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 المواد الطبيعية و المواد الصناعية    7

 Substances naturelles et substances synthétiques 

I- بعض المواد في المختبر تحضير :  

 :تحضير ثنائي األوكسجين  – 1

 : تجربة -أ

 : KMnO4إلى قارورة تحتوي عل كمية من محلول برمنغنات البوتاسيوم  H2O2نضيف كمية من الماء األوكسجيني 

 

 ؟ أثناء التفاعل االختبار ماذا نالحظ داخل األنبوب - 1

 من فوهة األنبوب ؟ ةنالحظ عند تقريب قطعة فحم متوهجماذا  - 2

 .نالحظ أثناء التفاعل فقدان محلول برمنغنات البوتاسيوم للونه البنفسجي  - 1

 .نالحظ داخل األنبوب تصاعد فقاعات غازية  -

 . زداد توهجا ا تمن فوهة أنبوب االختبار نالحظ أنه عند تقريب قطعة متوهجة من الفحم - 2

 : استنتاج –ب 

 . ألوكسجيني و محلول برمنغنات البوتاسيوم غاز يساعد على االحتراق و هو غاز ثنائي األوكسجين ينتج عن تفاعل الماء ا -

نقول في هذه الحالة أن ثنائي األوكسجين مادة صناعية لها نفس الخواص الكيميائية التي , يمكن تحضير ثنائي األوكسجين في المختبر  -

 .الطبيعة  يتميز بها ثنائي األوكسجين الطبيعي الموجود في

 :تحضير ثنائي أوكسيد الكربون  – 2

 :تجربة  –أ 
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 على ماذا يدل تعكر ماء الجير ؟ -

 إذن ثنائي أوكسيد الكربون مادة صناعية له نفس خواص ثنائي , أوكسيد الكربون  ثنائي على و جود غاز يدل تعكر ماء الجير

 .أوكسيد الكربون الموجود  في الطبيعة 

  خالصة: 

 .لطبيعية هي كل مادة توجد في الطبيعة المادة ا -

 .المادة الصناعية هي مادة يتم تصنيعها عن طريق تفاعالت كيميائية في المختبر  -

II –  البترول و مشتقاتهle pétrole et ses dérivés: 

 :طريقة تقطير البترول  – 1

غطتها البحار قديما و (  مستحثات)عضوية نباتية و حيوانية  يرجع تكون البترول والغاز الطبيعي إلى تحوالت كيميائية بطيئة لبقايا -

 . البكتيربات ضخضعت خالل ماليين السنين إلى تأثير درجة الحرارة و الضغط و بع

مركبات تتكون من ذرات الكربون ) البترول خليط طبيعي عبارة عن سائل أسود يوجد في باطن األرض و يتكون من عدة هيدروكربورات  -

و ذلك  عمود التقطير المجزأأو ما يسمى برج التقطير  يتم فصل مكونات البترول اعتمادا على عملية التقطير بواسطة( . وجين و الهيدر

 لكي يتحول إلى غازات بواسطة عملية التبخر و تضخ هذه الغازات داخل برج التقطير على شكل  C°380بتسخين البترول عند درجة حرارة 

 .فها لطبقات الموافقة لدرجة حرارة تكاثف في اغازات األكثر تطايرا و التي تتكاثتتكون من ال :تيارات غازية صاعدة  -

 .تتكون من المركبات األقل تطايرا و التي تمأل الطبقات السفلى الموافقة لدرجة حرارة غليانها  :تيارات سائلة نازلة  -
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 ملحوظة: 

 . مثل الميثانكب هيدروكربوني واحد مؤلف من مر:  الغاز الطبيعي

 :بعض مشتقات البترول  – 2

 :من خالل القيام بعملية تقطير البترول يتم الحصول على عدة مشتقات تستعمل في عدة مجاالت منها 
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 .ات السائلة تستعمل كمحروق و كمذيب لبعض المواد الكيميائية النفطا مزيج من الهيدروكرور -

 .C25H52يتكون من ألكانات خطية و متفرعة ذات سلسلة كربونية طويلة  -

 .البنزين ليس من مشتقات البترول بل يتم تحضيره بمعالجة النفطا -

 .تعتبر األلكانات المتفرعة محروقات أكثر جودة من األلكانات الخطيةيتكون البنزين من ألكانات خطية و متفرعة و  -

 .هذه العملية بإعادة التصنيع تسمى= لكانات الخطية إلى متفرعة تحويل األ

  ملحوظة: 
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 ( .التقطير ) تحوالت فيزيائية مواد طبيعية ألن الحصول عليها يتم عن طريق  هي مشتقات البترول -

)(مع محلول مائي لحمض النتريك  NH3يوم الذي يستعمل كسماد للتربة بمزج األمونياك نحصل على نترات األمون - 33

  NOOH  : 

  OHNONHNOOHNH
laqaqaqaqg 23333 )()()()()()(







 

 نترات األمونيوم الصلب بإزالة الماء ىنحصل عل

 : بعض المواد المصنوعة من مشتقات البترول  – 3

ول إلى مواد متنوعة تستعمل في الحياة اليومية من بينها المواد البالستيكية و الصباغة و حول الصناعة الكيميائية بعض مشتقات البترت  

 ...   اف النسيج دوية و العقاقير و المطاط و أليالملونات و األ

III – الفوسفاط و مشتقاته les phosphates et leurs dérivés : 

 :مكونات الفوسفاط الطبيعي و مناطق إنتاجه  – 1

أو على شكل  Ca3(PO4)2ة كبيرة على شكل فوسفاط ثالثي الكالسيوم فوسفاط الكالسيوم الذي نجده بكميالطبيعي من سفاط والف يتكون -

  CaF2,3Ca3(PO4)2األباتيت الذي يحتوي على عنصر الفليور 

243:   فوسفاط الكالسيوم 

3

4

2 )(23 POCaPOCa   

 .من اإلحتياط العالمي  %75إذ يتوفر عل حوالي  مصدر منتج عالمي للفوسفاط و أول يعتبر المغرب ثالث -

 .يستخرج الفوسفاط بالمغرب من أربع مناطق أساسية و هي بن جرير و بوكراع و خريبكة و اليوسفية  -

 : طريقة تصنيع مشتقات الفوسفاط – 2

 .عة و خاصة في الفالحة كأسمدة يتم تصنيع الفوسفاط الطبيعي للحصول على عدة مشتقات تستعمل في الطب و الصيدلة و الصنا

 :الفوسفاط الطبيعي عبارة عن صخور رسوبية غير قابلة للذوبان في الماء لذلك ال يستعمل مباشرة كسماد لتغذية النباتات إال بعد 

 ...,الطين , ثنائي أوكسيد الكربون , وذلك بتجفيفه و تنقيته من المواد العضوية : معالجته  -

 :وذلك تحويله إلى أسمدة  -

  بتفاعله مع حمض الكبريتيك للحصول على الفوسفاط الممتازCaHPO4 . 

 الفوسفاط الممتاز الثالثي  ىبتأثير حمض األرتوفوسفوريك للحصول علCa(H2PO4)2 . 

  الموجودة P2O5يتم قياس جودة الفوسفاط بنسبة خماسي أوكسيد الفوسفور 

 المعجم العلمي

  Dissolution ذوبان  Acidifié محمض 

  Substance naturelle مادة طبيعية  Expiré مزفور

  Derive مشتق  Substance synthétique مادة صناعية 

  Phosphate فوسفاط  Volatil متطاير

  Acide phosphrique حمض الفوسفوريك  Engrais سماد 

  Pétrochimie اوي بيتروكيم  Phosphate tricalcique فوسفاط ثالثي الكالسيوم

  Visqueux لزج  Pétrole بترول 

  Raffinage تكرير   Huile زيت 

  Vaseline فازلين  Distillation fractionnée تقطير مجزأ

    Paraffine برافين

 




