما يساوي صفر تقريباً  -ج   
 (   )   1.7الرابطة بني ذرتني فرق الكهروسالبية بينهما كبري و لكن أقل من  -د   
 (   )     ادلادة اليت حتدد سري التفاعل و كمية ادلادة احملددة للتفاعل-1
 (   )     ادلادة ادلتفاعلة اليت يتبقى كمية منها بعد توقف التفاعل-2
 (   )   من كمية ادلادة ادلتفاعلة ادلعطاة أكرب كمية من الناتج ميكن احلصول عليها-3
 (   )   النسبة بني الناتج الفعلي و الناتج النظري يف التفاعل يف صورة نسبة مئوية -5
 (   عملية فصل مكونات البرتول إىل مكونات أبسط منها من خالل تكثفها عند درجات حرارة سلتلفة)-5
 (   برتول إىل جازولني بتكسري اجلزيئات الكبرية إىل جزيئات صغرية)عملية يتم فيها حتول ادلكونات الثقيلة لل-6
 ترتيب العناصر حسب أعدادها الذرية أفضل من الرتتيب حسب الكتلة الذرية ؟ -أ علل -2

 رلموعات ؟6تشمل  pتشمل رلموعتني فقط بينما عناصر الفئة  sعناصر الفئة  -ب  
 ثة ىف الدورة الثال dال يوجد عناصر فئة  -ج  

 الالفلز السائل .................... -ب  الفلز السائل .................... -أ : أكمل -3
 عناصر المجموعة الواحدة لها نفس ...-1   

 عدد اإللكرتونات -ب    اخلواص الفيزيائية -أ  
 التوزيع اإللكرتوين -د   عدد إلكرتونات التكافؤ -ج 

 فيكون موقعو في الجدول الدوري ىو : 4s2 3d10 4p2[Ar]عنصر ىو التوزيع اإللكتروني لذرة  -2   
 p, فئة  3, دورة  16رلموعة  -ب     d, فئة  4, دورة  14رلموعة -أ 
 p, فئة  4, دورة  16رلموعة  -د    p, فئة  4, دورة  14رلموعة  -ج 
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 فيكون : 4s2[Ar]التوزيع اإللكتروني لذرة عنصر ىو  -3   
 من الفلزات القلوية األرضية -ب    لفلزات القلويةمن العناصر ا-أ 
 من الغازات النبيلة -د    من عناصر اذلالوجينات -ج 

 عناصر المجموعة الواحدة تكون : -4   
 متشاهبة يف اخلواص الكيميائية -ب   متشاهبة يف عدد إلكرتونات التكافؤ-أ
 أ , ب معاً  -د    متشاهبة يف عدد رلاالت الطاقة-ج 

 فيكون ىذا العنصر متشابهاً مع عنصر توزيعو اإللكتروني ىو : 4s2 3d10 4p5[Ar]التوزيع اإللكتروني لذرة عنصر ىو  -5   
 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5-ب      1s2 2s2 2p6 3s2-أ 
  4s2 3d10 4p4[Ar] -د      4s2 3d5[Ar]-ج 

 أول من رتب العناصر تصاعديا حسب أعدادىا الذرية العالم : -6   
 نيوالندز-د  موزيل -ج  مندليف -ب  الفوازييه -أ 

 صلب و يتفاعل مع األكسجين بسرعة يوجد في المجموعة : sعنصر فئة -4
 18 -د   17 -ج   4 -ب   1 -أ   

 اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي :السؤال الثاني : 
 ؟ غير صحيحةأي العبارات اآلتية  -1 

 5Bرب من الكهروسالبية للبورون أك 6Cالكهروسالبية للكربون  -أ   
  12Mgأكرب من نصف قطر ذرة ادلاغنسيوم  11Naنصف قطر ذرة الصوديوم  -ب   
 أقل من نصف قطر ذرته -Brنصف قطر األيون  -ج   
 11Naأقل من طاقة التأين للصوديوم  19Kطاقة التأين للبوتاسيوم  –د    
 ر إلى اليمين بسبب :يقل الحجم الذري في الدورة الواحدة من اليسا -3

 زيادة جذب النواة إللكرتونات التكافؤ -ب    زيادة الشحنة ادلوجبة للنواة -أ   
 أ , ب معاً  -د   زيادة عدد رلاالت الطاقة الرئيسية -ج  
 يزداد الحجم الذري في المجموعة الواحدة من أعلى إلى أسفل بسبب : -4

 يادة جذب النواة إللكرتونات التكافؤز  -ب    زيادة الشحنة ادلوجبة للنواة -أ   
 أ , ب معاً  -د   زيادة عدد رلاالت الطاقة الرئيسية -ج  
 (  17Cl , 11Na , 12Mg , 16Sاختر من العناصر التالية أكبرىا حجماً )  -5
 17Cl-د   11Na-ج   12Mg -ب    16S-أ  
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 2مراجعة كيمياء 

 (  17Cl , 11Na , 12Mg , 19Kاختر من العناصر التالية أكبرىا حجماً )  -6
 17Cl-د   11Na-ج   12Mg -ب    19K-أ  
 (  17Cl , 11Na , 12Mg , 16Sاختر من العناصر التالية أكبرىا كهروسالبية )  -7
 17Cl-د   11Na-ج   12Mg -ب    18Ar-أ  
 (  17Cl , 11Na , 12Mg , 16Sاختر من العناصر التالية أقلها طاقة تأين )  -8
 17Cl-د   11Na-ج   12Mg -ب    16S-أ  
 ؟ -K + energy                    K+ + eما إسم الطاقة في المعادلة اآلتية :  -9
 طاقة تأين -د  طاقة إلكرتونية -ج   طاقة حركية -ب  طاقة كهربية -أ 

 ؟ -Na+ + energy                    Na++ + eما إسم الطاقة في المعادلة اآلتية :  -10
 طاقة حركية -د  طاقة إلكرتونية -ج  طاقة تأين ثان -ب أولطاقة تأين  -أ 

 أكبر العناصر حجماً في الجدول الدوري يقع في : -11
 أعلى ميني اجلدول -ب     أسفل ميني اجلدول -أ 

 أعلى يسار اجلدول -د     أسفل يسار اجلدول -ج
 أكبر العناصر طاقة تأين في الجدول الدوري يقع في : -12

 أعلى ميني اجلدول -ب     ني اجلدولأسفل مي -أ 
 أعلى يسار اجلدول -د     أسفل يسار اجلدول -ج

 أكبر العناصر كهروسالبية في الجدول الدوري يقع في : -13
 12اجملموعة  -ب      11اجملموعة  -أ 

 18اجملموعة  -د     17اجملموعة  -ج
 ىي أنو : +Sc3العبارة التي ال تنطبق على أيون  -1

 أيون حيمل ثالث شحنات موجبة -ب    18Arله توزيع إلكرتوين يشبه التوزيع اإللكرتوين لألرجون  -أ   
 Scمت تكوينه بفقد إلكرتونات التكافؤ من  -د     ادلتعادلة  Scيعد عنصرا سلتلفا عن ذرة  -ج  
 إلى اإلستقرار اإللكتروني بأي من األحوال اآلتية : 12تصل ذرة عنصر عدده الذري  -2
   إكتساب إلكرتونان -ب     إكتساب إلكرتون واحد -أ  
 فقد إلكرتونان -ج      فقد إلكرتون واحد-ج 

 إلى اإلستقرار اإللكتروني بأي من األحوال اآلتية : 35تصل ذرة عنصر عدده الذري  -3
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 2مراجعة كيمياء 

   إكتساب إلكرتونان -ب     إكتساب إلكرتون واحد -أ  
 إلكرتونانفقد  -ج      فقد إلكرتون واحد-ج 

 أي من العناصر اآلتية يميل لتكوين كاتيون : -4
 20Ca-د  16S-ج   17Cl-ب   9F -أ 

 أي من العناصر اآلتية يميل لتكوين أنيون : -5
 21Sc-د  11Na-ج   20Ca-ب   9F -أ 

 كيف تتكون المركبات األيونية في كل حالة مما يلي :  -2
 7Nمع النرتوجني 11Naالصوديوم  -أ   
 16Sمع الكربيت  13Alاأللومنيوم  -ب  
 8Oمع األكسجني  3Liالليثيوم  -ج  
 بقولنا أكسيد حديد ثالثي بلغة اإللكرتونات ادلكتسبة و اإللكرتونات ادلفقودة ؟ ماذا نعني -3

 أكتب الصيغة الكيميائية الصحيحة للمركب السابق.     
 ( 20Ca , 17Clين مركب أيوين ) يتعادل أيونات الكالسيوم مع أيونات الكلور  لتكو  كيف  -4
 الطرق الشديد على بلورة أيونية يؤدي إىل تفتتها ؟ علل: -6
 تتوقف طاقة البلورة على :—2
 حجم وشحنة األيون-د  العدد الذري-ج  شحنة األيون-ب  حجم األيون -أ

 بسبب .. NaClأكبر منها في  MgOطاقة الشبكة البلورية في  -3
 أكرب NaClطول الرابطة يف -ب    MgOزيادة الشحنات يف  -أ  
 أ , ب معاً  -د ++Mأكرب من نصف قطر  +Naنصف قطر  -ج  
 أي األمالح اآلتية تحتاج إلى أكبر مقدار من الطاقة لكسر الروابط األيونية : -4
 NaF -د  NaCl -ج   NaBr -ب   NaI-أ  
 روابط األيونية :أي األمالح اآلتية تحتاج إلى أكبر مقدار من الطاقة لكسر ال -4
 NaBr -د  AlCl3 -ج   MgCl2 -ب   NaCl-أ  
 يسمى : Fe(NO2)2إسم المركب  -1
  IIنرتيت احلديد -د  نرتيت احلديد -ج IIنرتات احلديد -ب      نرتات احلديد -أ  
  IIIما الصيغة الكيميائية الصحيحة لمركب كبريتات الكروم  -2
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 Cr(SO4)3 -د        Cr3(SO4)2 -ج  Cr2(SO4)3 -ب    Cr3SO4 -أ   
 الرقم الذي يكتب أسفل يمين العنصر في الصيغة الكيميائية يمثل : -3
 عدد الذرات يف اجلزئ-د  تكافؤ العنصر -ج  عدد الكتلة -ب العدد الذري -أ 
 ..فتكون الصيغة الكيميائية للناتج. Yمع عنصر من الهلوجينات  ةمن الفلزات القلوي Xإذا تفاعل عنصر  -4
 XY2 -د   X2Y -ج   YX -ب  Y2X -أ

 فتكون الصيغة الكيميائية للناتج... 16من المجموعة Yمع الفلز  ةالفلزات القلويمن  Xإذا تفاعل عنصر  -6
 XY -د   X2Y -ج   X2Y2 -ب  XY2 -أ

 يفسر إختالف الخواص الفيزيائية للفلزات .... -1
   عدد الكتلة-ب       العدد الذري-أ  
 سرعة فقد إلكرتونات -د     وفرة اإللكرتونات احلرة -ج 

 الحديد أكثر صالبة و أعلى درجة غليان من الصوديوم بسبب : -2
 وفرة إلكرتونات التكافؤ ىف احلديد -ب     قوة الرابطة الفلزية يف احلديد -أ  
 احلديد يكون روابط أيونية -د    احلديد أقوى فلزية من الصوديوم -ج  
 من خواص السبائك .... يسل -3
 تتكون من عنصرين سلتلفني أو أكثر -ب  ختتلف خواص السبيكة قلياًل عن خواص مكوناهتا -أ  
 تتكون بني مكوناهتا روابط أيونية -د  ختتلف خواص السبيكة باختالف طرائق تصنيعها-ج 

 فضة النقود سبيكة تتكون من عنصرين ىما ك-4
 الفضة و الذهب -د      الفضة و البالتني-ج     ة و النيكلالفض-ب   الفضة و النحاس-أ  

 ( 4-1الفصل الرابع ) 
 السؤال األول :

 أكتب المصطلح العلمي للعبارات اآلتية  :  -1
 أكمل العبارات اآلتية : -2

 الرابطة سجما تكون . . . . . . . من الرابطة باي-أ   
 ( تناسبا . . . . . . . . . . . مع طول الرابطة تتناسب طاقة تفكك الرابطة ) وقوة الرابطة -ب 

 تكوين روابط يصاحبه ..............طاقة بينما تكسري روابط يصاحبه ...............طاقة  -ج  
 : )أ( أسئلة منوعة :السؤال الثاني 
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 تركيب لويس لكل جزئ شلا يأيت :إرسم  -1
 HCl-ج   CCl4 -ب   PH3 -أ     

 يس لتبني كيف تتكون الروابط التسامهية يف :إستخدم تركيب لو  -2
 N2 -ج   O2 -ب   F2 -أ    
 الروابط سجما و الروابط باي يف كل من اجلزيئات اآلتية : وضح بالرسم -3
  C2H2 -ج   H2O -ب   CO2 -أ  
 بني كل اثنني شلا يلي : قارن -4

 الرابطة باي و الرابطة سجما -أ 
 ة التسامهيةالرابطة األيونية و الرابط -ب 
 ادلركبات التسامهية  ادلركبات األيونية و  -ج 

 )ب( إختر العبارة الصحيحة في كل مما يلي : 
 ؟أي المركبات اآلتية يحتوي على رابطة باي واحدة على األقل  -1
 BeF2 -د  CHCl3 -ج   AsI3 -ب   CO2 -أ  
 ذرتيو ؟أي الغازات الثنائية الذرات فيما يأتي لو أقصر رابطة بين  -2
  N2 -د  Cl2 -ج   O2 -ب   HI -أ  
 أي من الجزيئات اآلتية يحتوي على رابطة تساىمية ثالثية ؟ -3
  N2 -د  Cl2 -ج   O2 -ب   HI -أ  
 أي من الجزيئات اآلتية يحتوي على رابطة تساىمية ثنائية ؟ -4
  N2 -د  Cl2 -ج   O2 -ب   HI -أ  
 ى رابطة تساىمية أحادية ؟أي من الجزيئات اآلتية يحتوي عل -5
  N2 -د  CO2 -ج   O2 -ب   HI -أ  
 أي الغازات الثنائية الذرات فيما يأتي لو أطول رابطة بين ذرتيو ؟ -6
  N2 -د  CO2 -ج   O2 -ب   HI -أ  
 في التفاعل الطارد للحرارة يكون ..... -7
 رلموع طاقة روابط النواتج < رلموع طاقة روابط ادلتفاعالت -أ 
 رلموع طاقة روابط النواتج > رلموع طاقة روابط ادلتفاعالت -أ 
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 رلموع طاقة روابط النواتج = رلموع طاقة روابط ادلتفاعالت -أ 
 رلموع طاقة روابط النواتج و ادلتفاعالت يساوي صفر -أ 

 ىو رباعي أيودو سيالن . ما اإلسم العلمي لو ؟ SiI4اإلسم الشائع للمركب  -1
 رباعي يوديد السليكون-د يوديد السليكون-ج  رباعي يود السيالن-ب د السيالنرباعي يودي-أ  
 تتعدد أكاسيد النيتروجين منها ثالثي أكسيد ثنائي النيتروجين . فما الصيغة الكيميائية لهذا المركب ؟ -2
 N2O3  -د  (NO3) --ج   NO3 -ب   N3O2 -أ  
 كب في أسفل يمين العنصر توضح :األرقام التي تكتب في الصيغة الكيميائية لمر  -3
 عدد ذرات العنصر يف اجلزئ الواحد -ب     تكافؤ العنصر -أ  
 العدد الذري -د    عدد تأكسد العنصر -ج  

 ) ب ( أكمل الجدول التالي :
األنيون )الشق  إسم الحمض صيغة الحمض

 الحمضي(
الكاتيون )الشق  إسم األنيون

 القاعدي(
 إسم الملح

HClO3 وريكمحض كل (ClO3)- . . . . . Na+ . . . . . 
HClO2 محض كلوروز . . . . . . . . . . K+ كلوريت بوتاسيوم 

HCl كلوريد صوديوم . . . . . . . . . . . . . . . حمض ىيدروكلوريك 
HNO3 . . . . . . . . . . نرتات K+ . . . . . 
HNO2 نيرتيت . . . . . حمض نيتروز Na+ . . . . . 

H2S . . . . . S-- كربيتيد K+ . . . . . 
H2SO4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كربيتات صوديوم 
H2SO3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كربيتيت كالسيوم 

 
 إسم المركب الجزيئي اإلسم الشائع الصيغة الجزيئية

H2O ماء . . . . . 
NH3 أمونيا . . . . . 
N2H4 هيدرازين . . . . . 
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 ) ج ( سم المركبات اآلتية :
  N2O4 -ج   SO2 -ب   P2O5 -أ 

 
 ) د ( اكتب الصيغ الكيميائية للمركبات اآلتية :

 كربيتيد الفضة  -ج  كلوريت الكالسيوم-ب  عشاري فلوريد ثنائي الكربيت -أ 
 نات ادلرتبطة و غري و ادلرتبطة :للجزيئات اآلتية موضحا : عدد أزواج اإللكرتو  ارسم تركيب لويس -4

  3-(PO4)أيون الفوسفات  -ج   CO2 -ب    NH3األمونيا  -أ   
 ارسم أشكال الرنين لكل من :  -5

  O3 -ج   SO2 -ب   -(NO3) -أ   
 ارسم تركيب لويس لمركبين يخالف كل منهم القاعدة الثمانية : -5
 رة محاطة بأكثر من ثمانية إلكتروناتذ -ب  ذرة محاطة بأقل من ثمانية إلكترونات -أ  
 

 :  اختر اإلجابة الصحيحية  :السؤال الثاني 
 الرابطة المتكونة في الشكل المقابل رابطة ..... -1
 تسامهية -ب   أيونية -أ  
 هيدروجينية -د   تناسقية -ج  
 يساوي NH3عدد أزواج اإللكترونات الحرة في جزئ األمونيا  -2
 مخس إلكرتزنات-د   ثالث أزواج-ج  نزوجا -ب  زوج -أ  
 تظهر أشكال الرنين في : -3
  +(NH4) -د    -(NO2)-ج   CH4-ب  H2O-أ  
 أي من تراكيب الجزيئات التالية يخالف القاعدة الثمانية ) حول الذرة أكثر من ثمانية إلكترونات (: -4 

 PCl5 -د   3-(PO4) -ج  NH3 -ب  CO2 -أ  
 يئات التالية يخالف القاعدة الثمانية ) حول الذرة أقل من ثمانية إلكترونات (:أي من تراكيب الجز  -5
 PH3 -د   3-(PO4) -ج  BH3 -ب  CO2 -أ  
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 أكمل الجدول :-2
أزواج اإللكترونات  الجزئ

 المرتبطة
أزواج 

اإللكترونات غير 
 المرتبطة

المجاالت 
 المهجنة

 شكل الجزئ

BeCl2 2 0 sp خطي 
 

AlCl3 
 

 مستو   مثلث   

NH3 
 

 1   

CH4 
 

    

H2O 
 

4    

 ؟sp2 ما معنى قولنا تهجين  -أ  -3
قارن بين حجم المستوى الذي يحتوي زوج إلكترون مرتبط و حجم حجم المستوى الذي يحتوي زوج  -ب

 إلكترون غير مرتبط
 إختر العبارة الصحيحة في كل مما يلي : -4  
 يعني : VSEPRنموزج  -1
 منوزج التنافر بني األيونات ادلتشاهبة -ب   لكرتونات التكافؤمنوزج عدد إ-أ  
 منوزج التنافر بني إلكرتونات التكافؤ -د   منوزج إرتباط إلكرتونات التكافؤ-ج 

 الرابطة الناتجة من تداخل مجالين مهجنين تكون : -2
 هيدروجينية -د  تناسقية -ج  باي -ب  سجما -أ  
 يعني تداخل : sp3التهجين  -3
 pرلاالت  3مع  sرلال -ب  pرلاالت  3مع  sرلاالت  3 -أ  
 pمع رلاالت  sرلاالت  -د   pمع رلال  sرلاالت  3-ج  
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 الزاوية بين الروابط في جزئ الماء أقل منها في جزئ الميثان بسبب .. -4
 بطةالتنافر بني أزواج اإللكرتونات احلرة أكرب من التنافر بني أزواج اإللكرتونات الرا-أ  
 التنافر بني أزواج اإللكرتونات احلرة أقل من التنافر بني أزواج اإللكرتونات الرابطة-ب 
 التنافر بني أزواج اإللكرتونات احلرة يساوي التنافر بني أزواج اإللكرتونات الرابطة-ج 
 sp3التهجني من النوع  -د 

 الرابطة في جزئ الكلور تكون ..-1
 تسامهية قطبية-د  سامهية نقيةت-ج  أيونية -ب  تناسقية -أ  
 الرابطة بين الفلزات القلوية و الهلوجينات تكون رابطة .. -2
 تسامهية قطبية-د  تسامهية نقية-ج  أيونية -ب  تناسقية -أ  
 تكون رابطة ... 0.9الرابطة بين عنصرين فرق الكهروسالبية بينهما  -3
 ية قطبيةتسامه-د  تسامهية نقية-ج  أيونية -ب  تناسقية -أ  
متماثل فأي العبارات اآلتية  CCl4و أن جزئ  0.61إذا علمت أن فرق الكهروسالبية بين الكربون و الكلور  -4

 صحيحة :
 اجلزئ غري قطيب و روابطه قطبية -ب    اجلزئ قطيب و روابطه قطبية -أ  
 اجلزئ غري قطيب و روابطه غري قطبية -د   قطبية غري اجلزئ قطيب و روابطه -ج 

 ليس من القوى بين الجزيئات .. -5
 الرابطة التسامهية -د  الرابطة اذليدروجينية-ج قوى ثنائية القطب-ب  قوى التشتت-أ 

C3H8 + 5O2                        3CO2( :  3 -1استخدم التفاعل التالي لإلجابة على )    
 + 4H2O  

 مول بروبان ينتج منو : 1.5إحتراق -1
 مول ثاين أكسيد الكربون 2 -ب     ماء مول 1.5 -أ   
 مول ثاين أكسيد الكربون 6 -د     مول ماء 6 -ج  
 عدد النسب المولية في المعادلة يساوى:-2

 نسبة مولية  10-ب     نسبة مولية 12 -أ   
 نسبة مولية  6 -د     نسبة مولية 8-ج  
 مول (  5من  إذا إحترق مول من البروبان في وفرة من األكسجين ) أكثر-3

 ال تتغري النسب ادلولية ألن األكسجني ادلادة احملددة للتفاعل -أ   
 ال تتغري النسب ادلولية ألن الربوبان هو ادلادة احملددة -ج   تتغري النسب ادلولية ألن األكسجني هو ادلادة الفائضة -ب  
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 2مراجعة كيمياء 

 تتغري النسب ادلولية ألن الربوبان هو ادلادة احملددة للتفاعل -د  
 ... NH3لتكوين غاز األمونيا  3N2مع ثالث جزيئات نيتروجين  3H2يتفاعل ثالث جزيئات ىيدروجين  -4

 جزئ هيدروجني2جزيئ أمونيا و يتبقى  2يتكون  -ب جزيئات أمونيا و ال يتبقى أي جزئ 3يتكون  -أ   
 جزئ نيرتوجني 2بقى جزيئ أمونيا و يت 2يتكون  -د جزيئات أمونيا و ال يتبقى أي جزئ 6يتكون  -ج   
 وحدة قياس عالمية تستخدم لقياس كمية المادة : -5

 اجلرام.  -د                 مول . -ج   .     لرت  -الكيلوجرام .           ب -أ
 ( Na=23 , O=16 , H=1من ىيدروكسيد الصوديوم ىو : )  g 60عدد موالت  -6
 mol 1.0 -د  mol 0.5 -ج  mol 0.1-ب   mol 1.50 -أ  
 من ىذا المركب ؟ 20gكربون , فكم وزن الهيدروجين في   %75ىيدروكربون مكون من  -7

 g 4 -د               g 5 -ج        g 10 -ب               g 6.67 -أ
 
 أكمل الجدول التالي الذي يوضح العالقات المشتقة من المعادلة الكيميائية الموزونة : -(3)

 4Fe  +  3O2                   2Fe2O3                           
2Fe2O3  3O2 + 4Fe  
 اإلسم العلمي الحديد + األكسجين  IIIأكسيد الحديد 

 عدد الجسيمات Feذرات  O2 + 4جزيئات   3  
  3 mol O2 +  عدد الموالت 
   + 223.4 g Fe الكتلة بالجرام 

319.4 g مواد ناتجة = ………… g قانون حفظ الكتلة اعلةمواد متف 
 O                          2+  O2                       2H  22H:         ( في التفاعل 5) 

 حدد النسب ادلولية مجيعها للتفاعل السابق -أ 
 جزيئات هيدروجني مع وفرة من األكسجني فكم عدد جزيئات ادلاء الناتج 6إذا تفاعل  -ب 
 ماء g 72يدروجني و كم جرام من األكسجني يلزم لتحضري كم جرام من اذل  -ج 

 (حل المسائل اآلتية 6) 
 من أزيد الصوديوم طبقا للمعادلة : 100gmإحسب كتلة النرتوجني الناجتة من حتلل -2

 2NaN3                       2Na + 3N2                                                    
 ( Na=23 , N=14)  الكتل الذرية  
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 من اذليدروجني مع كمية وافرة من النيرتوجني : gm 2.7أ( إحسب كتلة األمونيا الناجتة من تفاعل  -3
 3H2 + N2                      2NH3                                                          

 ( H=1 , N=14الكتل الذرية )  68gm NH3ب( إحسب عدد موالت النرتوجني الناجتة من    
 اختر اإلجابة الصحيحةالسؤال الثاني: 

 فتكون نسبة المردود المئوية : 32gm CO2فنتج  11gm C3H8إذا احترق  -1
 %97 -د   %102 -ج   %101.5 -ب   %101 -أ   
 CH4  + 2O2                 CO2  + 2H2O   في التفاعل : -2

 أكسجين .. فتكون المادة المحددة للتفاعل ىي .. g 26مع من الميثان  g 16إذا تفاعل 
   CH4 -د   O2 -ج     CO2 -ب   H2O -أ

 CH4  + 2O2                 CO2  + 2H2O   في التفاعل : -3
 يتكون ؟ CO2أكسجين .. فكم مول  mol 2من الميثان مع  mol 2إذا تفاعل

 mol 4 -د   mol 3-ج   mol 2 -ب   mol 1 -أ
 ب ( أجب عن األسئلة اآلتية : ) 

 حدد ادلادة احملددة للتفاعل و ادلادة الفائضة يف كل من التفاعالت اآلتية :-1   
 احرتاق اخلشب -أ 
 تفاعل أكاسيد الكربيت يف اذلواء مع ملعقة من الفضة -ب 
 إيثلني + إيثان                   هيدروجني + إيثلني -ج 
 عند إحرتاق الوقود إحرتاقا غري تام تكون السناج )كربون ( -د 

 أيهما أكرب ؟ و دلاذا  ؟ ادلردود الفعلي أم ادلردود النظري -أ -2  
 000العنصر الموجود بصفة أساسية في جميع المواد العضوية ىو -1

 الفلور -الكربون               د -ج   النيرتوجني  -األكسجني                   ب -أ
 00000وكربونات علي عنصرين أساسيين ىما الكربون وتحتوي الهيدر  -2

 اذليدروجني -د  الفسفور   -ج   النيرتوجني -ب األكسجني                  -أ
 العملية التي يتم فيو فصل عدة سوائل متقاربة في درجة الغليان )مثل مشتقات البترول( تسمى ... -3
 ترسيب -د  تقطري جتزيئي -ج   تقطري -ب   ترشيح -أ  
 المركبات التي تحتوي على كربون ماعدا أكاسيد الكربون و كربيدات و الكربونات تسمى   ... -4
 أدلة -د مركبات معدنية -ج  مركبات غري عضوية -ب  مركبات عضوية -أ 
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 المركبات التي تتكون من كربون وىيدروجين فقط تسمى ..... -5
 بروتينات -د هيدراتكربو   -ج  هيدروكربونات -ب  أمحاض أمينية -أ 

 كلما زاد عدد ذرات الكربون في الهيدروكربونات .....  -6
 تقل اللزوجة-د تقل درجة الغليان -ج يزداد الذوبان يف ادلاء -ب  تزداد اللزوجة -أ 
 من األمثلة علي الهيدروكربونات األليفاتية ذات السالسل المفتوحة المشبعة -1

 بروبني  -د بروبان           -ج   بروباين -ب بروبان حلقي                -أ   
 من األمثلة علي الهيدروكربونات األليفاتية ذات السالسل المفتوحة غير مشبعة -2

 هكساين حلقي -د  بنتاين        -ج   اوكتان  -بيوتان                      ب -أ
 غلقة المشبعة من األمثلة علي الهيدروكربونات األليفاتية ذات السالسل الم -3

 بروبان -د بروباين حلقي  -ج   بروبني حلقي -بروبان حلقي              ب -أ
 أي من مشتقات البترول اآلتية يتكثف عند درجة حرارة أقل : -4
 زيت التزييت -د  زيت التسخني -ج   اجلازولني -ب  الكريوسني -أ  
 مفردةأي مما يلي تحتوي جميع جزيئات مركباتو علي روابط  -4

 البنزين -د  االلكاينات           -االلكينات                     ج -االلكانات                 ب -أ    
 C4 H8أي مما يلي تنطبق عليو الصيغة الجزيئية التالية  -5

 أ , ب  -د  بيوتان -ج   بيوتان حلقي -ب        بيوتني   -أ
 ركب , تعرف بالصيغة أبسط نسبة عددية بين الذرات في الم -6

 البنائية -د    األولية -ج     احلقيقة  -ب  اجلزيئية -أ   
 الصيغة التى تبين العدد الفعلي و الحقيقى من الذرات في المركب و النسب بينهما تسمى الصيغة  -7

 البنائية -د    األولية -ج     احلقيقة  -ب  اجلزيئية -أ   
 ذرات كربون ىي 5, فأن الصيغة الجزيئية لمركب يحوى  CH2ركب ىيدروكربونى إذا كانت الصيغة األولية لم -8

         C 5H10 -د              C 4H6-ج                      C5H12  -ب           C5H8  -أ   
 أى الجزيئات  التالية من المواد األليفاتية المشعبة و غير حلقية : -9

         C4H4-د                   C4H6 -ج                         C4H8-ب            C4H10-أ   
 أي مما يلي يحتوي علي رابطة ثنائية : -10
 االستيتلينات -االلكاينات           د -االلكينات                       ج -االلكانات           ب-أ   

 ذرة .....ن منزوعة منو ( عبارة عن ألكا-Rالجذر العضوي )مجموعة ألكيل () -11
 نيرتوجني -د كربون           -هيدروجني                      ج -أكسجني          ب -أ   

 تكافؤ ذرة الكربون المثارة :-12
 رباعي  -ثالثي                   د-ثنائي                           ج -أحادى            ب -أ   

 .......المشعبة ىو أبسط الهيدروكربونات -14
 اإليثني  -الرب وبان احللقي       د -اإليثان                          ج -ادليثان             ب -أ   

 .......أبسط الهيدروكربونات  غير المشعبة ىو-15
 اإليثاين  -الرب وبان احللقي       د -اإليثان                          ج -ادليثان             ب -أ   

 .......أبسط الهيدروكربونات  المشعبة الحلقية ىو-16
 اإليثني -الرب وبان احللقي       د -اإليثان                          ج -ادليثان             ب -أ   

 .............تتكون بين ذرتي كربون في االلكينات رابطة -17
 رباعيه -د   ثالثية -ج   ثنائية  -ب  أحادية -أ  
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 ............تتكون بين ذرتي كربون في االلكاينات رابطة -18

 رباعيه -د   ثالثية -ج   ثنائية  -ب  أحادية -أ  
 أي الهيدروكربونات اآلتية يتفاعل مع أكثر كمية من البروم  -19

 الربوبان -د   األلكاين -ج   األلكني -ب  األلكان -أ  
 اآلتية :أذكر السبب العلمي للعبارات  -3

 اذليدروكربونات ال تذوب يف ادلاء -أ 
 األلكينات أكثر نشاطاً من األلكانات -ب 

 :أ( إرسم الصيغة البنائية للمركبات اآلتية :السؤال الرابع 
 البيوتان و األيزوبيوتان -1
 اذلكسان و اذلكسان احللقي -2
 بروبيل ديكان-5-ثنائي ميثيل-3,2 -3
 ان حلقيرباعي ميثيل هكس-4,2,2,1 -4
 ميثيل حلقي هكسان-4-إيثيل-1 -5
 ثنائي ميثيل حلقي بروبان-2,1 -6
 بنتادايني-3,1 -7

 ( لتسمية المركبات اآلتية : IUPACب( إستخدم قواعد التسمية ) 
1-        2- 
 
 
3-        4- 
 
 
 
5-        6- 
 
 
 
 
7-                        8.- 
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9-       10- 
 
 
 

 اختر اإلجابة الصحيحةاألول:  السؤال
 ىى  C4H8عدد المتشكالت الممكنة للصيغة الجزيئية  -1

 5 -د   4 -ج    3 -ب   2 -أ   
 بنتين :-2أي من المركبات اآلتية يعتبر متشكل ) أيزومر ( للمركب  -2
 بنتني حلقي-2-د  بنتان حلقي-ج   بنتان-ب  بنتاين-2-أ  
 بنتين :-2ر متشكل ) أيزومر ( للمركب أي من المركبات اآلتية يعتب -3
 بنتاين-د  أيزوبنتان-ج   بنتني-3 -ب  بنتني-1 -أ  
 بيوتين في .......-2-بيوتين يختلف عن المركب سيس-2-المركب ترانس -4
 الصيغة األولية -د الصيغة اجلزيئية-ج  اخلواص الفيزيائية -ب  الكتلة  ادلولية -أ 

 لح العلمي الذي تدل عليو العبارات اآلتية :أذكر المصط)أ( السؤال الثاني
 (   )   مركبان أو أكثر ذلا الصيغة اجلزيئية نفسها و لكنها حتتلف يف الصيغ البنائية-1
 (   )  مركبان أو أكثر ترتبط فيها الذرات بالرتتيب نفسه و لكنها ختتلف يف ترتيبها الفراغي-2
 (   ) اليمىن و األخرى تشبه صورة اليد اليسرى وجود صورتني للجزئ إحدامها تشبه صورة اليد-3
 (   )     خاصية ادلركب الذي حيتوي على ذرة كربون غري متماثلة -4
 (   )     مركبات عضوية حتتوي على حلقة بنزين على األقل -5

 . مث رتبها تنازلياً حسب درجة غلياهنا C5H12)ب( إرسم ثالث متشكالت حتمل الصيغة اجلزيئية 
4-        5- 
 
 

 
 

  


