كتاب
كيمياء1
المسار المشترك (المستوى األول)
النظام الفصلي للمرحلة الثانوية
إعداد /الحسن األحمري

طبعة 1437-1436هـ

الفهرس
الصفحة

املوضوع
الفصل األول :مقدمة يف الكيمياء
الدرس األول :قصة مادتني
الدرس الثاين :الكيمياء واملادة
الدرس الثالث :الطرائق العلمية
الدرس الرابع :البحث العلمي

3

الفصل الثاين :املادة – اخلواص والتغريات
الدرس األول :خواص املادة
الدرس الثاين :تغريات املادة
الدرس الثالث :املخاليط
الدرس الرابع :العناصر واملركبات

21

الفصل الثالث :تركيب الذرة
الدرس األول :النظرايت القدمية للمادة
الدرس الثاين :تعريف الذرة
الدرس الثالث :كيف ختتلف الذرات
الدرس الرابع :األنوية غري املستقرة والتحلل اإلشعاعي

الحسن األحمري

سلسلة نحو الكيمياء

41

www.4chem.com
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الفصل األول:
مقدمة يف الكيمياء
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الصفحة  2من 61

الدرس األول :قصة مادتني A story of Two Substances

علم الكيمياء :هو العلم الذي يهتم بدراسة املادة وتغرياهتا.

أمهية علم الكيمياء:
 )1يف التربيد مثل الثالجات حلفظ األطعمة من التلف واملكيفات يف املنازل واملدارس وأماكن العمل.
 )2صناعة الدهاانت (الكرميات) املستخدمة يف الوقاية من بعض أشعة الشمس الضارة.
تعريف املادة بصفة عامة :هي كل ما يشغل حيزاً وله كتلة مثل الطاولة والكتاب واحلجر...اخل

تعريف املادة الكيميائية (النقية) :هي املادة اليت هلا تركيب حمدد واثبت مثل كلوريد الصوديوم واملاء واجللوكوز...اخل

طبقات الغالف اجلوي:

يتكون الغالف اجلوي من مخس طبقات تبعاً للتغري يف درجة احلرارة وهي من سطح األرض كما يلي:
 )1الطبقة املناخية (تروبوسفري) :تشمل اهلواء الذي يستخدم يف عملية التنفس-الغيوم واألمطار-تقلبات اجلو (احلر والربد).
 ) 2طبقة السرتاتوسفري :توجد فيها طبقة األوزون اليت حتمي األرض من األشعة فوق البنفسجية ومتتد ما بني .10-50 km
 )3طبقة امليزوسفري :متتد ما بني .50-85 km
 )4طبقة الثريموسفري :حتتوي على الشهب ومكوكات الفضاء ومتتد ما بني .85-500 km
 )5طبقة اإلكسوسفري :حتتوي على أقمار صناعية.
أصل كلمة أوزون) (Ozoneإغريقي وتعين يشم.
غاز األوزون :عبارة عن ثالث ذرات من األكسجني مرتبطة مع بعضها البعض ويرمز له بـ).(O3

أمهية طبقة األوزون :حتمي املخلوقات احلية من املستوايت العليا لألشعة فوق البنفسجية لكي تبقى على األرض.
األشعة فوق البنفسجية ) :(UVBهي أحد املستوايت العالية ألحد أنواع األشعة فوق البنفسجية.

أضرار األشعة فوق البنفسجية:
 )1تسبب مرض عتمة العني (املاء األزرق).
 )2تسبب سرطان اجللد.
 )3تسبب خلل يف سالسل الغذاء يف الطبيعة.

الوقاية من األشعة فوق البنفسجية ) :(UVعن طريق استخدام كرمي لدهن اجللد يقي من حروق الشمس وسرطان اجللد.

تكون األوزون :عن طريق تفاعل األشعة فوق البنفسجية مع غاز األكسجني حيث تقوم األشعة فوق البنفسجية ذات الطاقة العالية بتفكيك(حتليل) األكسجني
اجلزيئي) (O2وإنتاج األكسجني الذري) (Oذي النشاط الكبري وهذه األخرية تتحد مع جزيء األكسجني منتجة جزيء األوزون كما يف التفاعالت التالية:
O2 + UV → O + O
O + O2→ O3
ميتص األوزون األشعة فوق البنفسجية ويتحلل مكوانً غاز األكسجني وهذا يفسر سبب التوازن بني غازي األكسجني واألوزون يف طبقة السرتاتوسفري.
 يتكون غاز األوزون فوق خط االستواء (علل) ألن أشعة الشمس تكون عمودية وقوية مث يتحرك حول األرض بفعل تيارات اهلواء يف السرتاتوسفري لذلك يعدمؤشراً مناسباً يساعدان على تتبع حركة الرايح يف طبقة السرتاتوسفري.
 أول عامل بدأ يف قياس كمية األوزون يف الغالف اجلوي هو :الربيطاين دوبسون.طرق قياس كمية غاز األوزون املوجودة يف طبقة السرتاتوسفري.
 )2ابلوانت أو أقمار صناعية أو صواريخ.
 )1أجهزة موجودة على األرض مثل جهاز مطياف بريور.

 تقدر كمية غاز األوزون اليت جيب أن تتواجد يف اجلو 300 :دوبسون).(DUثقب األوزون :عبارة عن تقلص مسك طبقة األوزون أقل من املعدل الطبيعي.

الحسن األحمري

سلسلة نحو الكيمياء

www.4chem.com

الصفحة  3من 61

مركبات الكلوروفلوروكربون )Chlorofluorocarbons (CFCs

الكلوروفلوروكربون :هي مواد مصنعة مكونة من الكلور والفلور والكربون وتعمل على تقليل مسك طبقة األوزون.

 أول استخدام هلا يف تربيد الثالجات وكانت حتتوي على غازات ضارة مثل األمونيا. حضر العامل توماس ميجلي أول مركب كلوروفلوروكربون ( CFCمادة مكونة من الكلور والفلور والكربون). وحدة قياس الرتكيز رمزها  PPtوتعين  part per thousandأي جزءاً من األلف. فسر ملاذا فكر العلماء أن مركبات الكلوروفلوروكربون  CFCsآمنة للبيئة .ألهنا غري سامة وغري قابلة لالشتعال وال تتفاعل مباشرة مع املواد األخرى(خاملة).استخدامات مركبات الكلوروفلوروكربون:

 )1صناعة املكيفات املنزلية.
 )2صناعة الثالجات.
 )3صناعة البوليمرات.
 )4دفع الرذاذ من علب الرش.
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حل أسئلة التقومي قصة مادتني A story of Two Substances

 )1وضح أمهية دراسة الكيمياء لإلنسان.

كل شيء يف حياتنا عبارة عن كيمياء فاملاء الذي نشربه واهلواء الذي نتنفسه واملالبس اليت نلبسها والسيارة اليت توصلنا إىل املدرسة والعالج الذي نتناوله والصابون
الذي نغسل به أيدينا ...اخل يدخل فيها علم الكيمياء

 )2عرف املادة الكيميائية وأعط مثالني ملادتني كيميائيتني.

هي املادة اليت هلا تركيب اثبت وحمدد .مثل سكر السكروز تركيبه  C12H22O11وكلوريد الصوديوم (ملح الطعام) تركيبه .NaCl

 )3صف كيف يتكون األوزون؟ وملاذا يعد مهماً.
عن طريق تفاعل األشعة فوق البنفسجية مع غاز األكسجني حيث تقوم األشعة فوق البنفسجية ذات الطاقة العالية بتفكيك(حتليل) األكسجني اجلزيئي)(O2
وإنتاج األكسجني الذري ) (Oذي النشاط الكبري وهذه األخرية تتحد مع جزيء األكسجني منتجة جزيء األوزون كما يف التفاعالت التالية:
O2 + UV → O + O
O + O2→ O3
ألنه حيمي الكائنات احلية من األشعة الضارة.
 )4وضح ملاذا طورت مركبات الكلوروفلوروكربون؟ وفيم تستعمل؟
ألنه يف السابق كانت تستخدم غازات ضارة مثل األمونيا يف تربيد الثالجات وتستعمل مركبات  CFCsفيما يلي:
 )aصناعة املكيفات املنزلية.
 )bصناعة الثالجات.
 )cصناعة البوليمرات.
 )dدفع الرذاذ من علب الرش.

 )5فسر سبب قلق العلماء من تزايد أشعة  UVBيف اجلو.
ألن بعض الكائنات احلية تتحمل هذه األشعة بقدر معني مث مع زايدة هذه األشعة يقل حتملها وابلتايل تتأذى.

 )6فسر سبب ازدايد تركيز  CFCsيف الغالف اجلوي.
بسبب كثرة استخدامها وشيوعها يف حياتنا.

 )7ملاذا كان من املهم أتكيد بياانت دوبسون عن طريق صور األقمار االصطناعية؟
إلثبات صحة كالمه وتعميمه.
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حل أسئلة املراجعة قصة مادتني A story of Two Substances

 )1عرف كل من املادة الكيميائية والكيمياء.

املادة الكيميائية :هي املادة اليت هلا تركيب اثبت وحمدد.
الكيمياء :هو العلم الذي يهتم بدراسة املادة وتغرياهتا.

 )2أين يوجد غاز األوزون يف الغالف اجلوي؟
يوجد يف طبقة السرتاتوسفري.

 )3ما العناصر الثالثة املوجودة يف مركبات الكلوروفلوروكربون؟
الكلور  ,الفلور  ,الكربون.
 )4الحظ العلماء أن مسك طبقة األوزون يتناقص .ما سبب ذلك.
بسبب كثرة استخدام مركبات .CFCs
 )5يتكون جزيء األوزون من ثالث ذرات أكسجني كم جزيء أوزون ينتج عن 6 :ذرات أكسجني و 9ذرات أكسجني و  27ذرة أكسجني.
القانون :عدد جزيئات األوزون=عدد ذرات األكسجني÷3
6÷3=2 →2O3
9÷3=3 → 3O3
27÷3=9 → 9O3
 )6يوضح الشكل التايل أن مستوى CFCكان 272pptعام  .1995وألن النسبة املئوية تعين أجزاء ابملائة ،فما النسبة املئوية اليت متثلها 272
.ppt

𝑡𝑝𝑝

272

النسبة املئوية=%27.2=100×1000 =100×1000
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الدرس الثاين :الكيمياء واملادة Chemistry and Matter

تقسم املادة حسب تواجدها يف الكون إىل قسمني:

 )aمواد طبيعية :مثل األوزون ).(O3
 )bمواد صناعية :مثل مركبات الكلوروفلوروكربون ).(CFCs

املادة :هي كل شيء يشغل حيزاً وله كتلة .مثل :الكتاب-الطاولة-الكرسي-اهلواء...اخل.
مقارنة بني الكتلة والوزن:
الكتلة :هي مقياس كمية املادة.
الوزن :هو مقياس لكمية املادة ولقوة اجلاذبية الواقعة على جسم ما.

 (الوزن أمشل وأعم من الكتلة). قوة اجلاذبية تقل عندما نبتعد عن سطح األرض. ليس كل شيء مادة مثل: )cموجات الراديو واجملاالت املغناطيسية.
 )bاحلرارة والضوء.
 )aأفكار وآراء اإلنسان.
 يستعمل العلماء الكتلة بدالً من الوزن يف قياساهتم (علل) ألن كتلة اجلسم اثبتة يف أي مكان بينما الوزن خيتلف من مكان آلخر بسبب اختالف قوة اجلاذبيةمن مكان إىل آخر وابلتايل تكون الكتلة مستقلة عن قوة اجلاذبية فإهنم يستعملون مقياس الكتلة.
النماذج :هو تفسري مرئي أو لفظي أو رايضي للبياانت التجريبية.

اهلدف من النماذج:
 جيب على الكيميائيني دراسة التغريات اليت ال ترى ابلعني اجملردة (علل) لتفسري األحداث اليت ينتج عنها تغريات ملحوظة. جيب على الكيميائيني استخدام النماذج لدراسة املادة اليت ال ترى ابلعني اجملردة (علل) لتمثيل األشياء اليت يصعب مشاهدهتا.أمثلة على النماذج:
 )1النماذج املستخدمة يف البناء.
 )3مناذج الذرات.
الكيمياء :علم أساسي

 )2النماذج احلاسوبية للطائرة.
 )4مناذج التفاعالت الكيميائية.

علم الكيمياء :العلم الذي يهتم بدراسة املادة والتغريات اليت تطرأ عليها.
فهم مادة الكيمياء يعترب أساساً لكل العلوم (األحياء ,الفيزايء ,علم األرض(اجليولوجيا) ,البيئة).
تقسم الكيمياء تقليدايً إىل عدة فروع (علل) بسبب وجودة عدة أنواع من املادة تتنوع جماالت الدراسة يف الكيمياء.
واجلدول التايل يوضح فروع علم الكيمياء كما يلي:
الفرع

جمال الدراسة

أمثلة

الكيمياء العضوية

معظم املواد اليت حتتوي على الكربون.

األدوية والبالستيك.

الكيمياء غري العضوية

املواد اليت ال حتتوي على الكربون بشكل عام.

املعادن ,الفلزات ,الالفلزات ,أشباه الفلزات(املوصالت).

الكيمياء الفيزايئية

سلوك املادة وتغرياهتا وتغريات الطاقة املصاحبة هلا.

سرعة التفاعالت ,آلية التفاعالت.

الكيميائية التحليلية

أنواع املواد ومكوانهتا.

األغذية ,ضبط جودة املنتجات.

الكيمياء احليوية

املادة والعمليات احليوية يف املخلوقات احلية.

التمثيل الغذائي ,التخمر.

الكيمياء البيئية

املادة والبيئة.

التلوث ,الدورات الكيميائية احليوية.

الكيمياء الصناعية

العمليات الكيميائية يف الصناعة.

األصباغ ,مواد الطالء.

كيمياء املبلمرات

املبلمرات واملواد البالستيكية.

األنسجة ,مواد الطالء والبالستيك.

الكيمياء الذرية

نظرايت تركيب املادة.

الروابط ,أشكال املدارات ,األطياف الذرية واجلزيئية ,الرتكيب اإللكرتوين.

الكيمياء احلرارية

احلرارة الناجتة عن العمليات الكيميائية.

حرارة التفاعل.

الحسن األحمري

سلسلة نحو الكيمياء

www.4chem.com

الصفحة  7من 61

حل أسئلة التقومي الكيمياء واملادة Chemistry and Matter

 )1فسر سبب وجود عدة فروع لعلم الكيمياء.

بسبب التنوع الضخم للمواد مت تصنيف علم الكيمياء لعدة فروع تتناول مواد معينة.

 )2ملاذا يستعمل العلماء الكتلة بدالً من الوزن يف قياساهتم.
ألن كتلة اجلسم اثبتة يف أي مكان خبالف الوزن الذي خيتلف من مكان آلخر بسبب اختالف قوة اجلاذبية.
 )3ملاذا على الكيميائيني أن يدرسوا التغريات اليت ال ترى ابلعني اجملردة؟
ألن املالحظات اليت ميكن رؤيتها ابلعني اجملردة تعكس سلوك األشياء اليت ال ميكن رؤيتها ابلعني اجملردة.
 )4ما سبب استعمال الكيميائيني للنماذج لدراسة املادة اليت ال ترى ابلعني اجملردة.
لتمثيل األشياء اليت يصعب مشاهدهتا.

 )5سم ثالثة مناذج يستعملها العلماء وبني فائدة كل منها.
 )aمناذج الذرة :ملعرفة مكوانت الذرة وخواصها.
 )bمناذج السيارات :الختيار مالمح معينة مثل مقاومة الرايح قبل صناعتها.
 )cمناذج الطائرات :عن طريق استخدام مناذج حاسوبية ملعرفة العيوب قبل صناعتها.
 )6كيف ميكن أن خيتلف وزنك وكتلتك على سطح القمر (جاذبية القمر تساوي سدس جاذبية األرض).
1

وزنك يصبح  6وزنك على سطح األرض بينما كتلتك تبقى اثبتة كما هي.

 )7هل يتغري وزنك يف أثناء صعودك و هبوطك يف املصعد؟ فسر إجابتك.
أثناء الصعود :يقل الوزن ألن تسارع اجلاذبية األرضية يوازن تسارع املصعد إىل األعلى.
أثناء اهلبوط :يبقى الوزن كما هو ألنك لن تكون يف وضع السقوط احلر أثناء هبوط املصعد حنو األرض.
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حل أسئلة املراجعة الكيمياء واملادة Chemistry and Matter

 )1أي القياسني يعتمد على قوة اجلاذبية :الكتلة أم الوزن؟ فسر إجابتك.

الوزن يعتمد على قوة اجلاذبية ألهنا تتغري من مكان آلخر بعكس الكتلة تكون اثبتة.

 ) 2أي جماالت الكيمياء يدرس نظرايت تركيب املادة؟ وأيها يدرس أتثري املواد الكيميائية على البيئة.
الكيمياء الذرية :تدرس نظرايت تركيب املادة.
الكيمياء البيئية :تدرس أتثري املواد الكيميائية على البيئة.

 )3يف أي املدينتني اآلتيتني تتوقع أن يكون وزنك أكرب :يف مدينة أهبا اليت ترتفع  2200mعن سطح البحر أم يف مدينة جدة اليت تقع عند مستوى سطح
البحر.

كلما زاد االرتفاع عن مستوى سطح البحر كلما قلت اجلاذبية (عالقة عكسية) وابلتايل:
وزنك يف أهبا أقل من وزنك يف جدة بسبب تناقص تسارع اجلاذبية يف أهبا.
 )4قرأت أن "تريليون ذرة ميكن أن توضع فوق نقطة يف هناية هذه اجلملة" .أكتب العدد تريليون ابألرقام.
1000,000,000,000
 )5ما كتلة املكعب أدانه إذا علمت أن كتلة مكعب طول ضلعه 2cmمن املادة نفسها تساوي .4g
2cm3→ 4g
(4cm)3→Xg
=128g

4cm

(4)3 ×4
2

=X

4cm
4cm
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الدرس الثالث :الطرائق العلمية Scientific Methods

الطريقة العلمية :هي طريقة علمية منظمة حلل املشكالت.

فوائد العمل اجلماعي:
 )1االختالف يف اآلراء حيث لكل فرد يف اجملموعة فكرة خمتلفة يف طريقة إجراء التجربة.
 )2تبادل األفكار بفاعلية بني أفراد اجملموعة للوصول إىل احلل.
خطوات الطريقة العلمية:
 )1املالحظات :وتشمل على ما يلي:
 )aاملعرفة احلالية :نتيجة ملعلومات وخربات سابقة.
 )bالبياانت النوعية :هي املعلومات اليت توصف عن طريق احلواس اخلمس.
مثل :اللون والطعم والرائحة وامللمس.
 )cالبياانت الكمية :هي املعلومات اليت توصف عن طريق األرقام.
مثل :السرعة ,الطول ,الكتلة ,احلجم.

 )2الفرضية :عبارة أو توقع قابل لالختبار.

الفرضية تكون مؤقتة الحتمال أن تكون خاطئة.

 )3التجارب :هي جمموعة من املشاهدات املضبوطة اليت ختترب الفرضية.
املتغريات :هي كمية أو حالة ميكن أن يكون هلا أكثر من قيمة واحدة.
أنواع املتغريات:

متغري مستقل :هو املتغري الذي يتغري يف التجربة.

متغري اتبع :هو املتغري الذي يتغري تبعاً لتغري املتغري املستقل.
الضابط :يستخدم للمقارنة بني التجارب.

مثال :1ملح الطعام يذوب يف املاء الساخن (℃ )40أسرع من ذوابنه يف املاء البارد (℃.)20
املتغري املستقل :درجة احلرارة.
املتغري التابع :سرعة الذوابن.
الضابط :املاء عند درجة حرارة الغرفة (℃.)20
مثال :2عند إضافة كاشف كيميائي لكل من احملاليل :احلمضية والقاعدية واملتعادلة يالحظ حتول احمللول احلمضي إىل اللون األمحر واحمللول القاعدي (املاء) حتول
إىل اللون األصفر واحمللول القاعدي حتول الكاشف فيه إىل اللون األزرق.

 )4االستنتاج :حكم قائم على املعلومات اليت يتم احلصول عليها.
 )5النظرية :هي فرضية مدعومة بعدة جتارب مثل نظرية دالتون.

 )6القانون العلمي :هو عالقة موجودة يف الطبيعة تدعمها جتارب عدة مثل قانون نيوتن.
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حل أسئلة التقومي الطرائق العلمية Scientific Methods

 )1ملاذا ال يستعمل العلماء جمموعة حمددة من اخلطوات يف كل حبث يقومون به.
بسبب اختالف طبيعة البحوث وابلتايل اختالف تنفيذ خطواهتا.

 )2أعط مثاالً على بياانت كمية وآخر على بياانت نوعية.
بياانت كمية :مثل السرعة ,الطول ,احلجم.
بياانت نوعية :مثل اللون ,الرائحة ,الشكل.

 )3طلب إليك أن تدرس أثر درجة احلرارة يف حجم ابلون فوجدت أن حجم البالون يزداد عند تسخينه .ما املتغري املستقل؟ وما املتغري التابع؟ وما العامل
الذي بقي اثبتاً؟ وما الضابط الذي ستقارن به؟

املتغري املستقل :درجة احلرارة.
املتغري التابع :حجم البالون.
العامل الذي يبقى اثبتاً :كمية اهلواء يف البالون.
الضابط :ابلون مماثل حمفوظ يف درجة احلرارة العادية.

 ) 4وصف العامل شارل العالقة املباشرة بني درجة احلرارة واحلجم جلميع الغازات عند ضغط اثبت .هل نسمي هذه العالقة قانون شارل أم نظرية شارل.
وملاذا.

يسمى قانون شارل ألنه يصف ظاهرة حتدث ابستمرار.

 ) 5النماذج العلمية اجليدة ميكن فحصها واستعماهلا للقيام بتوقعات .ماذا توقع منوذج مولينا وروالند عن كمية غاز األوزون يف اجلو عند ازدايد كمية
.CFCs

توقعت مناذجهم أبن ازدايد تركيز مركبات  CFCيؤدي إىل تناقص مستوى األوزون.
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حل أسئلة املراجعة الطرائق العلمية Scientific Methods

 )1كيف ختتلف البياانت الكمية عن البياانت النوعية .أعط مثاالً لكل منهما.

البياانت الكمية :هي معلومات رقمية مثل السرعة ,الطول ,احلجم.
البياانت النوعية :هي معلومات تالحظ ابحلواس اخلمس مثل اللون والطعم والشكل.

 )2ما الفرق بني كل من :الفرضية والنظرية و القانون.

الفرضية :عبارة أو توقع قابل لالختبار.
النظرية :هي فرضية مدعومة بعدة جتارب.
القانون :هو عالقة موجودة يف الطبيعة تدعمها جتارب عديدة.

 )3طلب إليك دراسة مقدار السكر الذي ميكن إذابته يف املاء عند درجات حرارة خمتلفة .ما املتغري املستقل؟ وما املتغري التابع؟ وما العامل الذي جيب أن
يبقى اثبتاً يف هذه التجربة.

املتغري املستقل :درجة احلرارة.
املتغري التابع :كمية السكر املذابة.
العامل الثابت :كمية املاء.

 )4بني ما إذا كانت البياانت التالية نوعية أم كمية:
 )aكتلة كأس .6.6gكمية.

 )bبلورات السكر بيضاء والمعة .نوعية.
 )cاأللعاب النارية ملونة .نوعية.

 )5إذا كانت األدلة اليت مجعتها يف أثناء إجراء جتربة ما ال تدعم الفرضية ،فماذا جيب أن حيدث للفرضية؟
جيب أن تكتب الفرضية بناءً على البياانت اجلديدة ويتم اختبار صحتها.

 )6تتفاعل ذرة كربون  Cمع جزيء واحد من األوزون  O3وينتج جزيء واحد من أول أكسيد الكربون  COوجزيء واحد من غاز األكسجني .O2
ما عدد جزيئات األوزون الالزمة إلنتاج  24جزيئاً من غاز األكسجني.
C + O3→ CO + O2
من املعادلة 1 :جزيء من  1←O3جزيء من O2
من املسألة X :جزيء من  24←O3جزيء من O2
X=24 Particles
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أنواع الدراسات العلمية:

الدرس الرابع :البحث العلمي Scientific Research

 )1البحث النظري :هو البحث الذي هتدف إىل املعرفة من أجل املعرفة نفسها.
مثل :كيف حيدث تفاعل معني يف املادة؟ وملاذا؟ وما خواص تلك املادة.

االكتشافات اليت متت مصادفة هي من نتاج البحث النظري كما يف األمثلة التالية:

 )aاألشعة السينية ) (X-raysعندما كان العلماء جيرون حبثاً نظرايً على أانبيب التفريغ الكهرابئي مث استعملت فيما بعد يف التشخيص الطيب.
 )bالكسندر فلمنج :يعت رب من أشهر من قام ابكتشافات غري متوقعة ومن أبرزها الحظ أحد األطباق اليت حتتوي على البكترياي تلوث بعفن أخضر مسي فيما بعد
بفطر البنسلني فراقبه حبرص واهتمام حىت الحظ وجود منطقة خالية حوله ماتت فيها البكترياي ويف هذه احلالة مت التعرف على أن مادة كيميائية من فطر البنسلني
تسببت يف قتل البكترياي.
 )cجوليان هيل :قام بغمس قضيب زجاجي ساخن يف خملوط من احملاليل وبشكل غري متوقع سحب أليافاً طويلة مث مت تطوير هذه األلياف إىل حرير صناعي
يتحمل درجات احلرارة العالية وكان يستعمل سابقاً يف احلرب العاملية الثانية بديالً للحرير يف املظالت .أما يف عصران احلديث يستخدم يف صناعة األنسجة وبعض
أنواع البالستيك وأشرطة التثبيت.
 )2البحث التطبيقي :هو البحث الذي يهدف إىل حل مشكلة معينة.
مثل :حبوث تطبيقية للحصول على بدائل ملركبات  CFCsاليت أصبحت ممنوعة.
من خالل البحوث التطبيقية وجد العلماء وجود مركبات أخرى غري  CFCsتعمل على تفكك غاز األوزون منها:
 )1رابع كلوريد الكربون .CCl4
 )2ميثيل الكلورفورم .CH3CCl3
 )3املواد اليت حتتوي على الربوم ).(Br

العوامل اليت تؤدي إىل تكون ثقب األوزون فوق القارة القطبية اجلنوبية.
 )1مركب .CFC-12
 )2مركب .CFC-11
التطور التقين :إنتاج واستخدام مواد وأجهزة حتسن من مستوى حياتنا.

أمثلة على التقنيات اليت طورت من حياتنا:
 )1سيارة تعمل ابهلواء املضغوط ال تلوث اجلو.
 )2غواصة يدخل يف صناعتها الليزر واحلاسوب تستخدم يف اكتشاف األمراض والتشوهات يف جسم اإلنسان وإصالحها.
 )3استعمال احلاسب.
 )4احلفازات لتنقية عوادم السيارات.
التقنية وعالقتها ابلبحوث النظرية والتطبيقية:
غالباً ما تتأخر التطبيقات التقنية عن االخرتاعات األساسية ,فمثالً أتخر استعمال أدوات الطبخ غري الالصقة(التيفال) وهي حاصل تطبيق تقين كان أساسه
اكتشاف التفلون عن طريق املصادفة ,وعندما أُكتشف أن الطالء ابلتفلون ال يلبث أن يزول لزم أن حتل هذه املشكلة فتمكن العلماء ابستعمال أحباث تطبيقية من
حتسني االلتصاق بني التفلون وسطح الفلز املستعمل يف أدوات الطبخ.

فوائد الكيمياء:

 )1حل املشاكل البيئية مثل مشكلة آتكل األوزون.
 )2اكتشاف األدوية ولقاح بعض األمراض مثل اإليدز واألنفلونزا.
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السالمة يف املخترب:
 )1قراءة التجربة ودراستها قبل عملها يف املخترب.
 )2إذا كان لديك أي سؤال فاطلب املساعدة من معلمك.
 )3ال تقم إبجراء التجارب دون أخذ األذن من معلمك وال تعمل مبفردك.
 )4افهم واقرأ رموز وعالمات السالمة.
 )5لبس املعطف يف املخترب والقفازات عند استعمال مواد كيميائية مهيجة أو ميتصها اجللد وربط الشعر إذا كان طويالً.
 )6عدم لبس عدسات الص قة يف املخترب حىت لو كانت حتت النظارات (علل) ألهنا قد متتص األخبرة وقد يصعب إزالتها.
 ) 7عدم لبس املالبس الفضفاضة أو األشياء املتدلية مثل الشماغ ولبس األحذية املغلقة على أصابع القدم.
 )8عدم األكل والشراب يف املخترب.
 )9معرفة مكان وكيفية استعمال طفاية احلريق واملاء وبطانية احلريق واإلسعافات األولية وقواطع الغاز والكهرابء.
 )10ننظف األشياء اليت تنسكب على األرض واملمرات واألدوات.
 )11أخرب معلمك عن أي حادث أو جرح أو إجراء عملي خاطئ أو عطل يف األدوات.
 )12عند مالمسة مادة كيميائية عينيك أو جلدك فاغسلها بكميات كبرية من املاء وأخرب معلمك عن طبيعة املادة.
 ) 13تعامل مع املواد الكيميائية حبرص و أتكد من اسم املادة الكيميائية من خالل فحص البطاقة عليها.
 )14استخدم أانبيب اختبار أو أوراقاً أو كؤوساً للحصول على املواد الكيميائية.
 )15أنخذ كميات قليلة من املواد الكيميائية (علل) ألن احلصول على كمية إضافية الحقاً أسهل من التخلص من الفائض.
 )16ال ترجع املواد الكيميائية غري املستعملة إىل العبوة.
 )17ال تدخل القطارة يف عبوات املواد الكيميائية بل اسكب قليالً من املادة الكيميائية يف كأس.
 )18ال تتذوق أي مادة كيميائية أو تسحبها بفمك بل ابملاصة.
 )19أحفظ املواد القابلة لالشتعال بعيداً عن اللهب.
 ) 20ال تستعمل املواد السامة والقابلة لالشتعال إال حتت إشراف معلمك واستخدم خزانة طرد الغازات عند استعمال هذه املواد.
 )21ال توجه فوهة أنبوبة االختبار حتتوي على مادة كيميائية إىل جسمك أو إىل شخص آخر وال تنظر أبداً إىل فوهة األنبوب.
 )22عدم تسخني املخابري املدرجة أو السحاحات أو املاصات ابستعمال هلب بنسن.
 ) 23أخذ احليطة واحلذر عند مسك أجهزة ساخنة أو زجاج ساخن (علل) ألن الزجاج الساخن ال خيتلف يف مظهره عن الزجاج البارد.
 )24ختلص من الزجاج املكسور واملواد الكيميائية غري املستعملة ونواتج التفاعالت كما يطلب إليك معلمك.
 )25جيب معرفة الطريقة الصحيحة لتحضري حماليل األمحاض حيث يضاف احلمض دائماً إىل املاء ببطء.
 )26جعل منطقة امليزان نظيفة دائماً وال نضع املواد الكيميائية على كفة امليزان مباشرة.
 )27بعد االنته اء من التجربة ننظف األدوات وحنفظها وننظف مكان العمل ونتأكد من إطفاء الغاز وإغالق مصدر املاء واغسل يديك ابملاء والصابون قبل أن
تغادر املخترب.

الحسن األحمري

سلسلة نحو الكيمياء

www.4chem.com

الصفحة  14من 61

