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 مثالهایی از تغییرات شیمیایی: 

 آتش سوزی  پیر شدن ترش شدن شیر

 زنگ زدن آهن  پختن غذا  پوسیدن کاغذ 

 تغییر چهره شهرها  پختن غذا  نرم شدن تخم مرغ در سرکه 

 اندازه گیری دما برای نشان دادن مبادله انرژی به هنگام تغییر شیمیایی:

تغییر شیمیایی و یا فیزیکی می شود ، انرژی شیمیایی آن تغییر می کند.با اندازه گیری دما می  وقتی یک ماده دچار 

 توان نشان داد در یک تغییر شیمیایی انرژی آزاد می شود و یا مصرف می گردد. 

 ردیف نام آزمایش  مشاهده  نوع تغییر

 1 در آب (cدما در حل شدن قرص جوشان) ویتامینتغییر  عدد دماسنج داخل آب با حل شدن قرص کاسته می شود  شیمیایی

هده  اپس از یک ساعت ذرات سرخ رنگ مس روی میخ و در کف بشر مش شیمیایی

 می شود

 2 قرار دادن میخ آهنی در محلول آبی رنگ کات کبود

 3 واکنش تجزیه )کوه آتشفشان( رنگ نارنجی از بین رفته و خاکستر سبز ایجاد می شود شیمیایی
آب شروع به بخار شدن می کند و حباب هایی داخل ظرف مشاهده می   فیزیکی

 شود

 4 جوشیدن آب 

 5 تخم مرغ در سرکه  پوسته تخم مرغ به آرامی در سرکه حل شده و نرم می شود  شیمیایی

ترکیب شده و گرما و نور ایجاد می شود اکسیژن هوا با   سرعتبه هنگام سوختن مواد به  سوختن:  

آزمایش: شمع های یکسان را در زیر سرپوش های بزرگ و کوچک روشن می کنیم .مشاهده می شود هر چه  

ن روشن می ماند.آ رع مدت بیشتری زی ظرف بزرگتر باشد هوای بیشتری دارد و بنابراین شم  

ک یک بشقاب، شمع، کبریت و یک حباب شیشه ای )  آن گاز نیتروژن است با کم  %78هوا اکسیژن و  %21توجه: 

 مثال استوانه مدرج مناسب( می توان نشان داد که یک قسمت هوا اکسیژن است  

توجه:هیدروکربنها دسته ای از مواد هستند که از اتمهای هیدروژن و کربن ساخته شده اند .پارافین شمع یک  

 هیدروکربن است 
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 فراورده های سوختن: 

سوختن کامل: اگر به ماده سوختنی)هیدروکربن( اکسیژن کافی برسد سوختن آن هیدروکربن کامل صورت  الف( 

 می گیرد و عالوه بر گاز کربن دی اکسید و بخار آب نور و گرما تولید می گردد 

هیدروکربننورو گرما+ بخار آب+ کربن دی اکسید                                   گاز اکسیژن +   

ب( سوختن ناقص: وقتی هیدروکربن ناقص می سوزد که اکسیژن کافی نباشد در این صورت عالوه بر بخار آب و  

نیز ایجاد می شود ، گاز سمی کربن منوکسیدگاز کربن دی اکسید و نور و گرما  

گاز اکسیژن + هیدروکربن  بخار آب+ کربن دی اکسید                                    کربن منوکسید+نورو گرما+  

توجه:یکی از راههای شناسایی گاز کربن دی اکسید استفاده از ))آب آهک(( است. گاز کربن دی اکسید آب  

 آهک را شیری رنگ می کند 

 گاز کربن منوکسید بسیار سمی ،بی بو و بیرنگ است و مانند گاز کربن منوکسید به سادگی قابل شناسایی نیست 

اکسیژن  -3گرما -2ماده سوختنی - 1ی سوختن سه شرط الزم استمثلث آتش سوزی: برا   

 

 

تامین گرمای شروع یک واکنش: برای شروع سوختن گرما الزم است این گرما را می توان با روشهای مختلف  به  

یکیماده سوختنی رساند مثال شعله کبریت، ایجاد جرقه الکتر  
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 تامین انرژی جانداران:

سوزاندن مواد غذایی از انرژی شیمیایی مواد استفاده می کنند جانداران با   

 کاتالیزگرها:

به کاتالیزگرهای بدن   ودر نتیجه سریعتر انجام شوند.تا واکنش ها آسانتر موادی هستند که کمک می کنند 

می گویند آنزیمموجودات زنده   

ی شروع به سوختن می کند پس مواد داخل  مثال: حبه قند آغشته به خاک مرطوب باغچه سریعتر در شعله چراغ الکل 

 خاک نقش کاتالیزگر دارند. 

 سوختن گلوکزدر بدن: 

 انرژی+ بخار آب+ کربن دی اکسید                          گاز اکسیژن + گلوکز 

 استفاده از انرژی ذخیره شده در مواد: 

 مواد استفاده کرد و برق تولید کردساختن باتری: با ساختن یک باتری می توان از انرژی ذخیره شده در  -1

 

توان ))ایجاد حرکت(( نمود و باعث حرکت اشیا ایجاد حرکت: با تولید گاز به کمک یک واکنش شیمیایی می-2

 توان درب قوطی  فیلم را چند متر پرتاب کردشد.مثال با واکنش زیر می

 اسید موجود در قرص جوشان+ جوش شیرین        گاز کربن دی اکسید+ نمک                                    
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 تمرین: درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید 

 نادرست درست عبارت  ردیف

   پیر شدن و نرم شدن پوست تخم مرغ در سرکه مثالهایی از تغییرات فیزیکی هستند 1

   شیمیایی انرژی آزاد و یا مصرف می شودبا اندازه گیری دما میتوان نشان داد که در تغییرات  2

   برای سوختن تنها اکسیژن و ماده سوختنی الزم است  3

   هرچه ظرف روی شمع روشن بزرگتر باشدشمع دیرتر خاموش می شود  4

   در اثر سوختن، ماده به آهستگی با اکسیژن هوا ترکیب می شودو گرما ایجاد می گردد 5

آب پس از سوختن و خاموش شدن شمع زیر استوانه مدرج می توان به  از میزان باال آمدن  6

 درصد نسبی اکسیژن در هوا پی برد

  

   هیدروکربنها فقط هیدروژن و کربن دارند و پارفین شمع یک هیدروکربن است  7

   گاز کربن منوکسید بی بو و بسیار سمی است  8

   انرژی الزم برای شروع واکنش سوختن را تامین کردبا شعله کبریت و یا ایجاد جرقه می توان  9

   تالیزگرهای بدن موجودات زنده آنزیم نامیده می شوند اک 10

   خاک مرطوب باغچه برای سوختن حبه قند نقش کاتالیزگری دارد  11

   کاتالیزگرها به واکنشها سرعت می بخشند و انجام آنها را آسانتر می کنند 12

   سوختن کامل عالوه بر گرما و نور گاز سمی کربن منوکسید ایجاد می شود در  13

   ایجاد باتری و سوزاندن از جمله روشهای استفاده از انرژی ذخیره شده در مواد است  14

   قرص جوشان از جوش شیرین و یک ماده اسیدی تهیه شده است 15

 بزنید یک تغییر شیمیایی و یک تغییر فیزیکی مثال  -16

 آزمایشی طراحی کنید تا با کمک آن بتوان درصد تقریبی اکسیژن هوا را پیدا کرد؟  -17

 سوختن     ب( کاتالیزگر    پ(   هیدروکربن (واژه های مقابل را تعریف کنید      الف – 18
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 علت را در هر مورد بیان کنید -19

 حاصل از سوختن شمع به روی آن  شیری رنگ می شود الف( آب آهک تازه تهیه شده با وارد کردن گازهای 

 ب( حبه قند آغشته به خاک مرطوب باغچه در شعله چراغ الکلی سریعتر شروع به سوختن می کند

 دو راه برای استفاده از انرژی ذخیره شده در مواد بیان کنید؟ -20

 مقایسه کنید؟  فرآورده های حاصل از سوختن کامل و سوختن ناقص  هیدروکربن ها  را – 21

 جای خالی را در مثلث آتش سوزی زیر با کلمه مناسب پر کنید -22

 

 به موارد زیر پاسخ دهید  -23

 الف( یک روش برای تامین گرمای شروع یک واکنش شیمیایی بیان کنید

 ب( یک راه برای شناسایی گاز کربن دی اکسید در آزمایشگاه بیان کنید

 کدام مورد تغییر شیمیایی نیست – 24

 ( جوشیدن آب 4( زنگ ردن آهن     3( ترش شدن شیر     2پوسیدن کاغذ       (1

 چه تعداد از عبارت های داده شده درست است؟ -25

 پیر شدن و تغییر چهره شهرها مثالهایی از تغییرات شییایی هستند ✓

 قرص جوشان از جوش شیرین و نوعی اسید ساخته شده است ✓

 دن پوسته تخم مرغ در سرکه نشان از یک تغییر شیمیایی استنرم ش ✓

 شمعهای یکسان و روشن در زیر در پوش های شیشه ای با اندازه مختلف در زمان مساوی خاموش می شوند ✓

1 )1      2)2      3)3      4)4  
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 از سوختن ناقص ،کدام گاز و با کدام ویژگی  ایجاد می شود؟ -26

 بی رنگ بی بو و غیر سمی -کسیدالف( کربن منو 

 بی رنگ بی بو و سمی     -ب( کربن دی اکسید

 بی رنگ بی بو و سمی     -پ( کربن منو کسید

 بی رنگ با بوی بادام تلخ و سمی –ت( کربن دی اکسید 

 در معادله های داده شده جای اعداد به ترتیب از راست به چپ با کدام موارد کامل می شود-27

(( + گلوکز1((+    بخار آب+      کربن دی اکسید                                             ))2))ا        

 ((           + نمک                                           اسید موجود در قرص جوشان+ جوش شیرین 3))               

گاز اکسیژن + هیدروکربن                           ((+ کربن دی اکسید           4نورو گرما+ ))  

 بخار آب -کربن دی اکسید -انرژی-الف(اکسیژن

 اکسیژن -بخار آب -کربن دی اکسید -ب( انرژی

 انرژی –اکسیژن  -بخار آب -پ( کربن دی اکسید

 اکسیژن -انرژی -بخار آب -ت( کربن دی اکسید


