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شیـمی

پریسا نعمت اللهی
کارشناس ارشد شيمی معدنی

اشاره
شيمی رشته ای است که درک بخش اعظم مباحث آن بدون آزمايشگاه، امکان پذير نخواهد بود. در اين شماره برخی از آزمايشگاه های مجازی و نيز 

بازی های شيمی جهت لمس بهتر اين رشتة آزمايشگاه محور، معرفی شده اند.

ر  د

  RENEWABLE ENERGY
در  كه  وبالگ  اين  تشكيل دهندة   گروه 
 Ecokids كردند،  به كار  آغاز   1994 سال 
آموزشي  برنامة  يك  به عنوان  را 

طبيعت دوستانه عرضه مي كنند.

شكل  به  محيط زيست  دربارة  مهمي  اطالعات  پايگاه  اين 
تعاملي، بازي هاي سرگرم كننده و فعاليت هاي آموزشي در اختيار 
دانش آموزان قرار مي دهد تا بتوانند اين موضوعات را به خوبي 
تشويق  دانش آموزان  ترتيب  اين  به  بگيرند.  فرا  و  كنند  درك 
مي شوند تا نظر بدهند، تصميم گيري كنند، در تشكل ها شركت 
اين  اثر فعاليت هاي خود روي طبيعت را درك كنند.  كنند و 
پايگاه با الهام بخشيدن به كودكان و دانش آموزان به آنان كمك 
مي كند تا محيط زيست را منبعي ارزشمند بدانند و در حفظ آن 

كوشا باشند.
اين پايگاه داراي شش بخش اصلي شامل بازي و سرگرمي، 
تكاليف، گزارش هاي محيط زيستي، بيان و ثبت و ضبط گفته هاي 
را  خود  ذهني  يافته هاي  مي توانند  )دانش آموزان  دانش آموزان 
بيان كنند و ديدگاه هايشان را با دانش آموزان كشورهاي ديگر در 
ميان بگذارند( و مسابقه است. بخش هاي ديگر مانند پشتيباني، 
قسمتي ويژه براي معلمان، جست وجو و... نيز براي دسترسي بهتر 
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كاربران در نظر گرفته شده است.
از جمله مباحثي كه در اين پايگاه براي 
قرار  دانش آموزان  به  آموزش  و  يادگيري 
باتري ها،  بازيافت  داده شده است مي توان به 
تغييرات آب وهوايي، روز زمين، انرژي، جنگل ها 

و... اشاره كرد.
هنگام ورود به اين پايگاه دو درگاه ورود به نمايش 
گذاشته مي شود؛ يكي براي دانش آموزان و ديگري براي 
اين بخش ها مي توان  از  به هركدام  ورود  با  كه  معلمان، 
مطالب مربوط به آن بخش را مورد مطالعه و بررسي قرار داد.
www.ecokids.ca/pub/index.cfm

   eschooltoday
انرژي ها كدامند؟ چه  اين  منابع  انرژي تجديدپذير چيست؟ 
انرژي  باد،  انرژي  مي شود؟  گفته  تجديدناپذير  انرژي،  زماني 
انرژي هايي  چه  آب  انرژي  زمين گرمايي،  انرژي  خورشيدي، 

هستند و چگونه مي توان از آن ها استفاده كرد؟
در اين پايگاه آموزشي مي توانيد به پاسخ اين پرسش ها دست 
مهندسي  درباره  تكميلي  مطالبي  مي توانيد  همچنين  يابيد. 
ژنتيك، انرژي هاي تجديدناپذير، انواع انرژي، كمبود آب، تغييرات 
از بين  آب وهوايي، آتش فشان ها و زمين لرزه )بالياي طبيعي(، 
رفتن الية اوزون، بازيابي مواد مصرفي و پسماندها بياموزيد. اين 
مطالب به طور كامل و با نمونه هاي متعدد توضيح داده شده است. 
براي فهم و درك بهتر مطالب، پويانمايي ها و فيلم هاي فلش گونة 

زيبايي در اختيار دانش آموزان قرار داده شده است.
به طور كلي، اين پايگاه را مي توان يك منبع علمي مناسب 
و  زيست محيطي  مفاهيم  فهم  جهت  دانش آموزان  براي 

انرژي هاي برگشت پذير به شمار آورد.
eschooltoday.com/ecosystems/what-is-an-
ecosystem.html

   CLEAN LINE ENERGY PARTNERS
اياالت متحده داراي برخي از بهترين منابع تجديدپذير انرژي 
روز  فناوري هاي  به كارگيري  و  منابع  اين  از  استفاده  با  است. 
اقتصاد پاك مي رود. اين پايگاه  دنيا، اين كشور به سمت يك 
گذشته از اين كه مي تواند يك قطب اقتصادي و تجاري باشد، 
براي دانش آموزان دوره هاي مختلفـ  از ابتدايي تا دبيرستانـ  و 
همچنين براي معلمان، منابع و مطالب بسيار سودمند و اساسي 
در مورد انرژي هاي تجديدپذير را ارائه مي دهد. دانش آموزان هر 
دوره، بسته به گروه سني و تحصيلي، مي توانند به مطالب به 
اين  نحو  بهترين  به  يابند،  گونه اي دسته بندي شده دسترسي 

مطالب را درك كنند و از آن بهترين بهره را ببرند.
انرژي  مي شود:  ارائه  اين شرح  به  بخش  در سه  مطالب  اين 
اشتراك  به  مطالب  ميان  الكتريسيته.  و  انتقال  تجديدپذير، 
براي  لينك هاي سودمندي دربارة مطالب جانبي،  نيز  گذاشته 

كمك به درك بهتر مفهوم درسي، داده شده است.
بخش مربوط به معلمان اين دوره ها نيز شامل همان سه بخش 
ذكر شده است با اين تفاوت كه به معلمان كمك مي كند دريابند 
كه چگونه و با چه طرح درسي اين مطالب را به دانش آموزان خود 
بياموزند. مي توان گفت كه اين پايگاه يكي از منابع مناسب علمي 

براي فراگيري انرژي هاي پاك است.
www.cleanlineenergy.com/learn

  Alliant energy kids 
اين پايگاه با هدف آموزش و آشنايي دانش آموزان با مفاهيم 
مهم و ارزشمند دربارة انرژي، منابع انرژي و تبديل آن طراحي 
و راه  اندازي شده است. اين پايگاه رايگان به دانش آموزان كمك 
و  روزانه شان  فعاليت هاي  بين  معني داري  ارتباط  تا  مي كند 

چگونگي مصرف انرژي برقرار كنند.
راهنمايي  و  ابتدايي  پاية  دانش آموزان  براي  كه  مطالب  اين 

آموزنده است، مواردي به اين شرح را در برمي گيرد:
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منطقة انرژي، يك جزوة كامل شامل اطالعات ارزشمند دربارة 
منابع تجديدپذير و تجديدناپذير انرژي، آيندة انرژي و ايمني هاي 

مربوط به انرژي.
يك پوستر 12*8 سانتي متري جهت ارائه در كالس در پايگاه 
وجود دارد كه هر دانش آموز به كمك آن مي تواند يافته خود را 

در زمينة ذخيره سازي انرژي بيان كند.
و  طبيعي  گازهاي  الكتريسيته،  مانند  موضوعاتي  پايگاه  اين 
منابع اكتشافي انرژي را در بر دارد و دربارة امنيت هر كدام از 
صورت هاي انرژي مانند امنيت در الكتريسيته توضيح مي دهد. 
فيلم ها و فايل هاي صوتي ـ تصويري نيز دربارة اين انرژي ها و 
چگونگي كاربرد آن ها در زندگي روزمره ما قرار داده شده است 

كه با نرم افزار فلش قابل اجرا هستند.
انرژي هاي  انرژي،  ذخيره سازي  زمين،  در  موجود  انرژي هاي 
و  انرژي  طبيعت،  و  انرژي  آن،  بازيافت  و  انرژي  تجديدپذير، 
جمله  از  انرژي  به  مربوط  بازي هاي  و  سرگرمي  حيات وحش، 
موضوع هايي است كه در اين پايگاه قرار داده شده است. همچنين 
در بخشي جداگانه مطالب مربوط به معلمان نيز گذاشته شده 
است كه مي توان از آن جمله به طرح درس و نحوة آموزش اين 

مطالب به دانش آموزان اشاره كرد.
www.alliantenergykids.com/

 Green chemistry news
نخستين شماره از خبرنامة انرژي هاي هفتگي در سال 1996 
به  مربوط  و مطالبي  اخبارها  بود كه  و موظف  به چاپ رسيد 
به   مربوط  انرژي هاي  پاك،  انرژي هاي  تجديدپذير،  انرژي هاي 
كسب وكار، فناوري و سياست را به چاپ برساند. در اين ميان 
از  خوانندگان،  اختيار  در  نيز  سبز  شيمي  درباره  خبرهايي 
نيز جوامع  و  تا صنايع خاص  مصرف كننده هاي خانگي گرفته 

آموزشي يا مقامات دولتي اين نشريه قرار مي گيرد.
مطالب اين خبرنامه، به اين قرارند:

گرمايش  زميني،  منابع  سبز،  ساختمان هاي  ساختمان ها،   
زمين، گرمايش خورشيدي، تهوية مطبوع.

 سوخت ها، سوخت هاي زيست شناختي، زيست توده ها، اتانول، 
هيدروژن، متان، متانول، گاز طبيعي، پروپان، سوخت هاي خاص 

و تبديل پسماندها به انرژي.

 High school nanoscience program 
اين پايگاه برنامه هاي علم نانو در دورة دبيرستان را ارائه مي كند 
و در آن، آزمايش هايي كه مي توان در زمينة نانو انجام داد، به 
به صورت  روبشي،  الكتروني  ميكروسكوپ  عكس هاي  همراه 
دسته بندي شده قرار دارد. با وارد شدن به هر بخش آزمايش 
مي توان به توضيحات تكميلي مربوط با آن آزمايش، عكس هاي 
مربوط، طيف هاي الزم )در صورت وجود(، ساختار الكتروني و 
شيميايي تركيب هاي مورد استفاده و به دست آمده، روش كار 
و همچنين تصوير مواد، رنگ آن ها و فراورده ها دست يافت. از 
جمله آزمايش هايي كه پايگاه به آن ها پرداخته است مي توان 

به آزمايش هاي گروه زيست پليمري، فوتوليتوگرافي، تجمع 
خودبه خودي، سلول هاي خورشيدي، سطح هاي آب گريز 

و... اشاره كرد.
در بخش اطالعات مربوط به معلمان نيز برنامه هاي 

آن ها،  اجراي  چگونگي  راهكارهاي  و  كارگاهي 
فرم هاي مباحثه و... در اختيار قرار گرفته است تا 

معلمان بتوانند از اين مطالب در كالس درسي 
خود استفاده كنند.

highschoolnanoscience.cnsi.ucla.
edu/experiments

 مسائل مربوط به گرمايش جهاني، 
تغييرات آب وهوايي، آلودگي ها و بستگي 

انرژي.
 توليد برق و انرژي، سلول هاي سوختي، زمين 

موجود،  برنامه هاي  تجديدپذير،  انرژي  گرمايي، 
مانند  انرژي  ذخيره كنندة  دستگاه هاي  باد،  انرژي 

باتري و ذخيره سازي پمپ.
اين پايگاه مقاله هايي در همين زمينه ها منتشر مي كند.

www.green-energy-news.com/
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