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 خالصه فصل دوم : 

 .کنند!( مواد تغییر می به تغییری می گوییم که درآن نوع مولکول های ) نه اتمها تغییر شیمیایی :

شیرین یا قرص جوشان جوش -4فشان آتش آزمایش کوه -3قرار دادن تخم مرغ در سرکه    -2میخ آهنی در کات کبود   -1مثال : 

 آتش گرفتن جنگل ها -10پوسیده شدن کاغذ  -9زنگ زدن آهن  -8پیرشدن   -7پختن غذا  -6فاسد شدن میوه  -5در آب 

 روند.بلکه از حالتی به حالت دیگر می کنند.نمینوع مولکول های مواد تغییر  در آن به تغییری می گوییم که تغییر فیزیکی :

 یخ زدن آب -4خم کردن فلزات  -3پاره کردن کاغذ  -2جوشیدن آب  -1

 

 

 .است همراه گرما و نور تولید با که است شیمیایی تغییری ن : سوخت

 دور کردن مواد سوختنی -3خفه کردن     -2کردن     سرد  -1های خاموش کردن آتش : راه

از این  به طـوری که اگر یکی .اسـت نیاز گرما و اکسـیژن ،ماده سـوختنی سـوختن به برای)مثلث آتش( : سوختن هایفراورده

 .شـود انجام نمی سـوختن سـه مورد موجود نباشـد،

 

 

 شوند.تغییر شیمیایی دچار تغییر میموادی که در یک  ماده یادهنده : واکنش

 

 

 و دیاکس یبه کربن د یو ضمن آزاد کردن انرژ بیهوا ترک ژنیبا اکس ،میزنده در حضور آنز موجودات در بدنگلوکز :  1نکته 

 شود. یم لیتبد بخارآب

 نیدر معرض ا قهینفر به مدت چند دق کیکه هرگاه  یطور به است یاو کشنده یسم اریبو و بس یرنگ، ب یگاز بکربن مونوکسید : 

 .ردیشود و ممکن است بم یمسموم م رد،یبگ قرار گاز

و بخار آب، گاز کربن  دیاکس ید کربن ندارد، عالوه بر انیکه هوا در آن جر یاتاق ایبسته  یگاز در فضا در اثرسوختن چوب و : 2نکته 

 دیاست، با روشن یبخار و (سوز مهیه) نهیکه شوم یکه همواره در اتاق دیباش داشته ادیرو به  نیاز ا شود. یم دیتول زین دیمونوکس

 .داشته باشد انیهوا جر

 .کند جا جابه را جسمی و دهد انجام کار تواند می شود، انجام مناسبی شرایط در شیمیایی تغییر اگر : 3نکته 

 

 

 : شیمیایی تغییر های نشانه

 گاز خروج (4  آزاد شدن نور و گرما (3 رنگ تغییر (2 رسوب تشکیل( 1

 آتش مثلث

 .شوندتغییر شیمیایی تولید می موادی که در یکماده یا  :فراورده 

 .سرعت واکنش شیمیایی را افزایش داده و خود در نهایت دست نخورده باقی می مانندکه در  اده ایم : کاتالیزگر

 .شوند انجام تر سریع زنده موجودات بدن در شیمیایی تغییرات شوند می سبب ها آنزیم : آنزیم 




