عنوان فصل :تغييرهاي شيميايي در خدمت زندگي

فصل در يك نگاه:
در اين فصل دانشآموزان با كمك معلمان تغييرهاي شيميايي را بررسي ميكنند .البته در اين بررسي انواع
تغييرهاي شيميايي مورد توجه نيست بلكه راههاي استفاده از انرژي مواد مورد توجه است .از همين روي
سوختن به عنوان قديمي ترين و معروفترين روش بهرهبرداري از انرژي مواد مطرح مي شود و در عين حال
تغيير شيميايي سوختن از زواياي گوناگون مورد بررسي قرار ميگيرد .در ادامه توليد انرژي الكتريكي از
انرژي ذخيره شده در مواد و همچنين انجام كار با استفاده از يك تغيير شيميايي مورد توجه قرار گرفته است.
انتظار ميرود شما همكار گرامي با انتخاب رويكرد كاوشگري در تدريس خود ،شرايط انجام فعال فعاليتها
و كشف مفاهيم به وسيله دانشآموزان را فراهم كنيد.

هدف پيامد محور:

در پايان اين فصل دانشآموزان قادر خواهند بود:
 يك تغيير شيميايي را انتخاب و تغيير انرژي آن را بررسي ،تجزيه و تحليل كنند و با استفاده از نتايج به
دست آمده ،يك وسيله يا دستگاه مناسب براي بهرهگيري از انرژي آن تغيير شيميايي ،طراحي كنند/
بسازند.
 يك تغيير شيميايي را انتخاب و راهها و روشهاي آزاد سازي انرژي در اين تغيير را بررسي ،تجزيه و
تحليل و ارزيابي كنند و براساس نتايج به دست آمده ،روش مناسبي براي بهرهگيري از انرژي اين تغيير
شيميايي انتخاب كنند  /ارائه بدهند.
 سوختن را به عنوان يكي از تغييرهاي شيميايي مهم بررسي و تجزيه و تحليل مي كند و اثرات آن را روي
خود ،جامعه و طبيعت گزارش مي كند .هم چنين با استفاده از نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل

سوختن راه هاي درست استفاده از اين تغيير شيميايي را ارائه مي دهد و در زندگي خود به طور مسئوالنه
آن ها را به كار مي برد.

توصيههايي براي بهبود كيفيت تدريس
به همكاران گرامي توصيه ميشود:
 اجازه دهيد دانشآموزان فعاليتها را انجام دهند ،مفاهيم را كشف كنند ،نمودار رسم كنند ومهارت
هاي فرآيندي علوم را در خود تقويت كنند.
 به جاي دانشآموزان تصميمگيري نكنيد ،توضيح ندهيد ،آزمايش نكنيد و  ،...بلكه همواره نقش
هدايتكنندگي خود را حفظ كنيد.
 كمك كنيد تا دانشآموزان پس از انجام فعاليتها ،خودشان يك مفهوم علمي را توضيح دهند يا در
يك سطر تعريف كنند.
 قبل از هر جلسه آزمايشها را شخصاً انجام بدهيد تا با جزئيات انجام آن ها بهطور كامل آشنا شويد و به
مشكالت و اشتباهاتي كه ممكن است هنگام انجام آن پيش بيايد پي ببريد تا بتوانيد گروه ها را به خوبي
و با اعتماد به نفس كامل هدايت كنيد.
 وسايل ،لوازم و مواد مورد نياز را از پيش آماده كنيد .درضمن توجه داشته باشيد براي كارگروهي به
تعداد گروهها نياز به وسايل ،لوازم و مواد داريد.
 چك ليستها را از پيش تهيه كنيد و حتماً به همراه داشته باشيد و به فعاليتهاي گروهها نمره بدهيد.
 در گفتوگو كنيدها ،بايستي به هدفهاي زير توجه كنيد:
 -1تقويت مهارت استدالل
 -2تقويت مهارت برقراري ارتباط
 -3تقويت بيان عبارتها و جملههاي علمي

 -4بارش مغزي
 -5تحمل نظرات ديگران
 -6آداب گفتگو
 -7در باز پاسخ بودن جواب ها


در تحقيق كنيدها ،هدف اصلي انجام تحقيق است .بنابراين تحقيق كنيد را به فكر كنيد تبديل نكنيد و
از دانشآموزان پاسخ چند سطري نخواهيد .بلكه اجازه دهيد روش علمي را به كار بگيرند و نتايج را
گزارش دهند و در پايان توضيح مناسبي براي نتايج ارائه دهند.

گفتوگو كنيد صفحه .01
در اين فعاليت دانشآموزان درباره تغييرهاي شيميايي نشان داده شده در هر شكل (آتشسوزي در جنگل،
پير شدن ،فاسد شدن ميوه ،زنگ زدن آهن و پوسيدن كاغذ) .پاسخهاي منطقي دانشآموزان را تأييد و
پاسخهاي نادرست و غيرمنطقي را اصالح كنيد.
 آتشسوزي در جنگل :سوختن جنگل سبب از بين رفتن انواع درختان و جانوران و همچنين آلوده شدن
هوا ميشود .بنابراين آتشسوزي در جنگل مضر است .اما آتشسوزي كنترل شده در جنگل ميتواند
مفيد باشد .بهطوري كه در برخي كشورها ،خس و خاشاك زير درختان را بهصورت كنترل شده آتش
ميزنند تا از آتشسوزيهاي بزرگ و غيرقابل كنترل جلوگيري كنند.
 پير شدن :پير شدن فرآيندي پيچيده است كه شامل تغييرهاي شيميايي بسيار زيادي است .بههر حال از
نگاه ما ،پير شدن مضر است زيرا انسان جمال ،زيبايي ،شادابي و جواني را بسيار دوست دارد .با پير شدن
همه اين صفات كمكم از بين ميروند.
 فاسد شدن ميوه :فاسد شدن ميوهها از تغييرهاي شيميايي مضر در زندگي روزانه ماست .زيرا ما نميتوانيم
ميوههاي فاسد را مصرف كنيم .به همين دليل هزينههاي زيادي صرف ميكنيم تا بتوانيم ميوهها را براي

مدت طوالنيترين تازه نگه داريم .البته فاسد شدن ميوه در طبيعت ،باغ ،مزرعه و ....بسيار مفيد است.
زيرا اگر اين اتفاق نميافتاد ما نميتوانستيم كشاورزي كنيم.
 زنگ زدن آهن :يك تغيير شيميايي مضر است .ساالنه در سراسر جهان ميلياردها دالر براي تعميرات و
سالم نگه داشتن انواع دستگاهها ،وسايل ،اسكلهها و ابزار آهن (فوالدي) هزينه ميشود.
 پوسيدن كاغذ :پوسيدن كاغذ يك تغيير شيميايي بسيار كند است بهطوري كه تقريبا" پس از  555سال
يك برگ كاغذ ميپوسد .كاغذ پوسيده انعطاف پذير نيست و در اثر ضربه به راحتي ميشكند و خرد
ميشود .اين تغيير شيميايي مضر است.

تغيير انرژي در تغيير شيميايي
در هر تغيير شيميايي ،انرژي مواد تغيير ميكند زيرا وقتي كه مواد دچار تغيير شيميايي ميشوند به مواد
ديگري تبديل ميشوند .از آنجايي كه انرژي مواد با همديگر اختالف دارند ،اين اختالف بهصورت گرما،
نور و  ...مصرف يا آزاد ميشود .استفاده از دماسنج ،روش مناسبي براي نشان دادن تغيير انرژي در يك تغيير
شيميايي است .به طوري كه:
 افزايش دماي مخلوط در يك تغيير شيميايي ،نشان ميدهد كه اين تغييير شيميايي ،گرماده است ،و
كاهش دماي مخلوط در يك تغيير شيميايي ،نشان ميدهد كه اين تغيير شيميايي ،گرماگير است.
براي مثال :تغيير شيميايي قرص جوشان در آب ،يك تغيير گرماگير است ،زيرا دماي محلول در اثر تغيير
شيميايي ،يك يا دو درجه كاهش مييابد.
گاز  +نمك



گرما  +آب  +قرص جوشان

هم چنين تغييير شيميايي جوششيرين با سيتريك اسيد نيز  ،يك تغيير گرماگير است.
گاز  +آب  +نمك ( + 75 kj ا مول سيتريك اسيد ( +ا مول) جوششيرين
تمركز روي يافتهها:

كند و كاوي روي مفهوم تغيير شيميايي گرماگير و گرماده

هرگاه يك ليوان آب را براي مدتي در دماي اتاق قرار دهيد ،دماي آب با دماي اتاق برابر مي شود و ديگر
تغيير نميكند .حال اگر با استفاده از يك شعله به اين ليوان گرما بدهيد دماي آب باال ميرود .در نتيجه باال
رفتن دما نشان ميدهد كه شما به ليوان گرما دادهايد.
(توجه كنيد دماي آب درون ليوان خودبهخود تغيير نميكند يعني تا زماني كه به آن گرما ندهيد يا از آن
گرما نگيرد ،دماي آن ثابت ميماند).
حال اگر درون ليوان يك تغيير شيميايي در آب رخ بدهد (يعني مادهاي به آب اضافه كنيد تا يك تغيير
شيميايي رخ بدهد) و دماي مخلوط درون ليوان باال برود ،به اين معين است كه چيزي بايد به مخلوط درون
ليوان گرما داده باشد .در واقع آن مادهاي كه دچار تغيير شيميايي ميشود به مخلوط درون ليوان گرما
ميدهد ،در اين حالت ميگوييم تغيير شيميايي گرماده است و برعكس.

نشانههاي تغيير شيميايي
تغيير شيميايي نشانههاي گوناگوني دارد كه برخي از آن ها عبارتند از:
 -0تشكيل رسوب
هرگاه در اثر مخلوط كردن دو يا چند محلول يك رسوب ايجاد شود (محلول كدر شود)
يك تغيير شيميايي رخ داده است .شكل  1تشكيل چند رسوب را نشان ميدهد.

شكل 1تشكيل رسوب هاي آلومينيم هيدروكسيد ،نيكل هيدروكسيد ،سرب سولفيد ،كادميم سولفيد

تشكيل سفيدك روي لباسها پس از شتشو با صابون نيز نشان از يك تغيير شيميايي است.

 -2تغيير رنگ
هر گاه دو محلول بيرنگ را مخلوط كنيم و در اثر اين مخلوط كردن يك ماده رنگي ايجاد شود ،يك
تغيير شيميايي رخ داده است .همچنين در اثر مخلوط كردن دو محلول يا ماده رنگي ،رنگ اوليه از بين
برود (كم رنگ شود) ،باز هم يك تغيير شيميايي رخ داده است شكل .2

شكل  2آ .با قرار دادن سيممسي (درختچه مسي) در محلول نقره نيترات رنگ محلول تغيير ميكند.

شكل 2ب .يد با نشاسته دچار يك تغيير شيميايي ميشود و رنگ آن تغيير ميكند.

شكل  2پ .شكر در اثر گرما تجزيه مي شود و رنگ آن تغيير ميكند.

شكل  2ت .آب اكسيژنه با پتاسيم پرمنگنات دچار تغيير شيميايي ميشوند و رنگ پرمنگنات از بين ميرود.

 -3آزاد شدن نور ،گرما و صدا
در تغييرهاي شيميايي نشان داده در شكل 3نور و گرما آزاد ميشود.
شكل  3الف) سوختن متان

شكل  3ب) تغيير شيميايي سديم با آب

شكل  3پ) سوختن منيزيم

 -4تغيير بو و مزه

تغيير مزه و بوي مواد غذايي نشانه انجام يك تغيير شيميايي در آنهاست ،شكل .4

شكل .4بوي كباب نشان دهنده يك تغيير شيميايي است.

 -5خروج گاز

هرگاه دو يا چند ماده شيميايي را با هم مخلوط كنيم و در اثر اين عمل گاز توليد و خارج شود ،يك تغيير
شيميايي روي داده است .البته گرما دادن يك ماده نيز ميتواند با خروج گاز همراه باشد كه ممكن است
نشانه تغيير شيميايي باشد ،شكل .5

شكل - 5آمونيوم دي كرومات در اثر گرما تجزيه ميشود و ضمن آزاد كردن نور و گرما ،گاز توليد
ميكند( .گاز نيتروژن  +بخار آب  +كروم )  (IIIاكسيد

آمونيوم ديكرومات)

توجه داشته باشيد خروج گاز همواره نشاندهنده يك تغيير شيميايي نيست ،براي مثال وقتي به آب گرما
بدهيم ،تغيير حالت ميدهد و به بخار آب تبديل ميشود.

فكر كنيد صفحه 00

الف) تغييرهاي نشان داده شده در شكلهاي (الف)( ،ب) و (ت) تغيير شيميايي و تغيير نشان داده شده در
شكل (پ) ،تغيير فيزيكي هستند.
ب) تغيير رنگ ،ايجاد رسوب ،تشكيل گاز (خروج گاز) ،آزاد شدن نور و گرما.

آزمايش كنيد صفحه 02



اجازه بدهيد اين آزمايش را دانشآموزان در گروههاي خود انجام بدهند .بر فعاليت آنها نظارت و در
صورت نياز ،راهنمايي كنيد.

 اين آزمايش شامل بخشهاي زيادي از مهارتهاي فرآيندي علوم مانند اندازهگيري ،رسم نمودار،
توضيح و تفسير نتايج و پيشبيني است.
 در اين آزمايش زمان متغير وابسته و حجم ظرف متغير مستقل است.
 آزمايش قسمت ج را انجام دهيد ،نتايج را ثبت كنيد و در پايان توضيح مناسبي براي نتايج به دست
آمده ،ارائه دهيد .در واقع آنچه كه در اين جا مهم است ،اين است كه دانشآموزان يك پژوهش
علمي را كامل انجام دهند و نتايج را به كالس گزارش كنند .شما همكار گرامي روش پژوهش ،ثبت
دادهها ،نتيجهگيري ،توضيح و ...دانشآموزان را بررسي و در صورت نياز اصالح كنيد.

براي آشنايي با هدف اين فعاليت و هم چنين نحوه انجام آن نظر شما را به موارد زير جلب مي كنيم:
الف) براي تحقيق درباره اين كه" :طول شمع چه تاثيري روي زمان خاموش شدن آن دارد؟" بايستي:
 متغير مستقل و وابسته را مشخص كنيد.
 متغير مستقل  :طول شمع متغير وابسته :زمان روشن ماندن شمع حجم هواي درون ظرف بايستي در هر آزمايش ثابت و يكسان بماند .بنابراين اگر شمع را نصف مي
كنيد ،بايستي نيمه بريده شده را داخل ظرف قرار دهيد.
 در هر آزمايش ،هواي درون ظرف ها بايد تازه باشد.
 براي گرفتن نتايج معتبر بايستي هر آزمايش را سه مرتبه تكرار كنيد.
 بايستي ابتدا فتيله را جداگانه بسوزانيد تا در آزمايش سوختن شمع بررسي شود.

ب) پيش از انجام پژوهش ،بررسي كنيد دانش آموزان (معلمان) با كدام موارد مطرح شده در شكل زير
موافق هستند؟

پ) حال با انجام آزمايش و پژوهش بررسي كنيد كه آيا پيش بيني هاي شما درست بودند يا نبودند؟

مراحل انجام يك پژوهش در اين مورد:
 ابتدا يك شمع سالم و مصرف نشده به مدت كوتاهي
سوزانده شد تا فتيله بسوزد.
 يك بشر يك ليتري يا يك ظرف انتخاب شد.
 زمان روشن ماندن شمع زير بشر براي سه بار اندازه گيري
شد.
 با بريدن شمع طول آن را كاهش داده و قسمت بريده شده
درون ظرف گذاشته شد .شمع روي پايه قرار داده شد تا ارتفاع شعله يكسان بماند.
نتايج زير در اين آزمايش و پژوهش به دست آمد.
طول شمع (سانتي مدت زماني كه شمع روشن مي مكاند (ثانيه)
متر)

آزمايش اول

آزمايش دوم

آزمايش سوم

ميانگين

11/5

27

25

11

21/7

6

22

24

11

21/3

2/5

11

24

11

25/7

ارزيابي نتايج:
 بر اساس اين داده ها چه ارتباطي بين طول شمع و زمان روشن شدن وجود دارد؟

 دانشمندان نتايج حاصل از پژوهش هاي خود را در مجالت معتبر چاپ مي كنند.به نظر شما
اين داده ها آن قدر كافي هستند كه بتوان آن ها را چاپ كرد؟ اگر پاسخ شما خير است،
داليل خود را بنويسيد.
 اثر طول شمع روي زمان سوختن شمع بسيار كوچك است .بنابراين يافتن پاسخ مناسب
سخت تر مي شود.
 دانشمندان و پژوهشگران علم پزشكي پژوهش هايي را انجام مي دهند كه بدانند رژيم هاي
غذايي خاص چه تاثيري روي بيماري ها دارند .براي مثال ،يك پژوهش براي بررسي اين
پيش بيني انجام شده است كه:
 شانس حمله قلبي درمردماني كه مقدار زيادي ماهي هاي پرچرب مصرف مي كنند،
اندكي كم تر از بقيه مردم است؟
 به نظر شما با توجه با اين كه تاثير اين رژيم غذايي خيلي زياد نيست و اندك است ،آن ها
چگونه مي توانند اين تفاوت اندك را بررسي كنند و نتايج معني دار و معتبري از پژوهش
هاي خود به دست آورند.
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 اين آزمايش را شما همكار گرامي با كمك دانشآموزان انجام دهيد .ابتدا نحوهي آماده كردن دستگاه
را به صورت عملي به دانشآموزان نشان دهيد.
 در آماده كردن دستگاه ،چند نكته مهم را بايد رعايت كنيد.
 -1قسمت انتهايي پيستون را به مقدار كمي روغن آغشته كنيد تا روانتر حركت كند.
 -2سرنگها و سيستم ظرفشويي يا برادههاي آهن به كار برده شده بايستي كامالً خشك باشند.

 -3با استفاده از نوار تفلون ،همه درزهاي محل اتصال سرنگ با لوله شيشهاي و پالستيكي را بپوشانيد به
طوري كه مطمئن شويد هيچ هوايي نشست نميكند.
 حجم اوليه هواي درون سرنگها را ياد داشت كنيد)V1( .
براي خواندن حجم هواي درون سرنگها پس از آزمايش ،اجازه دهيد سرنگها خنك شوند و دماي
آنها به دماي اتاق برسد .سپس حجم هوا را يادداشت كنيد) V2( .
 كاهش حجم هوا ،برابر با حجم گاز اكسيژن است)V2-V1( ،
 براي يافتن درصد گاز اكسيژن در هوا از رابطه زير استفاده كنيد.

V2-V1
x
V1

سوختن و اكسايش:
واكنش هر ماده گاز با اكسيژن ،واكنش اكسايش ناميده ميشود .البته برخي از واكنشهاي اكسايش بسيار
سريع روي ميدهد و با آزاد كردن مقدار زيادي گرما ،صوت و نور همراهاند .به اين واكنشها ،اصطالحاً
واكنش سوختن يا احتراق ميگويند .برخي ديگر از واكنشهاي اكسايش به كندي انجام ميشوند و فقط
گرما آزاد ميكنند .براي مثال زنگ زدن آهن ،ايجاد ترد و كدر روي سطح سديم يا منيزيم در مجاورت هوا
اكسايش نام دارد شكل . 6

شكل -6سديم در مجاورت هوا به آرامي به سديم اكسيد تبديل مي شود.

فكر كنيد صفحه .05

زيرا هرچه اكسيژن در دسترس بيشتر باشد ،سوختن سريعتر و شديدتر رخ ميدهد.

هيدروكربنها
هيدروكربنها تركيبهايي هستند كه از دو عنصر هيدروژن و كربن ساخته شدهاند .ذرههاي سازنده آنها،
مولكول هستند و انواع گوناگوني دارند ،براي مثال ،آلكانها ،آلكنها ،تركيبهاي آروماتيك و...
هيدروكربن را از نفت خام به دست ميآورند ،در واقع نفت خام مخلوطي از انواع هيدروكربنها را دارد،
(البته در نفت خام مواد ديگري مانند نمك ،آب ،گوگرد و  ...نيز وجود دارد).
پارافين به دستهاي از هيدروكربنها به نام آلكان تعلق دارد .در واقع ذرههاي سازنده پارافين مولكولهاي
آلكاني با تعداد كربن زياد (بيشاز  25كربن) است.

سوختن كامل و ناقص:
هيدوركربنها با مقدار كافي از اكسيژن در حضور جرقه يا شعله ميسوزند و به كربن دياكسيد و بخار آب
تبديل ميشوند .در اين تغيير شيميايي مقدار زيادي گرما و نور آزاد مي شود .اين سوختن ،سوختن كامل نام
دارد .براي مثال:
گرما و نور  +بخار آب  +گاز كربن دياكسيد  گاز اكسيژن  +گاز متان
اما اگر اكسيژن در دسترس كافي نباشد ،سوختن كامل نخواهد بود .در سوختن ناقص ،افزون بر كرن
دياكسيد و بخارآب ،مقداري كربن مونوكسيد نيز تشكيل مي شود .اگر مقدار اكسيژني كه در دسترس
هيدروكربن قرار ميگيرد باز هم كمتر شود ،مقداري دوده نيز توليد ميشود.

قاتل خاموش

كربن مونوكسيد گازي سمي است كه از سوختن ناقص انواع سوخت توليد ميشود .اين گاز تمايل شديد
براي تركيب شدن با هموگلوبين خون دارد .از اين رو ،هرگاه وارد خون شود براي تركيب شدن با
هموگلوبين با گاز اكسيژن رقابت ميكند و جاي آن را در هموگلوبين ميگيرد .در واقع اجازه نميدهد كه
هموگلوبين وظيفه اصلي خود يعني نقل و انتقال اكسيژن را انجام دهد .در نتيجه سبب ايجاد دشواريهاي
تنفسي ميشود .هرگاه افراد در معرض اين گاز قرار بگيرند ،مسموم ميشوند .در جدول  1نشانههاي گاز
گرفتگي و همچنين اثرات گاز كربن مونوكسيد را نشان داده شده است.

جدول 1نشانههاي گازگرفتگي با كربن مونوكسيد
غلظت CO
در هوا
)(ppm

نشانههاي بيماري (گازگرفتگي)

55

حداكثر زمان مجاز براي حضور در اين هوا بربر  1ساعت است.

255

سردرد خفيف ،خستگي ،سرگيجه ،حالت تهوع بعد از  2تا  3ساعت در معرض گاز

زمان الزم براي
مرگ

COبودن
455

سردرد شديد بعد از  1تا  2ساعت در معرض گاز  COبودن

بيشتر از  3ساعت

155

سرگيجه ،حالت تهوع ،تشنج بعد از  45دقيقه در معرض گاز  COبودن

 2-3ساعت

1655

همه عالئم باال بعد از  25دقيقه در معرض گاز  COبودن

 1ساعت

3255

همه عالئم باال بعد از  5تا  15دقيقه در معرض گاز  COبودن

 25تا  35دقيقه

6455

همه عالئم باال بعد از  1تا  2دقيقه در معرض گاز  COبودن

 15تا  15دقيقه

12155

همة عالئم باال

 1تا  3دقيقه

فعاليت صفحه :01

براي شناسايي بخارآب از فرآيند معان و تشكيل قطرههاي آب و براي شناسايي گاز كربن دي اكسيد از
محلول آب آهك استفاده كنيد .دميدن گازكربن دياكسيد در آب آهك سبب كدر شدن آن ميشود.
آب  +رسوب  گاز كربن دياكسيد  +آب آهك

براي اين منظور ميتوانيد آزمايش را با كمك دستگاه نشان داده شده در شكل  7انجام دهيد.
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سيم ظرفشويي(رشته هاي بسيار
نازك آهن) ميسوزد.



گرماي الزم براي سوختن را
ميتوان با يك منبع الكتريكي
(باتري) تهيه كرد.

آزمايش كنيد صفحه :01

از اين آزمايش نتيجه ميگيريم كه
خاك سبب مي شود سوختن قند
سريعتر انجام شود.

باتري ليميويي
اگر يك تيغة مسي و تيغة آهني را بهطور مستقيم با هم تماس دهيد ،هيچ اتفاقي نميافتد .در هر حالي كه
ميدانيم هر دو تيغه داراي مقدار معيني انرژي هستند .از سوي ديگر به تجربه دريافتهايم كه تيغه آهني و تيغه
مسي نميسوزند .بنابراين هيچ يك از دو روش باال براي آزاد كردن انرژي ذخيره شده دار اين دو مده مفيد
نيستند.
همچنين ميدانيم كه اگر تيغه آهني را وارد محلول مس ( )IIسولفات كنيم ،يك تغيير شيميايي رخ ميدهد
و انرژي ذخيره شده در مواد به صورت گرما ظاهر و آزاد ميشود .شكل .7به طوري كه ميتوان نوشت.
گرما  +مس  +محلول آهن ( ) IIسولفات  آهن  +محلول مس ( ) IIسولفات
آبي

سبز
يا:

گرما  +فلز مس  +يون آهن  فلز آهن  +يون مس
سبز

آبي

حال پرسش اين است :چگونه ميتوان انرژي ذخيره شده در تيغههاي آهن و مس را به روشي ديگر آزاد
كرد؟
پاسخ :به تجربه دريافتهايم كه اگر اين دو تيغه را در يك محلول الكتروليت مناسب مانند ليمو (محلول
الكتروليت محلولي است كه يون دارد) قرار دهيم .آنها دچار تغيير شيميايي ميشوند و انرژي آزاد شده در

تغيير شيميايي به صورت انرژي الكتريكي آزاد درميآيد و سبب روشن شدن المپ ميشود .نكته قابل توجه
اين است كه در اين تغيير شيميايي مقدار معيني انرژي آزاد ميشود كه ممكن است اين انرژي نتواند يك
المپ  1ولتي را روشن كند .اما آن چه مهم است اين كه توانستهايم در يك روش جديد ،انرژي آزاد شده
از مواد را بهصورت سري ببنديم ،آنگاه ميتوانيم به راحتي المپ  1/5ولتي را روشن كنيم ،شكل . 1
براي مشاهده يك ويديوي مناسب در اين مورد به سايت گروه شيمي دفتر تاليف مراجعه كنيد.
تغيير شيميايي انجام شده در اين آزمايش را ميتوان به صورت زير نوشت.
انرژي Cu2+ + Fe  Cu + Fe2+ +

شكل  .1باتري ليميويي

در واقع فلز آهن (روي يا منيزيم) در قطب منفي باتري اكسايش مييابد و الكترونهايش را از طريق سيم و
مدار بيروني به تيغهي مس ميرساند .در سطح تيغه مس ،يونهاي مس ،الكترونها را ميگيرند و به اتمهاي
مس كاهش مييابند شكل .1
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الف)
 اجازه دهيد دانشآموزان با آزمايش و خطا در يك كارگروهي ،باتري و مدار را كشف كنند و بسازند.
 درصورت نياز آنها را راهنمايي كنيد كه چگونه ميتوانند مدار سري ببندند.

 به دانشآموزان تذكر دهيد كه درصورت روشن نشدن المپ : LED
 )1محل اتصال سيمها به المپ را تغيير دهند.
 )2مطمئن باشند ،تيغهها با هم اتصال نداشته باشند.
 )3تعداد باتريهايي كه استفاده كردهاند را بيشتر كنند.
ب)
از دانشآموزان بخواهيد در تحقيق خود مواردي مانند موارد زير را بررسي كنند.
 )1ضخامت تيغهها
 )2جنس تيغهها (از نوار منيزيم و روي به جاي تيغه آهن استفاده كنند).
 )3جنس الكتروليت (از سيبزميني ،گوجهفرنگي و ...استفاده كنند).

با استفاده از تغيير شيميايي ميتوان كار انجام داد.
هرگاه در يك تغيير شيميايي ،فرآورده گازي شكل توليد شود ،كار انجام ميشود .براي مثال تغييرهاي
شيميايي زير ميتوانند كار انجام دهند.
 تغيير شيميايي جوش شيرين با سركه
 تغيير شيميايي جوش شيرين باويتامين ( Cقرص جوشان با آب)
 تغيير شيميايي جوش شيرين بانوشابه با قرص نعناع
 سوختن بنزين

ارزشيابي:


ارزشيابي عملكردي:
براي اين منظور چك ليستهاي مناسبي براي هر يك از فعاليتهاي كتاب درسي تهيه كنيد و رفتار
گروهها را در حين انجام فعاليتها ارزيابي و براي آنها نمره منظور نماييد:



ارزشيابي مستمر:
در پايان هر جلسه يك سري از فعاليتها ،تمرينها و پرسشهاي مناسبي را از يك كتاب كار انتخاب
كنيد و از دانشآموزان بخواهيد براي جلسه بعد حل كنند و به همراه خود به كالس بياورند .پاسخهاي
آنها را بررسي و به ايشان نمره منظور كنيد.



ارزشيابي پاياني:

