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پیش از ایهنادرس 1 پیش از ایهنادرس 1

درس دوم: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

نمی کند.   تغییر  ماده  و ماهیت  تغییر می کند، خواص  ماده  و حالت  اندازه  فیزیکی  مفهوم: شکل،   

گرماده  در این تغییر شیمیایی انرژی آزاد می شود و سطح انرژی 

مواد اولیه باالتر از محصوالت است.مانند: سوختن - انجماد - میعان

انرژی نیاز داریم و  گیر  برای انجام این تغییر شیمیایی به  گرما

- اولیه است. مانند پختن  از مواد  باالتر  انرژی محصوالت   سطح 

آب   در  حل شدن قرص جوشان 

تغییر دما 

پرمنگنات پتاسیم  با  کسیژنه  آب ا کنش  وا تغییر رنگ  

کات کبود در محلول  آهنی  قرار دادن میخ  تشکیل رسوب  

فاسد شدن میوه ها ترش شدن شیر -  و مزه   بو  تغییر 

سوختن متان فلز منیزیم -  گرما  سوختن  و  نور  آزاد شدن 

در سرکه غ  ماده: تخم مر یا چند  دو  کردن  با مخلوط 

آمونیوم دی کرومات تجزیۀ  ماده:  گرما دادن یک  با  گاز  خروج 

تغییر شیمیایی  نشانه های 

  
پختن غذا تند  

به سرکه انگور  تبدیل  کند  
مفید 

آتش سوزی در جنگل )سوختن( تند  

پیر شدن کاغذ -  پوسیدن  آهن -  زدن  زنگ  کند  
مضر 

تغییر شیمیایی  انواع 

شیمیایی  مفهوم  
ماده  ماهیت  و  خواص 

یا  ماده  و  می کند  تغییر 

موادی با خواص جدید 

ایجاد می شود.

کسیژن هوا ترکیب می شود.  که یک مادۀ سوختنی به سرعت با ا نوعی تغییر شیمیایی است 

نیاز است.   گرما  و  کسیژن  ا به مادۀ سوختنی،  برای سوختن، 

(¸Mo¨»nkÃÀ)Íµ{ +·sÃv¨H pI¬
½k{ïÂÄIÃµÃ{ oÃÃûU nIaj ¾¨ ÁjH¼¶ ,IIÀï½k¹Àjy¹¨H»

I¶o¬ kÃv¨HïÁjï¸Mo¨pI¬ +JA nIhM +n� ����� �����  → ¼¼º » I¶o¬
ÂÄIÃµÃ{ oÃÃûU pH®ÅIejH¼¶ ,IÀ½jn»HoÎ

� ������ ������ معادلۀ سوختن  

Â¹Ti¼w áï½jI¶ JAnIhM ÁroºÂÎI¨·sÃv¨H kÃv¨HïÁj ï¸Mo¨pI¬I¶o¬+  → + + HH کامل:

 

Â¹Ti¼w â½jI¶ kÃv¨HïÁj ¸Mo¨pI¬ JAnIhM·sÃv¨H ´¨nHk£¶ kÃI¶o¬+  → + + vv¨¼º¼¶ ¸Mo¨ pI¬ ÁroºH
½k¹z¨ » Âµw,¼MÂM,ªºnïÂM
� ��� ��� + ناقص: 

سوختن 

در بدن جانداران: گلوکز  سوختن 

q¨¼±¬ ·sÃv¨H pI¬ y¹¨H»Søow á½k¹¹¨ÍÄovU ´ÄqºA(o¬qÃ²IUI¨)
+  → + +kÃv¨HïÁjï¸Mo¨pI¬ JAnIhM ÁroºH  

سوختن 

انواع تغییرات ماده

نقش تغییر شیمیایی در زندگی
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الکتریکی همراه است. انرژی  به  انرژی شیمیایی  تبدیل  با  که  تغییری شیمیایی 

در باتری لیموترش تغییر شیمیایی حاصل از قرار دادن تیغه های مسی و آهنی در لیمو باعث تولید انرژی الکتریکی می شود.
ساختن باتری 

انرژی حرکتی به  انرژی شیمیایی  تبدیل  کار:  انجام 

آب در  کنش قرص جوشان  وا از  گاز حاصل  آزاد شدن  اثر  بر  فیلم  در بطری قوطی  پرتاب 

¸ÄoÃ{x¼] ¸Ã¶ITÄ» ¦µº kÃv¨HïÁjï¸Mo¨pI¬JA

·A ·»nj pI¬ ¸ÄH 

+  → +C

··kÃ¶j IM ¦ÀA JA ªºn ·k{ ÁoÃ{
pI¬¸ÄH ¾M ·k{ ï¦ÄjqºoYH oM SÄoL¨ á¾±±÷{ ·k{ x¼¶Ii ÂÄIwI¹{ï½Hn}

� ��� ���  

کار  انجام 

آنزیمها. - باغچه ک خا مانند:  باقیمیمانند. آخردستنخورده در و کرده زیاد را کنششیمیایی وا کهسرعت کاتالیزگرهاموادیهستند

نکته

مترین

کنید. پر  مناسب  کلمه های  با  را  خالی  جاهای  الف( 

است.  تغییر   نوعی  کاغذ  پوسیدن   1 

است. کسیژن  ا گاز  از  نیتروژن   گاز  درصد  هوا  در   2 

است. شده  تشکیل  هیدروژن  و  کربن  عنصر  دو  از  و  است  نوعی   شمع   3 

دارد. نام  می شود   تولید  گاز  ناقص  سوختن  اثر  بر  که  سمی  و  بی بو  بی رنگ،  گاز   4 

است. تغییر   یک  آن  به  گاز   دمیدن  اثر  بر  آهک  آب  مخلوط  شدن  شیری   5 

دارند. نام  می دهند،   افزایش  را  شیمیایی  کنش  وا سرعت  که  موادی   6 

کند. فراهم  را  مواد  سوختن  شروع  برای  الزم  می تواند   الکتریسیته  جریان   7 

کنید. مشخص  را  زیر  عبارت های  نادرستی  یا  درستی  ب( 

نادرست        درست  می کند.  کمک  بدن  در  غذایی  مواد  آسان تر  هضم  به  و  است  مفیدی  فیزیکی  تغییر  غذا  پختن   1 

نادرست        درست  است.  فیزیکی  تغییر  یک  کات کبود  محلول  در  آهنی  میخ  روی  مس  رسوب  تشکیل   2 

نادرست        درست  است.  مفید  و  تند  شیمیایی  تغییر  نوعی  درخت  روی  میوه ها  رسیدن   3 

نادرست        درست  می ماند.  ثابت  مواد  شیمیایی  انرژی  شیمیایی  و  فیزیکی  تغییرهای  اثر  بر   4 

نادرست        درست  است.  گیر  گرما فرایندی  آب  تبخیر   5 

نادرست        درست  می یابد.  کاهش  آب  دمای  آب،  در  جوشان  قرص  شدن  حل  با   6 

نادرست        درست  کرد.  مهار  را  انرژی  باید  مواد،  سوختن  هنگام  آزادشده  انرژی  از  مناسب  استفادۀ  برای   7 

نادرست        درست  که  می کنیم  مشاهده  کنیم،  خارج  کم کم  را  ظرف  درون  هوای  و  دهیم  قرار  ظرفی  درون  را  شمعی  گر  ا  8 

می شود. بیشتر  شمع  شعلۀ  اندازۀ 

نادرست        درست  کرد.  خاموش  را  آتش  می توان  آتش  مثلث  در  موجود  عامل  سه  از  یک  هر  حذف  با   9 
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نادرست        درست  دارند.  نام  کنش دهنده  وا شمع،  سوختن  هنگام  تولید شده  آب  بخار  و  کسید  دی ا کربن  گاز   10 

نادرست        درست  هستند.  کاتالیزگز  نوعی  آنزیم ها   11 

نادرست        درست  است.  سوزاندن  مواد،  شیمیایی  انرژی  از  استفاده  روش  تنها   12 

نادرست        درست  کرد.  تبدیل  گرمایی  انرژی  به  را  آن  در  ذخیره شده  انرژی  می توان  بادام زمینی  عدد  یک  سوزاندن  با   13 

کنید. وصل  پ( 

است.( اضافی  )ب(  ستون  در  مفهوم  )یک  کنید.  وصل  )ب(  ستون  به  مربوط  مفاهیم  به  را  )الف(  ستون  عبارت های  از  یک  هر   1 

می آیند. وجود  به  تغییر شیمیایی  یک  فرایند  در  که  موادی 

است. همراه  گرما  و  نور  تولید  با  تغییر شیمیایی  نوع  این 

می کند. سریع  بدن  در  را  تغییرات شیمیایی  که سرعت  ماده ای 

می شوند. تغییر شیمیایی  کنش دچار  وا یک  در  که  موادی 

الف

آنزیم

گلوکز

کنش دهنده ها وا

فراورده ها

سوختن

ب

دهید. کوتاه  پاسخ  زیر  پرسش های  به  ت( 

بزند؟ زنگ  سریع تر  و  زودتر  آهن  می شود  سبب  عواملی  چه   1 

گرماده؟ یا  گیر  گرما است:  تغییری  نوع  چه  کنش  وا این  می شود.  تجزیه  کسیژن  ا و  آب  به  گرما  و  نور  مجاورت  در  کسیژنه  آب ا  2 

کرد؟ خاموش  را  زیر  آتش های  می توان  چگونه   3 

نفت: از سوختن  آتش حاصل  الف( 

در جنگل: آتش سوزی  ب( 

است؟ نیاز  سوختن  شروع  برای  آتش  مثلث  در  موجود  عوامل  از  کدام یک  وجود   4 

ببرید.   نام  را  شیمیایی  انرژی  شدن  آزاد  راه  دو   5 

دهید. پاسخ  مقابل  کنش  وا به  توجه  با   6 
جوش شیرین +C   )1( کسید+   کربن دی ا گاز   

دارد؟ نام  )1( چه  مادۀ  الف( 

کنید. را مشخص  فراورده ها  و  کنش دهنده ها  وا ب( 

کنید. کامل  را  زیر  نمودار   7 
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دهید. کامل  پاسخ  زیر  پرسش های  به  ث( 

کنید. مشخص   ) ( عالمت  با  را  زیر  تغییرهای  بودن  شیمیایی  یا  فیزیکی   1 

تغییر شیمیاییفیزیکینوع 

قند ذوب حبه 

گیاهان فتوسنتز 

آب انجماد 

آهن زدن  زنگ 

طبیعی گاز  سوختن 

کنید.  تعریف  را  زیر  مفاهیم   2 

کنش دهنده:  الف( وا

ب( فراورده: 

گرمای  چوب،  سوختن  مانند  ولی  می شود  ترکیب  هوا  کسیژن  ا با  آهستگی  به  دارد  نام  زدن  زنگ  که  گرماده  شیمیایی  تغییر  یک  طی  »آهن   3 

نمی کند.« آزاد  توجهی  قابل 

دهید. توضیح  را  خود  دلیل  باشد؟  مناسب  آهن  زدن  زنگ  گرماده  کنش  وا برای  می تواند  زیر  نمودار  کدام 

)2()1(

کنید. مشخص  را  تغییر  هر  بودن  گرماده  یا  گیر  گرما  4 

گیرتغییر گرمادهگرما

آب به  آب  بخار  تبدیل 

زغال سنگ سوختن 

در سرکه تخم مرغ  پوستۀ  حل شدن 

آمونیوم دی کرومات تجزیۀ 

آهن با  کات کبود  کنش  وا

آب تبخیر 
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است. شده  داده  نشان  هوا  در  موجود  اصلی  گازهای  از  نمونه  دو  حجم  مقابل،  دایره ای  نمودار  در   5 

کنید.  مشخص  هوا  در  را  آنها  درصد  و  گازها  این  نام 

کرد  مشاهده  او  کرد.  نزدیک  آن  به  را  روشن  کبریت  عدد  یک  آب  در  جوشان  قرص  انداختن  با  هم زمان  ماهان   6 

شد. خاموش  به سرعت  کبریت 

دهید.  پاسخ  زیر  موارد  به  ماهان  فعالیت  به  توجه  با 

است.   تغییر  نوع  یک  آب  با  قرص جوشان  کنش  وا الف( 

زیرا: 

کبریت شد؟ موجب خاموش شدن  لیوان  به  کبریت  کردن  نزدیک  چرا  ب( 

دارد. کسیژن  ا به  نیاز  سوختن  که  کنید  ثابت  ساده  فعالیتی  طراحی  با   7 

قرار  شمع  حرارت  روی  را  آزمایش  لولۀ  و  گذاشتیم  آن  درون  ظرفشویی  سیم  مقداری  دارد.  وجود  هوا  میلی لیتر   50 شیشه ای  لولۀ  یک  درون   8 

کنید.  محاسبه  را  هوا  کسیژن  ا درصد  کرد.  پیدا  کاهش  میلی لیتر   40 2/ به هوا  حجم  مقدار  سوختن،  عمل  انجام  از  پس  دادیم. 

بنابراین: است.  نیفتاده  اتفاق  کامل  سوختن  نسوزد،  آبی  بخاری  شعلۀ  که  صورتی  در   9 

زیاد است؟  گاز  کدام  تولید  احتمال  الف( 

دارد؟  ویژگی هایی  گاز چه  این  ب( 

زمان چیست؟  این  اقدام در  پ( مهم ترین 

مثبت  سر  دو  به  را  فویل  سر  دو  سپس  برید،  باریک  خیلی  را  آن  وسط  قسمت  و  درآورد  مستطیل  شکل  به  را  آلومینیومی  فویل  تکه  یک  پویا   10 

می کند.  سوختن  به  شروع  و  گرم شده  باریک  قسمت  از  فویل  کرد  مشاهده  او  کرد.  وصل  باتری  منفی  و 

گیر؟  گرما یا  است  گرماده  تغییر  فویل  الف( سوختن 

می شود؟  مشاهده  فعالیت  این  در  انرژی هایی  تبدیل  ب( چه 

گرمای الزم برای سوختن فویل چگونه تأمین شد؟  پ( 

کنید. انتخاب  را  مناسب  گزینۀ  ج( 

ادامه  آخر  تا  کنش  وا می کنید  مشاهده  دهید،  قرار  آن  روی  را  شیشه ای  ظرفی  دی کرومات  آمونیوم  با  آتش فشان  کوه  ساختن  هنگام  گر  ا  1 

می دهد: نشان  کنش  وا این  می ماند.  جای  به  ظرف  زیر  تیره  سبز  رنگ  به  ماده ای  و  می یابد 

نیست. نوع سوختن  از  آمونیوم دی کرومات  کنش  وا  )1  

می سوزد.  کسیژن  ا نبود  در  که  است  ماده ای  آمونیوم دی کرومات   )2  

است. فیزیکی  آمونیوم دی کرومات  در  ایجادشده  تغییر   )3  

است. کافی  حرارت  وجود  آمونیوم دی کرومات  برای سوختن   )4  
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می دهد؟  نشان  را  تغییری  نوع  چه  روبه رو  شکل   2 

گیر گرما  - فیزیکی   )1  

گرماده  - 2( شیمیایی   

گرماده  - فیزیکی   )3  

گیر گرما  - 4( شیمیایی   

کدام نمودار رابطۀ بین مدت زمان روشن بودن   3 در یک آزمایش سه شمع یکسان را هم زمان زیر سه بشر با حجم های مختلف قرار دادیم. 

می دهد؟ نشان  به درستی  را  بشر  درون  هوای  حجم های  و  شمع 

 )2    )1  

 )4    )3  

از  مقداری  دوم،  و  آزمایش  لولۀ  درون  آب  همراه  به  را   A مادۀ  از  مقداری  اول،  داد:  انجام  صورت  این  به  را  مختلف  آزمایش  دو  دانش آموزی 

زغال  یک  روی  را  مواد  شیمیایی  تغییر  از  حاصل  گاز  گانه  جدا طور  به  آزمایش  دو  هر  در  و  ریخت  دیگر  آزمایشی  لولۀ  درون  به تنهایی  را   B مادۀ 

دقت  با  شد.  شعله ورتر   B مادۀ  از  تولید شده  گاز  حضور  در  و  خاموش  مدتی  از  بعد   A مادۀ  از  تولید شده  گاز  حضور  در  زغال  دمید.  نیم افروخته 

دهید. پاسخ   5 و   4 پرسش های  به  توضیحات  این  به 

دارد؟ نام  چه  چپ  به  راست  از  به ترتیب  آزمایش ها  این  در   B و   A مادۀ   4 

کسیژنه آب ا  - قرص جوشان   )2    کسیژنه  آب ا  - 1( جوش شیرین   

C ویتامین   - کات کبود   )4    C ویتامین   - کسیژنه  آب ا  )3  

چیست؟ چپ  به  راست  از  به ترتیب  دوم  و  اول  آزمایش  در  تولیدشده  گاز   5 

کسیژن ا  - کسیژن  ا  )2    کسید  کربن دی ا  - کسیژن  ا  )1  

کسید کربن دی ا  - کسید  کربن دی ا  )4    کسیژن  ا  - کسید  کربن دی ا  )3  

است؟ شده  اشاره  هیدروکربن ها  سوختن  کنش  وا فراورده های  همۀ  به  گزینه  کدام  در   6 

نور و  گرما  آب،  بخار  کسید،  کربن دی ا گاز   )2 نور   و  گرما  کسید،  کربن دی ا گاز  کسیژن،  ا گاز   )1  

بخار آب و  کسید  کربن دی ا گاز   )4 کسیژن   ا گاز  و  مونوکسید  کربن  گاز   )3  
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نیست؟ درست  عبارت  کدام  کاتالیزگر  ویژگی  مورد  در   7 

است. کنش  وا فعال کنندۀ  کاتالیزگر   )2 می دهد.   افزایش  را  کنش  وا که سرعت  ماده ای   )1  

می کند. آسان  را  کنش  وا انجام  کاتالیزگر   )4 نیست.   ثابت  کنش  وا در  کاتالیزگر  مقدار   )3  

دارد. نقش   ک  خا زیرا  است،  خشک  قند  از  باغچه   ک  خا به  آغشته  قند  سوختن   8 

آنزیم  - آهسته تر   )2    مادۀ سوختنی   - سریع تر   )1  

کاتالیزگر  - سریع تر   )4    کاتالیزگر   - آهسته تر   )3  

کرد. تولید  انرژی   طور   به  می توان  مناسب  شرایط  در  آهن  و  مس  فلز  اتصال  از   9 

الکتریکی  - مستقیم   )2    - شیمیایی  مستقیم   )1  

- شیمیایی غیرمستقیم   )4    الکتریکی   - غیرمستقیم   )3  

دارد؟ تفاوت  بقیه  با  زیر  کنش های  وا از  کدام یک  انجام  سرعت   10 

آمونیوم دی کرومات با  آتش فشان  کوه  2( ساختن  کات کبود   محلول  در  آهنی  میخ  دادن  قرار   )1  

در آب قرص جوشان  انداختن   )4 ظرفشویی   با سیم  9ولتی  باتری  تماس   )3  

نیست؟  درست  علمی  نظر  از  عبارت  کدام   11 

می شود. آزاد  با سوختن  فقط  انرژی  این  و  دارند  انرژی شیمیایی  فلزات   )1  

می شود. انجام  آنزیم ها  کمک  با  یا جرقه، عمل سوختن  وجود شعله  بدون  زنده  موجودات  بدن  در   )2  

می شود. آن  موجب خاموش شدن  آتش  مثلث  عوامل  از  یکی  3( حذف   

انجام دهد.  کار  می تواند  انجام شود،  مناسب  شرایط  در  تغییر شیمیایی  گر  ا  )4  


