
 

بنك أسئلة على الكيمياء العضوية الخاصة بطالب المستوى األول 

 شعبة الهندسة الزراعية لمادة الكيمياء العضوية والطبيعية

 أمام العبارات التالية:(×) ) أو عالمة   √ضع عالمة (   - أ

 (    ). ير نتيجة موجبه مع كحول الميثانوليعطى إختبار با -۱

 يعطى إختبار شف نتيجه موجبه مع الكيتونات (    ). -۲

 يعطى إختبار فهلنج نتيجه موجبه مع األلدهيدات (    ). -۳

 (    ). الفورمالدهيدة موجبه مع نتيج اليودوفورميعطى إختبار  -٤

 (    ). يثانولتبار شف نتيجه موجبه مع اإليعطى إخ -٥

 (    ). لون أحمر دموى مع األسيتون نيتروبروسيد الصوديوميعطى إختبار  -٦

 (    ). الميثانولنتيجة موجبه مع فهلنج يعطى إختبار  -۷

 (    ). سيتالدهيدمع األ الريزورسينول حلقه فروليه يعطى إختبار -۸

 (    ). مع األسيتوننيتروبروسيد الصوديوم لون أحمر برتقالى يعطى إختبار  -۹

 (    ). الميثانولمع  سالبهة نتيج شفيعطى إختبار  -۱۰

 (    ). لفورمالهيدمع ا الريزورسينول حلقه فروليه يعطى إختبار -۱۱

 (    ). نيتروبروسيد الصوديوم لون أحمر دموى مع األسيتالدهيديعطى إختبار  -۱۲

 (    ). يثانولمع اإل سالبهة نتيج اليودوفورميعطى إختبار  -۱۳

 (    ). الفورمالدهيد يعطى إختبار شف نتيجه موجبه مع -۱٤

 (    ). لون أحمر دموى مع األسيتون نيتروبروسيد الصوديوميعطى إختبار  -۱٥



 

 تخير اإلجابة الصحيحة: -ب

 تذوب األلكاينات فى: -۱

 المركز. H2SO4 حمض -ب  .HCl 5%حمض  - أ

 جميع ما سبق. -د    .H2O -ج

 يتبع ذوبان حامض البنزويك: -۲

 المجموعة الثالثة. -ب  المجموعة األولى. - أ

 المجموعة الخامسة. -د  المجموعة السابعة. -ج

 خالت الصوديوم فى: تذوب -۳

 ال يذوب فى أى مذيب. -ب  كل المذيبات. - أ

 كل المذيبات عدا اإلثير. -د  يذوب فى اإلثير. -ج

 فى: لكاناتتذوب األ -٤

 المركز. H2SO4حمض  -ب  .HCl 5%حمض  - أ

 جميع ما سبق. -د    اإلثير. -ج

 :الفينوليتبع ذوبان  -٥

 المجموعة الثالثة. -ب  المجموعة األولى. - أ

 .رابعةالمجموعة ال -د  عة السابعة.المجمو -ج

 فى: حمض الخليكيذوب  -٦

 ال يذوب فى أى مذيب. -ب   كل المذيبات. - أ

 المذيبات عدا اإلثير.كل  -د   يذوب فى اإلثير. -ج

 



 

 :تتبع فى ذوبانها المجموعة الخامسة -۷

 .األحماض األمينيه طويلة السلسلة -ب     .األمينات - أ

 جميع ما سبق. -د .لمركبات المحتويه على ذرة نيتروجينا -ج

 :تتبع فى ذوبانها المجموعة السابعة -۸

 .األلكينات واأللكاينات -ب    .جميع األمالح - أ

 .ال توجد إجابه مما سبق -د    .الفينوالت -ج

 :تتبع فى ذوبانها المجموعة الثالثة -۹

 .مركبات شديدة الحموضه -ب    .مركبات متعادلة - أ

 .ل ما سبقك -د   .مركبات شديدة القاعدية -ج

 

 أكمل العبارات التاليه: -ج

 يعطى إختبار اليودوفورم نتيجه ........ مع األسيتالدهيد ومعادلة التفاعل هى ........................ -۱

 كحول اإليثانول ومعادلة التفاعل هى ....................تنتج رائحة ........ عند تفاعل اإلستر مع  -۲

فاعل هى ومعادلة الت المركبات المحتوية على روابط ذوجيه....... مع نتيجه . بايريعطى إختبار  -۳

............. 

 ومعادلة التفاعل هى .................... ميثانولكحول التنتج رائحة ........ عند تفاعل اإلستر مع  -٤

 معادلة التفاعل هى .............اإليثانول ونتيجه ........ مع  اليودوفورميعطى إختبار  -٥

نتيجه ....... مع المركبات المحتويه على روابط ثالثية ومعادلة التفاعل هى  يعطى إختبار باير -٦

........ 



 

 معادلة التفاعل هى .............األسيتون ونتيجه ........ مع  اليودوفورميعطى إختبار  -۷

 تنتج رائحة ........ عند تفاعل اإلستر مع كحول اإليثانول ومعادلة التفاعل هى .................... -۸

 

 :العضوية التاليهتتبع ذوبان المركبات  -د

 H2O R-O-R NaOH 

(5%) 

Na2CO3 

(5%) 

HCl 

(5%) 

H2SO4 

(Conc.) 

       اإليثيلين جليكول

       البيوتين

       البنزين

       الجلوكوز

       الهكسان الحلقى

       حمض البنزويك

 

 


