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چکیده
تدریس مفاهیم شیمی بدون استفاده از نمایش ها و آزمایش های آن همواره برای معلمان دشوار و بررای دانرش
آموزان ناملموس و کسل کننده است .بسیاری از آزمایش های کتاب های شیمی دوره متوسطه ،با به کرارییری
مواد و ابزار پر هزینه و صرف زمان نسبتاً زیادی انجام پذیر است .به کارییری روش های ساده بررای ارایره ایرن
آزمایش ها تأثیر بسزایی در تمایل معلمان برای انجام فعالیت ها و افزایش انگیزه دانش آمروزان بره یرادییری
خواهد داشت .یکی از روش های ساده استفاده از قرص های جوشان است که ماده ای بیخطرر  ،کرم هزینره
برای انجام آزمایش ها به روش ساده است.
قرص های جوشان افزون بر ماده موءثر دارویی ،دارای سیتریک اسید  ،تارتریرک اسرید و سردیم بری کربنرا
است .سدیم بیکربنا با اسیدهای موجود در این قرص هنگام حل شدن در آب به سرعت تولید نمرک،آب و
یاز کربن دی اکسید میکند .در حقیقت این واکنش کمک به انحالل ماده موءثر در دارو و قابل تحمرل کرردن
طعم دارو میکند  .با بهره ییری از این واکنش ،عوامل موثر بر سرعت ،چون اثر دما ،حالت فیزیکی و غلظرت در
مد زمان کوتاه و به روش ساده نمایش داده می شود .افزون برر آن برا اسرتفاده از قروطی خرالی پالسرتیکی
کوچک و طراحی ساده می توان قایقی ساخت که واکنش شیمیایی در این قوطی باعر حرکرت آن در سرط
آب شود .به این ترتیب قانون اول ترمودینامیک به شیوه جالب و لذ بخش برای دانش آمروزان ،نمرایش داده
شود .این مقاله به شرح دقیق انجام این آزمایشها همراه با تصویر های آن و نتایج به کارییری چند نوع قرص
جوشان از جمله ویتامین ث ،مولتی ویتامین و قرص  Coregaمی پردازد.
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قرص جوشان ،عوامل موءثر بر سرعت واکنش شیمیایی و قانون اول ترمودینامیک
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