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 تغییرهای شیمیای  در خدمت زندگ   (2فصل )
 خواص ماده چیست؟

  ویژگی هایاخصو یات مربوط به هرماده راخواص آن ماده می گویند.

 انواع خواص ماده عبارتنداز:
 خواص فیزیکی: (1

 ماده یاموادجدیدی همراه نیست.   واندازه گیری آنهابا تولیدآن دسته ازخواص ماده که مشاهده 

  سانایی.ر -نقطه ذوب -نقطه جوش-سختی -مزه -بو -رنگ :مثل

  خواص شیمیایی: (2
 .تمایل یاعدم تمایل یک ماده برای شرکت دریک تغییرشیمیایی می گویند

  سوزد( اشتعال ناپذیری آب)نمی-اشتعال پذیری: مثل
 چیست؟ تغییرفیزیکی

جدیدی  یماده تغییرمی کندولی نوع مولکول های ماده عوض نمی شود و ماده  به تغییری گفته میشودکه درآن اندازه وحالت و...

  .بوجودنمی آید

  اره کردن چوب. -شکستن چوب -پاره کردن کاغذ: مثل
 تغییرشیمیایی چیست؟

ی مولکول های ماده عوض می شــود و ماده ی جدیدی حا ــل مبه تغییری گفته میشــودکه درآن عالوه برتغییرات فیزیکی ، نوع 

 . شود و موادجدیدخواص ماده ی اولیه را ندارند

 ـ پختن نان. فاسد شدن گوشت ـ تغییررنگ برگ درختان ـ انواع سوختن :مثل
 واکنش شیمیایی چیست؟

 فرآیندی است که  ی آن موادبایکدیگرترکیب می شوندوموادجدیدی رابه وجودمی آورند.

  تعریف انرژی شیمیایی چیست؟

 انرژی شیمیایی می گویند. انرژی ذخیره شده درمولکول های موادشیمیایی را

  ها و بنزین انرژی موجوددرغذاـ  : انرژی موجوددرنفت   مثل

 انواع تغییرات شیمیایی عبارتنداز:

  :تغییرات شیمیایی مفید (1
a)  سوختن گاز شهری 

b) هضم غذا  

c)  جنگلفساد برگ درخت در کف  

d) پختن غذا  

  :تغییرات شیمیایی مضر (2
a) تغییر رنگ پرده در برابر نور خورشید  

b) سوختن جنگل  
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c)          ک ک زدن نان 

d)     زنگ زدن نرده های آهنی 

 عبارتنداز: نشانه های تغییر شیمیایی
  تولیداکسیژن از آب اکسیژنه  :تولید گاز (1

  تغییر رنگ پرده در برابر نور  :تغییر رنگ (2
 آب اکسیژنه هنگام تجزیه ظرف خود را گرم می کند :دماتغییر  (3
  به هنگام سوختن  :نور تولید گرما و (4

 عبارتنداز: مواردی ازکاربرد تغییرات شیمیایی
 : تولید انرژی های مورد نیاز (1

a)  ایماهیچه  

b) گرمایی  

c)  تابشی 

d) الکتریکی  

e) مکانیکی  

 : اندازه گیری حجم اکسیژن هوا (2
 عبارتنداز:اجزاء یک تغییرشیمیایی 

 : )محصول( فرآورده ها (1
  به موادی گفته می شودکه دریک تغییرشیمیایی به وجود می آیند.

 واکنش دهنده ها:  (2
  به موادی گفته می شودکه آغازکننده ی تغییر شیمیایی هستند.

 کاغذ)سلولز(اکسیژن +   →مولکول اکسیژن + کربن + بخارآب + گازکربن دی اکسید                   مثل:

C 6H 10O 5   + O2 → CO2↑   + H2O↑   + C↓   + O2↑ 

 .کند جا جابه را جسمی و دهد انجام کار تواند می شود، انجام مناسبی شرایط در شیمیایی تغییر یک اگر نکته:
 .شود می پرتاب باال سمت به متر چند فیلم شیمیایی،قو ی تغییر اثر در ،قرص جوشان آزمایش در

 .داد نشان زیر  ورت به توان می را آزمایش این شده انجام شیمیایی تغییر

 شیرین جوش +   Cویتامین                          نمک + اکسید دی کربن گاز

 موادسوختنی چیست؟
 است.ماده سوختنی بسوزدو مقدارزیادی نورو گرما تولید وآزاد کند  هرماده ی اشتعال پذیری که براثرواکنش با اکسیژن هوا

 )پارافین(اکسیژن + شم  →نوروگرما + گازکربن دی اکسید + بخارآب                              :مثل
       C17 H35  + O2  →  H2o↑+Co2↑+نور گرما 

 (C17 H35) . شم  راازماده ای به نام پارافین می سازند.عنا رسازنده پارافین،کربن وهیدروژن است  :نکته
 انواع سوختن عبارتنداز:

  آرام(:ـ )آهسته  سوختن کند (1
 .ندارد نور و گرماو اکسیژن ترکیب می شود با سوختنی است که درآن ماده به آرامی
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  : زنگ زدن آهن  ـ  سوختن غذادرسلول ها مثل

  احتراق(:ـ )سریع  سوختن تند (2
 .   کند گرماونورزیادی تولید میبااکسیژن ترکیب شده و سوختنی است که درآن ماده به سرعت

  : سوختن چوب ـ سوختن کاغذ ـ سوختن نفت مثل

  آتش چیست؟

 نوروگرمایی است که ازترکیب ماده ی سوختنی بااکسیژن حا ل می شود.

 عبارتنداز:)مثلث آتش(شرط الزم برای تشکیل آتش  3

 گرما (1

 )ماده ی سوختنی(سوخت (2

  اکسیژن (3

 عبارتنداز: عوامل موثر بر سرعت تغییرات شیمیایی
 :سطح تماس (1

 .های نازک سری  تر از چوب های  خیم می سوزدچوب 

  :دما (2
      .شود گوشت ی  زده دیرفاسد میهرچه دمازیادترباشدسرعت واکنش های شیمیایی بیشترمی شود.

  :ماده نوع (3
 .بنزین سری  تر ازنفت می سوزد

 :کاتالیزگر (4

 .دچار تغییر شیمیایی شودماده ای است که سرعت واکنش های شیمیایی را افزایش می دهد بدون این که خود 

 .خاک سوختن قند را سری  تر می کند

  غلظت ماده: (5

اگرغلظت مواد واکنش دهنده زیادباشــد ســرعت واکنش شــیمیایی افزایش می  تر باشــد واکنش کندترانجام میشــود.ماده رقیق 

  یابد.

 : مادهحالت  (6

 .نجام واکنش موثر استدراجامد ـ مای  ـ گاز بودن ماده 

 زیست شیمیایی چیست؟واکنش های 
  .مجموعه واکنش های شیمیایی که دربدن موجودات زنده انجام می شود

  کاتالیزگرهای زیستی چیست؟
نوعی پروتئین می باشندکه باعث افزایش سرعت واکنش های شیمیایی می شوند به این آنزیم هاکاتالیزگرهای زیستی  آنزیم ها

 ند.یمی گو

 از:ویژگی کاتالیزگرهاعبارت است 
  باعث افزایش سرعت واکنش های شیمیایی می شود. (1

  دچارتغییرشیمیایی نمی شوند. (2

  درپایان واکنش بدون تغییرو دست نخورده باقی می ماند. (3
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 عبارتنداز:(  H2O2) کاربرد آب اکسیژنه  بیشتر بدانید:
  سفیدکردن پارچه های رنگی ومو (1

  سفیدکردن خمیرکاغذ (2

   دعفونی کننده زخم ها (3

 (2سواالت فصل) نمونه
 با مثالتغییرشیمیایی چیست؟ (1

 با مثالواکنش شیمیایی چیست؟ (2

 تعریف انرژی شیمیایی چیست؟ (3

 را نام ببرید؟انواع تغییرات شیمیایی  (4

 را نام ببرید؟ نشانه های تغییر شیمیایی (5

 دو مورد نام ببرید؟ با مثال کاربرد تغییرات شیمیایی (6

 مثالرا نام ببرید؟با اجزاء یک تغییرشیمیایی  (7

 موادسوختنی چیست؟ (8

 را با مثال نام ببرید؟انواع سوختن  (9

 چه چیزهایی هستند؟)مثلث آتش(شرط الزم برای تشکیل آتش  3 (10

 را نام ببرید؟ عوامل موثر بر سرعت تغییرات شیمیایی (11

 واکنش های زیست شیمیایی چیست؟ (12

 را بنویسید؟ ویژگی کاتالیزگرها (13

 شود؟ می سوختن سبب )عواملی( عاملی چه شما نظر به (14

  کرد؟ کنترل را سوختن توان می چگونه (15

 کرد؟ خاموش را آتش توان می چگونه (16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2پایان فصل)
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