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

 الدرس األول كيمياء

 األسئلة التي تطرح على الكيميائي

 المصطفى زكاوي

 

 الكيمياء ما  هي  ؟

 وما أثرها في حياة اإلنسان   ؟

 
من استخالص  ، وقد تمكنواكان المصريون القدماء أول من استخدم كلمة سيمياء التي اشتقت منها كلمة كيمياء

وكانوا مهرة في استعمال المواد الكيميائية مثل ( النباتية)صاص كما استعملوا صبغة النيلة النحاس والحديد والر

 .ب والملح في التحنيطالش

فحضروا الكثير من المركبات . وخالل العصور الوسطى أسهم العرب بقدر كبير في تقدم الكيمياء القديمة

الكيمائية وتعرفوا على خواصها، كما أتقنوا الكثير من العمليات الكيميائية مثل الترشيح والتكثيف والتسامي، كما 

 .لتي ما زالت تستعمل في المعامل الكيميائية حتى يومنا هذاابتكروا العديد من األدوات واألجهزة ا

زكرياء الرازي اللذين ساهما كثيرا في ومن مشاهير الكيميائيين العرب نذكر جابر بن حيان الكوفي ومحمد بن 

إذ تمكنا من تحضير الكبريت، كما كان أول من حضر حمض النتريك وحمض الكلوريدريك، كما . تقدم الكيمياء

ظم اللغات الغربية حيث نقلتها عن مع يخ العربية ال تزال مستعملة في ات الكحول والقالئي والزرنأن كلم

 .العربية

وانتقل العلم بعد ذلك إلى الغرب وكان يمشي على نفس المنهاج الذي مشى عليه العرب، وكان العلماء يحاولون 

إلى ، وظل األمر على هذا الحال (الذهب)ثمينة أن يحصلوا على حجر الفالسفة بتحويل المعادن النيئة إلى معادن

 .أن ظهر كيميائيون آخرون أمثال بيكون وبويل والفوازييه الذين بنوا أعمالهم على أساس المالحظة والتجريب

ومنذ مائة وخمسون عاما وعلم الكيمياء يتقدم بخطى كبيرة بحيث أصبح العلم الذي له عالقة بجميع مرافق 

 .الحياة

فجسم اإلنسان عبارة عن معمل كبير لتحويل المواد الكيميائية إلى أخرى، فالغذاء الذي نتناوله تجري عليه 

 تغيرات عديدة ومتنوعة في الجسم تكون نتيجتها تزويد الجسم بالطاقة الالزمة لفعاليته، كما أن الغدد المختلفة 

ياة في الجسم ونشاط ونمو الذكاء والوزن في الجسم تصنع مواد مختلفة بنسب معينة تسيطر على سير الح

 .والطول وما إلى دلك

تعتمد بالمثل حياة النبات على ضروب مختلفة من التفاعالت الكيميائية، فتقوم بصنع المواد الغذائية من الماء 

 توينتج أيضا من هذه العملياوثنائي أوكسيد الكربون الستعمالها في تكوين أنسجة النبات واختزان الغذاء، 

 .غاز األوكسجين االالزم لتنفس اإلنسان والحيوان

وبفضل الكيمياء استخدم اإلنسان الكثير من المواد المنتشرة في الطبيعة، فالكيمياء تبين لنا كيف يصنع الحرير 

الصناعي والورق من الخشب وكيف تحضر األدوية والمفرقعات والروائح من منتجات تقطير الفحم الحجري 

المختلفة والسبائك المعدنية، وكذلك ( البالستيك)ن المنتجات الكيميائية صناعة النيلون واللدائن والبترول ، وم

 .العقاقير والمطهرات والمعاجن والصابون واألسمدة والفيتامينات وغيرها

 ويظهر مما تقدم أن للكيمياء أثر في جميع مرافق الحيات،

 ويمكننا أن نعرف علم الكيمياء بأنه العلم 

 .يهتم بدراسة المادة الذي

 

      


