
 
 

ترتیب مطالب فصل دوم در این جزوه با ترتیب مطالب فصل دوم کتاب درسی کمی متفاوت دانش آموزان عزیز  :توجه
 است یعنی توضیح مطالب را کمی پس و پیش کرده ایم تا شما کل فصل را بهتر درک کنید

 
در تغییر های . مواد دارای انرژی شیمیایی هستند و هر ماده دارای مقدار معینی انرژی استدر کتاب درسی خواندید که 

شیمیایی چون نوع مواد تغییر می کند پس انرژی آنها هم تغییر می کند به همین دلیل در تغییر های شیمیایی یا انرژی 
 . آزاد می شود یا انرژی مصرف می شود

از تغییر شیمیایی داشته  کاملیدرک  ابتدا به مطالب این فصل بپردازیم الزم است شمادانش آموزان عزیز قبل از این که 
 . باشید

 .تغییر شیمیایی به تغییری می گوییم که نوع مولکول های مواد تغییر می کنند منظور از تغییر شیمیایی چیست؟

 .وجه کنیدبه واکنش اکسیژن و هیدروژن و تولید مولکول آب ت چگونه مولکول ها تغییر می کنند؟
 

 



در واکنش باال می بینید که در سمت چپ مولکول اکسیژن و مولکول هیدروژن داریم که هر دو گاز هستند ولی در 
 .سمت راست مولکول آب داریم که مایع است و هیچ کدام از خصوصیات اکسیژن و هیدروژن را ندارد

وقتی می گوییم جنس مواد تغییر می کند یعنی . کندشما قبال آموختید که در تغییر شیمیایی جنس مواد تغییر می 
 .مولکول های مواد تغییر می کنند

 

 .به مثال زیر دقت کنید آیا در تغییر شیمیایی نوع و تعداد اتمها هم تغییر می کند؟ :سوال
 (رتصویر زی. )مولکول آمونیاک تولید می کند 2یک مولکول نیتروژن با سه مولکول هیدروژن ترکیب می شود و 

 
                                                

 نیتروژن+ آمونیاک          هیدروژن                                                      
 

 در تصویر باال آیا نوع و تعداد اتمهای نیتروژن تغییر کرده است؟: سوال

 (اتمهای سیاه رنگ) داریم اتم نیتروژن 2و در سمت راست هم اتم نیتروژن داریم  2در سمت چپ خیر  : جواب
 

 آیا نوع و تعداد اتمهای هیدروژن تغییر کرده است؟ : سوال

 هیدروژن داریماتم  6و در سمت راست هم ( اتمهای صورتی رنگ) اتم هیدروژن داریم  6خیر در سمت چپ  :جواب
 

 پس چه چیزی تغییر کرده است؟ : سوال

یعنی اتمهای موجود در سمت چپ از هم جدا شده . می بینید تعداد و نوع مولکول ها تغییر کرده اندهمانطور که  :جواب
 .و به صورت جدیدی با هم ترکیب شده اند و مولکول های جدیدی ساخته اند

که  حاال اگر از شما بپرسند تغییر شیمیایی چیست چه جوابی می دهید؟ احتماال می گویید تغییر شیمیایی تغییری است
در آن جنس مولکول ها تغییر می کنند یا به عبارتی برخی از مولکولها از بین می روند و به جای آنها مولکول های 

 .جدیدی به وجود می آیند
 پس یادتان باشد وقتی می گوییم در تغییر شیمیایی جنس مواد تغییر می کند منظورمان این است که مولکولها تغییر 

 .می کنند نه اتمها
 

بیایید آزمایش میخ آهنی و سولفات مس را که در کتاب درسی انجام دادید بررسی  :از تغییر شیمیایی دیگر ثالیک م
شما یک میخ آهنی را در محلول کات درسی در آزمایش کتاب  کنیم و ببینیم در تغییر شیمیایی چه اتفاقی می افتد؟

 .شد قرمز رنگرنگ شد و اطراف میخ آهنی  کبود قرار دادید و مشاهده کردید که محلول آبی رنگ کات کبود سبز
 .کنیممی این تغییر شیمیایی را کمی دقیق تر نگاه  حاال



حاال می . کات کبود همان سولفات مس است یعنی همان محلول آبی رنگ که میخ آهنی را داخل آن قرار دادید
قرمز رنگ شد؟ به تصویر زیر خواهیم ببینیم چرا محلول آبی رنگ سولفات مس سبز رنگ شد و چرا رنگ میخ آهنی 

 .نگاه کنید
 

 
  (اتم های میخ)  اتم آهن  قرار می دهیم( کات کبود) وقتی میخ آهنی را در سولفات مس  در واکنش باال می بینید که

اتم اهن جانشین اتم مس یعنی  (به جهت فلش ها دقت کنید) در سولفات مس جای خود را عوض کرده اند و اتم مس
و  سولفات مس به سولفات آهن تبدیل شده استیعنی حاال در سولفات مس شده و اتم مس را بیرون انداخته است 

 ( به واکنش باال خوب دقت کنید. )اتمهای مس آزاد شده اند
 

چون اول سولفات مس داریم ولی وقتی آهن به جای مس  سوال؟ چرا رنگ محلول از آبی به سبز تبدیل می شود؟
دقت کنید سولفات مس آبی رنگ است و سولفات آهن سبز . می شود تبدیلآهن  ولفاتمس به س قرار بگیرد سولفات

 .رنگ
در این واکنش می بینید . دوباره به واکنش باال دقت کنید می شود؟ قرمز چرا رنگ میخ در محلول سولفات مس

مس هستند که از  این رنگ قرمز همان اتمهای. وقتی آهن جای مس را در سولفات مس بگیرد اتم مس آزاد می شود
محلول سولفات مس جدا شده اند و روی میخ آهنی نشسته اند یعنی این رنگ قرمز یک پوشش مسی است که روی 

 .میخ را پوشانده است
همان طور که در واکنش باال می بینید بدون این که اتمها تغییر کنند فقط با جا به جا شدن اتمها مولکول های  

 .نی در تغییر شیمیایی نوع اتمها تغییر نمی کند ولی نوع مولکول ها تغییر می کندیع. جدیدی به وجود می اید
 تغییرات شیمیایی مفیدند یا مضر؟

مثال پوسیدن میوه در . یک تغییر شیمیایی ممکن است در یک موقعیت مفید و در موقعیت دیگری مضر باشد :جواب
مثال زنگ زدن آهن در یا . منزل یک تغییر شیمیایی مضر ولی پوسیدن میوه در طبیعت یک تغییر شیمایی مفید است

چون پوسیدن مواد در طبیعت  .وسایل منزل یک تغییر شیمایی مضر ولی پوسیدن آهن در طبیعت یک تغییر مفید است
با اطمینان بگوییم که مفید پس دقت کنید در بسیاری از تغییرات شیمیایی نمی توانیم . باعث پاکسازی طبیعت می شود

 .هستند یا مضر



 :  واکنش دهنده ها و فراورده ها

 منظور از واکنش دهنده ها و فراورده ها در یک تغییر شیمیایی چیست؟: سوال
می شوند به موادی که در طی یک واکنش شیمیایی مصرف می شوند واکنش دهنده و به موادی که تولید  :جواب

، گاز متان و اکسیژن واکنش دهنده و کربن دی اکسید و ( متان)مثال در واکنش سوختن گاز شهری. فراورده می گویند
 .بخار آب فراورده هستند

آهن و سولفات مس چون مصرف می شوند واکنش دهنده ( سولفات مس ) یا مثال در واکنش آهن با کات کبود  
 .ولید می شوند فراورده هستندهستند و مس و سولفات آهن چون ت

  
 .اکسیژن همیشه مصرف می شود پس اکسیژن همیشه جزء واکنش دهنده ها است ،در واکنش سوختن :نکته

در واکنش سوختن همیشه وقت بخار آب و گاز کربن دی اکسید تولید می شود پس بخار آب و گاز کربن دی  :نکته
 .اکسید همیشه فراورده هستند

 
حاال برگردیم به مطلب اول فصل یعنی چگونه بفهمیم در یک تغییر شیمیایی انرژی مصرف می شود یا انرژی آزاد می 

 .شود؟ پاسخ این سوال در دو تعریف زیر است
یعنی در اثر این نوع تغییرات . می گیرند( گرما)این نوع تغییر، مواد از محیط اطراف خود انرژی در: تغییرات گرماگیر

 (ازمایش کتاب درسی)  .محیط اطراف سرد می شود مانند واکنش قرص جوشان در آب
 .در تغییرات گرماگیر مقدار انرژی فراورده ها از مقدار انرژی واکنش دهنده ها بیشتر است :نکته مهم

می دهند یعنی محیط اطراف خود را گرم ( گرما)ن نوع تغییر مواد به محیط اطراف خود انرژیدر ای :تغییرات گرما ده
آهن چون به کندی با اکسیژن ترکیب می شود گرمای تولید شده ) .می کنند مانند سوختن چوب یا زنگ زدن آهن

 (محسوس نیست
 .در تغییرات گرماده مقدار انرژی فراورده ها، از مقدار انرژی واکنش دهنده ها کمتر است :نکته مهم

 
 نشانه های تغییر شیمیایی

 .تغییرات شیمیایی دارای عالئم و نشانه هایی هستند که در زیر برخی از آنها را ذکر می کنیم

 ....مانند سوختن گاز، سوختن کاغذ ، واکنش سدیم با اکسیژن و  :نور آزاد شدن گرما و -ا
 .....مانند تغییر رنگ مس سولفات در مجاورت میخ آهنی یا سیاه شدن گوشت روی شعله و  :تغییر رنگ -2

 .مانند دمیدن کربن دی اکسید در آب آهک و تشکیل رسوب سفید رنگ داخل آن :تشکیل رسوب -3

 .با سرکه( آهک)یا واکنش پوست تخم مرغ ( آمونیوم دی کرومات) مانند واکنش کوه آتشفشان :تولید گاز -4

 .ایجاد بو هم در بسیاری از تغییرات، نشانه تغییر شیمیایی است چون بو بخار یک ماده جدید است :نکته
 



با اکسیژن ( کربن عمدتا هیدرو)سوختن یکی از راه های آزاد شدن انرژی مواد است که طی آن یک ماده :سوختن
 .ترکیب شده و کربن دی اکسد ، بخار آب و گرما ایجاد می کند

 هیدرو کربن+  کربن دی اکسید                                 اکسیژن   + بخار آب + گرما 
اگر در هنگام سوختن اکسیژن کافی موجود باشد هیدرو کربن با آن ترکیب شده و به بخار آب و کربن دی   :نکته

هم تولید می ( CO)سید تبدیل می شود ولی اگر مقدار اکسیژن کافی نباشد عالوه بر مواد فوق گاز کربن مونو اکسیداک
هم تشکیل ( دوده )کربن در صورت کمبود بیشتر اکسیژن ممکن است یک ماده دیگر به نام . شود که بسیار سمی است

 .شود

 :که عبارتند ازبرای سوختن مواد سه شرط الزم است  :شرایط الزم برای سوختن

  .وجود گرما -3   وجود اکسیژن -2   وجود ماده سوختنی -1 
 .بدون وجود هر کدام از این سه سوختن اتفاق نمی افتد

 

 درصد هوا را اکسیژن تشکیل می دهد 22حدود  :نکته
به همین دلیل آب اکسیژنه را در بطری  .آب اکسیژنه در اثر گرما و نور تجزیه شده و آب و اکسیژن تولید می شود :نکته

 ضدعفونی کننده دارد هم خاصیت رنگبری آب اکسیژنه هم خاصیت. های تیره رنگ نگه داری می کنند
 .نمیه افروخته را شعله ور می کند اکسیژن زغال :نکته

 .معموال برای شروع عمل سوختن گرما الزم است :نکته
 

 با چه روشهایی می توان گرمای الزم برای شروع سوختن را فراهم کرد: سوال

 مانند زمانی که با شعله کبریت یا فندک چیزی را روشن می کنیم :شعله یا جرقه  -1

اصطکاک گرما تولید می کند مثال در قدیم با کمک مالش دو تکه چوب به هم آتش درست می کردند   :اصطکاک -2

سوختن سیم ظرف شویی  زمانی که جریان برق از یک فلز عبور کند گرما ایجاد می کند مانند :جریان الکتریسیته -3
 در اثر تماس با باتری کتابی 

 
 منظور از سوختن مواد غذایی در بدن چیست؟ : سوال

در داخل سلول ها با اکسیژن ترکیب ( گلوکز) وقتی می گوییم غذا در بدن می سوزد یعنی این که مواد غذایی  :جواب
 واکنش زیر توجه کنیدبه دو . می شود و گاز کربن دی اکسید و بخار آب ایجاد می کند

 
 شمع+ اکسیژن               کربن دی اکسید        + بخار آب + گرما و نور (انرژی ) 

 

 گلوکز+ اکسیژن               کربن دی اکسید           + بخار آب + گرما   (انرژی )        

 
سوختن مواد در خارج بدن فرقی ندارد فقط همانطور که در دو واکنش باال می بینید سوختن مواد در داخل سلول با 

 سوختن مواد در خارج بدن ممکن است با نور همراه باشد ولی در داخل سلول نوری تولید نمی شود



در سال گذشته در فصل آخر کتاب هفتم دیدید که ما در هنگام تنفس اکسیژن گرفته و کربن دی اکسید پس می : نکته
اکسیژنی که تنفس می کنیم برای سوختن مواد غذایی در می یابید که ( واکنش دوم) حاال با دانستن واکنش باال . دهیم

 .هیم حاصل سوختن مواد غذایی در سلول ها استدر سلول هایمان است و کربن دی اکسیدی هم که پس می د
رن سوختن گلوکز را سرعت می بخشند یعنی کمک می کنند آنزیم ها موادی هستند که در سلول های جاندا :آنزیم ها

 تا اکسیژن با مواد غذایی ترکیب شده و انرژی آنها آزاد شود
ی کنند و خودشان دست نخورده باقی می به موادی مانند آنزیم ها که سرعت واکنش شیمیایی را زیاد م :کانالیزگر

 .مانند کانالیزگر یا کاتالیزور می گویند
 .ترکیب هر ماده با اکسیژن را اکسایش یا اکسید شدن می گویند که ممکن است کند یا سریع باشد: واکنش اکسایش

واکنش های شیمیایی با سرعت های متفاوتی انجام می شوند مثال در مواد منفجره تغییر  :سرعت تغییرات شیمیایی
ر زنگ زدن آهن تغییر کند انجام می در سوختن گاز شهری هم تغییر سریع ولی د. شیمیایی بسیار سریع انجام می شود

 .شود
مثال یک . وجود گرما، اکسیژن، رطوبت و افزایش سطح تماس سرعت واکنش های شیمیایی را افزایش می دهند :نکته

تنه درخت به خوبی نمی سوزد ولی اگر آن را تکه تکه کنیم چون سطح تماس آن با اکسیژن زیاد می شود بهتر می 
 .خشک دیر زنگ می زند ولی در مجاورت رطوبت سریع زنگ می زند سوزد یا مثال آهن در هوای

 .واکنش های اکسایش وقتی که سریع انجام شوند معموال با تولید نور ، گرما و حتی صدا همراه هستند  :نکته
در پیل های شیمیایی دو . پیل های شیمیایی وسایلی هستند که باعث آزاد شدن انرژی شیمیایی مواد می شوند  :نکته

همان آزمایش لیمو که در کتاب ) .فلز مختلف در مجاورت اسید انرژی خود را به صورت انرژی الکتریکی آزاد می کنند
 (درسی انجام دادید

ز تولید شده می توان واکنش های شیمیایی که منجر به تولید گاز می شوند می توانند کار انجام دهند یعنی از گا  :نکته
 .برای جابجا کردن یک جسم استفاده کرد

 
 این مرز و بوم آینده سازانارزوی موفقیت برای شما  با

 محمد احتشام
 مشهد 5دبیر علوم تجربی ناحیه 

 مولف کتابهای کار علوم تجربی اندیشه پویا
 

 :توجه
که از کتابهای کار علوم تجربی اندیشه پویا استفاده می کنند در هر قسمت از این کتاب اشکالی  مدارسی دانش آموزان

دارند و همچنین بقیه دانش آموزان عزیز در هر قسمت از کتاب درسی اشکال دارند اشکال خود را از طریق وبالگ یا 
 .ورت کامل برایتان توضیح داده خواهد شدایمیل زیر با ما در میان بگذارند در اولین فرصت ممکن اشکال شما به ص

 /http://oloomeandishepooya.blogfa.com: آدرس وبالگ

 ehtesham1352@yahoo.com: ایمیل

 کنید برای وارد شدن به وبالگ روی ادرس وبالگ کلیک
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  دومچند نمونه سوال جهت آشنایی شما با سواالت فصل 
آموزان عزیز دقت کنید سواالتی که در پایان هر جزوه گنجانده شده فقط برای این نیست که شما خودتان را محک بزنید بلکه دانش 

شما کمک می کند که مطالب فصل را بهتر یاد یعنی پاسخ به این سواالت به .  بسیاری از این سواالت دارای نکات آموزشی هستند

  بگیرید

1 

     .عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید

                     درست      نادرست                                             .یک تغییر شیمیایی مضر است پوسیدن چوب -الف

                درست      نادرست                                             .در واکنش سوختن، اکسیژن یک فراورده است -ب 
                                                        درست      نادرست                                     . کاتالیزگرها باعث ایجاد تغییرهای شیمیایی می شوند -ج

2 

 .کلمه یا کلمات درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید

 (می شود آزاد/ مصرف می شود ) واکنش قرص جوشان با آب انرژی در  -الف

 (مصرف می شود/ تولید می شود ) ذایی در سلول اکسیژن در هنگام سوختن مواد غ -ب

کربن / کربن مونو اکسید / کربن دی اکسید )  گاز باشد داشتههنگام سوختن مواد اگر اکسیژن کافی وجود  -ج
 .تولید می شود(  دی اکسید و کربن مونو اکسید

 

3 

 یب جزء کدام مواد است؟در واکنش سوختن شمع و تجزیه آب اکسیژنه گاز اکسیژن به ترت
 فراورده –واکنش دهنده  -ب                دهنده      واکنش  –واکنش دهنده  -الف

      فراورده -فراورده  -د             دهنده                   واکنش  –فراورده  -ج
 

4 

 فراورده های کدام یک از واکنشهای زیر نمی تواند آب آهک را شیری رنگ کند؟
 واکنش سوختن چوب -ب           واکنش تخم مرغ و سرکه                  -الف

 با آب واکنش قرص جوشان -د             واکنش فتوسنتز                              -ج
 

5 
 در واکنش قرص جوشان کدام گزینه زیر جزء واکنش دهنده ها است؟

 نمک  -دکربن دی اکسید                   -جآب                      -ب                Cویتامین  -الف

6 

 .گلوکز مهمترین ماده ای است که مطابق واکنش زیرانرژی مورد نیاز بدن ما از آن تامین می شود
 گلوکز+ گاز کربن دی اکسید                      اکسیژن + آب + انرژی 

 .در واکنش سوختن گلوکز واکنش دهنده ها و فراورده ها را مشخص کنید -الف
 

 به نظر شما آزاد شدن انرژی گلوکز در کدام قسمت بدن ما انجام می شود؟ -ب
 
 با توجه به این واکنش آیا می توانید توضیح دهید که چرا گفته می شود غذا در بدن ما می سوزد؟ -ج
 



7 

در تصویر مقابل دو شعله گاز را می بینید که یکی آبی رنگ و دیگری زرد 
 .رنگ است

 له الف چیست؟عبه نظر شما دلیل زرد بودن ش -الف
 کدام شعله ممکن است کربن مونواکسید تولید کند؟ -ب
 ؟چگونه می توانیم این مشکل را برطرف کنیم -ج

 

8 
اگر شما واکنشی کشف کنید که در اثر آن واکنش به صورت ناگهانی گاز زیادی آزاد شود فکر می کنید در کدام 

 .به وسایل ایمنی اتومبیل فکر کنید: راهنماییقسمت یک اتومبیل می توانید از این واکنش استفاده کنید؟ 

 

 انتخاب شده است کتاب کار علوم تجربی اندیشه پویاسواالت باال از  بیشتر

  پاسخنامه سواالت

1 

چون پوسیدن چوب در طبیعت بسیار مفید است اگر چوب در طبیعت نپوسید در عرض چند سال     نادرست -الف
                 همه جنگلها از بین می روند

            اکسیژن واکنش دهنده است    نادرست -ب 

                                                      کاتالیز گرها سرعت تغییرات شیمایی را زیاد می کنند   نادرست -ج

 ( کربن دی اکسید)  -ج          (مصرف می شود) -ب       (مصرف می شود)  -الف 2

3 
گزینه ب درست است چون در واکنش سوختن شمع اکسیژن مصرف و در تجزیه آب اکسیژنه اکسیژن تولید می 

 شود

4 
سه گزینه دیگر گاز کربن دی اکسید تولید می شود که آب آهک را شیری رنگ گزینه ج درست است چون در 

 می کند ولی در واکنش فتوسنتز کربن دی اکسید مصرف می شود نه تولید

 گزینه الف  5

6 
 گلوکز و اکسیژن واکنش دهنده و بخار آب، کربن دی اکسید و انرژی فراورده هستند -الف
 در درون سلول ها -ب
 آب تولید می کند مولکولیژن ترکیب می شود و کربن دی اکسید و چون گلوکز با اکس -ج

7 
 چون اکسیژن کافی به آن نمی رسد -الف
 شعله الف چون کمبود اکسیژن منجر به تولید کربن مونواکسید می شود -ب
 و گاز هوای بیشتری به شعله برسانیم باید با تنظیم سوراخ هوا -ج

8 
اتومبیل می توان از این واکنش استفاده کرد تا در هنگام تصادف ناگهان گاز ( ایر بگ ) در قسمت کیسه هوا 

 .زیادی تولید شود و کیسه هوا باد شود
 


