وادی نخست

رسزمینکیمیاگران

دنیای کیمیاگران سرشار از شگفتیهاست .زمانی که پا به سرزمین آنان گذاشتی از هیچ چیز ساده عبور نکن!
برای آن که کیمیاگری بزرگ شوی ،خواص مواد را به خاطر بسپار .خواص فیزیکی ،شیمیایی ،مکانیکی
و تکنولوژی .دانستن مفهوم چگالی به تو در درک کیمیاگری بسیار کمک خواهد کرد .درون هر مادهای را
تصور کن و از ذهن خود کمک بگیر .خواهی فهمید که مواد حالتهای گوناگونی دارند .آب که مهمترین
اکسیر کیمیاگری است در سه شکل بخار ،آب روان و یخ بر تو ظاهر خواهد شد .خوب بیاموز که چه چیزهایی
حالتهای مختلف مواد را پدید میآورند و در زندگیات به چه کار می آیند .بازهای تلخ را با اسیدهای ترش در
هم آمیز و شیرینترین طعم علمی را پدیدآور .شیمی علم زندگی است.

سرزمین کیمیاگران

سرزمین کیمیاگران

(موادطبیعی و زندگی )

اولین روز مدرسه رفتن بچههای دوست داشتنی ششم دبستان
بچهی دوست داشتنی" :مامان! کفشهای کتونی سفید و نرم من که آب توش نمیرفت کجاست؟"
مامان :کنار کفشهای سیاه برادرت گذاشتم عزیزم . ......

همین طور که داشتم در پیاده رو قدم میزدم تا به مدرسه برسم ،نگاهم به کفشهایم بود و به ویژگیهایش فکر
میکردم :سفید ،نرم ،ضد آب ،بابند بسته میشود و مناسب ورزش است چون با آنها لیز نمیخورم .با این فکرها خیلی
ذوقزده شدم .حس کردم دانشمند شدهام که به این خصوصیات فکر میکنم.
چه قدر در اطراف ما اشیاء مختلف با جنس و رنگ و زبری و نرمی و یا خصوصیات دیگر وجود دارد؟ چگونه تقسیمبندی
کنیم تا بهتر بتوانیم آنها را بشناسیم؟ میوهها را به ترش و شیرین و یا آبدار و خشک دستهبندی میکنیم .خانهها را به
کوچک و بزرگ و دور و نزدیک .دوستان را به بلند و کوتاه و مهربان و صمیمی .خوردنیها را به ایرانی و فرنگی و عصرانه
و ناهار و شام و خیلی تقسیمبندیهای دیگر .نخبگان کوچک من! اگر کمی علمیتر به موضوع طبقهبندی نگاه کنید،
میتوانید به راحتی به سواالت ذهن خالقتان پاسخ دهید .در حال حاضر پیشرفت علوم تا حد زیادی به دلیل طبقهبندی
صحیح و کاربردی است.
خوب! پرسش معروف علوم :ماده چیست؟ پاسخش را میدانید .آن چه که اطراف ما وجود دارد و وزن و حجم
دارد را ماده میگویند مانند چوب ،سنگ ،هوایی که نفس میکشیم ،آب و غذایی که میخوریم .انسانهای گذشته بدون
آن که تغییر زیادی در مواد طبیعی ایجاد کنند از آنها برای خود سالح ،ابزار و سرپناه میساختند .موادی مانند استخوان
حیوانات ،چوب و سنگ .مواد طبیعی ،موادی هستند که در طبیعت یافت میشود و تقریب ًا به همان شکل نیز مورد استفاده
قرار میگیرند.
آب ،هوا ،پنبه ،آهک ،سنگ گچ ،ماسه ،شن .فلزاتی مانند طال ،پشم حیوانات ،گندم ،نفت خام ،گیاهان دارویی ،الماس
طبیعی ،پوست و  ...همه نمونههای مواد طبیعی هستند .اما امروز بیشتر مواد اطراف ما در طبیعت یافت نمیشود و باید
آنها را با انجام تغییرهای فیزیکی و شیمیایی روی مواد طبیعی بدست آورد .به این مواد ،مواد مصنوعی گفته میشود.
موادی مانند :آهن ،آلومینیم مورد استفاده در ساختمانها ،دفتر ،کتاب ،آرد ،وسایل تزئینی مانند النگو و گوشوارههای
طال و نقره ،الماس مصنوعی ،آلیاژ فلزات ،لباس ،پالستیک ها ،چرخهای پالستیکی ،داروهای شیمیایی ،بنزین ،گاز
شهری ،گازوئیل ،مبل ،پارچه ،رنگ ،آینه ،فرش ،نایلون ،ضدیخ ،ظرفهای شیشهای و ...
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دوستان به نظر شما آهن موجود در قرص آهن یا
قطرهی آهن از همان آهن موجود در ساختمانها است یا آهن دیگری است؟

ویژگیهای مواد:
بعضی از ویژگیهای مواد مربوط به نیروهایی است که به آنها وارد میشود که به آنها خواص مکانیکی هم میگویند.
به خاطر دارید در مورد ترشی وشیرینی میوهها و یا آب دار بودنشان صحبت کردیم وگفتیم باید تقسیمبندی کنیم.
دوستان دانشمند ما سالهای قبل این کار را انجام دادهاند و مواد را بر اساس خواص فیزیکی ،شیمیایی ،مکانیکی و یا
خواص تکنولوژی (همان فن آوری) تقسیمبندی کردهاند.
کمی بیشتر دقت کنیم:
روی آبنبات نرم است و روی دست شما دوست عزیزم هم نرم است ،اما این کجا وآن کجا؟
پس باید در مورد یک آبنبات ،پالستیک یا هر مادهی دیگری چند خصوصیت یا ویژگی در نظر گرفته شود و همچنین برای
درک بهتر خواص مکانیکی باید به استحکام ویا سختی آن ماده توجه شود .به دسته بندیها و توضیحات آن دقت بفرمایید:
 خواص مکانیکی:
 .1استحکام  .2سختی  .3انعطافپذیری  .4سفتی
 خواص فیزیکی :
 .1نقطه ذوب  .2شفافیت یا کدر بودن  .3چگالی  .4رسانایی گرمایی و الکتریکی .5خاصیت آهن ربایی  .6صدا  .7قابلیت بازتابش
 خواص شیمیایی :
 .1حل شدن شیمیایی مواد در محیطهای اسیدی یا بازی .2خوردگی فلزات و زنگ زدن آنها
 خواص تکنولوژی مواد :
.1چکش خواری  .2ریخته گری  .3جوشکاری
خواص مکانیکی

 -1استحکام:
میزان مقاومت یک جسم در برابر تغییر شکل بدون آن که شکسته شود و بر دو نوع است:
استحکام فشاری :میزان تحمل جسم در برابر نیروی فشاری است .استحکام فشاری بتن زیاد است .در ساخت پلها که
وسایل نقلیهی ،سنگین از روی آن رد میشوند و فشار زیادی بر پل وارد میشود ،از بتن استفاده میشود.
استحکام کششی :میزان تحمل یک ماده را بر اثر نیروی کششی نشان میدهد .کابلها و زنجیرهای فوالدی استحکام
کششی باالیی دارند و به همین علت در جرثقیلها و باال بردن اجسام سنگین استفاده میشوند.
 .2سختی:

میزان مقاومت یک ماده در برابر نفوذ اجسام خارجی را سختی میگویند .با ناخن میتوان روی صابون جامد خراش
ایجاد کرد ،پس ناخن سختتر از صابون است ،چون ناخن در صابون نفوذ میکند( .حتما تا االن چندین بار آنرا امتحان
کردهاید).
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الماس سختترین ماده است .الماس از کربن بهدست میآید .زغال در الیههای
زیرین زمین تحت فشار زیاد تبدیل به الماس میشود.

 .3انعطاف پذیری :

توانایی یک ماده در تغییر شکل بدون این که شکسته شود و دوباره بتواند به حالت اول برگردد .مانند کش که بر اثر
کشیدن ،طول آن زیاد میشود و بعد به حالت اولیه بر میگردد.
مقایسه انعطاف پذیری برخی مواد :
		

مس > آلیاژ روی و مس > فوالد > شیشه

 .4سفتی :

به مادهای سفت میگویند که در برابر ترک و گسترش آن مقاومت کند .هرگاه بر شیشه ضربه وارد شود یک ترک
کوچک در شیشه ایجاد میشود .این ترک به سرعت در تمام سطح آن گسترش مییابد .پس شیشه سفت نیست بلکه ترد
و شکننده است.
 خواص فیزیکی :
تغییر حالتها از خواص فیزیکی است .مانند ذوب ،جوش ،انجماد و ...
 .1نقطه ذوب:

درجه حرارتی است که ماده جامد در آن درجه به حالت مایع تبدیل میشود .مواد خالص و عنصرها نقطه ذوب ثابتی
دارند مانند یخ ،مس ،طال و آهن .یخ در صفر درجه ذوب میشود .آهن خالص در حدود  1500درجه ذوب میشود .اما

بعضی مواد اول به صورت خمیر در میآیند و بعد کم کم ذوب میشوند .کره ،شیشه ،قیر ،برخی پالستیکها وموم ذوب
خمیری دارند( .تعریف مواد خالص و عنصر را خواهیم خواند).
 .2شفافیت یا کدر بودن

مواد از نظر عبور یا جذب نور به سه دسته تقسیم میشوند:
شفاف

مات

کدر

بیشترین نور را میتواند از خود
عبور دهد.

نور کمتری میتواند از خود عبور دهد از پشت
آن تصویر واضح دیده نمیشود مانند کاغذ
کالک ،شیشههای مات ،یخ ،تارعنکبوت.

عبور نور ندارد مانند آهن ،چوب،
چرم ،سرامیک ،آینه ،سنگ.

4

مواد طبیعی و زندگی
 .3چگالی

میزان فشردگی مواد را نشان میدهد .هر چه چگالی جسمی بیشتر باشد ذرات آن فشردهتر هستند .میتوان گفت
چگالی نسبت جرم ماده به حجم ماده یا جرم یک سانتی متر مکعب ماده است.
(جرم )
( حجم ماده)

= چگالی

چوب پنبه < روغن < یخ < آب < نقره < سرب < جیوه < طال
0/6

11/3
10/5
1
0/92
0/8
مقایسه چگالی چند ماده  /گرم بر سانتی متر مکعب

13/6

19/3

از موادی که چگالی باال دارند مانند طال و سرب برای مواد لباسهای ضد گلوله میتوان استفاده کرد .اما چون طال
گرانتر است از سرب برای جلیقههای ضد گلوله استفاده میشود .از سرب برای جلوگیری از تابش اشعه ایکس که در
رادیوگرافی کاربرد دارد استفاده میشود( .پس چهقدر این لباسها میتواند سنگین باشد!)
اگر چگالی مادهای بیشتر از آب باشد در آب فرو میرود .اگر با آب یا مایع داخل ظرف برابر
باشد غوطهور میشود و اگر کمتر از مایع داخل ظرف باشد در مایع شناور ميشود.
چگالی شکر از چای صبح بیشتر است

باید با هم زدن شکر را در چای حل کنیم

در عکس میبینیم تخم مرغ سالم در آب شور باالتر قرار میگیرد اما در آب معمولی تخم مرغ سالم ته آب میرود .اگر
آب شور باشد چگالی آن بیشتر میشود .بنابراین اجسام در آب شور شناور میشوند.
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زمانی که آب منجمد میشود مولکولهای آب به شکل منظم در میآیند .در این حالت حجم آب ،که حاال دیگر یخ
نامیده میشود ،بیشتر و چگالیاش کمتر میشود .پس یخ در آب فرو نمیرود و به اصطالح سبکتر از آب است.

 .4رسانایی:

اگر جسمی جریان برق را از خود به راحتی عبور دهد رسانا است .اگر جریان برق را از خود عبور ندهد نارسانا است .نقره
در فلزات بهترین رسانا است .مس در مقام دوم و طال در از نظر رسانایی در مقام سوم است( .پس چرا در کابلها از
مس استفاده ميشود؟) راستی این موضوع را بگویم ،بدن ما رسانا است .لطفا امتحان نفرمایید چون خیلی خیلی
خطرناک است .در ضمن پیشنهاد میکنم در مورد رسانایی سرامیک مطالعه کنید .خیلی جالب است.
قابلیت انتقال حرارت در یک ماده را رسانایی گرمایی میگوییم .این ویژگی در
فلزات زیاد است .به همین خاطر ظروف آشپزخانه را فلزی میسازند.
میدانیم جریان برق حرکت الکترونها از میان اتمهای مادهی رساناست.
فهمیدید واژهی رسانا یعنی چه؟

 .5خاصیت آهن ربایی :
تعداد محدودی از مواد در میدان مغناطیسی آهن ربا جذب میشوند
مانند آهن ،فوالد ،نیکل ،کبالت.
 .6صدای مواد:
مواد براثر ضربه صدا تولید میکنند .از روی صدای مواد میتوان جنسشان
را حدس زد .شبیه موقعی که به آرامی روی شکم خودمان میزنیم .گاهی صدای طبل توخالی میدهد وگاهی صدای
پربودن.
 .7قابلیت بازتابش نور:
امکان بازگشت نور از سطح اشیاست .فلزها خوب صیقل میخورند و این خاصیت را دارا میشوند.
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	خواص شیمیایی:
اکثر فلزات در مقابل مواد شیمیایی واکنش میدهند .فلزات در محیطهای شیمیایی اسیدی یا بازی دچار خوردگی و
زنگ زدن میشوند .بعضی از فلزات مانند نا فلزات هستند زیرا در مقابل خوردگی و یا اکسیژن مقاومند.
زنگ زدن یعنی ترکیب با اکسیژن! این واژه را بیشتر برای آهن به کار ميبریم .عبارت
علمی ترکیب مواد با اکسیژن ،اکسید شدن یا اکسیداسیون است .سوختن در حقیقت
اکسیداسیون است .خوردگی هم نوعی واکنش شیمیایی است یعنی برخی مواد با هم
واکنش ميدهند و به مواد جدیدی تبدیل ميشوند که استحکام اولیه را ندارند.

فوالد ضدزنگ :فوالد یک آلیاژ است ،آلیاژ آهن و کربن .درصد کربن در فوالد  0/5تا  2/5درصد است .برای این که
فوالد ضدزنگ شود به آن فلز کرم و کمی نیکل اضافه میکنند.
سرب :سرب در مقابل خوردگی و اسیدها مقاومت خوبی دارد.
آلومینیم میل شدیدی به اکسیژن دارد .آلومینیم به محض قرار گرفتن در معرض اکسیژن هوا ،الیهای مقاوم و
چسبنده از آلومینیم اکسید بر سطح خود تشکیل میدهد .این الیهی اکسید مانع از رسیدن اکسیژن و یا هر مادهی خورنده
دیگر به قسمتهای زیرین میشود .به این ترتیب از خوردگی و اکسید شدن آلومینیم جلوگیری میکند.
 خواص تکنولوژی مواد:
 .1چکش خواری:

توانایی تغییر شکل دائم مواد را به کمک نیروی فشار و ضربه ،قابلیت چکش خواری میگویند .همین خاصیت فلزها
باعث میشود تا بتوان آنها را به صورت ورقهای نازک چکش کاری کرد .طال قابلیت چکش خواری بسیار باالیی دارد.
بایک قطعه کوچک طال به اندازه یک نخود میتوان ورقهای به مساحت  2مترمربع ساخت.
پس چرا النگوهای مامان زود خم نمیشود ؟

نافلزها چکش خوار نیستند .در مقابل ضربه خرد شده و میشکنند مانند کربن که در زغال والماس وجود دارد .بسیار
دیدهاید که این مواد با ضربهای کوچک خیلی زود خرد میشوند .نوک مداد هم نوعی زغال است و از کربن که نوعی نافلز
است تشکیل شده است.
 .2ریخته گری:

می توانیم فلزها را ذوب کنیم و در قالب بریزیم .بعد از این که سرد شدند شکل دلخواه را پیدا میکنند.

 .3جوشکاری:

اگر بخواهیم دو قطعه را به هم وصل کنیم ،لبههای متصل شونده را ذوب میکنیم و در کنار هم قرار میدهیم .دو
ماده با هم مخلوط میشوند و پس از سرد شدن به یکدیگر میچسبند .گاهی مادهی دیگری بین دو لبهی مواد اولیه قرار

میدهیم تا جوش خوردن بهتر اتفاق بیافتد .فلزها و سرامیک این ویژگی را دارند.
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 موادی با خواص بهتر :
برای این که کیفیت فلزها را افزایش دهند آنها را با مواد فلزی و یا نافلزی دیگر مخلوط میکنند .پس آلیاژ مخلوط
یا محلولی جامد است که شامل یک فلز اصلی با یک یا چند عنصر فلزی یا غیر فلزی است.
آلیاژ فوالد از مخلوط شدن آهن و کربن بهدست میآید .از آلیاژ جیوه و نقره برای تهیه مواد پر کننده دندان استفاده
میشود .چدن هم آلیاژ آهن با کربن است .تفاوت آن با فوالد این است که درصد کربن بیشتری نسبت به فوالد دارد.
چدن حدود  6درصد کربن دارد.
مراقب دندانهایمان باشیم .اگر دندانی پر شود ما برای تمام عمر جیوه
سمی را با خود حمل میکنیم! با ساخت آلیاژ میتوان استحکام فلز را زیاد
کرد .با آلیاژ طال و نقره میتوان النگوهای محکمتری ساخت.

 تغییر حالتهای ماده
برای تبدیل جامد به مایع باید به مادهی جامد گرما بدهیم تا فاصله مولکولهای آن زیاد شود و تبدیل به مایع شود.
برای تبدیل مایع به گاز هم باید فاصله مولکولها زیاد شود پس گرما میگیرد تا فاصله مولکولها زیاد شود.
تبخیر در هر دمایی صورت میگیرد .مولکولها گرم و پر انرژی میشوند در نتیجه به دلیل افزایش حرکتشان که
همان انرژی جنبشی است ،میتوانند از سطح مایع به صورت گاز خارج شوند( .در سرزمین فیزیک مفهوم انرژی را کاملتر
خواهید خواند ).اگر مقداری آب را در ظرفی بریزیم و در اتاق قرار دهیم بعد از چند روز ،آب ناپدید میشود .اگر آب را حرارت
دهیم از همه نقاط شروع به تبخیر میکند ،حتی از سطح زیرین آن .به این عمل جوشیدن میگویند.
میزان تبخیر به چند عامل بستگی دارد:

 .1دمای محیط :هرچه دما بیشتر باشد مولکولها پرانرژیتر میشوند و از سطح مایع سریعتر فرار میکنند.
 .2فشار محیط :فرض کنید یک گروه ده نفری هستیم ومشغول هلدادن یک دیوار! (به نظرشما حالمان خوب است؟)
حاال اگر هشت نفرمان خسته شوند و فقط ما دونفر (من وتو) بمانیم چه میشود؟ آیا فشار کمتر نمیشود؟ هرچه تعداد
مولکولهای هوا بیشتر باشد ،فشار بیشتری میتواند به سطح مایع وارد کند .در این حالت مولکولهای مایع به راحتی
نمیتوانند از سطح مایع فرار کنند .پس هر چه فشار محیط بیشتر باشد تبخیر کندتر است .در مناطق مرطوب کنار
دریاها تبخیر به کندی صورت میگیرد .یکی از راههای خنک شدن بدن این است که در هوای گرم انسان عرق میکند.
عرق تبخیر میشود و گرمای بدن را میگیرد ( تبخیر یک عمل گرماگیر است) .در مناطق کنار دریا وقتی هوا گرم است
عرق میکنیم .اما چون فشار محیط زیاد است عرق نمیتواند تبخیر شود و خیلی گرم مان میشود .مث ً
ال در دمای  30درجه
سانتی گراد! در شمال کشور بدن ما خیلی بیشتر احساس گرما میکند تا دمای  30درجه در یکی از شهرهای مرکزی که
در منطقهای خشک است .پس هر چه فشار هوا بیشتر باشد آب در دمای باالتری میجوشد.
در طول مدت جوشیدن ،انجماد و ذوب ،و به طور کلی هنگام تغییر حالت
مواد ،دما ثابت ميماند.
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مواد طبیعی و زندگی
هنگام ذوب شدن ،یخ هر چه از محیط گرما میگیرد ،صرف جدا شدن مولکولها از هم میشود ،در نتیجه دمای یخ
در حال ذوب شدن تغییری نمیکند .اگر بخواهیم آب را بجوشانیم ،به آن گرما میدهیم .دمای آب به تدریج زیاد میشود و
به محض این که به نقطه جوش رسید ،ثابت میماند و تغییر نمیکند .چون هر چه از محیط گرما میگیرد صرف جداشدن
ذرهها از هم میشود.
در فصلهای آینده خواهیم دید که گرما صورتی از انرژی است
دما :به ما نشان میدهد که یک ماده چه اندازه انرژی گرمایی از محیط
گرفته است و یا چه اندازه انرژی گرمایی از دست داده است .واحد آن
معموال درجه سانتیگراد است.

 .3ربایش بین مولکولها :هر چه بیشتر باشد ،تبخیر سختتر است .چون ربایش بین مولکولهای جامد بیشتر از مایع
است ،پس تبخیر مولکولهای جامد سختتر از مایع و تبخیر مولکولهای مایع سختتر از گاز است.
 .4سطح مایع :هر چه سطح مایع بیشتر باشد تبخیر هم بیشتر است .آب در روی یک سینی سریعتر از از آب درون
یک کوزه با دهانهی تنگ تبخیر میشود .تا به حال چای داغ در نعلبکی ریختهاید؟

وضعیت مولکولها در سه حالت جامد ،مایع و گاز

	دسته بندی مواد :
 .1خالص :ذرات تشکیل دهنده یکسان هستند.
الف .مرکب :از اتمهای مختلف تشکیل شدهاند .مثل آب خالص که از اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده است.
ب .عنصر :از اتمهای یکسان تشکیل شدهاند .مثل جیوه که فقط از یک نوع اتم جیوه تشکیل شده است.
 .2مخلوط :ذرات تشکیل دهنده یکسان نیستند.
الف .همگن :یا محلول .ذرات به طور یکنواخت پراکنده و قابل تشخیص نیستند .ته نشین نمیشوند مانند آب نمک و ...
ب .ناهمگن :ذرات به طور یکنواخت پراکنده نیستند .قابل تشخیصاند .ته نشین میشوند .مانند مخلوط شن و ماسه
درآب و یا شربتهایی که حاوی دانه شربتی هستند.
مخلوطهای همگن هم انواع مختلفی دارد :
جامد در مایع مانند نمک در آب ،شکر در آب و ...
مایع در مایع مانند الکل در آب ،استن در آب ،سرکه در آب
گاز در مایع مانند وجود هوا بین مولکولهای آب .هر چه دمای آب بیشتر شود ،به دلیل افزایش برخورد مولکولهای
مایع به هم دیگر ،هوا یا اکسیژن بیشتری از بین فضاهای موجود در بین مولکولها خارج میشود .پس آب گرم ،اکسیژن
محلول کمتری دارد تا آب سرد .ماهی قرمزهای کوچولوی عید در آب سرد مدت زمان بیشتر زنده میمانند چون اکسیژن
بیشتری میتواند در آب سرد محلول باشد.
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جامد در جامد مانند انواع آلیاژها ،برنج (مس  +روی) ،فوالد (آهن  +کربن) ،برنز (مس  +قلع) ،مفرغ (مس  +قلع+
روی) و چدن.
به نظر شما آیا با اضافه کردن روغن مایع به آب،
مخلوط همگن به دست میآید؟

کمی دربارهی عنصر:
بعضی عنصرها ساختار اتمی دارند ،یعنی کوچکترین ذره آنها اتم است ،مانند تمام
فلزات (مس ،طال ،نقره و  )...و گازهای بیاثر مانند (هلیم ،نئون ،آرگون و  .)...بعضی
ساختار دو اتمی دارند یعنی کوچکترین ذره آنها مولکولهای دو اتمی است مانند
کلر ،برم ،ید ،هیدروژن ،نیتروژن ،اکسیژن) در عناصر سه اتمی مانند ازن ،کوچکترین
ذره آنها مولکولی سه اتمی یعنی سه اتم اکسیژن است .در چهار اتمیها مانند فسفر
کوچکترین ذره مولکولهای چهار اتمی است .بعضیها هم هشت اتمی هستند مانند
گوگرد که کوچکترین ذره آن مولکولهای هشت اتمی گوگرد است.
 تغییرات شیمیایی  /فیزیکی
تغییرات فیزیکی:

دوستان نخبه و با دقت! در تغییر فیزیکی ،جنس ماده تغییر نمیکند .ماده به مادهی دیگر تبدیل نمیشود .وقتی ماده
تغییر حالت میدهد ،مث ً
ال مادهی جامد ذوب میشود و به مایع تبدیل میشود ،فقط فاصلهی مولکولهای آن زیاد میشود
و خود مولکول تغییر نمیکند .پس همهی تغییر حالتها تغییر فیزیکی است مانند ذوب ،انجماد ،تبخیر ،چگالش و تصعید.
وقتی کاغذ را پاره میکنیم جنس کاغذ تغییر نمیکند پس فیزیکی است .بعضی به اشتباه میگویند در تغییر فیزیکی
میتوان ماده را دوباره به حالت اول برگرداند در حالی که این تعریف درست نیست .مث ً
ال وقتی کاغذ را پاره میکنیم واقع ًا
میتوان دوباره کاغذ را به همان شکل اول در آورد؟
تغییرات شیمیایی:

وقتی یک شکالت میخوریم ،شکالت در بدن ما تجزیه و به مادهی دیگری تبدیل میشود و مولکولهای جدیدی
ایجاد میشود .اگر سرکه و جوش شیرین را مخلوط کنیم حبابهای گاز تولید میشود .تولید گاز یعنی یک تغییر شیمیایی
اتفاق افتاده است .چون گاز قب ً
ال وجود نداشت و مادهی جدیدی تولید شده است .تولید یک رنگ جدید نشانه تغییر
شیمیایی است مث ً
ال وقتی آهن زنگ میزند ،یعنی با اکسیژن هوا ترکیب شده است .در این شرایط رنگ آهن تغییر میکند،
زنگ آهن قرمز رنگ است ،پس این یک تغییر شیمیایی است .تولید گرما و نور هم نشانهی تغییر شیمیایی است .وقتی
چوب میسوزد ،گرما و نور تولید میشود .پس سوختن یک تغییر شیمیایی است .در زنگ زدن آهن هم اکسیژن مصرف
میشود .آیا این هم یک سوختن است و گرما ونور تولید میشود؟
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