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بقلم لوري آر ستيبان

الجزيئات يف الحركة
إن التفاعل الكيميايئ يشبه يف بعض النواحي لعبة سهام البالون .تتحرك
الجزيئات باستمرار وتتصادم مع بعضها البعض ،لكنها ال تتفاعل دامئًا .من أجل
الحصول عىل تفاعل ناجح ،يجب أن تصطدم الجزيئات بطاقة كافية للتفاعل -
وهذا ما يسمى طاقة التنشيط .إذا مل يكن التصادم "نشطًا" مبا فيه الكفاية ،فإن
الجزيئات ترتد عن بعضها البعض مثل الكرات عىل طاولة البلياردو ،وتذهب يف
طريقها .أخ ًريا ،يجب توجيهها بشكل صحيح من أجل كرس الروابط الكيميائية
املوجودة وإنشاء روابط جديدة .إذا اصطدمت األطراف الخاطئة للجزيئات
ببعضها البعض ،فقد ال تتفاعل .
إذن ،إن الجزيئات يف حركة ثابتة ،والنوع الصحيح من االصطدامات ميكن أن
يصنع جزيئات جديدة .ولكن ما الذي يجعل رد الفعل يسري برسعة أو ببطء؟ أي
يشء يغري مدى فعالية تصادم الجزيئات سيؤثر عىل رسعة التفاعل  ،والذي
يسمى أيضً ا معدل التفاعل .إذا كان هناك املزيد من الجزيئات  ،أو كانت هناك
مساحة سطح أكرب يحدث فيها التفاعل  ،فستكون هناك تصادمات أكرث نجا ًحا
وسيزداد التفاعل بشكل أرسع .
أيضً ا ،إذا كانت درجة الحرارة أعىل ،سيكون لدى املزيد من الجزيئات طاقة كافية
للتفاعل ،وسيكون التفاعل أرسع .إذا أدت مرحلة املادة )صلبة ،أو سائلة ،أو
غازية( للمواد املتفاعلة إىل مزيد من التصادمات ،فسيكون التفاعل أرسع .كام
تتحرك جزيئات الغاز برسعة ،لذلك تتفاعل الغازات عادة بشكل أرسع من
السوائل .تتحرك السوائل أرسع من املواد الصلبة ،لذلك تتفاعل السوائل بشكل
أرسع من املواد الصلبة .أما يف حالة وجود مادة تسمى املحفز ،ميكن أن تساعد
أيضً ا يف زيادة رسعة التفاعل .
يف هذا اإلصدار من احتفال الكيمياء ،ستكتشف املزيد حول معدل التفاعالت
الكيميائية ،مبا يف ذلك كيفية إبطاء رسعة تحول رشائح التفاح إىل اللون البني،
والتفاعالت الرسيعة جدًا التي تحدث يف السيارات ،واإلنزميات يف جسمك،
والعوامل تؤثر عىل معدالت التفاعل وأكرث! احتفل بأسبوع الكيمياء الوطني
 ٢٠٢١تحت شعار "رسيع أو بطيء  ...الكيمياء تجعلها تنطلق"!

يتكون كل يشء من حولنا من جزيئات ،مبا يف ذلك الهواء الذي نتنفسه ،واألشياء
التي نلمسها ،واألجسام التي نستخدمها للركض والتعلم والضحك .تعترب هذه
الجزيئات صغرية جدًا وال ميكن رؤيتها بالعني املجردة ،لكنها مهمة جدًا !
يتكون كل جزيء من ذرتني أو أكرث ،وهي اللبنات األساسية للامدة ،مثل الطوب
الفردي يف منحوتة الليغو .الجزيئات يف حركة مستمرة يف جميع األوقات .عندما
يكونون يف مرحلة صلبة ،فإنهم يهتزون ضد بعضهم البعض .عندما يكونون يف
مرحلة سائلة ،فإنهم ينزلقون أمام بعضهم البعض .وعندما يكونون يف مرحلة
الغاز ،فإنهم ينترشون بشكل كبري .الكيمياء هي دراسة هذه الذرات والجزيئات
وخصائصها وتغرياتها .
كام ميكن للجزيئات أن تتحول إىل جزيئات أخرى أثناء مرورها بتفاعالت
كيميائية ،والتي تحدث عندما تكرس الجزيئات الروابط الكيميائية التي تجمعها
م ًعا أو تتحد لتكوين روابط جديدة مع الجزيئات األخرى ،مكونة جزيئات
جديدة .كام أن املواد األولية يف التفاعل هي املواد املتفاعلة ،واملواد املنتجة يف
نهاية التفاعل تسمى املنتجات .تكون بعض التفاعالت الكيميائية بطيئة جدًا
بحيث ال ميكنك مالحظة التغيري عىل الفور )مثل تكوين الصدأ عىل قطعة
معدنية( ،والبعض اآلخر رسيع جدًا لدرجة أنك قد تفوتك إذا رمشت )مثل
)عندما تنفجر األلعاب النارية(.
ما نوع األشياء التي تسبب التفاعالت الكيميائية؟ ما الذي يجعلها تسري برسعة أو
ببطء؟ لإلجابة عىل هذه األسئلة ،دعنا نفكر يف كيفية تفاعل كافة التفاعالت
الكيميائية مثل لعبة معينة ميكنك لعبها يف معرض املقاطعة أو الكرنفال .
تخيل أنك ذاهب إىل معرض أو كرنفال مع صديق ،وتشم رائحة املعجنات
والحلوى القطنية ،وتسمع املوسيقى ،وتشاهد كل األشخاص السعداء من حولك.
يقرتح عليك صديقك أن تحاول الفوز بجائزة يف أحد األكشاك عن طريق رضب
بالون بسهام ،لذا عليك املحاولة !
ما الذي يتطلبه األمر لكرس البالون والفوز بالجائزة؟ أوالً ،يجب عليك رمي النبال
بهدف ممتاز! بعد ذلك ،يجب أن يصطدم سهمك بالبالون .هل أي تصادم جيد
مبا فيه الكفاية؟ ال ،يجب أن يكون للسهام قوة كافية لكرس البالون ،لذلك عليك
أن ترميها بقوة كافية ملنحها طاقة كافية .
ماذا عن اتجاه )أو اتجاه( السهم؟ إذا رميته بحيث يصطدم بالبالون بشكل
جانبي أو يف الطرف الخطأ  ،فمن غري املرجح أن يكرس البالون .إذا كنت تريد
الفوز  ،فعليك أن تفعل كل يشء بشكل صحيح !

لوري آر ستيبان ،حاصل عىل الدكتوراه .أستاذ مشارك يف تدريس الكيمياء يف
جامعة والية بنسلفانيا يف ستيت كوليدج ،بنسلفانيا .
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كيمياء تذهب البوب!
بقلم جينا مالكزيوسيك وديفيد إس هريوكس

مقدمة عن النشاط
بوب روكس® هي عالمة تجارية خاصة جدًا من الحلوى  -تم بيعها ألول مرة يف عام !١٩٦١
إن الوفرة السكرية للحلوى يكسو جيوبًا صغرية من الغاز تحت الضغط .والتي يتم إطالق
هذا الغاز عندما تضع الحلوى يف فمك املبلل الدافئ ويذوب السكر ،مام يتيح لك ”تذوق
االنفجار“!
كام ميكنك القيام بتجربة سهلة مع حزمة من بوب روكس® للنظر يف الطرق التي تؤثر بها
درجة الحرارة عىل هذه العملية .كام توضح هذه التجربة أيضً ا كيف ميكنك ،ككيميايئ،
استخدام طرق مختلفة لقياس التفاعالت .يف هذا النشاط ،ميكنك استخدام عينيك وأذنيك
وأنفك لدراسة مدى رسعة هروب الغاز من الحلوى .
املواد
عبوتان من بوب روكس® ٣٣, ٠ ،أونصة )  ٩,٤جم( لكل منهام
 ٤أوعية جافة أو أكواب بنفس الحجم
كوبان ونصف قياس )حوايل  ١٢٠مل (
ماء الصنبور البارد والساخن
ملعقة

اإلجراءات -:

قسم عبوة واحدة من حلوى بوب روكس® بالتساوي إىل وعاءين ال تقل
ّ
املسافة بينهام عن  ١٢بوصة ) ٣٠سم(.
صب نصف كوب ) ١٢٠مل( من املاء البارد يف كوب ونصف كوب من املاء
الساخن يف الكوب اآلخر .
برسعة ،ويف نفس الوقت ،اسكب املاء فوق بوب روكس® يف الوعاءين
سجل مالحظاتك لكل وعاء .
بعد أن تهدأ الفقاعات ،حرك كل منها بامللعقة والحظ ما يحدث .
الرؤية والشم واالستامع كلها طرق ملراقبة ما يحدث .
إذا مل تكن قد قمت بذلك بالفعل ،فج ّرب التجربة مرة أخرى وعيناك
مغمضتان! ركز عىل ما تسمعه وتشمه .تأكد من تسجيل مالحظاتك .
جينا مالشوسيك ،دكتوراه ،هي عاملة كيمياء حيوية متقاعدة عملت يف رشكة داو كورنينج
يف ميدالند ،ميتشيغن .
ديفيد س.هريو ،دكتوراه .هو أستاذ الكيمياء بكلية سانت مايكل يف فريمونت .

اقرتاحات السالمة
يقرتح ارتداء نظارات السالمة .
تحذير :السوائل الساخنة .
ال تأكل أو ترشب أيًا من املواد املستخدمة يف هذا النشاط .
اغسل يديك جيدًا بعد هذا النشاط .
ال تستخدم املاء شديد السخونة أو شديد الربودة .
التخلص :ميكن التخلص من جميع املحاليل املستخدمة يف هذه التجربة يف
الرصف مبياه جارية .ميكن التخلص من من بوب روكس ® غري املستخدمة يف سلة
املهمالت .
مالحظة :اتبع إرشادات السالمة ملييل يف هذا العدد من “االحتفال بالكيمياء“
مالحظات
صف ما :
تراه :
تسمعه :
تشمه :
ما هي بوب روكس®؟
بوب روكس ® عبارة عن حلوى سكرية بها فقاعات صغرية مضغوطة بداخلها مليئة
بغاز ثاين أكسيد الكربون .عندما تضع بوب روكس ® يف املاء ،يذوب طالء السكر يف املاء
.ويتحرر الغاز والضغط .وهذا يُحدث صوت طقطقة ويرتك جزيئات السكر ورائها
تفاعال كيميائيًا يحدث ،لكن هذا النشاط يبحث يف التغيري الفيزيايئ،
قد تعتقد أن ً
والذي يحدث عندما تتحرك الجزيئات ،ولكن ال يتم تكوين مادة جديدة .يذوب السكر
يف املاء ،لكنه ال يزال سك ًرا .ميكنك العثور عىل السكر مرة أخرى إذا قمت بتبخري املاء
بحرص .الذوبان والتجميد والغليان هي أيضً ا تغريات فيزيائية .
تتكون بلورات السكر من العديد من جزيئات السكر الفردية .عادة ،يذوب السكر
يف املاء ،ألن جزيئات املاء تتفاعل مع جزيئات السكر الفردية وتجعلها تذوب .مبرور
الوقت ،يبدو أن البلورات تختفي ،ألنها تصبح أصغر من أن ت ُرى .ومع ذلك ،التزال
الكرات موجودة يف شكل مختلف .يحتوي املاء الساخن عىل جزيئات رسيعة الحركة
ويسبب التفاعل برسعة أكرب من املاء البارد .بوب روكس® هي عالمة تجارية مسجلة
لرشكة زيتا اسبيشال اس اي .وال تنتمي اي يس اس اىل زيتا اسبيشال اس اي .

إرشادات السالمة ملييل :السالمة أوال !
دامئا ما :

اربط الشعر الطويل للخلف وثبت املالبس الفضفاضة,

اطلب اإلذن من شخص بالغ للقيام بالنشاط وللمساعدة عند الرضورة .
اقرأ جميع اإلرشادات وتوصيات السالمة قبل بدء النشا .
ارتداء معدات الحامية الشخصية املناسبة )نظارات السالمة عىل األقل(
مبا يف ذلك أثناء التحضري والتنظيف .

مثل األكامم الطويلة واألربطة
ال تأكل أو ترشب الطعام عند القيام بهذا النشاط .
نظف جيدا وتخلص من املواد بشكل صحيح عند االنتهاء
من النشاط .
اغسل يديك جيدًا بعد إجراء النشاط .

.
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االنزیامت
بقلم كيث مايكل كريس
يقيس نشاط اإلنزيم مدى الرسعة التي ميكن بها لإلنزيم تغيري الركيزة إىل منتج.
ميكن للتغريات يف درجة الحرارة أو الحموضة أن تجعل تفاعالت اإلنزيم أرسع أو
أبطأ .تعمل اإلنزميات بشكل أفضل يف ظل ظروف معينة ،وسيتباطأ نشاط اإلنزيم
إذا مل تكن الظروف مثالية .عىل سبيل املثال ،درجة حرارة جسمك الطبيعية هي
 ٩٨,٦درجة فهرنهايت ) ٣٧درجة مئوية( ،ولكن إذا كنت مصابًا بالحمى وكانت
درجة حرارتك أعىل من  ٤٠درجة مئوية ،ميكن لبعض اإلنزميات يف جسمك التوقف
عن العمل ،وميكن أن تشعر باإلعياء .توجد أيضً ا إنزميات يف معدتك تعمل عىل
ترسيع تكسري الطعام الذي تتناوله ،لكنها تنشط فقط عندما تكون يف حمض املعدة.
يحتوي كل إنزيم عىل مجموعة من الرشوط التي يعمل فيها بشكل أفضل ،اعتامدًا
عىل املكان الذي يعمل فيه ووظيفته .
ولكن ماذا يحدث إذا كان اإلنزيم مفقودًا أو ال يعمل بالطريقة التي من املفرتض
وهو مرض  PKU)،أن يعمل بها؟ أحد األمثلة عىل ذلك هو بيلة الفينيل كيتون )أو
ورايث نادر حيث يفتقر الجسم إىل اإلنزيم ملعالجة الربوتينات .لهذا السبب ،ميكن أن
ترتاكم الجزيئات السامة ،وإذا انتقلت إىل الدماغ ،فقد تسبب إعاقات ذهنية
شديدة .يتم اختبار جميع األطفال الرضع لهذا املرض ،وإذا كانوا مصابني به ،فإنهم
بحاجة إىل اتباع نظام غذايئ خاص مدى الحياة .
مثال آخر أقل حدة هو عدم تحمل الالكتوز .يستطيع الكثري من الناس هضم
أطفاال .لكن بعد الطفولة ،يبدأ الكثري
ً
الحليب بشكل جيد عندما يكونون رض ًعا أو
من الناس يف فقدان إنزيم رئييس يساعد عىل هضم الحليب .إذا رشبوا الحليب،
فإنهم يصابون بأمل شديد يف املعدة وإسهال -كل ذلك ألن اإلنزيم مفقود
اإلنزميات مهمة يف كل كائن حي .بدونها ،الحياة كام نعرفها ال ميكن ولن تكون
موجودة .

تعتمد جميع الكائنات الحية عىل ماليني التفاعالت الكيميائية التي تحدث
باستمرار .التفاعالت الكيميائية التي تبقيك عىل قيد الحياة تحدث برسعة! عندما
تأكل الطعام وتتنفس وتلعب وتنمو ،كل هذه األشياء تحتاج إىل تفاعالت كيميائية،
ويجب أن تحدث برسعة .
كيف يرسع جسمك من ردود الفعل الهامة هذه؟ الجواب هو اإلنزميات.
اإلنزميات يف أجسامنا هي محفزات ترسع التفاعالت من خالل املساعدة يف خفض
طاقة التنشيط الالزمة لبدء التفاعل .لكل جزيء إنزيم مكان خاص يسمى املوقع
النشط حيث يتناسب جزيء آخر يسمى الركيزة .متر الركيزة بتفاعل كيميايئ وتتحول
إىل جزيء جديد يسمى املنتج -يشبه إىل حد ما عندما يدخل املفتاح يف القفل
ويفتح القفل .نظ ًرا ألن معظم التفاعالت يف خاليا الجسم تحتاج إىل إنزميات خاصة،
فإن كل خلية تحتوي عىل آالف اإلنزميات املختلفة .تسمح اإلنزميات للتفاعالت
الكيميائية يف الجسم أن تحدث أرسع مباليني املرات من بدون اإلنزيم .نظ ًرا ألن
اإلنزميات ليست جز ًءا من املنتج ،فيمكن إعادة استخدامها مرا ًرا وتكرا ًرا .يا لها من
كفاءة !

هذا مثال عىل جزيء إنزيم )أزرق( وركيزة )صفراء( .يتالءم اإلنزيم والركيزة م ًعا
مثل القفل واملفتاح لصنع املنتج .

بقلم كيث مايكل كريس ،دكتوراه ،هو أستاذ مساعد يف الكيمياء بجامعة غانون يف
إيري بوالية .
بنسلفانيا
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إبطاء تحمري التفاح

بقلم ديفيد أ .كاتز وفريونيكا آي جاراميلو
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مقدمة
هل سبق لك أن رميت رشائح تفاح أو أفوكادو ألنها بدأت تتحول إىل اللون البني؟
يجد الكثري من الناس أن رشائح الفاكهة التي تحتوي عىل بقع بنية أقل تشجيعا عىل
أكلها .ميكن أن يغري اللون البني طعم الفاكهة وملمسها وكذلك شكلها .يرجع هذا
اللون البني إىل تفاعل كيميايئ مع وجود األكسجني يف الهواء ،وقد يكون مسؤوالً عام
يصل إىل نصف جميع نفايات الطعام .إذا كانت هناك طريقة إلبطاء هذا التفاعل
الكيميايئ ،فسيؤدي ذلك إىل منع الكثري من الهدر  ...وتوفري الكثري من املال !
يف هذا النشاط ،ستخترب طرقًا مختلفة إلبطاء اللون البني يف الفاكهة من خالل
الكيمياء .ستضيف مواد مختلفة إىل رشائح التفاح الكتشاف الطريقة األكرث فعالية
ملنع الرشائح من التحول إىل اللون البني .
اإلجراءات
ضع ملصقًا عىل  ٥أكواب بالستيكية بالعناوين التالية :عصري الليمون
والخل واملاء ومحلول امللح ومحلول السكر .
ضع ملصقًا عىل  ٦أطباق ورقية بالعناوين التالية :عصري ليمون ،خل،
ماء ،محلول ملح ،محلول سكر ،وال يوجد سائل .
أضف نصف كوب ) ٦٠مل( من املاء إىل كل من األكواب الثالثة بإسم:
ماء ،محلول ملح ،ومحلول سكر .
اصنع املحاليل عن طريق إضافة ملعقة صغرية ) ٥مل( من امللح
وملعقة صغرية من السكر إىل كل كوب مع التقليب مبلعقة حتى يذوب .
صب نصف كوب من عصري الليمون يف الكوب املسمى عصري الليمون .

اقرتاحات السالمة
يقرتح ارتداء نظارات السالمة .
ال تأكل أو ترشب أيًا من املواد املستخدمة يف هذا النشاط .
التخلص :ميكن سكب جميع املحاليل غري املستخدمة يف البالوعة باملاء الجاري .ميكن
تحويل قطع التفاح إىل سامد أو التخلص منها يف سلة املهمالت .
مالحظة :اتبع "إرشادات السالمة ملييل" يف هذا العدد من "االحتفال بالكيمياء"
املواد
تفاح  ٤/١ -كوب )حوايل مل( كوب معياري  ٥-مالعق
ملح  -لوح تقطيع  -عصري ليمون  -سكر
سكني بالستييك  -خل  -ماء  ٦اطباق ورقية  ٥ -اكواب بالستيكية
 .٦صب نصف كوب من الخل يف الكوب املسمى الخل .
 .٧مبساعدة شخص بالغ ،اقطع التفاح إىل  ٦رشائح موحدة عىل األقل .ضع
رشيحة واحدة عىل جانبها عىل كل من اللوحات الست .استخدم ملعقة لغمس كل
رشيحة من رشائح التفاح يف الكوب املطابق ملدة  ٣٠ثانية ،ثم قم بإزالة الرشيحة،
ثم ضعها عىل طبقها املسمى .ال ينبغي غمس رشيحة التفاح املوجودة عىل الطبق
املكتوب عليه "ال يوجد سائل" يف أي سائل .
 .٨تحقق من رشائح التفاح عىل فرتات  ١٥دقيقة ملدة تصل إىل
ساعة واحدة .سجل مالحظاتك يف جدول البيانات

ماذا الحظت؟
صف كيف تبدو رشائح التفاح .ميكن أن تشمل النتائج املحتملة عدم وجود اللون البني أو البني الخفيف أو البقع البنية أو البني الفاتح
املتوسط أو البني الفاتح متا ًما أو البني الداكن متا ًما .

زمن )الدقائق(

ال سائل )تحكم(

عصري ليمون

الخل

املاء

٠
١٥
٣٠
٤٥
٦٠
نظر إىل بياناتك ،وقارن اللون البني لعينات التفاح املختلفة الخاصة بك بتفاحة التحكم ،والتي كانت رشيحة غري مغموسة يف أي محلول.
أي تفاحة تأخذ وقت اقل لتصبح بنية اللون؟ ما الحل األفضل يف إبطاء تفاعل اللون البني؟

محلول ملح

محلول سكر

كيف تعمل؟
يعمل اإلنزيم املوجود يف التفاح عىل ترسيع التفاعل الكيميايئ بني أنسجة الفاكهة واألكسجني يف الهواء .عندما يتم تقشري الفاكهة أو الخضار أو تقطيعها ،تتعرض اإلنزميات
املوجودة يف األنسجة النباتية للهواء .يرسع األكسجني املوجود يف الهواء من تحويل بعض العنارص الغذائية يف التفاح إىل منتج بني .ميكن منع هذا اللون البني عن طريق إيقاف
عمل اإلنزيم أو إبطائه .
يف تجربتك ،عملت بعض العالجات بشكل أفضل من غريها ملنع تحول لون القرشة إىل اللون البني .إذا نجحوا ،فذلك ألنهم تدخلوا يف اإلنزيم .ميكن أن تؤثر التغريات يف الحموضة
وامللوحة ومحتوى األكسجني عىل عمل اإلنزيم .عنارص عصري الليمون والخل حمضيتان متا ًما ،ويعمالن عن طريق تغيري درجة الحموضة يف املحلول .ميكن للملح أن يفكك بنية
الربوتني ،وهو ما تتكون منه اإلنزميات .ميكن ملحاليل السكر أن تغطي سطح الفاكهة ومتنع وصول األكسجني إىل السطح .راجع نتائجك وحدد الحل األفضل يف إبطاء تأثري تحول
الفاكهة إىل اللون البني .
فقط ألن شيئًا ما يعمل عىل منع تحول اللون البني ال يعني أنك تريد استخدامه عىل الفاكهة التي تخطط لتناولها .أي من الحلول سيكون له أقل تأثري عىل نكهة رشائح التفاح
الخاصة بك؟
نظر إىل بياناتك ،وقارن اللون البني لعينات التفاح املختلفة الخاصة بك بتفاحة التحكم ،والتي كانت رشيحة غري مغموسة يف أي محلول
أي تفاحة تأخذ وقت اقل لتصبح بنية اللون؟ ما الحل األفضل يف إبطاء تفاعل اللون البني؟

تهاين!
لقد نجحت يف تسلق تل تنشيط
الطاقة

سباق رد الفعل العظيم!
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ستحتاج اىل :
 ٤-٢العبني
قالب سدايس الجوانب )أو محاكاة رقمية(!
لوحة اللعبة يف هذه الصفحة
اتجاهات اللعبة
 .١يختار كل العب عملة مختلفة أو كائ ًنا صغ ًريا الستخدامه كقطعة لعبة ،ويضعها عىل
خط البداية .
 .٢يقوم كل العب برمي الرند ،والالعب صاحب أعىل لفة يذهب أوالً .
 .٣يف دور كل العب ،يقومون برمي الرند ،ويتقدمون لألمام بعدد املساحات املوضحة عىل
الرند .إذا هبط الالعب عىل مساحة تحتوي عىل تعليامت ،يجب عىل الالعب اتباعها .
 .٤أول العب يعرب خط النهاية يفوز بسباق رد الفعل العظيم!

ا
ل
ب
دء

انتفاخ الوسائد الهوائية
ارجع إىل ورشة اإلصالح .ال
تتخطى دورك التايل

خذ طريق مخترص
فوق الجرس

خايل من البنزين! عد
إىل محطة الوقود

تكاد تصل )انتهيت(

٦

تفاعالت احرتاق السيارة تحدث
برسعة! أضف  ٢إىل لفتك التالية

درجات الحرارة املرتفعة تجعل
التفاعالت تحدث بشكل أرسع .تحرك
لألمام  3مسافات

درجات الحرارة
الباردة تبطئ األمور
ارجع مسافة واحدة
لقد وجدت محف ًزا
خذ طريقا مخترصا
عرب النفق

الوقود
أضف الطاقة
أضف  2إىل لفتك التالية
محل إصالح
وصيانة
تخطي دورك التايل

محل إصالح وصيانة
تخطي دورك التايل

املانع! اطرح  ٢من
صايف لفتك
بقلم :لوري آر ستيبان

٧

خايل من البنزين
عد إىل
محطة الوقود

هل تحتاج إىل هواء نظيف ورسيع؟
املحوالت الحفازة لإلنقاذ !
بقلم ويليامز ج .دوريا

من الصعب تخيل العيش بدون سيارات أو شاحنات! إنها تساعدنا عىل السفر
ملسافات طويلة برسعة وسهولة ،وكذلك إلرسال واستقبال الشحنات .لكن لسوء
الحظ ،هناك مشاكل تتعلق مبدى اعتامدنا عىل السيارات والشاحنات .تتمثل إحدى
املشكالت الكبرية يف أن البنزين والديزل اللذين يستخدمانهام ينتجان عاد ًما يحتوي
عىل العديد من الغازات املختلفة التي تلوث الهواء واملاء .ميكن أن يؤدي التلوث إىل
هواء غري صحي للغاية ،وميكن أن يتسبب عىل مدى عقود يف تغري املناخ .ما الذي
يجعل العوادم سيئة للغاية بالنسبة لنا ،وكيف ميكننا تحسينه؟
يُطلق عىل أحد الغازات املوجودة يف العادم اسم أول أكسيد الكربون ،وهو غاز سام

يلتصق األكسجني وأول أكسيد الكربون بسطح محفز البالتني.
يساعد ذلك الجزيئات عىل االقرتاب مبا يكفي للتفاعل برسعة
مع بعضها البعض لتكوين ثاين أكسيد الكربون

يؤدي إىل الوفاة عند استنشاقه بكميات كبرية .تسمى الغازات األخرى املوجودة يف
عوادم السيارات بالهيدروكربونات )ألنها تتكون من ذرات الهيدروجني والكربون(،
وميكن أن تساهم يف تغري املناخ .مكونان آخران يف العادم هام أكسيد النيرتيك وثاين
أكسيد النيرتوجني ،مام يؤدي إىل هطول األمطار الحمضية .تتسبب األمطار الحمضية

عندما مير عادم السيارة عرب الشبكة ،تلتصق جزيئات امللوثات باملعدن .عندما

يف إتالف األشجار يف الغابات ،وتجعل املياه غري صحية لألسامك والنباتات التي

تلتصق هذه الجزيئات باملعدن ،تضعف بعض روابطها الكيميائية ويصبح من

تعيش يف الربك والبحريات والجداول

السهل عليها اصطدامها بجزيئات أخرى .ونتيجة لذلك ،فإنها تخضع برسعة

كل هذا يبدو سيئًا للغاية -فكيف ميكننا حل مشكلة تلوث السيارات؟ هنا يأيت دور

لتفاعالت كيميائية تحولها إىل غازات أقل رض ًرا .عىل سبيل املثال ،يتحد أول أكسيد

الكيميائيني! كل تلك الجزيئات امللوثة تتحلل يف النهاية وتشكل جزيئات أخرى

وهو ليس  (CO2)،لتكوين ثاين أكسيد الكربون ) (O2واألكسجني ) (COالكربون

ليست ضارة بالبيئة .لكن هذه التفاعالت الكيميائية تستغرق وقتًا طويالً ،لذلك

بخطورة أول أكسيد الكربون .وألن املعدن عامل مساعد ،فإن التفاعل يحدث برسعة

يستخدم الكيميائيون ما يسمى باملحفز .املحفز هو مادة تساعد يف حدوث تفاعل

أكرب بكثري مام يحدث بدون املحول الحفاز .

كيميايئ بشكل أرسع
رمبا تكون قد شاهدت نتائج املحفزات دون أن تدرك ذلك! عىل سبيل املثال ،هل
تحب الخبز أو الجنب أو الزبادي؟ من أجل صنع هذه األنواع من الطعام ،نحتاج إىل

الشاشة

املوجودة داخل

إجراء تفاعل كيميايئ يسمى التخمري .عادة ما يكون التخمري بطيئًا جدًا الستخدامه

املحول

مغطاة

يف الطهي ،لذلك نضيف محف ًزا لترسيع التفاعل! بالنسبة للخبز ،يكون هذا املحفز يف

بالبالتني هذا هو املحفز

الخمرية التي نضيفها إىل عجينة الخبز

الحفاز

.
املحوالت الحفازة تعمل بشكل جيد حقًا! تلتقط املاركة الجديدة حوايل  99٪من

لقد تعلم الكيميائيون كيفية استخدام املحفزات لترسيع التفاعالت التي تحلل
عوادم السيارات .إذا كانت سيارة عائلتك تعمل بالبنزين ،فلديها جهاز يسمى

امللوثات املذكورة أعاله ،وتحولها إىل مواد كيميائية أكرث أمانًا .بفضل العوامل
.

املحول الحفاز .يوجد داخل هذا الجهاز املحفز ،وهو قطعة معدنية -عادة ما تكون

الحفازة يف سيارتك ،ميكننا جمي ًعا التنفس بسهولة .

من البالتني أو البالديوم أو الروديوم .هذه املعادن ذات قيمة .املعدن مغطى بشبكة

وليام جيه دوريا ،دكتوراه .أستاذ مساعد يف الكيمياء بجامعة روكفورد يف روكفورد،

من السرياميك تشبه نو ًعا ما شاشة قد تكون موجودة يف نوافذك يف املنزل .

إلينوي .

٨

هذا رد فعل رسيع!

بقلم لوري ر .ستيبان

هل تعلم أن التفاعل الكيميايئ الرسيع حقًا يجعل الركوب يف

إنه ألمر مدهش أنه من الوقت الذي يكتشف فيه

السيارة أكرث أمانًا؟

املستشعر التصادم إىل الوقت الذي يتم فيه نفخ الوسادة

تحتوي معظم السيارات عىل وسائد هوائية مدمجة يف لوحة

الهوائية بالكامل ال يتجاوز  ٣٠مليل ثانية ،أو ثالثة أجزاء يف

القيادة وعجلة القيادة ميكن أن تنفجر مثل البالونات فائقة

املائة من الثانية! وميض عينك الطبيعي هو  ١٠٠مليل ثانية.

الرسعة أثناء االصطدام ،وتحمي الوسادة الركاب من التعرض

بعد حوايل  ٥٠مليل ثانية من االصطدام ،يصطدم الشخص

لألذى .ما الذي يجعل الوسادة الهوائية تنفجر مثل البالون؟

الذي يركب يف السيارة بالوسادة الهوائية ،التي متتص طاقتها

كيمياء! بدالً من نقل الغاز املضغوط يف السيارة لتضخيم الوسادة

االصطدام بأجزاء أخرى من
املتحركة إىل األمام وتحميها من !
.

الهوائية ،فإننا نستفيد من التفاعل الرسيع جدًا الذي ينتج الغاز

السيارة .لقد انقذت الكيمياء اليوم

املطلوب .

كمية صغرية نسبيًا من أزيد الصوديوم  ٦,٤أوقية أو  ١٣٠جم(

تحتوي العديد من أجهزة نفخ الوسادة الهوائية يف السيارة عىل

ستنتج الكثري من غاز النيرتوجني برسعة كبرية؛ يتطلب األمر ما

كميات صغرية من جزيء سام يسمى أزيد الصوديوم ،أو NaN3
)ذرة صوديوم وثالث ذرات نيرتوجني مجتمعة (.

يقرب من خمسة بالونات من الغاز مللء كيس هواء عادي!
ميكن أن يشكل منتج معدن الصوديوم هذا خط ًرا محتمالً،

يتحلل أزيد الصوديوم برسعة كبرية عند تسخينه أو صدمة مادية.

ولكن يف هذه الحالة ،تتفاعل املكونات األخرى مع الصوديوم

هذا يسمى التحلل .نواتج التحلل هي ذرات الصوديوم وغاز

لتشكيل مركبات آمنة .قد تكون قاد ًرا عىل التفكري يف مواقف

النيرتوجني .
إذا كانت السيارة متورطة يف حادث تصادم ،ترسل املستشعرات

أخرى تتطلب رسعة إنتاج الغاز .عىل سبيل املثال ،يستخدم
أزيد الصوديوم أيضً ا لتضخيم مزالق هروب الطائرة يف حالة

إشارة كهربائية إىل الحاوية حيث يوجد أزيد الصوديوم .تشعل

وقوع حادث .إذا كنت مخرت ًعا ،فكيف ستستخدم هذا اإلنتاج

اإلشارة مركبًا قابالً لالشتعال ،وتبدأ الحرارة التي تولدها يف تحلل

الرسيع للغاز؟

أزيد الصوديوم .
تندفع كمية هائلة من غاز النيرتوجني عىل الفور مع االنفجار

لوري ر .ستيبان ،دكتوراه .أستاذ مساعد يف تدريس .الكيمياء يف

ومتأل الوسادة الهوائية .

جامعة والية بنسلفانيا يف ستيت كوليدج ،بنسلفانيا

٩

مغامرات ميج أ.مول
الكيميايئ املستقبيل

,

سألت الدكتور زيرا عن أكرث يشء يحبه يف وظيفته .قال "حرية طرح
األسئلة ومحاولة اإلجابة عليها ،وفرصة تدريب اآلخرين يف مجال
العلوم" .قال الدكتور زيرا إن أفضل يشء يف كونك عامل ًا هو أنها "طريقة
حياة ،حالة ذهنية" .أنا ممنت جدًا للعلامء مثل د .زيرا .إنهم يذكرونك

د .فرانسيسكو زيرا

بأن الكيمياء ليست فقط عىل األرض ،ولكن موجودة خارج هذا العامل
ايضا !

تكرميًا ملوضوع أسبوع الكيمياء الوطني لهذا العام" ،رسيع أو
بطيء  ...ستجعلها الكيمياء تسري!" ،سافرت إىل جامعة كاليفورنيا،
ريفرسايد ،ملعرفة املزيد عن معدالت التفاعل الكيميايئ .عندما
أفكر يف تفاعل كيميايئ ،أفكر عىل الفور فيام يحدث عندما تخلط
الخل وصودا الخبز م ًعا -إنه تفاعل ممتع ملشاهدته ،لكنه يحدث

الطعام املفضل؟ املوز
هواية  /هواية مفضلة؟ أحب السفر واستكشاف الثقافات األخرى
مرشوع ممتع جدا كنت جزءا منه؟ مهمة  ٢٠٢٠إىل املريخ

الكثري من الفوىض!
أراين الدكتور زيرا مكتبه واملخترب حيث يقوم طالب الدراسات العليا وباحثو ما بعد
الدكتوراه بإجراء تجاربهم" .أنا أعمل مع األنظمة التحفيزية ،والتحفيز موجود يف كل مكان
حولنا .وأوضح أن الكثري من العمليات الصناعية تستخدم املحفزات لترسيع التفاعالت ،كام
تستخدم التحفيز إلزالة امللوثات من البيئة .عندما سألت كيف فعل ذلك ،أجاب" :إنني أنظر

ابحث عن الكلمة :
حاول العثور عىل الكلامت املدرجة أدناه  -ميكن أن تكون أفقية أو
رأسية أو قطرية  ،وميكن قراءتها إما لألمام أو للخلف .

يف كيفية حدوث التفاعالت عىل األسطح الصلبة ،وكيف يرتبط ذلك بالعمليات التحفيزية
”وإنشاء أغشية صلبة رفيعة )ت ُستخدم يف صناعة اإللكرتونيات الدقيقة“(.
ساعد أحد املشاريع التي عمل عليها مؤخ ًرا يف استكشاف كوكب آخر! قال" :كنت مؤخ ًرا
مستشا ًرا ملخترب الدفع النفاث التابع لناسا ،وكنت مسؤوالً عن اتخاذ قرار باستخدام نيرتيد
التيتانيوم كامدة طالء لألنابيب املستخدمة لجمع العينات يف مهمة املريخ  ." ٢٠٢٠كم هو
مثري أن تكون قاد ًرا عىل القيام بالكيمياء املستخدمة عىل األرض والكواكب األخرى!
أثناء نشأته ،كانت املواد املفضلة للدكتور زيرا هي الرياضيات والعلوم .وأوضح أنه قرر
االلتحاق مبهنة يف مجال العلوم ألنه كان لديه "فضول ملعرفة كيفية عمل األشياء" ".كام
شجعه والده عىل القيام بتجارب ومشاريع علمية .قال يل” :كان اهتاممي األويل بالرياضيات،
ولكن بعد ذلك دخلت مسابقة يف املدرسة الثانوية ألوضح كيفية تصميم الدوائر حيث ميكن
تشغيل وإيقاف الضوء من عدة مفاتيح .
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للحصول عىل إجابات "ابحث عن الكلمة" ،قم بزيارة :
www.acs.org/celebratingchemistry

مغامرات ميج أ.مول
بقلم ديفيد أ .كاتز

اقرتاحات السالمة
يقرتح ارتداء نظارات السالمة
!تحذير :السوائل ساخنة
استخدم قفاز فرن عازل أو حامل لحمل وعاء من املاء الساخن
استخدم ملقط املطبخ إلزالة عصا الضوء من املاء الساخن
لتجنب مالمسة املواد الكيميائية ،ال تقطع العيص الضوئية

.
.
.
.
.

التخلص :بعد االنتهاء من اخذ جميع املالحظات ،ميكن التخلص من العيص
املضيئة يف القاممة املنزلية العادية
"مالحظة :اتبع "إرشادات السالمة ملييل" يف هذا العدد من "االحتفال بالكيمياء

ماذا الحظت؟
تعترب عيص الضوء الكيميائية )وتسمى أيضً ا عيص التوهج( ممتعة للغاية .رمبا تكون
.قد استخدمتها يف عيد الهالوين ،أو رمبا يف حفلة عيد ميالد
إنها تنتج ضو ًءا هادئًا وباردًا عىل عكس معظم األضواء األخرى ،ومن السيئ جدًا أال
تدوم إىل األبد! يأيت توهج عصا الضوء من تفاعل كيميايئ ،وتسمى هذه الظاهرة
.اللمعان الكيميايئ
قد يكون من الصعب معرفة ذلك ،ولكن هناك عدة مركبات كيميائية مختلفة
يف العصا .يتم وضع أحدهام داخل أنبوب زجاجي ،بينام يكون اآلخرون خارجه .كل
هذا مغلق داخل أنبوب بالستييك آمن للحمل .عندما تكرس األنبوب الزجاجي
بالداخل عن طريق ثني العصا ،تختلط املواد الكيميائية وتتفاعل وتتوهج! هل
تعرف كيف تخفض التوهج حتى يدوم الضوء لفرتة أطول؟ هذا النشاط هو
املفتاح
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إذا سمح الوقت ،راقب العيص الضوئية عدة مرات عىل مدار يوم واحد.
تأكد من بقاء املاء البارد باردًا عن طريق إضافة الثلج .حدد املدة التي يستمر فيها
ماذا الحظت؟
كيف تتغري شدة الضوء يف العيص الضوئية بعد عدة دقائق يف املاء
الساخن والبارد؟
إذا قمت مبالحظة طويلة املدى لعيص الضوء لعدة ساعات ،ما هي
املدة التي يستمر فيها كل من العيص املضيئة يف إصدار الضوء؟
دي
ديفيد أ .كاتز هو مستشار يف تعليم الكيمياء يف ويلمنجتون. ،

.
.
.
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كيف يعمل؟
تحتوي عصا الضوء عىل أكرث من مادة كيميائية .أحد الحلول هو إسرت
فينيل أكساالت وصبغة فلورية .يوجد داخل األنبوب الزجاجي محلول
بريوكسيد الهيدروجني .عند ثني عصا الضوء ،ينكرس األنبوب الزجاجي،
مام يتسبب يف اختالط املحاليل وتفاعلها كيميائيًا .تنتقل طاقة التفاعل
إىل الصبغة التي تنتج الضوء .ترتبط شدة الضوء مبعدل التفاعل .
عن طريق تغيري درجة الحرارة ،ميكنك إبطاء أو ترسيع التفاعل .هل
الحظت أن التوهج أضعف من الضوء املوجود يف املاء البارد عنه يف املاء
الساخن؟ يحدث التفاعل يف عصا الضوء يف املاء البارد بشكل أبطأ ،ألن
درجة الحرارة الباردة تبطئ جزيئات املواد الكيميائية املوجودة داخل
العصا الضوئية .هذا يجعلهم يصطدمون بشكل أقل ،ويتفاعلون بشكل
أبطأ .
ستستمر العيص الخفيفة يف التوهج طاملا يحدث التفاعل الكيميايئ.
يف نهاية املطاف ،تصل جميع العيص الضوئية إىل نقطة مل تعد تنتج
الضوء .هذا بسبب استخدام املواد الكيميائية يف التفاعل الكيميايئ.
عندما ينتهي التفاعل الكيميايئ داخل عصا الضوء ،يتوقف عن التوهج.
إذا الحظت أن ضوء العصا عىل مدى بضع ساعات ،بعد فرتة من الوقت
العصا الخفيفة يف املاء الساخن تصبح باهتة من عصا الضوء يف املاء
البارد .هذا بسبب استخدام جميع املواد الكيميائية يف التفاعل األرسع
.لعصا الضوء يف املاء الساخن .
اآلن التحدي الذي تواجهه هو معرفة ما إذا كان بإمكانك تطبيق ما
تعلمته لجعل العيص املضيئة تدوم ألطول فرتة ممكنة! )تلميح :فكر يف
مكان بارد لديك يف منزلك )!

املواد
 ٣عيص مضيئة )سيالوم أو عيص توهج عامة )
 ٣أكواب بالستيكية أو زجاجية طويلة شفافة أطول من العيص املضيئة
ملقط املطبخ
فرن ميت أو بوثولدير
املاء البارد املصنوع عن طريق وضع عدة مكعبات ثلج يف املاء
ماء الصنبور الساخن )ال تستخدم املاء األكرث سخونة من  ١٢٠درجة
)فهرنهايت ،أو حوايل  ٥٠درجة مئوي
اإلجراءات
امأل كوبًا صافًا باملاء املثلج واآلخر باملاء الساخن .امأل كل مستوى إىل
املستوى الذي سيغطي يف الغالب عصا الضوء .تأكد من استخدام قفاز الفرن أو
حامل الحقائب للتعامل مع كوب املاء الساخن .
ثني ثالث عيص خفيفة .أنصت بانتباه! قد تتمكن من سامع األنبوب
الزجاجي داخل عصا الضوء ينكرس .هز كل عصا ضوء ملساعدة املواد الكيميائية عىل
االختالط .
يف نفس الوقت ،ضع عصا إضاءة يف املاء البارد ،وأخرى يف املاء الساخن.
ضع األخري يف الكوب الفارغ كعنرص تحكم .
انتظر عدة دقائق .إذا لزم األمر ،امسح الجزء الخارجي من كل كوب
مبنشفة حتى تتمكن من رؤية العيص املضيئة بوضوح .قارن سطوع مصابيح الضوء
يف املاء البارد واملاء الساخن بعصا التحكم يف درجة حرارة الغرفة .أضف مكعبات
الثلج إىل املاء البارد حسب الحاجة .
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العنرص -مادة نقية ،مثل النحاس أو
األكسجني ،مصنوعة من
نوع واحد من الذرات .العنارص هي
اللبنات األساسية لكل مادة
الطاقة – ما يجعل األشياء
تتغري وتتحرك .تحدث جميع
التغيريات بسبب الطاقة ،وهناك
العديد من األنواع ،مبا يف ذلك طاقة
الرياح أو الطاقة الكيميائية أو الطاقة
الكهربائية
إنزيم  -جزيء يف الكائنات الحية
يعمل كمحفز
الحرارة  -شكل من أشكال الطاقة
الناتجة عن اهتزاز الذرات والجزيئات
جزيء  -أصغر وحدة ملركب كيميايئ.
وهي مصنوعة من ذرتني أو أكرث
حالة املادة  -يصف ما إذا كانت املادة
صلبة أو سائلة أو غازية
الناتج  -مادة تنتج يف نهاية تفاعل
كيميايئ
املتفاعل  -مادة تشكل جز ًءا من
تفاعل كيميايئ وتتغري بواسطتها
معدل التفاعل  -معدل حدوث تفاعل
كيميايئ
مساحة السطح  -مقدار املساحة التي
تغطي السطح الخارجي لجسم ما

كلامت لتتعلمها
طاقة التفعيل -الحد األدىن من
الطاقة الالزمة لبدء تفاعل
كيميايئ .الذرة  -أصغر وحدة لعنرص
كيميايئ لها خصائص العنرص
محفز  -مادة تساعد يف حدوث
تفاعل كيميايئ بشكل أرسع  ،ولكنها
ال تخضع ألي تغيري كيميايئ دائم يف
حد ذاتها
املحول الحفاز  -جهاز يف السيارات
التي تعمل بالبنزين يلتقط امللوثات
يف عادم السيارة ويحولها إىل مواد
أقل رض ًرا
الرابطة الكيميائية  -قوى
التجاذب بني الذرات أو الجزيئات
التي تخلق املركبات
تفاعل كيميايئ  -العملية
إعادة ترتيب الذرات بني املواد
لصنع مواد مختلفة
الكيمياء -دراسة املادة
خصائصها والتغريات التي تطرأ
عليها
االصطدام -عندما يصطدم جسم
متحرك بجسم آخر؛ يف الكيمياء،
األجسام هي الذرات والجزيئات
التحلل -نوع من التفاعل الكيميايئ
تتفكك فيه مادة ما إىل أجزاء أبسط
فريق اإلنتاج
أليسون تاو ،محرر
إريك ستيوارت ،املحرر
مايكل تينيساند ،املحرر
فريق املراجعة الفنية والسالمة
لني هوغ ،استشاري
بيتيان هوسون ،مراجع السالمة

قسم التعليم يف الجمعية الكيميائية االمريكية
هي واحدة من أكرب املنظامت العلمية يف ) (ACSالجمعية الكيميائية األمريكية
العامل .أعضاء الجمعية الكيميائية االمريكية هم كيميائيون ومهندسون كيميائيون
ومهنيون آخرون يعملون يف وظائف يف الكيمياء او متعلقة بها .تضم الجمعية
الكيميائية األمريكية أكرث من  ١٥٢٠٠٠عضو يف أكرث من  ١٣٠دولة حول العامل.
يتبادل أعضاء األكادميية األمريكية للعلوم األفكار مع بعضهم البعض ويتعرفون عىل
االكتشافات املهمة يف الكيمياء خالل االجتامعات العلمية التي تُعقد عدة مرات يف
السنة ،من خالل موقع األكادميية األمريكية للعلوم ،ومن خالل العديد من املجالت
العلمية التي يستعرضها النظراء والتي تنرشها األكادميية .ينفذ أعضاء الجمعية
الكيميائية األمريكية العديد من الربامج التي تساعد الجمهور عىل التعرف عىل
الكيمياء .أحد هذه الربامج هو أسبوع الكيمياء الوطني ،الذي يقام سنويًا خالل
األسبوع الثالث من شهر أكتوبر .يحتفل أعضاء الجمعية من خالل إقامة فعاليات
يف املدارس ومراكز التسوق ومتاحف العلوم واملكتبات وحتى عرب اإلنرتنت! وتشمل
األنشطة يف هذه املناسبات إجراء البحث يف الكيمياء واملشاركة يف املسابقات
واأللعاب .إذا أردت املزيد من املعلومات عن هذه الربامج ،يرجى االتصال بنا عىل
.
outreach@acs.org
حول االحتفال بالكيمياء
االحتفال بالكيمياء هو منشور صادر عن مكتب التوعية العلمية التابع لـ الجمعية
يعد مكتب  (CCA).الكيميائية األمريكية باالشرتاك مع لجنة األنشطة املجتمعية
التوعية العلمية جز ًءا من قسم التعليم يف مدارس الجمعية الكيميائية األمريكية.
من االحتفال بالكيمياء سنويًا ) (NCWيتم نرش طبعة أسبوع الكيمياء الوطني
وهي متاحة مجانًا عرب اإلنرتنت أو مطبوعة من خالل منسق طبعة أسبوع الكيمياء
ملعرفة املزيد  www.acs.org/ncwالوطني املحيل .قم بزيارة
شكر وتقدير
متت ترجمة هذا املنشور من قبل الجمعية الكيميائية االمريكية
قم بزيارة  ( SAICSC-AC ),الفصل السعودي
ملعرفة املزيد www.saicsc-acs.com
متت كتابة املقاالت واألنشطة املستخدمة يف هذا املنشور من قبل
أعضاء فريق املوضوع يف الجمعية الكيميائية االمريكية لألنشطة
تحت قيادة هويل ديفيس .متت كتابة مقابلة ميج أ (CCA) .املجتمعية
مول بواسطة
كارا كاساكايتاس

روندا سوندرز ،مصمم
جيم ستار ،املصور
أندري فريجارا ،مرتجم
أشيل نيربت ،مراجع إمكانية
الوصول
سارة ديلجادو ريفريا ،مراجع
الرتجمة

األنشطة املوضحة يف ھذا املنشور مخصصة لألطفال تحت اإلرشاف
املبارش للكبار .ال یمكن أن تكون الجمعیة الكیمیائیة األمریكیة مسؤولة
عن أي حوادث أو إصابات قد تنجم عن القیام باألنشطة دون إرشاف
مناسب ،أو من عدم اتباع التوجیھات عىل وجھ التحدید ،أو عن تجاھل
التحذیرات الواردة يف النص .

فريق يوم الكيمياء الوطني 2020
لوري ستيبان  ،رئيس املجلس
ديف هريوكس  2021 ،الرئيس
املشارك
كاري سوبالو  ،الرئيس املشارك
لعام 2021
افروم ليتني
ديفيد كاتز

كيث كريس
كينيث فيفيزاين
سارة ديلجادو ريفريا
ترييس هاميلتون
فريونيكا جاراميلو
وليام دوريا

املراجع
https://www.sciencebuddies.org/stem-activities/enzymatic-browning#summary www.chymist.com/toy_store.html
http://www.chymist.com/CO2%20in%20Pop%20Rocks.pdf
http://www.chymist.com/Pop%20Rocks.pdf http://www.chymist.com/Apple%20browning.pdf

قسم التعليم يف الجمعية الكيميائية االمريكية
التريس جاريسون ،نائب الرئيس التنفيذي
لييل ل .راينس ،مدير التوعية العلمية
أليسون تاو ،أخصائية برامج ،التوعية العلمية
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شعبة التعليم التابعة للجمعية الكيميائية األمريكية ،2021مكتب
التوعية العلمية  1155الشارع السادس عرش ،واشنطن العاصمة 20036
outreach@acs.org , 800-227-5558

