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فصل

۲

ﺑﮭﻔر

تغییرهای شیمیایی
در خدمت زندگی

ھﻣﮫ ی ﻣواد ﭼﮫ ﺻورﺗﯽ ٔ از اﻧرژی دارﻧد؟و ﭼﮕوﻧﮫ اﻧرژی آﻧﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد؟
همه مواد ،انرژی شیمیایی ذخیره شده دارند؛ به طوری که در اثر تغییرهای فیزیکی و شیمیایی
ﺑﺎ روﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف
انـرژی آنهـا تغییـر می کند .چگونه می توان از انرژی ذخیره شـده در مواد اسـتفاده کـرد؟ آیا می توان
انرژی شیمیایی مواد را به انرژی الکتریکی و گرمایی تبدیل کرد؟

ﺑﻠﮫ ﭼون اﻧرژی ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﺻورﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺑدﯾل ﺷود

تغییرهای شیمیایی در همه جا مشاهده می شوند.
ﺳوال اگر یک لیوان شیر تازه را چندین ساعت در هوای گرم و آزاد قرار دهید ،چه
ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد
ﺑﻠﮫ
خواهد شـد؟ آیا مزه و بوی آن تغییر می کند؟ آیا خواص شـیر پس از ماندن در
ﺧﯾر
هوای گرم با خواص شیر تازه یکسان است؟ هر روز شاهد تغییرهای شیمیایی
زیادی مانند ترش شدن شیر در زندگی ٔ
روزانه خود هستیم .شما نیز چند نمونه
از این تغییرها را نام ببرید .ﺗﻐﯾﯾر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎ زﻧﮓ زدن ﻓﻠزات ﺗﻐﯾﯾر رﻧﮓ ﭘﺎرﭼﮫ
شکل  ۱ـ شیر ترش شده

ﺑﮭﻔر
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ﺑرای ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﻔﯾد و ﻣﺿر ھر ﮐدام ﻣﺛﺎل ھﺎﯾﯽ ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد

تغییرهـای شـیمیایی می تواننـد مفیـد یـا مضـر باشـند؛ بـرای مثال ،ترش شـدن شـیر ،تغییر شـیمیایی
غیرمفیـدی اسـت؛ زیـرا شـیر ترش شـده قابل خوردن نیسـت .باید مقدار زیـادی انرژی و پـول هزینه کنیم
تـا بتوانیم شـیر را بـرای مدت طوالنی تری قابل اسـتفاده نگه داریم .در حالی که پختن غذا تغییر شـیمیایی
مفیدی اسـت و کمک می کند تا گوارش آن در بدن ما آسـان تر انجام شـود .شـکل  ،۲چند تغییر شـیمیایی
مهم و آشنا را نشان می دهد.
تغییرهای شیمیایی ٔ
چهره روستاها ،شهرها و مناظر طبیعی را با گذشت زمان تغییر می دهند.

آتش سوزی در جنگل

زنگ زدن آهن

ﻣﺿر

ﻣﺿر

شکل  ۲ـ چند تغییر شیمیایی

گفت وگو کنید

پیر شدن

ﻣﺿر

فاسد شدن سیب

ﻣﺿر

پوسیدن کاغذ ﻣﺿر

ﻣﻔـــــــــــﯾد ﯾﺎ ﻣﺿر ﺑودن ﯾﮏ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺳﺑﯽ اﺳت و ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ی واﮐﻧش
دارد ﻣﺛﻼ ﻓﺎﺳد ﺷدن ﮔوﺷـــــت ﺧوراﮐﯽ ﻣﺿر وﻟﯽ ﻓﺎﺳد ﺷدن ﮔوﺷت ﺣﯾواﻧﺎﺗﯽ
ﮐﮫ در طﺑﯾﻌت ﻣﯽ ﻣﯾرﻧد و در ﭼرﺧﮫ ی ﻣواد ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد ﻣﻔﯾد اﺳت.ﻓﺎﺳد ﺷدن
ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ ﻣــــــــــــﺿر وﻟﯽ ﻓﺎﺳد ﺷدن ﮐﺎﻏذ ھﺎی رھﺎ ﺷده در طﺑﯾﻌت ﻣﻔﯾد اﺳت

ٔ
درباره مفید یا مضربودن هریک از تغییرهای شـیمیایی نشـان داده شـده در شـکل  ،٢در کالس
گفت و گو کنید.
ﺗﻐﯾﯾرات از ﻧظر اﻧرژی دو دﺳﺗﮫ اﻧد -1ﮔرﻣﺎﮔﯾر  -2ﮔرﻣﺎده

در علوم هفتم آموختید که مواد ،انرژی شیمیایی دارند .وقتی یک ماده ،دچار تغییر شیمیایی یا فیزیکی
می شود ،انرژی شیمیایی آن تغییر می کند .به نظر شما چگونه می توان نشان داد که در هر تغییر شیمیایی،
انرژی آزاد یا مصرف می شود؟
ﮔرﻣﺎﮔﯾر
اﻧرژی ﻓراورده < اﻧرژی واﮐﻧش دھﻧده
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ﺑﮫ اﯾن ﺻورت ﮐﮫ اﮔر

اﻧرژی واﮐﻧش دھﻧده < اﻧرژی ﻓراورده

ﮔرﻣﺎده

ﺑﮭــــــــــــﻔر
دﺑﯾر ﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫ دو ﺧرم آﺑﺎد

:@behfaroloum8ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕرام

آزمایش کنید
از اﯾن آزﻣﺎﯾش ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯾﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ﭼون دﻣﺎی آب ﻗﺑل از واﮐﻧش ﺑﺎ ﻗرص ﺟوﺷﺎن ﺑﯾﺷﺗر از دﻣﺎ ﺑﻌد از واﮐﻧش
اﺳت ﭘس واﮐﻧش ﻗرص ﺟوﺷﺎن ﺑﺎ آب ﯾﮏ واﮐﻧش ﮔرﻣﺎ ﮔﯾر اﺳت
مواد و وسایل

قرص جوشان (ویتامین ،)Cآب ،لیوان پالستیکی ،دماسنج ،گیره و پایه

روش اجرا

۱ــ  ۱حجم یک لیوان پالسـتیکی را با آب ُپر کنید
۳
و دمای آب را اندازه بگیرید.
۲ــ دو عـدد قـرص جوشـان درون لیـوان بیندازید و
منتظر بمانید تا در آب حل شود.
حال دمای محتویات درون لیوان را با دماسنج اندازه
بگیرید.از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟
فکر کنید

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻟﺎ

ﺑﮭﻔر

هر یک از شکل های زیر ،یک تغییر شیمیایی یا فیزیکی را نشان می دهد.
الف) میخ آهنی در محلول کات کبود
ﺗﻐﯾﯾر ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ زﯾرا ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر رﻧﮓ ھﻣراه اﺳت

پس از یک ساعت

ب) آزمایش کوه آتشفشان

پس از یک دقیقه

ﺗﻐﯾﯾر ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ زﯾرا ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾررﻧﮓ  ،ﺗوﻟﯾد ﮔﺎز و ﺗوﻟﯾد
ﻧور و ﮔرﻣﺎ ھﻣراه اﺳت
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ﺑﮭﻔر

ﻓﯾزﯾﮑﯽ زﯾرا ھﯾﭻ ﮐدام از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﯾﮏ ﺗﻐﯾﯾر
ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ را ﻧدارد

				
پ) جوشیدن آب

ت) تخم مرغ در سرکه

ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ زﯾرا ﺑﺎ ﺗوﻟﯾد ﮔﺎز ھﻣراه اﺳت

باتوجه به آنها مشخص کنید:
الف) کدام تغییر(ها) فیزیکی و کدام تغییر(ها) شیمیایی اند؟ پ ﻓﯾزﯾﮑﯽ و اﻟف و ب و ت ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد
ٔ
اﻟف( ﺗوﻟﯾد رﻧﮓ ﺟدﯾد ب( ﺗوﻟﯾد ﻧور و ﮔرﻣﺎ
دهنده تغییر شیمیایی اند؟
ب) چه شواهدی نشان
ج( ﺗوﻟﯾد ﻣﺎده ی ﺟﺎﻣد ﯾﺎ رﺳوب
د( ﺗوﻟﯾد ﮔﺎز

ﺑﺎﮐﺗری ھﺎ ﭼﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد؟
آیا می دانید؟
بیشـتر باکتـری هـا مفیـد هسـتند .آنهـا مـی تواننـد سـبب تغییرهای شـیمیایی
َ
گوناگونی شـوند؛ برای مثال ،ا ِسـتوباکتری سبب تبدیل انگور به سرکه و الکتوباسیل سبب تبدیل شیر
به ماست می شود .ماست زیست یار (پروبیوتیک )1با استفاده از باکتری های مفید تهیه می شود.

سوختن ،روشی برای استفاده از انرژی شیمیایی مواد

ﻣﻧظور از ﺳوﺧﺗن ﭼﯾﺳت؟
و اﯾن واﮐﻧش ﭼﮫ ﻓواﯾدی
ﺑرای ﻣﺎ دارد؟

روش هـای مختلفـی بـرای اسـتفاده کـردن از انرژی شـیمیایی مـواد وجـود دارد .یکی از ایـن روش ها
سـوزاندن مواد اسـت .سـوختن ،تغییری شـیمیایی اسـت که با تولید نور و گرما همراه اسـت .از همین رو،
انسـان ها برای گرم کردن خانه ،پختن غذا ،به حرکت در آوردن خودروها و کارهای بسـیار دیگری ،موادی
ﻣﻧظور از ﺳوﺧﺗن ﻣﮭﺎر ﺷده و
مانند چوب ،زغال سنگ ،نفت ،گازوئیل و گاز طبیعی را می سوزانند.
ﻣﮭﺎر ﻧﺷده ﭼﯾﺳت؟
سـوختن مواد را باید مهار کرد؛ زیرا در غیر این صورت ،نمی توانیم از انرژی شـیمیایی آزاد ٔ
شـده آنها به
درسـتی اسـتفاده کنیم .حتی گاهی ممکن اسـت سـوختن گسـترش یابد؛ به طوری که مهار آن از دست ما
خـارج شـود کـه در آن صورت خسـارت های زیـادی به بار می آورد؛ بـرای نمونه آتش سـوزی در جنگل ها،
ٔ
نتیجه سـوختن مهار نشـده اسـت .به نظر شـما چه عاملی (عواملی) سبب سوختن
مزارع ،کارخانه ها و …
می شـود؟ چگونه می توان سـوختن را مهار کرد؟ چگونه می توان آتش را خاموش کرد؟ با ما همراه شـوید تا
پاسخ این پرسش ها را بیابید.
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ﮔرﻣﺎ  ،اﮐﺳﯾژن و ﻣواد ﺳوﺧﺗﻧﯽ

 Probioticـ١
،ﻣﯽ ﺗوان ﺑوﺳﯾﻠﮫ ی ﮔرﻣﺎ  ،اﮐﺳﯾژن و ﺳوﺧت ھر آﺗﺷﯽ را اﯾﺟﺎد
ﻧﮕﮭداری و ﺧﺎﻣوش ﮐرد  .ﻣﺛﻠث آﺗش

آزمایش کنید

ھدف از اﯾن آزﻣﺎﯾش ﺗﺎﺛﯾر اﮐﺳﯾژن ﺑر ﺳوﺧﺗن

مواد و وسایل

ﺑﮭﻔر

ٔ
استوانه مدرج ،آب
شمع ،بشر ،کبریت ،چند ظرف شیشه ای ،زمان سنج،

روش اجرا

الـف) یک شـمع برداریـد و با کبریت آن را روشـن کنید.
سـپس ،یـک ظرف را وارونـه روی آن قـرار دهید و بالفاصله
زمانسنج را روشن کنید .حال ،زمانی را که طول میکشد تا
شمع خاموش شود ،اندازهگیری و یادداشت کنید.
ب) فعالیـت قسـمت «الـف» را بـا چند ظرف شیشـهای
گوناگون انجام دهید و نتایج را در جدول زیر بنویسید (برای
راحتی کار ،ظرفهای شیشهای را شمارهگذاری کنید).
شمارۀ ظرف

حجم هوای درون ظرف
(میلی لیتر)

زمان الزم خاموش شدن شمع
(ثانیه)

()۱

50 cc

2

()۲

100cc

5

()۳

800 cc

8

()۴

1000cc

9

()۵

1500cc
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پ) حجم هوای درون هر یک از ظرف ها را اندازه گیری و جدول باال را پرکنید.
ت) داده های آزمایش باال را روی نمودار زیر رسم کنید.
13
9

8زمان (ثانیه)
5

2
1500

800
(میلی لیتر)
1000درون ظرف
حجم هوای

50 100

ﺑﮭــــــــــــﻔر
دﺑﯾر ﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫ دو ﺧرم آﺑﺎد
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:@behfaroloum8ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕرام

ث) پیش بینی کنید اگر حجم ظرفی  ۳۰۰۰میلی لیتر ( ۳لیتر) باشـد ،چند ثانیه طول می کشـد تا
ﺣدود 20ﺛﺎﻧﯾﮫ
شمع خاموش شود.
ج) در یک آزمایش بررسی کنید ،تغییر طول شمع روی زمان روشن ماندن آن چه اثری دارد.

ھر ﭼﮫ طول ﺷﻣﻊ ﮐم ﺗر ﺑﺎﺷد
دﯾر ﺗر ﺧﺎﻣوش ﻣﯽ ﺷود

ﻣﻘدار اﮐﺳﯾژن ﺑﺎ زﻣﺎن روﺷن ﻣﺎﻧدن ﺷﻣﻊ در ﯾﮏ ظرف در ﺑﺳﺗﮫ ﭼﮫ راﺑطﮫ ای دارد؟

همان طور که در آزمایش قبل مشـاهده کردید ،هر چه مقدار هوای درون ظرف بیشـتر باشـد ،شـمع،
زمان بیشتری روشن می ماند؛ زیرا اکسیژن بیشتری در ظرف هست .ﮔﺎز ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده ی ھوا ﮐدام اﻧد؟
ٔ
در کالس هفتـم آموختیـد که گازهای اصلی تشـکیل
دهنده هوا ،نیتروژن و اکسـیژن هسـتند .به نظر
شـما چند درصد هوا را گاز اکسـیژن تشـکیل می دهد؟ برای یافتن پاسـخ این پرسـش فعالیت زیر را انجام
دهید.
ﺣدود  21درﺻد

آزمایش کنید

وسایل و مواد :شمع ،سیم ظرفشویی ،لوله
آزمایش ،لیوان شیشه ای ،بشر ،کبریت ،ماژیک،
خط کش ،آب ،بشقاب ،گیره ،پایه

به منظور انجام این فعالیت:

الف) هر یک از افراد گروه ،آزمایش موردنظر خود را روی کاغذ رسم کند یا بنویسد.
ب) با همفکری یکدیگر ،آزمایش های پیشنهادی اعضای گروه را بررسی و از میان آنها ،آزمایشی
که مناسب تر است را انتخاب کنید.
پ) آزمایش را اجرا و نتایج را یادداشت کنید.
ت) اگر آزمایش شما نیاز به اصالح دارد ،آن را اصالح کنید و دوباره انجام دهید.
ث) نتیجه به دست آمده در گروه خود را با گروه های دیگر به اشتراک بگذارید.
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اﺑﺗدا ﻣﻘداری ﺳﯾم ظرﻓﺷوﯾﯽ را در ﯾﮏ ﻟوﻟﮫ ی آزﻣﺎﯾش ﻗرار ﻣﯽ دھﯾم ﺑﮫ طورﯾﮑﮫ در ﺗﮫ ﻟوﻟﮫ ﻗرار ﮔﯾرد
و اﮔر آن را واروﻧﮫ ﮐردﯾم ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﻧﯾوﻓﺗﻧد .ﺣﺎل آﻧرا واروﻧﮫ در ﯾﮏ ظرف آب ﻗرار ﻣﯽ دھﯾم ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ آب در ظرف
ﺑﺎﻟﺎ ﻣﯽ آﯾد را ﻋﻼﻣت ﻣﯾزﻧﯾم .ﺑﻌد از ﭼﻧد روز ﺳﯾم ظرﻓﺷوﯾﯽ زﻧﮓ ﻣﯾزﻧدو اﮐﺳﯾژن درون ﻟوﻟﮫ را ﻣﺻرف ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﺳطﺢ آب در ﻟوﻟﮫ ﺑﺎﻟﺎ ﻣﯽ آﯾد از روی ﻣﻘدار آب ﺑﺎﻟﺎ آﻣده و ﻓﺿﺎی ﺧﺎﻟﯽ اوﻟﯾﮫ
درﺻد اﮐﺳﯾژن ھوا را ﺣﺳﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﯾم

ﺑﮭﻔر

ﭼﻧد درﺻد ﺣﺟم ھوا ﮐرﺑن دی اﮐﺳﯾد اﺳت؟

آیا می دانید؟

درصد گاز کربن دی اکسید در هوای پاک برابر  ۰/۰۳درصد است.
ﭼﻧد درﺻد ھوا اﮐﺳﯾژن اﺳت؟

دانشـمندان نیـز بـه روش های گوناگـون درصـد گاز های هـوا را اندازه
می گیرنـد .اندازه گیری هـای آنهـا ،نشـان می دهد که  ۲۱درصد هـوا را گاز
اکسیژن تشکیل می دهد (نمودار  .)۱آیا جواب شما هم به این عدد نزدیک
ﺗﻘرﯾﺑﺎ
است؟

گاز اکسیژن
گاز نیتروژن
نمـودار  ۱ـ درصـد گاز هـای
اکسیژن و نیتروژن در هوا

فکر کنید

دانش آموزی با استفاده از آب اکسیژنه ،گاز اکسیژن تولید کرده و مطابق شکل های زیر ،آن را
روی یک زغال نیم افروخته دمیده اسـت .با توجه به این شـکل ها توضیح دهید ،چرا زغال در شکل
شماره  ۲با ٔ
ٔ
شعله بزرگ تر و نورانی تری می سوزد؟
زﯾرا اﮐﺳﯾژن ﺧﺎﻟص ﺑﺎﻋث ﺷﻌﻠﮫ ور ﺷدن و ﺳوﺧﺗن زﻏﺎل ﻧﯾم اﻓروﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود
و راه ﺗﺷﺧﯾص اﮐﺳﯾژن ﻧﯾز ھﻣﯾن اﺳت

()۲

()۱

فعالیت (رزمایش ١آتش نشانی) با همکاری مدرسـه ،معلم ،اولیـای دانش آموزان و
ٔ
درباره راه های خاموش کردن آتش در مدرسـه اجرا کنید؛ سـپس
آتش نشـانی محل خود ،رزمایشـی
ٔ
ٔ
روزنامه دیواری به کالس گزارش کنید.
نتیجه آن را به صورت
ﭘﺎراﻓﯾن ﭼﯾﺳت و از ﭼﮫ ﻋﻧﺎﺻری ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده؟

آیا می دانید؟
پارافین به دسته ای از مواد به نام هیدروکربن ها تعلق دارد .هیدروکربن ها از دو
عنصر کربن و هیدروژن تشکیل شده اند.
١ـ َّ
مصوب فرهنگستان (معادل مانور)
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ﻣﻌﺎدﻟﮫ ی ﻧوﺷﺗﺎری ﭼﯾﺳت؟ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن راﺑطﮫ ی ﻣﯾﺎن واﮐﻧش دھﻧده ھﺎ و ﻓراورده ھﺎ از
ﻣﻌﺎدﻟﮫ ی ﻧوﺷﺗﺎری اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود

فراورده های سوختن

ﺑﮭﻔر

ﺳوﺧﺗن ﺷﻣﻊ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد و از ﺳوﺧﺗن آن ﭼﮫ ﻓراورده ھﺎﯾﯽ
ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود؟

تـا اینجـا آموختیـد برای سـوختن به ٔ
ماده سـوختنی ،اکسـیژن و گرما نیاز اسـت به طـوری که اگر یکی
از این سـه مورد نباشـد ،سـوختن انجام نمی شـود؛ برای مثال ،شـمع که از جنس پارافین است ،در حضور
شـعله و اکسـیژن می سـوزد و گاز کربن دی اکسـید ،بخار آب ،نور و گرما تولید می کند .این تغییر شیمیایی
را به صورت زیر نشان می دهند:
ﻣﻌﺎدﻟﮫ ی ﻧوﺷﺗﺎری ﺳوﺧﺗن ﺷﻣﻊ را ﺑﻧوﯾﺳﯾد

گرما و نور  +بخار آب  +گاز کربن دی اکسید

گرما

گاز اکسیژن  +شمع (هیدروکربن)

در ﺳوﺧﺗن ﺷﻣﻊ واﮐﻧش دھﻧده و ﻓراورده ھﺎ را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد

در ایـن تغییـر شـیمیایی ،گاز اکسـیژن و شـمع کـه دچـار تغییـر شـیمیایی می شـوند ،واکنش دهنـده

نامیـده می شـوند و بـه بخـار آب و گاز کربـن دی اکسـید ،کـه در اثـر
تغییـر شـیمیایی تولیـد می شـوند ،فـراورده می گویند .در اثرسـوختن
چـوب و گاز در فضـای بسـته یـا اتاقـی کـه هـوا در آن جریـان نـدارد،
عالوه  بـر گاز کربـن دی اکسـید و بخـار آب ،گاز کربن مونوکسـید نیز
ﮔﺎز ﮐرﺑن ﻣوﻧوﮐﺳﯾد ﭼﮫ وﯾژﮔﯽ ھﺎﯾﯽ دارد؟
تولید می شـود .کربن مونوکسـید ،گاز بی رنگ ،بی بو و بسـیار سمی و
کشـنده ای اسـت به طوری که هرگاه یک نفر به مدت چند دقیقه در
معـرض ایـن گاز قرار بگیرد ،مسـموم می شـود و ممکن اسـت بمیرد.
از ایـن رو بـه یـاد داشـته باشـید کـه همـواره در اتاقـی کـه هیمه سـوز
(شـومینه )1و بخاری روشـن است ،باید هوا جریان داشته باشد؛ برای
این منظور بهتر است پنجره ها را کمی باز نگه دارید.

کسی
ا

ٔ
ماده سوختنی
شکل  ۳ـ مثلث آتش ﭼﯾﺳت؟

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان از ﺧطر ﮔﺎز ﮐرﺑن دی اﮐﺳﯾد در اﻣﺎن ﺑود؟

آیا می دانید؟

ژن

گرما

ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ در اﺛر ﺳوﺧﺗن ﮐرﺑن ﻣوﻧوﮐﺳﯾد ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود؟

ھﺷدار !

ساالنه حدود  ۹۰۰نفر از هموطنان عزیزمان قربانی گاز کربن مونوکسید میشوند.

اطالعات جمع آوری کنید

ٔ
درباره راه هـای جلوگیری از گازگرفتگی با کربن مونوکسـید و همچنین
در یـک فعالیـت گروهـی
ویژگـی وسـایل گاز سـوز تحقیق کنیـد و نتیجه را به صورت پوسـتر یا پرده نـگار در کالس ارائه کنید.
ٔ
نتیجه فعالیت هم کالسی های خود را به والدین خود نیز گزارش دهید.
در   ضمن
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اﺳﺗﻔﺎده از وﺳﺎﯾل ﮔرﻣﺎده ی اﺳﺗﺎﻧدارد -ﺗﻧظﯾم درﺳت دودﮐش ھﺎ-رﻋﺎﯾت ﻧﮑﺎت اﯾﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﺷرﮐت ﮔﺎز ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود؟

 Chemineeـ١

ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﺑﺧﺎر آب ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﯾﮏ ﻟﯾوان ﺳرد را ﺑﺎﻟﺎی ﺷﻌﻠﮫ ی ﺷﻣﻊ ﺑﮕﯾرﯾم در ﻧﺗﯾﺟﮫ روی ﺟداره ﻟﯾوان ﻗطرات آب ﺟﻣﻊ
ﻣﯽ ﺷود .و اﮔر ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻟوﻟﮫ ی ﺷﯾﺷﮫ ای ﮔﺎز ﮐرﺑن دی اﮐﺳﯾد را وارد ﻣﺣﻠول آب آھﮏ ﮐﻧﯾم رﻧﮓ ﻣﺣﻠول ﮐدر ﻣﯽ ﺷود

ﻧﮑﺗﮫ ی ﻣﮭم

فعالیت
آزمایشـی را طراحی کنید که بتوان با اسـتفاده از آن نشان داد که از سوختن
شـمع ،بخار آب و گاز کربن دی اکسـید تولید می شـود (راهنمایی :هرگاه گاز کربن دی اکسید را در
آب آهک بدمیم ،مخلوط شیری رنگ تولید می شود).

ﯾﮏ واﮐﻧش ھر ﭼﻧد ھم ﮔرﻣﺎده ﺑﺎﺷد ﺑرای ﺷروع واﮐﻧش ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﻘداری ﮔرﻣﺎ ﻟﺎزم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ آن
اﻧرژی ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد

همان طور که دیدید برای اینکه سوختن شروع شود به گرما نیاز داریم .این گرما را می توان با  استفاده
ٔ
شـعله کبریـتیـا جرقـه فراهم کرد .به نظر شـما آیا می توان گرمای الزم برای شـروع سـوختن مواد را به
از
روش های دیگری نیز فراهم کرد؟ به چه روش هایی؟
اﻟﮑﺗرﯾﺳﯾﺗﮫ  ،ﺟرﻗﮫ ی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ،اﺻطﮑﺎک ﻣﺎﻧﻧد
ﺑﻠﮫ

روﺷن ﮐردن ﮐﺑرﯾت

آزمایش کنید
مواد و وسایل

سیم ظرف شویی ،باتری کتابی

روش اجرا

ﺑﮭﻔر

مقـداری سـیم ظرف شـویی بسـیار نـازک برداریـد و
یـک باتـری کتابـی  ۹ولتـی را از قطب مثبـت و منفی به
رشـته های سـیم ظرف شـویی تماس بدهید .چه چیزی
مشاهده می کنید؟
ﺑﺎ ﻋﺑور ﺟرﯾﺎن از ﺳﯾم داغ ﻣﯽ ﺷود و ﺳﺑب ﺳوﺧﺗن
از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟ روﮐش ﻗﻠﻊ روی ﺳﯾم ظرﻓﺷوﯾﯽ ﻣﯽ ﺷود
ﭼرا در ﭘﻣپ ﺑﻧزﯾن ھﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل دﺧﺎﻧﯾﺎت ﻣﻣﻧوع اﺳت؟

آیا می دانید؟
هنگام تخلیۀ بنزین در جایگاه ها و پر کردن باک خودروها روزانه بیش از 40
میلیون لیتر بخار بنزین وارد هوای تهران می شود .به همین دلیل استعمال دخانیات و استفاده از تلفن
ً
همراه در جایگاه های بنزین اکیدا ممنوع است.

آزاد شدن انرژی با تغییر شیمیایی در بدن جانداران

ﭼﮕوﻧﮫ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﻔﺣﮫ ی ﺑﻌد

در سـال هفتـم آموختیـد کـه مـواد غذایی نیز ماننـد مواد دیگـر ،انرژی شـیمیایی دارند به طـوری که با
سـوزاندن آنهـا می تـوان گرمـا تولید کرد؛ برای نمونه با گرمای آزادشـده از سـوزاندن یک عـدد بادام زمینی
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ﭘﺎﺳﺦ ﺳوال ﺻﻔﺣﮫ ی ﻗﺑل

ﺑﮭﻔر

می تـوان مقـداری آب را در یـک ٔ
لوله آزمایش به جوش آورد .جانوران با سـوزاندن مواد غذایی در بدن خود،
انرژی مورد نیاز خود را برای دویدن ،شکار کردن و… تأمین می کنند .انسان ها نیز انرژی موردنیاز خود را
برای راه رفتن ،فکر کردن ،کار کردن و … با سوزاندن مواد غذایی ای به دست می آورند که می خورند .در
بدن انسـان ها و جانوران دیگر ،شـعله یا جرقه برای سـوختن مواد غذایی وجود ندارد؛ پس مواد غذایی در
ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻣوادی ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﺎﺗﺎﻟﯾز ﮔر ﮐﮫ ﺳرﻋت واﮐﻧﺷﮭﺎی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ
بدن موجودات زنده چگونه می سوزند؟

را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧداﻣﺎ ﺧود دﭼﺎر ﺗﻐﯾﯾر ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧدﻣوادی ﮐﮫ در ﺑدن
ﺑﺎﻋث ﺳوﺧﺗن ﻏذا در ﺳﻠوﻟﮭﺎ و ﺗوﻟﯾد اﻧرژی ﻣﯽ ﮐﻧﻧدآﻧزﯾم ﻧﺎم دارﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﺗﺎﻟﯾز ﮔر زﯾﺳﺗﯽ ھﺳﺗﻧد

آزمایش کنید
مواد و وسایل

ٔ
شیشه ساعت ،پنس ،کبریت ،خاک باغچه (مرطوب)
چند حبه قند ،شمع،

روش اجرا

ٔ
شـعله شـمع بگیرید و صبـر کنید تا شـروع به
الـف) یـک حبـه قنـد را بـا اسـتفاده از پنس روی
سوختن کند.
ب) حبه قند در حال سوختن را از شعله دور کنید .چه چیزی مشاهده می کنید؟ ﺧﺎﻣوش ﻣﯽ ﺷود
پ) یـک حبـه قنـد دیگـر برداریـد و آن را به خاک
ٔ
شـعله
مرطوب باغچه آغشـته کنید .سـپس آن را روی
شمع بگیرید تا شروع به سوختن کند.
ٔ
شـعله شـمع دور کنید؛ چه
ت) حال حبه قند را از
چیزی مشاهده می کنید؟ ﺑﮫ ﺳوﺧﺗن اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد
ث) از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯾﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ﺧﺎک ﺑﺎﻏﭼﮫ ﺑﺎﻋث ﺳوﺧﺗن ﺳرﯾﻊ ﺣﺑﮫ ی ﻗﻧد ﻣﯽ ﺷود
ﭼرا ﻗﻧد آﻏﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺧﺎک ﺑﺎﻏﭼﮫ ﺳرﯾﻌﺗر از ﻗﻧد ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻣﯽ ﺳوزد؟

همان طور که مشـاهده کردید ،حبه قند آغشـته به خاک باغچه ،سـریع تر می سـوزد و به سوختن ادامه
می دهـد .در واقـع در خـاک باغچـه مـاده ای هسـت کـه کمک می کند سـوختن قند آسـان تر انجام شـود.
ایـن مـاده کاتالیزگـر نام دارد .در بدن موجودات زنـده نیز کاتالیزگرهای گوناگونی به نـام آنزیم وجود دارند.
آنزیم ها سـبب می شـوند تغییرات شـیمیایی در بدن موجودات زنده سـریع تر انجام شوند .گلوکز نیز در بدن
موجـودات زنـده در حضـور آنزیـم با اکسـیژن هوا  ترکیب و ضمـن آزاد کردن انرژی به کربن دی اکسـید و
بخارآب تبدیل می شود .اﯾن ﻋﻣل ﺗﻧﻔس ﻧﺎم دارد
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ﺑﮭﻔر

ﭼرا اﻣروزه ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﻘدار ﮐرﺑن دی اﮐﺳﯾد در ھوا ﺑﯾﺷﺗر اﺳت؟

آیا می دانید؟
از سـوزاندن نفـت ،زغـال سـنگ و گاز طبیعـی ،گاز کربـن دی اکسـید تولیـد
می شود .در نتیجه درصد کربن دی اکسید از مقدار طبیعی آن در هوا بیشتر ،و هوا آلوده می شود.

راه های دیگر استفاده از انرژی شیمیایی مواد
ِ

سکه مسی) و یک ٔ
تیغه مسی (چند عدد ٔ
یک ٔ
تیغه آهنی (چند عدد میخ آهنی) را در نظر بگیرید .آیا در
ﺑﻠﮫ
ھﯾﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ اﻓﺗد
این مواد انرژی شـیمیایی نهفته اسـت؟ اگر آنها را به یکدیگر متصل کنید ،چه اتفاقی می افتد؟ آیا سـوختن
ﺧﯾر
ٔ
تیغه آهنی یا مسـی روش مناسـبی برای به کارگیری انرژی شـیمیایی آنهاست؟ آیا می توان انرژی شیمیایی
موجود در این دو فلز را به انرژی الکتریکی تبدیل کرد؟ ﺑﻠﮫ
آزمایش کنید
مواد و وسایل ھدف از اﯾن آزﻣﺎﯾش آزاد ﮐردن اﻧرژی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﻣواد ﺑﮫ ﮐﻣﮏ اﻧﺟﺎم واﮐﻧش ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﯾد اﺳت
ٔ
ٔ
LED

چنـد عـدد تیغه مسـی ،چند عدد تیغه آهنـی (میخ آهنی) ،نوار منیزیم،چنـد عدد لیمو ترش،
سیم برق ،المپ  LEDیک ولتی
روش اجرا

آھن

الف) با استفاده از این مواد و وسایل ،تالش کنید المپ را روشن کنید.
(راهنمایی :به جای باتری از تیغه های مسی و آهنی و لیموترش استفاده کنید).
ب) آزمایش هایـی را طراحـی و تحقیـق کنیـد کـه چگونـه می تـوان یـک المـپ  ۲ولتـی را با
استفاده از این باتری ها روشن کرد.

ﻣس
ﻟﯾﻣو ﺗرش

ﺑﮫ ﺟﺎی ﯾﮏ ﻟﯾﻣو از ﭼﻧد ﻟﯾﻣو و ﺗﻌدادﺑﯾﺷﺗری ﺗﯾﻐﮫ ی ﻣس و آھﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم
و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ طور ﺳری ﺑﮫ ھم وﺻل ﮐﻧﯾم

فکر کنید

برای اسـتفاده کردن از انرژی ذخیره شـده در مواد ،به جز سـوزاندن آنها ،چه روش های دیگری
ﻣﻧﻔﺟر ﮐردن
هست؟
ﺑﺎﺗری ﭼﮕوﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود؟ و در ﺑﺎﺗری ﭼﮫ ﺗﺑدﯾل اﻧرژی ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد؟

همان طور که مشـاهده کردیـد ،اگر فلزهای مس و آهن را در شـرایط مناسـب به طور غیر مسـتقیم به
یکدیگر متصل کنید ،می توانید انرژی الکتریکی تولید کنید .در واقع شـما با این کار ،یک باتری می سـازید.
در اینجا نیز تغییرهای شیمیایی رخ می دهند و انرژی شیمیایی مواد به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.
ﺑﮭــــــــــــﻔر
دﺑﯾر ﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫ دو ﺧرم آﺑﺎد

19

:@behfaroloum8ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕرام

آیا می دانید؟

و…تبدیل می شود.

وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد ﮐﮫ اﻧرژی ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧور و اﻟﮑﺗرﯾﺳﯾﺗﮫ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود

در خودرو ،تلفن همراه و سـاعت ،انرژی شـیمیایی به انرژی الکتریکی ،نورانی

ً
قبال دیدید که اگر یک قرص جوشـان را در آب بیندازید ،تغییر شـیمیایی رخ می دهد و قرصجوشـان
به مواد دیگری تبدیل می شـود .چگونه می توانید مشـخص کنید که گاز تولید شـده چیست؟ آیا از این تغییر
ﮐرﺑن دی اﮐﺳﯾد
شیمیایی می توان برای انجام دادن کار استفاده کرد؟ ﺑﻠﮫ

ﺑﮭﻔر

آزمایش کنید
مواد و وسایل

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﮔﺎز ﺗوﻟﯾد ﺷده در ﯾﮏ واﮐﻧش ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﮐﺎر اﻧﺟﺎم دھﯾد؟

قوطی خالی فیلم ،قرص جوشان ،آب

روش اجرا

یـک قوطـی خالـی فیلـم را تا نیمه از آب پر کنید؛ سـپس یک قرص جوشـان را نصف کنید و
درون آن بیندازیـد و در آن را محکـم ببندیـد (قرص جوشـان ویتامیـن  Cو جوش شـیرین دارد).
حال قوطی را وارونه روی زمین قرار دهید و کمی از آن فاصله بگیرید .چند ثانیه منتظر بمانید و
مشاهدات خود را یادداشت کنید .از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟ ا ین آزمایش را با قرار
دادن یک تخته پاک کن روی قوطی دوباره انجام دهید و نتایج را در کالس به بحث بگذارید.

ﺗﺧﺗﮫ ﭘﺎﮐن ﭘرﺗﺎب ﻣﯽ ﺷود

ﻣﯽ ﺗوان از ﮔﺎز ﺗوﻟﯾد ﺷده اﺟﺳﺎم را ﺑﮫ ﺣرﮐت درآورد ھﻣﺎن ﮐﺎری ﮐﮫ در ﻣوﺗور اﺗوﻣﺑﯾل ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود و ﺣرﮐت ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود

همان طور که مشـاهده کردید ،اگر تغییر شـیمیایی در شـرایط مناسبی انجام شـود ،می تواند کار انجام
دهد و جسمی را جابه جا کند .در این آزمایش در اثر تغییر شیمیایی زیر ،قوطی فیلم چند متر به سمت باال
پرتاب می شود .تغییر شیمیایی انجام شده در این آزمایش را می توان به صورت زیر نشان داد.
ﻣﻌﺎودﻟﮫ ی ﻧوﺷﺗﺎری واﮐﻧش ﻗرص ﺟوﺷﺎن ﺑﺎ آب را ﺑﻧوﯾﺳﯾد و واﮐﻧش دھﻧده و ﻓراورده را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد

گاز کربن دی اکسید  +نمک

اسیدهای موجود در قرص جوشان  +جوش شیرین

ﺑﮭﻔر

فعالیت
با اسـتفاده از قرص جوشـان ،آب ،بطری خالی و ابزار مناسـب ،یک جسـم
متحرک بسازید و راه هایی برای افزایش سرعت آن پیشنهاد کنید.
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ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﯾﮏ ﺑطری ﻧوﺷﺎﺑﮫ  ،آن را روی ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮫ ﭼرخ دار ﻧﺻب ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
ﺳﭘس در آن ﻗرص ﺟوﺷﺎن ﻣﯽ رﯾزﯾم و ﺑﮫ آن آب اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.اﯾن وﺳﯾﻠﮫ
در ﺟﮭت ﻣﺧﺎﻟف ﺧروج ﮔﺎز ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد؟

