
 فاس. =========== الثانوية التأهيلية ابن حزم

 –ب  –و  --أ   --شعبة العلوم الرياضية  

 الدرس األول كيمياء

 المصطفى زكاوي 

 

 .التساؤالت التي تطرح على الكيميائي

 

 .دور الكيمياء وأنشطة الكيميائي (1
 

 : يمكن تصنيف عمل الكيميائي إلى ثالثة أعمال 

حيث يتم تخليق مواد كيميائية غير معروفة ، أو إنتاج مواد موجودة في الطبيعة : التصنيع  (1

 .ولكن بكميات وافرة لتلبية حاجات اإلنسان المتزايدة

 ...واد المرغوب فيها، عن المواد األخرىفصل الم (2

 ... عملية التقطير ، والترشيح  : مثال 

 ...  وتحديد معايير الجودة، ودرجة النقاوة: التحليل  (3

 

 .اهتمامات الكيميائي واألسئلة التي يواجهها( 2

 ما التساؤالت التي يواجهها الكيميائي ؟( 1.2  

 
ميائي تلبية رغبات االنسان والحفاظ على صحته وعلى البيئة بشكل من ضمن التساؤالت التي يواجهها الكي

 .عام

في حل بعض المسائل التي  أذكر بعض العوامل التي يمكن أن تساعد الكيميائي( 2.2 

 .تصادفه
 :هناك عامالن أساسيان 

فاعل التحكم زمنيا في التفاعل الكيميائي، والبحث عن كيفية ، أو العوامل التي يمكنها تسريع ت --

 .كيميائي، أو التخفيض من سرعة التفاعالت السريعة جدا

التحكم في التحوالت الغير الكلية وذلك بالبحث عن مختلف العوامل التي يمكننا توظيفها لجعلها  --

 .الرفع من مردوديتهاكلية بغية 

أعط أمثلة لبعض االستراتيجيات التي يستخذمها الكيمياءي للتوفيق بين متطلبات ( 2.2

 .المجتمع والمحافظة على البيئة
 .كإنشاء محطات معالجة مياه المدن قبل أن تصل إلى األنهار والبحار : معالجة النفايات  --

ات ، عوض قذفها في الطبيعة، وللحد من استنزاف اعادة تصنيع بعض النفاي:  Recyclageالرسكلة  --

 .المواد األولية

 

 .بين كيف تساهم أنشطة الكيميائي في التنمية المستدامة( 2.2

 
 : ين شتى ذلك بتلبية حاجات اإلنسان في مياديلعب الكيميائي دورا كبيرا في المجتمع و

، تنقية المياه ، الحد كميات وفيرةوذلك بإنتاج أدوية فغالة وب: في الحفاظ على صحة اإلنسان  --

 .من التلوث

 .الرفع من مردودية اإلنتاج : في الميدان الزراعي  --

إنتاج مركبات صناعية، عوض المركبات الطبيعية التي لم تعد كافية لتلبية : في ميدان النسيج --

 : حاجات اإلنسانية 

 ...كالنيلون عوض الحرير ، والمطاط الصناعي عوض الطبيعي 

  


