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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.
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ماده تغيير مي كند
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برخي تغييرها فيزيكي اند

برخي تغييرها شيميايي اند

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
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شيميايي انتخاب كنند  /ارائه بدهند.
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 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
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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.
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توصيههايي براي بهبود كيفيت تدريس

 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
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 -2تقويت مهارت برقراري ارتباط
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 -3تقويت بيان عبارتها و جملههاي علمي
 -4بارش مغزي

 -6آداب گفتگو
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 -7باز پاسخ بودن جواب ها
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 -5تحمل نظرات ديگران

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.

نشانههاي تغيير شيميايي
تغيير شيميايي نشانههاي گوناگوني دارد كه برخي از آن ها عبارتند از:
 -1تشكيل 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
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تشكيل سفيدك روي لباسها پس از شتشو با صابون نيز نشان از يك تغيير شيميايي است.
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 -2تغيير رنگ

هر گاه دو محلول بيرنگ را مخلوط كنيم و در اثر اين مخلوط كردن يك ماده رنگي ايجاد شود ،يك
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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
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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.
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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
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شكل  3پ) سوختن منيزيم
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 -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 به يك ماده نيز ميتواند با خروج گاز همراه باشد كه ممكن است
نشانه تغيير شيميايي باشد ،شكل .5
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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.

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
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آنها را بررسي و به ايشان نمره منظور كنيد.
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