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ت
ع تغییرا

انوا

فیزیکی

تغییر تغییری که در آن جنس ماده عوض نشود و ساختار ماده
نار هم کشیوه.شودیا حالت ماده عوض شکل،اندازهنکند اما 

شدنذوب:مثل.کندقرار گرفتن ذرات ماده تغییر می 
کاغذ،تشکیلکردن شیشه،پارهیخ،شکستن

برفک،تصعید،چگالش،میعان

شیمیایی

ا مواد تغییری که در  آن ساختار ذرات ماده عوض شود و ماده ی
ده تغییر های مامولکولاین نوع تغییر در.شودجدیدی ساخته 

نمیمی کنند اما تعداد و نوع اتم ها تغییر 
دنشچوب،فاسدغذا،سوختفوتوسنتز،پختن:مثل.کند

2

انواع تغییرات
ظر شیمیایی از ن

تبادل انرژی

همراه ( رماعموما به صورت گ)به تغییراتی که با گرفتن انرژی گرما گیر

آبغذا،تجزیهفتوسنتز،پختن:مثل.باشد 

اه همر( عموما به صورت گرما)به تغییراتی که با آزاد کردن انرژیگرما ده
ب اکسیژنهآمنیزیم،تجزیهکاغذ،سوختنچوب،سوختنسوختن:مثل.باشد

یر اجزاء یک تغی
شیمیایی

ر واکنش گ
(ها)

میاییشکننده یک تغییر شروع ماده یا مواد 

فرآورده 
(ها)

اییماده یا مواد حاصل از یک تغییر شیمی

واکنش
دهنده

انرژی فرآورده

:در واکنش گرما گیر•

فرآوردهانرژی
واکنش
دهنده

پیشرفت واکنش:در واکنش گرما ده•

سطح انرژی

واکنش گر

فرآورده

پیشرفت واکنش

سطح انرژی
واکنش گر

فرآورده
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رابر در واکنش های شیمیایی ،مجموع جرم فرآورده ها بهمواره:جرمپایستگیقانون •

.است با مجموع جرم واکنش گر ها

سه راه استفاده از انرژی شیمیایی مواد

سوزاندن

یکیتبدیل به انرژی الکتر

انجام کار

.ماده ای که می سوزد و یا با اکسیژن ترکیب می شودهر:سوختنیماده •

.ماده ای که فقط برای تولید انرژی سوزانده می شودهر: سوخت•

:نشانه های تغییر شیمیایی •

گازتشکیل حباب های -4ایجاد رنگ جدید     -3آزد شدن گرما و نور   -2تشکیل رسوب  -1

ته تخم مرغواکنش سرکه با پوس–واکنش سرکه با جوش شیرین : مثال برای تشکیل حباب گاز•

.نیستشمیاییییر تغییر شیمیایی است ولی هر تشکیل گازی نشانه تغتشکیل گاز از نشانه های•

شرکت واکنشکه سرعت واکنش شیمیایی را افزایش داده ولی خود در موادی:کاتالیزگر•

.دست نخورده باقی می ماندو در آخر کند نمی

:های تجزیه آب اکسیژنهکاتالیزگر•
، پتاسیم پرمنگناتیدیددی اکسید ، پتاسیم منگنززنگ آهن ، 

عوامل مؤثر بر سرعت واکنش های شیمیایی

یممستقرابطه:دما
هرچه سطح (: اندازه مواد)سطح تماس

ر باشد تماس مواد بیشتر باشد یا ماده ریز ت
.سرعت واکنش بیشتر می شود

نوع مواد اولیهغلظت

کاتالیزگرفشار

.سرعت مصرف واکنش گر ها یا سرعت تولید فرآورده ها: سرعت واکنش•



:مثال جانشینی ساده•

: واکنش پذیری مواد •

Au

طال

Ag

نقره

Cu

مس

Pb

سرب

Sn

قلع

Fe

آهن

Zn  

روی

Al 

مآلومینی

Mg

ممنیزی

Ca

یمکلس

Na 

سدیم

K 

یمپتاس

𝐶𝑢𝑆𝑂4 + 𝐹𝑒 → 𝐹𝑒𝑆𝑂4 + 𝐶𝑢

سولفات مس + آهن → سولفات آهن + مس

:دی کروماتآمونیمواکنش تجزیه •

(𝑁𝐻4)2 𝐶𝑟2𝑂7(𝑠) −→ 𝐶𝑟2(𝑠)𝑂3 + 𝑁2(𝑔) + 4𝐻2𝑂(𝑔)

کرومات دی آمونیم −→ اکسید کروم + نیتروژن گاز + آب بخار

aq=محلول در آب

g= گاز

 s=جامد

 L=مایع

:واکنش پوسته تخم مرغ و سرکه •

2𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻(𝑎𝑞) + 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) −→ 𝐶𝑎 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂 2(𝑎𝑞)
+ 𝐶𝑂↑

2(𝑔) + 𝐻2𝑂 (𝐿)

سرکه اسید استیک + مرغ تخم پوسته کربنات →−کلسیم استات کلسیم + اکسید دی کربن + آب

:واکنش تجزیه آب اکسیژنه•

2𝐻2𝑂2(𝑎𝑞) −→ 2𝐻2𝑂(𝐿) + 𝑂2(𝑔)
اکسیژنه آب پراکسید هیدروژن −→ آب + اکسیژن گاز

(:نپارافیسوختن )با اکسیژنپارافینواکنش •

پارافین + اکسیژن → اکسید دی کربن + آب بخار + انرژی
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𝐶𝐻4(𝑔):سوختن کامل• + 2𝑂2 𝑔
→ 𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂(𝑔)

متان گاز + اکسیژن گاز → اکسید دی کربن گاز + آب بخار

2𝐶𝐻4:سوختن ناقص• + 3𝑂2 → 2𝐶𝑂 + 4𝐻2𝑂

متان گاز + اکسیژن گاز → منوکسید کربن + آب بخار

𝐶𝐻4 + 𝑂2 → 𝐶 + 2𝐻2𝑂

متان گاز + اکسیژن گاز → نسوخته(دوده) کربن + آب بخار

موادی که در محیط اسیدی یک رنگ و در محیط بازی یک رنگ(:معرف)شناساگر•

.دیگر پیدا میغ کنند و باعث شناسایی آنها می شوند

شناساگر

ماده  

آبیلیتموسکاغذ
(تورنسل)

قرمزلیتموسکاغذ 
(لیتموس)

کندنمیتغییر قرمز می شوداسید

می شود( ارغوانی)آبیکندنمیتغییر باز

شناساگر

ماده  
فتالئینفنول لیتموسمحلول 

بی رنگقرمز می شوداسید

(صورتی)ارغوانیآبیباز

بی رنگبنفشخنثی

:کواکنش کربن دی اکسید با آب آه•

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2(𝑎𝑞) + 𝐶𝑂2 𝑔
→ 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝐿)

آهک آب هیدروکسید کلسیم + اکسید دی کربن گاز → رسوب کربنات کلسیم + آب

5


