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تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

موادمحیطاطرافماپیوستهدرحالتغییرهستند.بعضیازاینتغییراتفیزیکیوبرخیشیمیاییاند.
تغییرفیزیکی،تغییریاستکهدرآناندازهشکلوحالتموادتغییرمیکندولینوعمولکولهایمادهو

ماهیتمادهتغییرنمیکند.مثلذوبشدنیخ،شکستنچوب،خردکردنگوشت،انبساطفلزاتو...
تغییرشیمیایی،تغییریاستکهتادرآننوعمولکولهاوماهیتمادهعوضمیشودومادهجدیدیباخواص

جدید،بهوجودمیآید،مثلزردشدنبرگدرختان،سوختنچوب،ساختنداروو....

درتغییراتشیمیاییماهیتمادهونوعمولکولهاعوضمیشودولینوعاتمهاتغییرنمیکند.�

تغییرفیزیکیتغییردررابطهمیانذراتسازندهمادهاستولیتغییرشیمیاییتغییردرساختارذرات�
سازندهمادهاست.

هردوتغییرمیتوانندمفیدیامضرباشند.�

zz :تغییر فیزیکی
الف(مفید:مثلبارشبرفوباران-بریدنچوببرایساختنوسایلچوبیو...

ب(مضر:مثلشکستهشدنشیشه-پارهشدنلباسو...

zz:تغییر شیمیایی
الف(مفید:مثلهضمغذا-ساختندارو-پختنغذاو...

ب(مضر:مثلفاسدشدنغذا-سوختنغذا-کپکزدنمیوهو...

تغییراتهمیشهباکاهشیاافزایشانرژیهمراههستند.یعنیگرمادهیاگرماگیرمیباشند.�

zz :تغییر فیزیکی
الف(گرماده)گرمازا(:مثلانجماد-میعان-تبرید)چگالش(

ب(گرماگیر:ذوب-تصعید)فرازش(-تبخیر

zz:تغییر شیمیایی
گرماگیر:پختنغذاو...  گرماده:سوختنشمعو...

گرماگیر

واکنشیاستکهباگرفتنانرژی)گرما(ازمحیطاطرافصورتمیگیردوسطحانرژیآنافزایشپیدامیکند.

گرماده )گرمازا(

واکنشیاستکهباازدستدادنانرژی)گرما(بهمحیطاطرافصورتگرفتهوسطحانرژیآنکاهشمییابد.

تعریف مواد واکنش دهنده یا واکنش گر

موادشروعکنندهواکنشهایشیمیاییراگویند.
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تعریف مواد فرآورده

موادیکهدرواکنشتولیدمیشوند.
واکنشهارابهصورتمعادلهمیتواننوشتکهدرآنمیتوانواکنشدهندهوفرآوردهرامشخصنمود.

برایمثالدرواکنششیمیاییترکیببرادهآهنوگوگردکهمنجربهتشکیلآهنسولفیدمیشود.میتوان
معادلهرابهصورتزیرنوشت.

آهنسولفید→گوگرد+برادهآهن
دراینواکنشبرادهآهنوگوگردواکنشدهندههستندوآهنسولفیدفرآوردهمیباشد.

هیدروکربن

هیدروکربنهاترکیباتیهستندمتشکلازهیدروژنوکربنمثلنفت،بنزینو...

سوختن

واکنشترکیبشدنبااکسیژنراسوختنگویند..چونهیدروکربنهادوعنصرکربنوهیدروژندارنددر
اثرسوختندوترکیبکربندیاکسیدوبخارآبتشکیلمیدهند.

برایمثالپارافینشمعهیدروکربناستودراثرسوختنشمعگازکربندیاکسیدوبخارآبوگرماو
نورحاصلمیشود.

واکنشهایشیمیاییرامیتوانبه4دستهتقسیمکردکهبهطورخالصهدرذیلآمدهاست:

1(ترکیب:واکنشیکهدوعنصرباهمیکمادهمرکبتشکیلمیدهندویادومادهباهمترکیبشدهو�
یکمادهجدیدیمیدهند.

  واکنش براده آهن و گوگرد که در مطلب قبلی توضیح داده شد.

  از واکنش فلز و نافلز، نمک و آب به دست می آید. به این واکنش خنثی شدن گویند.

2(تجزیه:واکنشیعکسواکنشترکیبمیباشدویکمادهبهعناصرخودویاچندمادهدیگرتجزیه�
میشود.

 تجزیه اکسید جیوه در اثر حرارت و تشکیل جیوه و اکسیژن. تجزیه آب و تشکیل گازهای 
اکسیژن و هیدروژن. تجزیه آب اکسیژنه به آب و اکسیژن.

3(جانشینیساده:عنصریباترکیبیواکنشدادهوجایعنصردرترکیبرامیگیردمثلواکنشمیخ�
آهنیبامحلولمسسولفات.)کاتکبود(

مس+آهنسولفات→مسسولفات+آهن

 که آهن جای عنصر مس را گرفته و مس آزاد می شود.

4(جانشینیدوگانه:مثلجانشینیسادهمیباشدولیعملجانشینیدردوترکیبصورتمیگیرد.�
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                                        کلرید نقره + نیترات سدیم → سدیم کلرید + نیترات نقره

نمودار گرماده از نظر تغییرات انرژی

پیوندها ایجاد و ترکیب تشکیل واکنشهای بیشتر
فعالسازی انرژی دهنده نشان Ea هستند. گرماده
میباشد.دراینواکنشهاسطحانرژیموادفرآوردهاز
سطحانرژیمواداولیهیاواکنشدهندهپایینتراست.
انرژیفعالسازیرفتوبرگشتهستند. ′′Ea Eaو

H2انرژیمواداولیهوفرآوردههستند. H1و

Hتغییراتانرژیمیباشد.

نمودار گرماگیر از نظر تغییرات انرژی

گرماگیر پیوند شکستن و تجزیه واکنشهای بیشتر
مواد انرژی سطح از اولیه مواد انرژی سطح هستند.

فرآوردهپایینتراست.

)Ea( انرژی فعال سازی

حداقلانرژیالزمبرایشروعیکواکنششیمیاییاست.هرچهقدرانرژیفعالسازییااکتیواسیونکمتر
باشدسرعتواکنشبیشتراست.مثالًاستفادهازژلآتشزنویاالکلبرایسوختنچوبویازغالیااستارت

زدناتومبیلوجرقهزدنشمعآنانرژیفعالسازیمیباشند.

H در واکنش های گرماگیر مثبت و در واکنش های گرماده منفی است.    

   در واکنش دو ذره A و B اگر انرژی فعالسازی به ترتیب 160 و 270 باشد. نمودار انرژی 
- پیشرفت آن را رسم کنید و گرمای واکنش را محاسبه کنید؟ واکنش گرماگیر است یا گرماده؟

�� گرما �� �� ��160 270 110

چون میزان گرما منفی می باشد پس واکنش گرماده است.

 با اتصال باتری کتابی به سیم ظرفشویی افشان شده مشاهده می شود که جرقه های کوچکی در اطراف 
سیم ایجاد شده و سیم ظرفشویی می سوزد. به همین علت است که در پمپ بنزین ها باید گوشی تلفن همراه خاموش باشد.
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سرعت تغییرات شیمیایی

سرعتتغییراتشیمیاییبهیکاندازهنیست.بعضیازتغییراتآهستهوکندصورتمیگیرندمثلاکسید
شدنآهنوبعضیازتغییراتسریعوتندهستندمثلسوختننوارمنیزیم.

حالببینیمچهعواملیرویسرعتتغییراتشیمیاییاثرمیگذارندوآنراافزایشمیدهند.

نشانه های تغییرات شیمیایی

1-تغییررنگ:مثلزردشدنبرگسبزدرختان-سفیدشدنمو-تغییررنگمحلولکاتکبودازآبیبه
سبزدرواکنشبامیخآهنی.

 سرخ شدن فلزات در اثر گرما و یا مخلوط شدن چند رنگ با هم و ایجاد رنگ جدید تغییرات شیمیایی 
نیستند. 

CO2درحلشدنقرصجوشاندرآب. 2-خروجگاز:مثلخروجگازکربندیاکسید
3-تغییربوومزهفرآوردهها

4-ایجادرسوبمثلرسوبکلریدنقره،درواکنشزیر:
نیتراتسدیم+کلریدنقره→کلریدسدیم+نیتراتنقره
AgNO NaCl AgCl NaNO3 3�� �� ����

 این واکنش از نوع جانشینی دو گانه بوده و رسوب کلرید نقره را با عالمت↓ نشان می دهند.

ویارسوبمسدرواکنشکاتکبودبامیخآهنیکهمعادلهنوشتاریآنبهصورتزیرمیباشد.
آهنسولفات+مس→)کاتکبود(مسسولفات+آهن
Fe CuSO FeSO Cu�� �� ����4 4

کهرنگمحلولازآبیبهسبزتغییرکردهومسقرمزرنگرویمیخآهنیودرظرفرسوبمیکندبه
عبارتیاینواکنشازنوعجانشینیسادهبودهوعنصرمسجایعنصرآهنرامیگیرد.

zzآزمایش کوه آتشفشان
آمونیومدیکرومات)نارنجیرنگ( حرارت گازنیتروژن+بخارآب+کروماکسید)سبزرنگ(

zzآزمایش تخم مرغ در سرکه
پوستهتخممرغآهکیبودهوکربناتکلسیممیباشدمیتواندباسرکهکهنوعیاسیدضعیفمیباشدواکنش

دهد.دراینواکنشگازکربندیاکسیدتولیدشدهوخارجمیشود.
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عوامل مؤثر در سرعت تغییرات شیمیایی

1- ماهیت مواد واکنش دهنده
هرچهماهیتموادواکنشپذیرترباشدسرعتواکنشنیزبیشترمیشود.برایمثالواکنشبینپتاسیمبا

آببسیارسریعاستولیواکنشبینآهنوآببسیارآهستهرخمیدهد.

2- حالت فیزیکی مواد
اگرهمهموادواکنشبهیکصورتباشندسرعتواکنشبیشترمیشود.مثالًهمگیگازیامحلولدرآبباشند.
البتهباخردکردنیاپودرکردنواکنشدهندههایجامدمیتوانباافزایشسطحتماسبینآنهاسرعت

واکنشراباالبرد.

  شکر به نسبت قند سریع تر در آب حل می شود. 

3= غلظت واکنش دهنده ها
آنها بین برخورد زیرا میشود بیشتر دهنده،سرعت واکنش غلظت افزایش با واکنشدهندهها اغلب در

بیشترمیشود.

4- اثر دما
باافزایشدما،سرعتکلیهواکنشهاافزایشمییابد.برایمثالمنیزیمباآبگرمبیشترواکنشمیدهدتا

باآبسرد.

5- اثر کاتالیزگر
کاتالیزگریاکاتالیزوربهموادیمیگویندکهسرعتواکنشهایشیمیاییراافزایشمیدهندولیخوددچار
تغییرنشدهودرپایانواکنشدستنخوردهباقیمیمانند.مثلگردفلزنیکلبرایتبدیلروغنمایعبهجامد
ویاخاکباغچهدرسوختنقند)آنزیم(دربدننیزکاتالیزگرزیستیمیباشندوموادغذاییدربدنموجودات

زندهدرحضورکاتالیزگروآنزیمیبهآسانیمیسوزندوانرژیتولیدمیکنند.

کاتالیزگرهاباکاهشانرژیفعالسازیبهسرعتواکنشراافزایشمیدهند.�

  بعضی مواد سرعت یک واکنش را زیاد و سرعت واکنش دیگر را کم می کنند. مثل نمک که سبب 
تسریع آب شدن برف می شود اما سرعت فساد مواد غذایی را کم می کند.

6- اثر فشار بر سرعت

اگردرواکنشییکواکنشگربهحالتگازیباشدباافزایشفشارغلظتگاززیادشدهوموجبافزایش
سرعتواکنشمیشود.

N H NH2 2 33 2�� ��
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عوامل مؤثر در ایجاد تغییرات شیمیایی

گرما-نور-رطوبت-بههمرسیدنموادوتماسآنها

1- گرما
باافزایشجنبشمولکولیموادسببایجادتغییراتشیمیاییمیشودبههمیندلیلغذادرجایگرمفاسد

میشود.

2- نور
نورصورتیازانرژیاستکهمیتواندباعثتغییردرموادشود.بههمیندلیلرویبعضیازداروهانوشته

شدهاست»دورازنورنگهداریشود«ویادرشیشههایقهوهایرنگنگهداریمیشوند.

3- رطوبت
بسیاریازمواددررطوبتدچارواکنششیمیاییمیشوند.

  آهن در رطوبت سریع زنگ می زند یا اکسید می گردد. به همین دلیل روی بسیاری از مواد 
نوشته شده »دور از رطوبت نگهداری شود«.

4- وقتی چند ماده کنار هم قرار می گیرند دچار تغییر شیمیایی می شوند.

 واکنش سرکه با جوش شیرین، و یا رسیدن اکسیژن به آهن که باعث زنگ زدن آن می شود.

انرژی شیمیایی

بهانرژیذخیرهشدهدرموادشیمیایی،انرژیشیمیاییمیگویند.
یکیازراههایاستفادهازانرژیشیمیاییموجوددرمواد،سوزاندنآنهااست.

سوختن

سوختنیکتغییرشیمیاییاستکهباتولیدنوروگرماهمراهاست.ازسوختنموادسوختنیمثلبنزین،گاز،
نفتو...برایحرکت،گرمکردنوپختوپزوذوبفلزاتو...استفادهمیشود.

سوختنموادرابایدکنترلکردودرغیراینصورتنمیتوانازانرژیشیمیاییآنبهدرستیاستفادهکرد
وحتیباعثخسارتمیشود.

y.مادهسوختنی:مادهایکهبتواندبااکسیژنترکیبشدهوبسوزد

y.مادهنسوز:مادهایکهنمیتواندبااکسیژنترکیبشدهوبسوزد

y.سوخت:مادهسوختنیکهبرایتأمینانرژیسوزاندهشود
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شرایط سوختن

برایسوختنسهشرطالزماستکهبهآنمثلثآتشمیگویند.گرما-
سوخت-اکسیژنسهشرطمثلثیآتشمیباشند.

چنانچهیکضلعمثلثآتشحذفشودسوختنقطعشدهوادامهنمییابد.
پسبرایخاموشکردنآتشبایدیکیاچندشرطسوختنراحذفکرد.
مثالًوقتیرویآتش،آبمیریزیمآنراسردکردهوگرماحذفمیشود.

وقتیرویآتشخاکمیریزیماکسیژنراگرفتهوآتشخفهمیشودویاوقتیشیرگازرامیبندیمماده
سوختنیراحذفمیکنیم.

یا21%هواگازاکسیژناست.گازکربندیاکسیدهم0/03درصدهوامیباشد.چونکربندی 1
5
حدود

اکسیدسنگینترازاکسیژناستپایینترازآنقرارمیگیردپسیکیازمتداولترینآتشخاموشکنها،
کپسولهایحاویکربندیاکسیداستکهبهصورتکفرویآتشقرارگرفتهوازرسیدناکسیژنبهآن

جلوگیریکردهوخاموشمیشود.

  اگر روی آتش حاصل از نفت و بنزین آب بریزیم باعث گسترش آتش می شویم. زیرا چگالی 
نفت و بنزین از آب کمتر بوده و به روی آب می آید و اکسیژن بیشتر دریافت کرده و آتش گسترش می یابد. وجود 

سطل های شن و ماسه در کنار جایگاه های سوخت به همین دلیل است.

  روی آتش حاصل از برق هم نباید آب ریخت زیرا برق از آب عبور کرده و آتش گسترش یافته 
و موجب برق گرفتگی می شود.

اگرکربنبااکسیژنکانیبسوزدگازکربندیاکسیدتولیدمیشودولیاگراکسیژندرمحیطکانینباشد
کربنمونوکسیدتولیدمیشودکهگازبیرنگ،بیبووبسیارسمیوکشندهاست.درساختمانهاییکهمنبع

آتشوسوختندرفضایاتاقاستمثلشومینهبایدهوادرجریانباشدتااینگازتولیدنگردد.

  آب آهک برای تشخیص گاز کربن دی اکسید می باشد چنانچه این گاز را درون آب آهک بدمیم 
آب آهک شیری و کدر می شود.

  در یک پیل یا باتری انرژی ذخیره شده به صورت انرژی الکتریکی آزاد می شود.

گرما

ن
�ژ

س
ا�

سوخت
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  در خودرو، تلفن همراه و ساعت انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی و نورانی و ... تبدیل می شود.

با  اکسید تولید شده و  گاز کربن دی    از سوزاندن سوخت های فسیلی نظیر نفت، زغال سنگ، 
افزایش این گاز در هوا عالوه بر آلودگی سبب گرم شدن هوای کره زمین می گردد.

درشرایطمناسباگردوفلزغیرهمجنسمانندمسورویرادرونمحلولرسانامانندلیموترشبایکدیگر
وصلکنیدمیتوانیدانرژیشیمیاییرابهانرژیالکتریکیتبدیلکنید.

  در شرایط مناسب یک تغییر شیمیایی می تواند جسمی را جا به جا کرده و کاری صورت گیرد.

  در نیروگاه حرارتی گرمای حاصل از سوختن سوخت، آب را تبخیر کرده و بخار آب توربین 
را به حرکت در آورده و برق تولید می شود.

 مثال دیگر از انجام کار توسط تغییرات شیمیایی:

در قوطی فیلم عکاسی مقداری آب می ریزیم، سپس یک قرص جوشان را نصف کرده درون آن قرار می دهیم 
و در آن را می بندیم. قوطی را وارونه روی زمین می گذاریم. لحظه ای بعد مشاهده می کنیم که قوطی به باال پرتاب 

می شود. زیرا تغییر شیمیایی ایجاد شده و گاز کربن دی اکسید تولید می شود. 

آب ویتامین C + جوش شیرین  گاز کربن دی اکسید + نمک   
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1-جمالتصحیحوغلطرامشخصکنید.
غلط صحیح 1(درتغییرفیزیکیحالتظاهریمادهتغییرمیکند.
غلط صحیح 2(تغییرشیمیاییمیتواندمفیدیامضرباشد.
غلط صحیح 3(درتغییرفیزیکیانرژیشیمیاییمادهتغییرنمیکند.
غلط صحیح 4(گازهایاصلیهوااکسیژنوکربندیاکسیدهستند.
غلط صحیح 5(آنزیمهانوعیکاتالیزگرهستند.
غلط صحیح 6(فلزآهندرمجاورتهوادچارتغییرشیمیاییمیشود.
غلط صحیح 7(برایتشخیصکربندیاکسیددرآبآهکمیدمیم.
غلط صحیح 8(بهواکنشیکمادهبااکسیژن،اکسایشگویند.
غلط صحیح 9(همهتغییراتشیمیاییمضرهستند.
غلط صحیح 10(درتغییرشیمیایینوعاتمهاتغییرمیکند.

2-جاهایخالیراباکلماتمناسبپرکنید:
1(بهواکنشیسوختنمیگویندکهطیآنیکمادهبا................ترکیبشدهومقدارانرژیبهصورتنورو

گرماآزادمیشود.
2(همههیدروکربنهاازدوعنصر................و................تشکیلشدهاند.

3(هرچهانرژیفعالسازیکمترباشدشروعواکنش................صورتمیگیرد.
4(گاز................21درصدحجمهواراتشکیلمیدهد.

5(درصورتنبوداکسیژنکافیبرایسوختنگاز................تولیدمیشود.
6(تبدیلانگوربهسرکهیکتغییر................استوباکتری................درآننقشدارد.

7(ازتجزیهآباکسیژنهآبو................تولیدمیشود.
8(درحلشدنقرصجوشاندرآبدمایآب................مییابد.

9(موادیکهسرعتواکنشهاراافزایشمیدهندولیخوددچارتغییرنمیشوند................نامدارند.
10(سطحانرژیفرآوردههادرواکنش................کمترمیشود.)گرماده-گرماگیر(

3-بهسؤاالتزیرپاسخکاملدهید:
1(نوارمنیزیمباکداممحلولسریعترواکنشمیدهد؟چرا؟سرکه)اسیداستیک(ویاجوهرنمک)هیدروکلرید

اسید(

2(کاتالیزگرراتعریفکردهیکمثالبزنید؟
3(درواکنششیمیاییمیخآهنیبامحلولمسسولفاتچهموادیتولیدمیشوندوچهنشانههاییوجوددارد؟
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4(نمودارروبروراتفسیرکنید:
وا�نش

زمان

5(دوتغییرشیمیاییمفیدودوتغییرشیمیاییمضررانامبردهوعلتآنهاراتوضیحدهید.

6(واکنشهایگرماگیروگرمادهراازنظرسطحانرژیواکنشدهندهوفرآوردهمقایسهکنیدوشکلیسادهاز
آنهاراترسیمکنید.

7(سهشرطمثلثآتشرارویشکلنشاندهید.

8(چرادرپمپبنزینهاکیسههایحاویشنوماسهنگهداریمیکنند؟

9(درمعادلهنوشتاریزیرواکنشدهندهوفرآوردهرامشخصکنید:
آب→هیدروژن+اکسیژن

10(آزمایشیطراحیکنیدکهنشاندهدانرژیشیمیاییمیتواندباعثانجامکارشود؟

)11
الف(درمعادلهزیرجایخالیراپرکنید:

+هیدروکربن)شمع( گرما گرماونور+....................+.........................
ب(عناصرتشکیلدهندهپارافینکدامند؟

ج(چهنوعتبدیلانرژیصورتمیگیرد؟
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12(دریکآزمایشیدانشآموزانیکقرصجوشانرادرونقوطیفیلمعکاسیانداختهورویآنآبریختند
ودرقوطیرابستند:

الف(تغییرایجادشدهفیزیکیاستیاشیمیایی؟چرا؟
ب(گازیکهتولیدمیشودچهنامدارد؟

ج(چراپسازمدتیدربقوطیبههواپرتابمیشود؟

13(زنگزدنآهنوسوختنبنزینرابایکدیگرمقایسهکنیدویکتفاوتویکشباهتآنهارابیانکنید؟

14(زهرامیخواهدگازکربندیاکسیدحاصلازسوختنیکهیدروکربنراشناساییکند.
الف(اوبرایاینکارازچهمحلولیاستفادهکند؟

ب(روشکاراوراشرحدهید:

15(نامدوتغییرفیزیکیهنگامسوختنشمعرابنویسید:

16(درمواردزیرمشخصکنیدچگونهمیتوانآتشرامهارکرد؟
الف(توسطبالگردبررویآتشجنگلها،کفکربندیاکسیدمیریزند.)(

ب(درختاناطرافآتشسوزیراقطعمیکنند.)(

17(هنگامبروزآتشسوزیدرمنزلتأکیدمیشودکه»شیرگازشهریراببندیم«بهنظرشماعلتچیست؟

18(یکیازگازهایتولیدشدهازسوختنبرخیسوختها»کربنمونوکسید«است.
الف(اینگازدرکدامشرایطتولیدمیشود؟

ب(ویژگیاینگازچیست؟

H(رادرونلولهآزمایشیریختهوبا O2 2 19(مطابقشکلمقابلمقداریآباکسیژنه)هیدروژنپراکسید
افزودنکاتالیزگرمناسبآنراتجزیهمیکنیم؟

مناسب �اتال�زگر

ا�س�ژهنه آب

الف(نقشکاتالیزگرچیست؟
ب(معادلهنوشتاریاینواکنشرابنویسیدوواکنشدهندهوفرآوردهرامشخصکنید.
ج(اگردرانتهایلولهیکزغالنیمهافروختهرانگهداریمچهاتفاقیرخمیدهد؟چرا؟

20(چرادرآتشسوزینفتوبنزیننبایدازآباستفادهکرد؟
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تقریبًا چند درصد حجم هوای زیر سرپوش مصرف  12 - شمعی در زیر یک سرپوش در حال سوختن است 

می شود تا شمع خاموش شود؟

 4( 50 درصد   3( 80 درصد   2( 20 درصد   1( 30 درصد

13 - در کدام آزمایش آزاد شدن گاز CO2 نشانه یک تغییر شیمیایی است؟

 1( واکنش میخ آهنی با محلول مس سولفات

 2( دمیدن در آب آهک شفاف

 3( ریختن سرکه برروی پوسته تخم مرغ

 4( حرارت دادن آمونیوم دی کرومات

14 - در واکنش زیر کدام گزینه فرآورده می باشد؟ 

 N )4   O2  )3   O )2   NO2  )1

15 - چرا سوزاندن سوخت های فسیلی باعث آلودگی هوا می شود؟

 2( به دلیل افزایش گاز کربن دی اکسید   1( به دلیل افزایش گاز کربن مونوکسید

 4( به دلیل افزایش گاز اتان   3( به دلیل افزایش گاز متان

16 - دمیدن کدام گاز در آب آهک باعث تولید مخلوط شیری رنگ می شود؟

 2( گاز اکسیژن   1( گاز کربن مونوکسید

 4( گاز کربن دی اکسید    3( گاز نیتروژن

17 - در کدام تغییر زیر گرما آزاد می شود؟

 4( انجماد   3( تبرید   2( تبخیر   1( ذوب

18 - در واکنش زیر فرآورده کدام است؟  آهن اکسید → اکسیژن + آهن

 4( اکسیژن   3( آهن اکسید   2( آهن   1( آب

19-کدامتعریفزیر،تعریفدرستیازکاتالیزگرمیباشد؟
 .2( سرعت واکنش را باال می برد خود تغییر نمی کند 	 .1( مستقیم روی مواد تأثیر می گذارد

 .4( تأثیری در سرعت واکنش ندارد .3( سرعت واکنش را باال می برد و مصرف می شود
20-ازواکنشقرصجوشاندرآبکدامگازتولیدمیشود؟چگونهمیتوانآنراتشخیصداد؟

 1( اکسیژن - شعله ور کردن چوب نیمه افروخته

 2( هیدروژن - تولید انفجار کوچک با شعله کبریت

 3( کربن دی اکسید - شیری شدن آب آهک

 4( کربن مونوکسید - شیری شدن آب آهک

N O NO�� ��2 2
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