
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر المتقدم اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/15                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر المتقدم في مادة كيمياء ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/15                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر المتقدم في مادة كيمياء الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/15     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر المتقدم اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade15                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 المركبات العضوية استخدامات

 الفصل الدراس ي الثالث

الهيدروكربونات والمشتقات 
 الهيدروكربونية
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 اتــــــــــــدامـــخــــــــــــتــات واالس ــــــــــــفــالص ةــــــيغـالص ركبــــــــــــــم المـاس

 

 المــيثـان

 

CH₄ 

 

 .أبسط الهيدروكربونات 

 .أجود أنواع الوقود 

 .المكون األساسي للغاز الطبيعي 

 .يستخدم في الطهو والتدفئة 

 C₂H₆ اإليــثـان
  الغاز الطبيعي الذي أحد مكونات

يستخدم وقوًدا في المنازل للطهو 
 والتدفئة.

 8H3C الـبـروبـان
 ــ يعرف بLP)البروبان  ( أو باسم(

 المسال(.

 .يباع في صورة وقود للطبخ والتسخين 

 10H4C الـبـيوتـان 

  يستخدم في القداحات الصغيرة وفي
 بعض المشاعل.

 .يستخدم في تصنيع المطاط الصناعي 

  كمادة خام في الكثير من يستخدم
 العمليات الكيميائية.

      ان أوـوتـزوبيـاألي
 10H4C ل بروبانـــميثي -2

 .يستخدم في التبريد ألنه آمن بيئيًّا 

 .يستخدم كمادة دافعة في جل الحالقة 

  يستخدم كمادة خام في الكثير من
 العمليات الكيميائية.

األلــكــانــات 
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 اتــــــــــــدامـــخــــــــــــتــات واالس ــــــــــــفــالص ةــــــيغـالص ركبــــــــــــــم المـاس

 12H6C الهـكسـان الحـلقي

 يتم استخراجه من البترول. 

 يستخدم في مذيبات الطالء ومواد التلميع.
  في استخراج الزيوت األساسية يستخدم

 لصناعة العطور.

 اتــــــــــــدامـــخــــــــــــتــات واالس ــــــــــــفــالص ةــــــيغـالص ركبــــــــــــــم المـاس

 4H2C نــاإليــثي

 مسؤول عن عملية النضج في الفواكه. 

 .مسؤول عن عملية تساقط األوراق 

  البولي يستخدم كمادة أولية لتصنيع
في صناعة األكياس )يستخدم إيثيلين 

 .البالستيكية والحبال وعلب الحليب(

 اتــــــــــــدامـــخــــــــــــتــات واالس ــــــــــــفــالص ةــــــيغـالص ركبــــــــــــــم المـاس

اإلســـتيلــين / 
يستخدم في لحام المعادن؛ ألنه يولد  2H2C  اإليــثايـــن

 .عند احتراقه درجات حرارة عالية

 األلـكـانـات الحـلقـيـة 

 األلــكــينــات 

  بعض األلكينات األخرى مسؤولة عن تكوين الروائح في الليمون األصفر واألخضر
 وأشجار الصنوبر.

 األلــكـاينــات 

  تستخدم األلكاينات البسيطة مثل اإليثاين كمواد أولية في صناعة البالستيك والمواد
 الكيميائية العضوية األخرى. 
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 اتــــــــــــدامـــخــــــــــــتــات واالس ــــــــــــفــالص ةــــــيغـالص ركبــــــــــــــم المـاس

 نـزيالبــن

 نــنزيــيل بــيثـــالم
 ن(ـولويــ)الت

يل ــيثـــي المـنائـــث
 لين(ــزايـن )الـنزيـب

6H6C 

8H7C 

 

10H8C 

 .تستخدم كمذيبات صناعية 

 .تستخدم كمذيبات مختبرية 

 صحية عند التعرض لها شكل مخاطر ت
 بانتظام.

يثيل ـي مـنائـث -,14
صناعة ألياف البوليستر  يستخدم في 10H8C  (لينـارازايـن )بـنزيـب

 واألنسجة.

 .اعداد األصباغ يستخدم في 8H10C  ينــنفثالالــ

 .طارد للعث  

انتاج األصباغ والمواد  يستخدم في 10H14C  االنــثراســـين
 الملونة.

تواجد في الغالف الجوي بسبب ي 10H14C  الـــفينانــثريـن
 االحتراق غير الكامل للهيدروكربونات.

 أول مادة أروماتية مسرطنة. 12H20C  الــبنزوبــيريـن

 .ناتج ثانوي عن احتراق المخاليط المعقدة 

   المركبات األروماتية
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 اتــــــــــــدامـــخــــــــــــتــات واالس ــــــــــــفــالص ةــــــيغـالص ركبــــــــــــــم المـاس

 CH3CL يثانــكلورومـالـ
  يستخدم في صناعة منتجات السيليكون

 المستخدمة في تثبيت األبواب والنوافذ.

ورو ـكلـركبات الـم
 CFC ربونـورو كـلـف

 
 مبردات في الثالجات ومكيفات الهواء. 

 .لها تأثير سلبي على طبقة األوزون 

ركبات الــهيـدرو ـم
 HFC ربونـورو كـلف

 

  تستخدم بدال من مركباتCFC  ألنها
 .تؤثر سلبا على طبقة األوزون

 PTFEبالستيك  

 

 .أحد أنواع البالستيك 

  يستخدم كسطح غير الصق في العديد من
 أدوات المطبخ مثل خبز العجين.

 PVCبالستيك 
 )الفاينيل(

 

  نوع من البالستيك يمكن تصنيعه في
 صورة لينة أو صلبة.

  يستخدم في صناعة الصفائح الرقيقة
 .المجسمات واأللعابونة أو الصلبة، المر

 انـهالوثــال
-1,1,1-كلورو -2-برومو -2

 ثالثي فلورو إيثان

 

 أحد الهيدروكربونات المهلجنة. 

  استخدم في الطب كمخدر للمرضى في
 العمليات الجراحية في الخمسينات.

  هاليدات األلكيل

  .تستخدم هاليدات األلكيل كمواد أولية في الكثير من الصناعات الكيميائية 

 كمذيبات وفي صناعة مواد التنظيف. تخدمتس  
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 اتــــــــــــدامـــخــــــــــــتــات واالس ــــــــــــفــالص ةــــــيغـالص ركبــــــــــــــم المـاس

 ثرإيــثيل إيــنائي ـث

  .أول مركب أطلق عليه إيثر 

 .مادة متطايرة سريعة االشتعال 

 العمليات قديًما. استخدم كمخدر قبل 
 كمخدراستخدامه )لم يعد من المفضل 
 .(االشتعالألنه سريع 

 اتــــــــــــدامـــخــــــــــــتــات واالس ــــــــــــفــالص ةــــــيغـالص ركبــــــــــــــم المـاس

 CH3OH ولـــثانــميـالـ
 أبسط الكحوالت. 

 .يستخدم في صناعة مذيبات الطالء 

 CH3CH2OH ولــثانـــاإلي

 طهيرتليستخدم في المنتجات الطبية و 
 .الحقن إعطاءالجلد قبل 

  ًامادة أولية لصناعة مواد أكثر تعقيد. 

 .يضاف إلى الجازولين لزيادة فاعليته 

 ولـانـيوتـــب – 2

 

 صناعة األصباغ والورنيشيستخدم ل. 

 لقيــول حــكسانــه 
 

 مركب سام يستخدم لصنع المبيدات. 

 .مذيب للعديد من المواد البالستيكية 

 سرولــجليــال

 بروبان ترايول -24241

 

  يستخدم كمانع للتجمد في وقود
 .الطائرات

  والتــحــكـال

 .الكحوالت مذيبات جيدة للمركبات العضوية؛ بسبب قطبية مجموعة الهيدروكسيل 

   يثراتاإل
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 اتــــــــــــدامـــخــــــــــــتــات واالس ــــــــــــفــالص ةــــــيغـالص ركبــــــــــــــم المـاس

 حلقي أمينهكسيل الال

 أمينو هكسان حلقي

 

 انتاج المبيدات الحشرية. 

 .انتاج البالستيك 

 انتاج المستحضرات الدوائية 

  انتاج المطاط المستخدم في صناعة
 اإلطارات.

 يثيل أميناإل

 أمينو إيثان

 

 األنيلين ( )

 البنزين أمين 

 أمينو بنزين

 
  يستخدم في صناعة األصباغ غامقة

 .اللون

  االسم الشائع )أنيلين( مشتق من
 النبات الذي حصل عليه منه.

 ميناتاأل

 ائية.ستخدم األمينات في التحقيقات الجنت 


