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I. تحضير بعض المواد الصناعية 
 تحضير ثنائي األوكسجيه في المختبر -1

 

 

 

 

 

 

 

 تحضير ثنائي أوكسيذ الكربون الصناعي  .2

حصهىا عهى ثىائي أوكسيذ انكشبىن انصىاعي  كىاحح عه بعط انخفاعالث والحظىا أوه يعكش ماء 

 انطبيعي . CO2انديش مثهه مثم 

 خالصة 
انمادة انطبيعيت هي انمادة انخي حىخذ في انطبيعت دون حذخم اإلوسان أما انمادة انصىاعيت فهي انمادة  -

 . انخي وحصم عهيها بىاسطت حفاعالث كيميائيت

 حخميض وفس انمادة بىفس انخىاص كيفما كان مصذسها سىاء أكاوج طبيعيت أو صىاعيت. -

 ملحوظة 

 صيج انضيخىن وانضيج انمصىعت مادحان مخخهفخان وبانخاني حخميضاوم بخىاص مخخهفت 

II. البترول ومشتقاته 
 تعريف .1

حسمى انبخشول سائم نضج نىوه أسىد يميم إنى انخضشة وهى خهيظ طبيعي مه عذة مىاد 

 انهيذسوكشبىساث وهي انمىاد انخي حخكىن أساسا مه رساث انكشبىن ورساث انهيذسوخيه.

 المشتقات الطبيعية للبترول  .2

( وحسمى انمشخقاث انطبيعيت  65يخم فصم مكىواث انبخشول عه بعضها بعمهيت انخقطيش )أوظش ص :  

 نهبخشول وهي : 

 قىيىاث انغاص انمسخعمهت في انمطبخ .انبىحان وانبشوبان  : وهما غاصان يسخعمالن في  -

انبىضيه انكاصوال وانكيشوصيه : وهي سىائم حسخعمم كىقىد نمحشكاث انسياساث وانطائشاث  -

 وانبىاخش .

 انقاس ويسمى أيضا  انقطشان انمسخعمم في حعبيذ انطشقاث . -

 المشتقات الصناعية للبترول .3

 ىا انيىميت كانبالسخيكحشخق مه انبخشول مشكباث صىاعيت حسخعمم بكثشة في حياح

 ) انهذائه( وانمطاط واألنياف انصىاعيت انمسخعمهت في انىسيح وبعط أوىاع انصباغت .

 خالصة
و  يعخبش انبخشول مصذسا مهما نهطاقت يسخخشج مه باطه األسض وحسخعمم مشخقاحه انطبيعيت  -

  .مخخهفت مخعذدة و في مداالث مشخقاحه انصىاعيت 

 األسىد .ألهميت انبخشول وغالء ثمىه يطهق عهيه إسم انزهب  -

 تجربة ومالحظة  -أ    
إلى محلول   H2O2عند إضافة الماء األوكسيجيني

نالحظ تكون غاز على  KMnO4 برمنغنات البوتاسيوم
شكل فقاعات كما نالحظ أن هذا الغاز يساعد على 

 .O2مما يدل على أنه ثنائي األوكسيجين  االحتراق

 

 استنتاج  - ب
ثنائي األوكسيجين المحصل عليه 

بواسطة هذا التفاعل مادة صناعية لها 
نفس خواص ثنائي األوكسيجين 

 .الموجود في الطبيعة 
 

https://inscription.ma/

