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 هاليدات األلكيل وهاليدات اآلريل( 1( القسم ) 6ًا:الوحدة ) ثالث

 صيغة البنائيةال م
 المختصرة 

 IUPACاسمه حسب 
االسم 
 الشائع

 استخدامه

15 
 

تسبب الرائحة العطرية المميزة في   المجموعة الوظيفية استر
 الفواكه واألزهار

16 Cl3CH كلوروميثان  

في صناعة منتجات السيليكون الذي 
في تثبيت األبواب والنوافذ يستخدم 

 ومنع التسريب

17 2CHF -F 2CH 1,1,2- ثالثي فلورو ايثان R134a 

تستخدم هاليدات األلكيل على نطاق 
واسع كمبردات في الثالجات 

 ومكيفات الهواء مثل
)مركبات كلورو فلرو كربون الصلبة 

(S)CFC ( 
لكنها تسبب أضرار في طبقة 

 األوزون 
 بمركباتفتم استبدالها 

(S)HFC 

18 

 

 بوليمر رباعي فلورو ايثين
 

 يتم تصنيعه من غاز رباعي فلورو ايثين
2CF  =2CF 

 

PTFE 
يستعمل كسطح غير الصق في 

 العديد من أدوات المطبخ 

 PVC بوليمر كلوريد الفينيل  19
 صناعة الصفائح الرقيقة والمرنة 
 أو الصلبة وفي مجسمات أشياء

20 CHClBr - 3CF 2-عام في العملياتمخدر  هالوثان ثالثي فلورو ايثان-1,1,1-كلورو-2-برومو 
 

 

 

 

 

Grade12files 



 

 

 

 الكحوالت وااليثرات واألمينات( 2( القسم ) 6ًا:الوحدة ) رابع

 صيغة البنائيةال م
 المختصرة 

 استخدامه االسم الشائع IUPACاسمه حسب 

21 OH3CH الميثانول  
 الجلد قبل اعطاء الحقن*يستعمل لتطهير 

 *يضاف الى الجازولين لزيادة فاعليته
 صناعة مزيالت الطالء*

22 3CH-2CH-CH(OH)-3CH 2- غ والورنيشاصناعة األصب  بيوتانول 

23 

 

مركب سام يدخل في صناعة المبيدات   هكسانول حلقي
 ومذيب للعديد من المواد البالستيكيةالحشرية 

24 OH2CH-CHOH-OH2CH 3,2,1- مانع للتجمد في وقود الطائرات جليسيرول بروبانترايول 

25 5H2C -O  - 5H2C  ايثرثنائي ايثيل  
مادة متطايرة سريعة االشتعال كانت تستخدم 

 كمخدر في العمليات الجراحية

26 

 

 صناعة االصباغ غامقة اللون  أنيلين بنزيل أمين

27 
 

انتاج المبيدات الحشرية والبالستيك   هكسيل حلقي أمين
طاط المستخدم موالمستحضرات الدوائية وال

 28 في صناعة االطارات

 

  إيثيل أمين

29 
فيتم تدريب  الميته والمتحللةألنها المسؤولة عن الروائح الكريهة المميزة للكائنات ات في التحقيقات الجنائية نتستعمل األمي

 الكالب  البوليسية على رائحتها.
 

 

 

 

 



 

 مركبات الكربونيل( 3( القسم ) 6رابعًا:الوحدة ) 
 استخدامه االسم الشائع IUPACاسمه حسب  المختصرة   صيغة البنائيةال م

30 HCHO 
 الميثانال

 الفورمالدهيد أبسط االلدهيدات

  حفظ أجسام الكائنات الميته
اليوريا النتاج نوع من البالستيك يتفاعل مع 

 المقاوم 
 في صناعة الغراء للصق القطع الخشبية معاً و 

 لكنه قد يسبب السرطان فتم حظره
31 CHO3CH الدهيدأسيت اإليثانال  

32 
 

 بنزالدهيد 

 المسؤولين عن نكهة اللوز الطبيعية 
33 

 

 ساليسالدهيد 

34 

 

 المسؤول عن نكهة القرفة سينمالدهيد 

35 3COCH3CH 
 بروبانون 

 األسيتون  أبسط الكيتونات
 اليذوب في الماء

 
36 3CH2COCH3CH  ايثيل ميثيل كيتون  بيوتانون  

 الكيتونات 37
والبالستيك  والدهان مذيبات جيدة للمركبات العضوية متوسطة القطبية مثل الشموع 

 والطالء والورنيش والغراء

38 HCOOH 
 حمض  الميثانويك

 سعة كوسيلة دفاعيةتفرزه الحشرات الال حمض الفورميك أبسط حمض

39 COOH3CH موجود في الخل حمض األسيتيك حمض االيثانويك 
 

40 
 

أي تحتوي على  أحماض ثنائية الكربوكسيل حمض األديبيك 
وهي أكثر قابلية للذوبان  مجموعتي كربوكسيل

 مع األحماض الحاوية على مجموعة واحدة
حمض    41

 األوكساليك

 حمض الالكتيك   42
بن ويحتوي على مجموعة يوجد في الل
 ومجموعة هيدروكسيلكربوكسيل 

43 3CH2CH2COOCH3CH أسيتات البروبيل ايثانوات البروبيل  
 جزيئات قطبية ذات روائح عطرة توجد في النكهات الطبيعية لألزهار والفواكه والعطور االسترات 44



 

 ( مركبات الكربونيل3( القسم ) 6رابعًا:الوحدة ) 
 استخدامه االسم الشائع IUPACاسمه حسب  المختصرة   صيغة البنائيةال م

30 
 

 األناناسنكهة   بيوتانوات االيثيل

31 

 
  هكسانوات الميثيل

 نكهة الفراولة
 والمسؤولة عن طعم الفواكه

32 

 

  أسيتاميد ايثان أميد

33 

 

 في مسكنات األلم بدال من األسبيرين أسيتامينوفين 

34 2CONH2NH اليوريا الكارأميد 

تنتج من عملية هضم البروتينات في 
 وتخرج مع البولالثدييات 

وتتحول بسهولة إلى أمونيا في التربة 
 فتستعمل كسماد تجاري 

تستخدمها الحيوانات العاشبة النتاج و 
 البروتين في أجسامها

 

35 

 

 األسبيرين حمض أسيتالسلسليك
 بوليمير تكاثف 

 ينتج استر  كحول + حمض كربوكسيلي

 


