پیشگفتار
به نام هستی بخش
از سال  95که تغییرات زیادی در محتوای کتابهای شیمی به وجود آمد و کتابهای درسی شیمی با رویکرد زمینهمحور چاپ
شد ،ما نیز با کتابهای نسل جدید شیمی نشر الگو در مسیر جدیدی قدم نهادیم و از همان ابتدا سعی کردیم بر اساس یک سری
اصول اس��تاندارد و علمی به دنبال تولید محتوا ،تس��ت و کالس درس باشیم و کتابی بنویسیم که فرایند آموزش درس شیمی را
تقویت نماید و برای دانشآموزان عزیز این امکان را فراهم آورد که با استفاده از کتابهای شیمی نشر الگو بتوانند مفاهیم کتاب
درس��ی را بهطور کامل و مفهومی بیاموزند و برای ش��رکت در آزمونهای مختلف و به ویژه کنکور سراسری آماده شوند .البته با
مش��ورت گرفتن از بس��یاری از دبیران عزیز ،محتوای کتاب را طوری تنظیم کردیم که دبیران گرامی بدون هیچگونه چالشی در
کالسهای مدارس و در کنار آموزش خوب خود از این کتاب نیز به عنوان یک منبع تس��تی که خط به خط کتاب درس��ی را با
پرسشهای استاندارد پوشش داده است ،استفاده کنند.
سطح سؤاالت این کتاب ،کام ً
ال منطقی و استاندارد برای آموزش و همچنین سنجش است .البته گروه شیمی نشر الگو برای اهداف مختلف
خود ،کتابهای متنوعی تولید کرده است که هر کدام در بخشی از فرایند آموزش مفهومی به دانشآموزان عزیز کمک میکنند.
ش��ما باکتابهای تس��ت نشر الگو میتوانید تمام نکات کتاب درسی و نکات کنکوری را بیاموزید و با تستهای کام ً
ال استاندارد ،بر
مطالب مس��لط ش��وید .با کتابهای موجآزمون میتوانید با استفاده از تعداد زیادی آزمون استاندارد ،هنر تستزنی و آزمون دادن
خود را تقویت کرده و با سبک آزمونمحور ،مطالب را دوره کنید .همچنین ،با کتابهای جمعبندی نشر الگو میتوانید پس از اتمام
هر فصل ،خیلی سریع مطالب را دوره کنید .به هر حال برای رسیدن به درصدهای خیلی باال در درس شیمی ،ما کتابهای ویژهای
برایتان تولید کردهایم و این کتابها را به تمام دانشآموزان عزیز و دوست داشتنی پایههای دهم ،یازدهم و دوازدهم تقدیم میکنیم.
اما مختصری هم در رابطه با س��اختار کتاب تس��ت شیمی دوازدهم نش��ر الگو با هم صحبت کنیم .این کتاب قسمتهای مختلفی
دارد که در ادامه به معرفی آنها میپردازیم.

 -1خالصة نکات مهم ،در ابتدای هر فصل

در ابتدای هر فصل ،بخشی طراحی شده است که در آن ،تمام مطالب فصل به صورت خالصههای نموداری و جدولی بیان شده
است .با استفاده از این قسمت ،شما میتوانید مطالب اصلی را خیلی سریع مرور کنید.

 -2مجموعه تست کامل با توجه به سبک جدید کنکورهای سراسری ،با تعداد تست منطقی

در زیر ،به توضیح ویژگی تستهای این کتاب میپردازیم:
الف) تعداد مناس��ب سؤالهای تألیفی :در تستها ،از انواع تیپهای سؤالهای کنکور سراسری استفاده شده است تا همۀ مطالب
و سؤاالت بیان شده در قسمتهای مختلف کتاب درسی ،بهطور کامل پوشش داده شوند و نکتۀ مبهمی باقی نماند.
ب)با توجه به اینکه یکی از ویژگیهای کتاب ش��یمی ،تصویرمحور بودن آن اس��ت ،برای تمام شکلهای کتاب درسی ،تستهای
دقیق و نکتهداری طرح شده است.
پ)س��ؤاالت شمارش��ی ،تیپ جدیدی از سؤاالت هستند که در کنکور چند س��ال اخیر مورد توجه قرار گرفتهاند .به همین دلیل
تالش ش��ده اس��ت که از این نوع س��ؤالها ،بهطور کنترلش��ده و با برنامه و البته منطقی ،در میان تس��تها استفاده شود ،تا
دانشآموزان به خوبی با این نوع از سؤالها آشنا شوند.
ت)طراحی سؤاالت به گونهای است که سطح آنها به ترتیب به صورت ساده ،متوسط و دشوار میباشند و در پاسخنامه ،سطح
سؤاالت ساده ،متوسط و دشوار به ترتیب با حروف  B ،Aو  Cنمایش داده شده است.
ث)جهت تس��لط بیش��تر دانشآموزان ،بعد از چند زیرفصل ،تعدادی س��ؤال با عنوان سؤاالت ترکیبی ،از مفاهیم این زیرفصلها
طراحی شده است تا به مرور مطالب و عمقبخشی به یادگیری دانشآموزان کمک کند.

ج)به منظور آشنایی شما با سؤاالت کنکور ،در هر زیرفصل که سؤال کنکوری داشته است ،سؤاالت جدید کنکوری آن زیر فصل
را در کادری مجزا قرار دادیم.
چ)در انتهای سؤاالت هر فصل ،تعدادی سؤال ترکیبی از کل فصل طراحی شده است که پاسخ به این سؤاالت ،نیاز به اشراف دانشآموزان
به کل مطالب فصل دارد و توصیۀ ما این است که بعد از مطالعۀ مطالب هر فصل ،به این نوع از سؤاالت پاسخ داده شود.
ح)تستهای منتخب نیز یکی دیگر از ویژگیهای این کتاب است .برای دانشآموزانی که تمایل دارند با حل تعدادی تست در
زمان کمتر ،توانایی الزم برای شرکت در آزمونها و امتحانات مدارس را کسب کنند ،سؤاالتی با عالمت ( ) طراحی شده
است که مهمترین سؤاالت در آن مبحث میباشند.
خ)در انتهای فصل ،بخشی با عنوان «سؤاالت سطح دوم» طراحی گردیده است که در این بخش ،تعدادی سؤال دشوار قرار داده
ش��ده اس��ت تا نیاز دانشآموزانی که تمایل به حل سؤاالتی با سطح باالتر دارند را برطرف کنیم .بهتر است که پس از حل و
بررسی کامل سؤاالت معمولی ،سؤاالت سطح دوم را حل کنید تا اثر بیشتری در یادگیری شما داشته باشد.

 -3آموزش مفاهیم و نکات کتاب درسی به همراه نکات کنکوری در قالب کالس درس

الف)برای آموزش مطالب ،ما فکر کردیم که همانند کالسهای درس��مان میخواهیم به ش��ما آموزش دهیم و دقیق ًا فضای یک
کالس درس را برای ش��ما تداعی نمودهایم .به همین دلیل ،عنوان کالس درس را برای این قس��مت انتخاب کردیم و تمام
مطالب الزم برای یادگیری کامل هر زیرفصل را در آنها به صورت منظم بیان کردیم.
ب)در انتهای برخی از کالسهای درس ،جمعبندی مطالب کالس درس بیان ش��ده اس��ت .این قسمت به منظور دورۀ راحت و
سریع مطالب و جلوگیری از فراموشی ،طراحی شده است.

 -4پاسخنامۀ کام ً
ال تشریحی به همراه بررسی تمامی گزینهها و عبارتها

الف) اگر نتوانستید به تستی پاسخ دهید ،اص ً
ال نگران نباشید و به پاسخهای تشریحی این کتاب مراجعه کنید.
ب)در کالسهای درس و همچنین پاسخنامۀ تشریحی ،نکات اصلی و مهم ،برجسته شده است که این موضوع به ماندگاری این
نکات در ذهن شما کمک خواهد کرد.
کالم آخر:کتاب ما ،قطع ًا ماحصل یک کار گروهی و منس��جم بوده اس��ت .بدون یاری و مهربانی و دقت دوس��تانی که در زیر
نامشان را میآوریم ،قطع ًا کار ما به سرانجام نمیرسید:
•از همکاران گرامی ،آقایان ،س��عید نوری ،مس��عود علوی امامی ،حامد پویاننظر و ایمان حس��یننژاد که ویرایش علمی کتاب را
انجام دادند ،تشکر میکنیم.

•از دانش��جویان با دقت که از نخبگان کنکور هس��تند ،خانمها محبوبه بیکمحمدی ،مبینا شرافتیپور و آقایان میالد کرمی ،میالد
شیخاالس�لامی ،علیرضا کریمی ،پارسا حیدریزاده ،علی برخورداریون و اشکان پارسیانژاد که ویراستاری و نمونهخوانی کتاب بر
عهدۀ آنها بود ،سپاسگزاریم.
•واحد تألیف انتش��ارات الگو به سرپرستی سرکار خانم سکینه مختار که در فرایند تهیۀ کتاب زحمات زیادی در ساعات اداری
و حتی روزهای تعطیل داشتند ،سپاس ویژهای از تالش و پیگیری بیوقفۀ آنها داریم .همچنین از خانمها افتخار معصومی برای
صفحهآرایی کتاب و مهرناز قجری برای ویرایش کتاب سپاسگزارم.
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ی
مولکولها در خدمت تندرست 
بهداشت و پاکیزگی
••انس��انها با الهام از طبیعت و شناخت مولکولها و رفتار آنها ،راهی برای
این راه با اس��تفاده از مواد شوینده که
زدودن آلودگیها پیدا کردند.
بر اس��اس خواص اسیدی و بازی عمل میکنند ،هموارتر میشود .پاکیزگی
و بهداش��ت همواره در زندگی ما اهمیت شایانی داشته است .به طوریکه
یکی از دالیل اسکان انسان در کنار رود و رودخانه این بود که با دسترسی
به آب ،بدن خود را بشوید و محیط زندگی خود را تمیز نگه دارد.
••نیاکان ما پی بردند که اگر ظرفهای چرب را به خاکس��تر آغشته کنند و
سپس با آب گرم شستوشو دهند ،آسانتر تمیز میشوند.
کاهش میکروبها ،آلودگیها و عوامل بیماریزا
••استفاده از شویندهها
افزایش س��طح بهداش��ت جامعه و تندرستی فردی و همگانی
افزایش شاخص امید به زندگی
کاهش سطح بهداشت فردی و
••کمبود یا عدم اس��تفاده از شویندهها
اجتماعی و گسترش بیماریهای گوناگون
••وبا :یک بیماری واگیردار است که به دلیل آلوده شدن آب و نبود بهداشت

ش��ایع میشود .سادهترین و مؤثرترین راه پیشگیری از این بیماری ،رعایت
بهداشت فردی و همگانی است.

شاخص امید به زندگی
••ش��اخص امید به زندگی نشان میدهد که با توجه به خطراتی که انسانها
در طول زندگی با آن مواجه هستند ،بهطور میانگین چند سال در این جهان
زندگی میکنند.
••امید به زندگی شاخصی است که در کشورهای گوناگون و حتی در شهرهای
یک کشور نیز با هم تفاوت دارد زیرا به عوامل گوناگونی بستگی دارد.
••مقایسۀ امید به زندگی در هر سال در نواحی مختلف بهصورت زیر میباشد:

خالصه نکات نموداری و جدولی

••چن��د نمون��ه از آالیندهها -1 :گل و الی آب  -2گ��رد و غبار  -3لکههای
چربی و مواد غذایی روی لباسها و پوست بدن
••ب��رای پی بردن به اینکه چگونه میتوان انواع آالیندهها را پاک کرد ،باید
نوع ،س��اختار و رفتار ذرههای س��ازندۀ آنها و مواد شوینده و نیز نیروهای
بین مولکولی آنها را شناخت.

حالل مناسب برای زدودن آلودگیها
••در فرایند انحالل ،اگر ذرههای س��ازندۀ حلش��ونده ب��ا مولکولهای حالل
جاذبههای مناسب برقرار کنند ،حلشونده به خوبی در حالل حل میشود.
••در غیر این صورت ذرههای حلش��ونده کنار هم باقی میمانند و در حالل
پخش نمیشوند.
••شرط اینکه حلشونده در حالل حل شود ،این است که:

••م��واد زمانی در هم حل میش��وند که جاذبۀ بین مولکولی آنها ش��بیه هم
باشد ،در واقع شبیه ،شبیه را در خود حل میکند ،بهطور کلی میتوان گفت:
 -1م��واد قطب��ی در حالله��ای قطبی حل میش��وند .برای نمونه اس��تون
( )C 3 H 6Oدر آب ( )H 2Oمحلول است.
 -2مواد ناقطبی در حاللهای ناقطبی حل میش��وند .برای نمونه ید ( )I2
در هگزان (  )C6 H14محلول است.

 -3م��واد دارای پیوند هیدروژنی در حاللهای دارای پیوند هیدروژنی حل
میشوند .برای نمونه متانول ( )CH 3 OHدر آب محلول است.

 -4اغلب ترکیبهای یونی در آب و حاللهای قطبی حل میش��وند .برای
نمونه نمک خوراکی ( ) NaClدر آب محلول است.

 -5آب پاککنندۀ مناس��بی برای لکههای ش��یرینی مانند آب قند ،شربت
آبلیمو ،چای شیرین و عسل است.

••میزان رش��د امید به زندگی در نواحی کمتر توس��عهیافته ،بیشتر از نواحی
توسعهیافته است.

محلول در آب یا هگزان؟
••در جدول زیر ،نام و فرمول چند مادۀ ش��یمیایی و قطبیت آنها و همچنین
حالل مناسب برای زدودن آنها آمده است:
* دق��ت کنید که هگزان حالل مناس��ب برای م��واد ناقطبی و آب حالل
مناسب برای مواد قطبی است.
قطبیت

حالل مناسب

نام ماده

فرمول شیمیایی

قطبی

آب

نمک خوراکی

NaCl

ترکیب یونی

آب

بنزین

C 8 H18

ناقطبی

هگزان

قطبی

آب

ناقطبی

هگزان

ناقطبی

هگزان

اتیلن گلیکول

آالیندهها
برای
••هر ی��ک از افراد جامعه روزانه در معرض انواع آالیندههاس��ت
داشتن لباس پاکیزه ،هوای پاک و محیط بهداشتی باید این آلودگیها را زدود.
••آالیندهها :موادی هس��تند که بیش از مقدار طبیعی در یک محیط ،ماده یا
یک جسم وجود دارند.

اوره
روغن زیتون
وازلین

CO) NH 2 (2
C57 H104O 6
C25 H 52
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انواع مخلوطها

••هیدروکربنه��ا (  )C x H yبهطور کل��ی ناقطبی هس��تند و در حاللهای

ناقطبی مانند هگزان حل میشوند.
••برخی ترکیبهای آلی اکس��یژندار ،مانند متانول ( ، )CH 3 OHاس��تون

( ، )C 3 H 6Oاتانول ( ، )C2H 5 OHپروپانوئیک اس��ید ( ، )C 3 H 6O2

ویتامی��ن  )C6 H 8 O 6 ( Cو گلوکز (  )C6 H12O 6قطبیت قابل توجهی
داشته و در آب حل میشوند.
) وجود دارد ،به
••در ساختار عسل تعداد زیادی گروه هیدروکسیل (
همین دلیل عس��ل قطبی اس��ت و در آب حل میشود .در واقع مولکولهای
عسل با تشکیل پیوند هیدروژنی در البهالی مولکولهای آب پخش میشوند.
لکههای عسل به دلیل قطبی بودن به راحتی با آب شسته میشوند.

چربیها
••کربوکسیلیک اسیدها دستهای از ترکیبهای آلی هستند که گروه عاملی (
) دارند و کربوکس��یلیک اس��یدهای تکعامل��ی را میتوان
بهصورت ( )RCOOHنشان داد.

••اس��یدهای چرب ،کربوکس��یلیک اس��یدهایی با زنجیر بلند کربنی هستند.
فرم��ول عمومی اس��یدهای چرب یکعاملی که دارای گ��روه هیدروکربنی
( )Rخطی و سیرشده هستند ،بهصورت ( )C n H 2n+1COOHمیباشد.

••استرها از واکنش کربوکسیلیک اسیدها با الکلها بهدست میآیند و فرمول

اغلب موادی که
••مخلوطها نقش بس��یار پررنگی در زندگی ما دارند
در زندگی روزانه با آنها سروکار داریم ،از مخلوط دو یا چند ماده تشکیل
شدهاند .مانند آب دریا ،هوا ،چسبها ،شویندهها و …
••مخلوطها انواع گوناگونی داشته و در نتیجه خواص متفاوتی دارند .در جدول
زیر ،انواع مخلوطها به همراه ویژگیهای آنها آورده شده است:
ویژگی

نوع مخلوط

نور را پخش میکند /ناهمگن /پایدار نیست،
سوسپانسیون
تهنشین میشود /ذرههای سازندۀ آن ،ذرههای
(مانند شربت معده)
ریزماده هستند.
نور را پخش میکنند /ناهمگن /پایدار هستند،
کلوئیدها
تهنشین نمیشوند /ذرههای سازندۀ آنها،
(مانند سس مایونز)
مولکولهای بزرگ یا تودههای مولکولی هستند.
محلول
(مانند محلول
کاتکبود در آب)

نور را پخش نمیکند /همگن /پایدار است،
تهنشین نمیشود /ذرههای سازندۀ آن ،یونها
یا مولکولها هستند.

••با توجه به ویژگی انواع مخلوطها ،کلوئیدها را میتوان پلی بین سوسپانسیون
و محلولها در نظر گرفت.
••اگر به مخلوط آب و روغن مقداری صابون اضافه شود ،یک کلوئید پایدار ایجاد

) میباشد.
ساختاری آنها بهصورت (
••چربیها مخلوطی از اسیدهای چرب و استرهای بلند زنجیر هستند.
••اسیدهای چرب و اس��ترهای بلند زنجیر مولکولهای دوبخشی هستند یعنی
دارای یک بخش قطبی (گروه کربوکسیل و گروه استری) و یک بخش ناقطبی
(زنجیر هیدروکربنی) هستند .اما از آنجا که تعداد اتم کربن در ساختار آنها
زیاد است ،بخش ناقطبی آنها بر بخش قطبی آنها غلبه میکند.
••اس��یدهای چرب و اس��ترهای بلند زنجیر در کل ناقطبی هستند .به همین
دلیل چربیها نیز که از این مواد ساخته شدهاند ،ناقطبی هستند.
••چربیها ناقطبی هس��تند از اینرو در حالله��ای ناقطبی مانند هگزان حل
شده و در حاللهای قطبی مانند آب انحاللناپذیرند.
••نیروهای بین مولکولی غالب در چربیها از نوع واندروالسی است.

••هنگامی که صابون وارد آب میشود ،به کمک بخش قطبی (سر آبدوست)
خود در آن حل میش��ود .از س��وی دیگر ،ذرههای صابون با بخش ناقطبی
(چربیدوس��ت) خود ب��ا مولکولهای چربی جاذبه برق��رار میکنند.
صابون پاککنندۀ مناسبی برای چربیها به شمار میرود.
••هر اندازه صابون بتواند مقدار بیشتری از آالینده و چربی را بزداید ،قدرت
مولکوله��ای صابون مانن��د پلی بین
پاککنندگ��ی بیش��تری دارد.
مولکولهای آب و چربی قرار میگیرند.

صابون

عوامل مؤثر بر قدرت پاککنندگی صابون

••صابون را میتوان نمک سدیم ،پتاسیم یا آمونیوم اسید چرب دانست.
••صابون جامد را از گرم کردن مخلوط روغنهای گوناگون گیاهی یا جانوری
مانند روغن زیتون ،نارگیل ،پیه با سدیم هیدروکسید تهیه میکنند.
••صابونهای جامد ،نمک س��دیم و صابونهای مایع ،نمک پتاسیم یا آمونیوم
اسیدهای چرب هستند.

میشود که حاوی تودههای مولکولی با اندازههای متفاوت است.

نحوة پاککنندگی صابون

 -1ن��وع آب :آب دریا و آبهای مناطق کویری که ش��ور هس��تند ،مقدار
چش��مگیری از یونهای  Ca 2+و  Mg 2+دارن��د .چنین آبهایی به آب

سخت معروفاند.
••صابون در آب س��خت ب��ه خوبی کف نمیکند و ق��درت پاککنندگی آن
کاه��ش مییاب��د ،زی��را صابون ب��ا یونهای موجود تش��کیل رس��وبهای
 )RCOO(2 Caو  )RCOO(2 Mgرا میدهد.

لکههای سفیدی که بعد از شستن لباس با صابون بر روی آنها بر
جای میماند ،نشانههایی از تشکیل چنین رسوبهایی است.
••صاب��ون دارای ی��ک بخش قطب��ی (
ناقطبی (  )Rمیباشد.

) و یک بخش

••بخ��ش قطبی صابون در آب (بخش آبدوس��ت) و بخ��ش ناقطبی آن در
چربی (بخش آبگریز) حل میش��ود ،بنابراین صابون مادهای است که هم
در چربیها و هم در آب حل میشود.
••صابون در هنگام حل شدن در آب محیط را بازی میکند و سبب افزایش
 pHمیشود.

افزایش قدرت پاککنندگی صابون
 -2دما :افزایش دما
باعث افزایش قدرت پاککنندگی صابون میشود.
 -3آنزیم :افزودن آنزیم
 -4نوع پارچه :میزان چس��بندگی لکهه��ای چربی روی پارچههای گوناگون
متفاوت اس��ت .مث ً
ال در ش��رایط یکس��ان درصد لکۀ باقیمانده روی پارچۀ
پلیاستری بیشتر از پارچۀ نخی است.
نکته :اگ��ر پارچۀ نخی در دمای  40درجه سلس��یوس با صابون آنزیمدار
شسته شود ،درصد لکة باقیمانده بر روی پارچه به صفر میرسد.

لوا لصف  -یتسردنت تمدخ رد اه لوکلوم
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پاککنندههای غیرصابونی

صابون طبیعی

••دالیل احساس نیاز به شویندهای بهجز صابون:
الف) برای تولید صابون در مقیاس انبوه به مقدار زیادی چربی نیاز بود.
ب) صابون در همة ش��رایط به خوبی عمل نمیکرد و پاسخگوی نیاز انسان
در محیطهای گوناگون مانند سفرهای دریایی و صنایع وابسته به آب شور
نبود.

••تهیۀ صاب��ون طبیعی معروف به صابون مراغه (معروفترین صابون س��نتی
ایران) :پیه گوسفند و سود سوزآور را در دیگهای بزرگ با آب برای چندین
ساعت میجوشانند و پس از قالبگیری ،آنها را در آفتاب خشک میکنند.
••صابون مراغه افزودنی ش��یمیایی ندارد و به دلیل خاصیت بازی مناس��ب
برای موهای چرب استفاده میشود.
••اف��زودن برخ��ی م��واد به صاب��ون و دیگر ش��ویندهها عالوه ب��ر خاصیت
پاککنندگی به آنها خواص ویژهای میبخشد .برای نمونه:

••پاککنندهه��ای غیرصابونی از مواد پتروش��یمیایی (بنزن و دیگر مواد اولیه
در صنایع پتروش��یمی) طی واکنشهای پیچیده در صنعت تولید میشوند و

قدرت پاککنندگی بیشتری نسبت به صابون دارند.
••فرم��ول همگانی پاککنندههای غیرصابونی بهصورت زیر اس��ت؛ به بخش
قطبی (آبدوست) و بخش ناقطبی (چربیدوست) این پاککنندهها توجه کنید:

افزودن گوگرد

از بین بردن جوش صورت و قارچهای پوستی

افزودن مادۀ شیمیایی
کلردار

افزایش خاصیت ضدعفونیکنندگی و
میکروبکشی صابونها

افزودن نمکهای
فسفات

•افزایش قدرت پاککنندگی مواد شوینده

(با یونهای  Ca 2+و  Mg 2+در آب سخت
واکنش میدهد).

••هرچه شویندهای مواد شیمیایی بیشتری داشته باشد ،احتمال ایجاد عوارض
••در پاککنندهه��ای غیرصابونی ،بخش قطبی ج��زء آنیونی ،گروه عـامــلی
) اس��ت ،در حالی ک��ه در پاککنندههای صابونی بخش قطبی

(

جزء آنیونی ،گروه عاملی (

پاککنندۀ غیرصابونی  :
صابون معمولی :
) و یک بخش نـاقــطـبـی

) هستند.

(

••در آبهای س��خت نیز خاصیت پاککنندگی خ��ود را حفظ میکنند ،زیرا
گ��روه (

) برخالف گروه (

آنها ،عوارض پوستی و بیماریهای تنفسی ایجاد میکند.

پاککنندههای خورنده

) است:

••دارای یـک بـخـش قـطبی (

جانبی آن بیش��تر خواهد بود

مصرف زیاد ش��ویندهها و تنفس بخار

) ب��ا یونهای  Mg 2+و

 Ca 2+رسوب تشکیل نمیدهند.
••در این پاککنندهها ،چربیها به زنجیر آلکیل میچسبند و گروه سولفونات
باعث پخش شدن چربیها در آب میشود.

مقایسة پاککنندههای صابونی و غیرصابونی
••پاککنندههای صابونی:
 -1فرمول کلی:
 –2بخش ناقطبی (آبگریز) ←   R
 -3بخش قطبی (آبدوست) ←
 -4در آب سخت رسوب میدهند و خاصیت پاککنندگی آنها کاهش مییابد.
••پاککنندههای غیرصابونی:
 -1فرمول کلی:
 -2بخش ناقطبی (آبگریز ،چربیدوست) ←
 -3بخش قطبی (آبدوست) ←
 -4در آب س��خت ،ترکیبه��ای محل��ول تش��کیل میدهن��د و خاصیت
پاککنندگی آنها حفظ میشود.

••پاککنندههای صابونی و غیرصابونی بر اساس برهمکنش میان ذرهها عمل
میکنند ،اما پاککنندههای خورنده افزون بر این برهمکنشها ،با آالیندهها
واکنش میدهند.
••رس��وب تش��کیل ش��ده بر روی دیوارۀ کت��ری ،لولهها و … به این س��طح
میچس��بند و با صابون و پاککنندههای غیرصابونی زدوده نمیشوند .برای
زدودن این رسوبها به پاککنندههایی نیاز است که بتوانند با آنها واکنش
شیمیایی دهند و آنها را به فراوردههایی تبدیل کنند که با آب شسته شوند.
••این پاککنندهها از نظر ش��یمیایی فعال هس��تند و خاصیت خورندگی نیز
نباید با پوست تماس داشته باشند.
دارند.
••نوعی از پاککنندههای خورنده که به ش��کل پودر عرضه میش��ود شامل
مخل��وط  NaOHو پودر  Alاس��ت .از این پودر ب��رای باز کردن مجاری
مسدود شده در برخی وسایل و دستگاههای صنعتی استفاده میشود.
••اگ��ر این پاککنندۀ خورنده به همراه آب در لولهها ریخته ش��ود ،واکنش
زیر را انجام میدهد:
فراوردههای دیگر  +گاز هیدروژن → آب  +مخلوط آلومینیم و سدیم هیدروکسید
 -1این واکنش گرماده است ،بنابراین با انجام این واکنش دما افزایش پیدا خواهد
کرد .از طرفی میدانیم در دمای باالتر قدرت پاککنندگی افزایش مییابد.
 -2گاز هی��دروژن (( )H 2)gتولی��د ش��ده در ای��ن واکن��ش نیز قدرت

پاککنندگی این مخلوط را افزایش میدهد.

ویژگیهای اسید و باز
••اسیدها:
موادی هستند که در دمای اتاق  pHآنها کمتر از  7بوده و کاغذ  pHرا
به رنگ سرخ درمیآورند.
اغلب اکسیدهای نافلزی را اکسیدهای اسیدی نیز مینامند ،زیرا در صورت
حل شدن در آب تولید یک اسید میکنند.
اس��یدها ب��ا اغلب فلزها واکن��ش میدهند و گاز هی��دروژن آزاد میکنند،
(Fe)s(+2HCl)aq(→ FeCl2)aq(+ H 2)g
بهعنوان مثال:
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فلزهای ط�لا ،پالتین ،پاالدیم ،جیوه ،نق��ره و مس واکنشپذیری
کمی دارند و در مجاورت اسیدها گاز هیدروژن آزاد نمیکنند.
در تماس با پوست سوزش ایجاد میکنند.
عملکرد بدن ما به میزان مواد اسیدی و بازی موجود در آن وابسته است،
مث ً
ال دلیل س��وزش معده که درد شدیدی را در ناحیۀ سینه ایجاد میکند،
برگشت مقداری از محتویات اسیدی معده به لولۀ مری است.
م��زة ترش م��واد خوراک��ی و میوههایی مانن��د ریواس ،انگ��ور ،لیموترش،
کیوی ،گوجهس��بز ،تمش��ک ،توتفرنگی و … ناش��ی از وجود مولکولهای
کربوکسیلیک اسیدها در ساختار آنها است.
••بازها:
موادی هستند که در دمای اتاق  pHآنها بیشتر از  7بوده و کاغذ  pHرا
به رنگ آبی درمیآورند.
اغلب اکس��یدهای فلزی را اکس��یدهای بازی نیز مینامند زیرا در صورت
حل شدن در آب تولید یک باز میکنند.
بازها اغلب مزهای تلخ دارند.
بازها در س��طح پوس��ت همانند صابون ،احساس لیزی ایجاد میکنند اما به
آن آسیب نیز میرسانند.

اسید و باز در زندگی
 -1برای کاهش میزان اسیدی بودن خاک به آن آهک ( )CaOمیافزایند.

 -2اغلب داروها ترکیبهایی با خاصیت اسیدی یا بازی هستند.
 -3تنظیم میزان اسیدی بودن شویندهها ضروری است.
 -4زندگی بسیاری از آبزیان به میزان  pHوابسته است.
 -5اغلب میوهها دارای اسیدند و  pHآنها کمتر از  7است.
 -6ورود فاضالبهای صنعتی به محیط زیست سبب تغییر  pHمیشود.
 -7گل ادریسی در خاک اسیدی به رنگ آبی و در خاک بازی به رنگ سرخ است.

••آرنیوس که بر روی رسانایی الکتریکی محلولهای آبی کار میکرد ،نخستین
کسی بود که اسیدها و بازها را بر یک مبنای علمی توصیف کرد.
••آرنیوس معتقد بود اس��یدها و بازها هنگام حل شدن در آب ،بهطور جزئی
یا کامل شکسته میشوند و ذرههایی باردار به نام یون را پدید میآورند.
••یافتههای تجربی آرنیوس نش��ان داد
محلول اس��یدها و بازها رس��انای
جریان الکتریکی هستند ،هر چند میزان رسانایی آنها با یکدیگر یکسان نیست.
مواد و ترکیبهایی که با حل ش��دن در آب غلظت
••اس��ید آرنیوس
یون  H +را افزایش میدهند ،مانند گاز هیدروژن کلرید.
••باز آرنیوس
مواد و ترکیبهایی که با حل شدن در آب غلظت یون

  OHرا افزایش میدهند ،مانند سدیم هیدروکسید جامد.••با استفاده از نظریة آرنیوس شیمیدانها نتیجه گرفتند که:
 -2هرچه ]  [OH -محلولی بیشتر باشد

آن محلول اسیدیتر است.
آن محلول بازیتر است.

 -3اگر در یک سامانه ]  ، [ H + ]=[OH -آن سامانه خنثی است.

اسیدها و بازهای معروف و موادی
که خاصیت اسیدی و بازی دارند
••اسیدهای معروف:
 -1اسیدهای معدنی () » HNO 3 ,HF
 -2کربوکسیلیک اسیدها ()RCOOH

 -5بنزوئیک اسید
 -6سرکه خوراکی با خاصیت اسیدی مالیم:
 -7الکتیک اسید (موجود در شیر ترش شده)
 -8آب بات��ری خودرو ،اس��ید معده ،آب گوجهفرنگی ،آب س��یب و قهوه،
خاصیت اسیدی دارند.
 -9اسیدهای موجود در هواکره (  HNO 3 ، H 2CO 3و ) H 2SO 4
 -10متانوئیک (فرمیک) اسید (اسید حاصل از گزش مورچة سرخ):

••بازهای معروف:
 -1هیدروکسیدهای فلزی محلول در آب ( NaOHو …)
 -2محلول اکسیدهای فلزی ( CaOو …) در آب
 -3محلول فلزهای فعال ( Naو …) در آب
 -4برخی نمکها ( ) » NaHCO 3
 -5صابون ( )RCOO - Na +

 -6سفیدکنندهها ()NaClO
 -7شربت معده
 -8محلول آمونیاک ( ) NH 3

 -9محلول لولهبازکن
 -10محلول تمیزکنندة اجاق گاز

نتیجة حل شدن اسیدها و بازها در آب

نظریة آرنیوس

 -1هرچه ]  [ H +محلولی بیشتر باشد

 -4برخی نمکها () NH 4Cl

 -3محلول اکسیدهای نافلزی ( ) » N 2O 5 ,SO 3

••انحالل اسیدها در آب:

 -1میزان یون هیدرونیوم

( O+

 )H 3افزایش مییابد.

 -2غلظت یون هیدرونیوم افزایش مییابد.
 -3محیط اسیدی میشود.

 pH -4آب کاهش مییابد.

••انحالل بازها در آب:

 -1میزان یون هیدروکسید

( )OH -

افزایش مییابد.

 -2غلظت یون هیدروکسید افزایش مییابد.
 -3محیط بازی میشود.

 pH -4آب افزایش مییابد.

یون هیدرونیوم ( )H 3O +
••ی��ون ( H + )aqدر آب بهص��ورت  H 3 O +یاف��ت میش��ود و به یون
هیدرونیوم معروف است.
••ساختار لوویس یون هیدرونیوم به شکل روبهرو
است:

درجة یونش
••ب��ه فرایندی که در آن یک ترکی��ب مولکولی در آب به یونهای مثبت و
منفی تبدیل میشود ،یونش میگویند.

فصل اول

مولکول ها در خدمت تندرستی
مولکولها در خدمت تندرستی

صفحه 1تا 4کتاب درسی

-1

1مطالب عنوان شده در همۀ گزینههای زیر درست است ،بهجز …
 )1پاکیزگی بستری مناسب برای سالمت ،رشد و بالندگی انسان و جامعه فراهم میکند.
 )2انسانها با الهام از طبیعت و شناخت مولکولها و رفتارهای آنها راهی برای زدودن آلودگیها پیدا کردند.
 )3برای زدودن آلودگیها میتوان از مواد شوینده که فاقد خاصیت اسیدی یا بازی هستند ،استفاده کرد.
 )4امروزه بسته به هر نوع نیاز و کاربرد ،شوینده و پاککنندۀ مناسب یافت میشود.

-2

2کدامیک از گزینههای زیر نادرست است؟
 )1پاکیزگی و بهداشت همواره در زندگی ما اهمیت شایانی داشته است.
 )2انسانها در گذشته برای دسترسی آسان به آب ،اغلب در کنار رودخانهها و آبها سکنی میگزیدند.
 )3با گذشت زمان ،استفاده از صابون و توجه به نظافت و بهداشت در جوامع گسترش یافت.
 )4با افزایش دانش بشر ،نیاز به صابونها کاهش یافت و صنعت شویندهها افول کرد.

-3

3پیشینة استفاده از موادی شبیه به صابون برای نظافت و تمیزی به ……… قبل بازمیگردد و نیاکان ما از ……… و ……… برای
شستوشوی راحتتر ظروف چرب و کثیف استفاده میکردند.
 )2چند دهه – خاک رس – آب سرد
 )1چند دهه – خاکستر – آب گرم
 )4چند هزار سال – خاکستر – آب گرم
 )3چند هزار سال – خاک رس – آب سرد

-4

4چند مورد از مطالب زیر درست است؟
الف) استفاده از صابون و شویندههای دیگر ،سبب میشود میکروبها ،آلودگیها و عوامل بیماریزا در محیطهای فردی و همگانی کاهش یابند.
ب) افزایش سطح بهداشت جامعه الزام ًا سبب افزایش میزان سالمتی و تندرستی مردم میشود.
پ) کمبود یا عدم دسترسی به شویندهها تنها سبب کاهش سطح بهداشت فردی میشود.
ت) سادهترین راه پیشگیری از بیماریهای همهگیر ،رعایت بهداشت شخصی و همگانی است.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1

-5

5کدامیک از گزینههای زیر نادرست است؟
 )1وبا یک بیماری واگیردار است که به دلیل آلوده شدن آبها و نبود بهداشت ایجاد میشود.
 )2بیماری وبا در طول تاریخ چندین بار همهگیر شده ولی امروزه دیگر نمیتواند از بیماریهای تهدیدکنندة هر جامعه باشد.
 )3رشد دانش بشر کمک کرد تا شویندهها و پاککنندههای گوناگون تولید شود و در دسترس همگان قرار گیرد.
 )4با افزایش دسترسی مردم به شویندههای گوناگون ،سطح سالمت و بهداشت همگانی در جهان افزایش پیدا کرده است.
با توجه به نمودار روبهرو که توزیع جمعیت جهان را براساس
امید به زندگی آنها در دورهه��ای زمانی گوناگون نشان
میدهد ،به دو سؤال بعدی پاسخ دهید.
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6کدام گزینه نادرست است؟
 )1در بین سالهای  1330تا  1335میزان امید به زندگی برای  30درصد جمعیت جهان ،بین  40تا  50سال بوده است.
 )2در دورۀ زمانی  1370تا  1375امید به زندگی برای بیشتر مردم دنیا در حدود  60تا  70سال است.
 )3با گذشت زمان امید به زندگی در سطح جهان افزایش یافته است.
 )4امروزه امید به زندگی برای بیشتر مردم دنیا در حدود  60تا  70سال است.

خود را بیازمایید صفحة  2و  3کتاب درسی

14

لوا لصف  -یتسردنت تمدخ رد اه لوکلوم
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7کدام موارد از مطالب زیر درست است؟
الف) در بین سالهای  1345تا  1350درصدی از جمعیت جهان که میزان امید به زندگی  60تا  70سال دارند کمتر از این مقدار در بین سالهای
 1340تا  1345است.
ب) در  30تا  35سال اخیر ،میزان امید به زندگی برای کمتر از  5درصد جمعیت جهان زیر  40سال است.
پ) بهبود سطح کیفیت بهداشت در سالهای اخیر از جمله دالیل مؤثر برای افزایش میزان امید به زندگی است.
ت) نمودار نشان داده شده برای همۀ مردم کشورها یکسان است و میزان ثروت و منابع یک کشور تأثیری در میزان امید به زندگی مردم آن کشور ندارد.
( )4ب)( ،پ) و (ت)
( )3الف)( ،پ) و (ت)
( )2ب) و (ت)
( )1الف)( ،ب) و (پ)
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8کلمات کدام گزینه عبارتهای زیر را بهدرستی کامل میکند؟
الف) امید به زندگی در شهرهای یک کشور ……… است.
ب) شاخص امید به زندگی به ……… بستگی دارد.
پ) امید به زندگی در کشورها و مناطق برخوردار نسبت به کشورها و مناطق کمبرخوردار ……… ،است.
 )2متفاوت – تولید ناخالص ملی – کمتر
 )1متفاوت – سطح بهداشت جامعه – بیشتر
 )4یکسان – سطح بهداشت جامعه – بیشتر
 )3یکسان – زندگی منطبق بر توسعه پایدار – کمتر

-9

9با توجه به نمودار روبهرو که تغییرات میزان امید به زندگی برحسب سال را نشان میدهد،
عبارت کدام گزینه نادرست است؟
 )1سرعت افزایش امید به زندگی در نواحی کمبرخوردار بیشتر از نواحی توسعه یافته است.
 )2میزان افزایش امید به زندگی در مناطق برخوردار در  30سالۀ اول بیشتر از این میزان
در  30سالۀ دوم است.
 )3از سال  1350به بعد ،ترکیب سنی جمعیتها در همة نواحی جهان بهطور متوسط

پیرتر شده است.
 )4کمتر بودن امید به زندگی در نواحی کمبرخوردار تنها به دلیل کمتر بودن سطح
بهداشت در این نواحی نسبت به نواحی توسعه یافته است.

پاکیزگی محیط با مولکولها

صفحه  4و  5کتاب درسی

1010همة عبارتهای زیر درستاند ،بهجز …
 )1هر یک از افراد جامعه برای انجام فعالیتهای روزانة خود در هر محیطی ،کم و بیش در معرض انواع آالیندههاست.
 )2گل و الی آب ،گرد و غبار هوا ،لکههای چربی و مواد غذایی روی لباسها و پوست بدن نمونههایی از انواع آالیندهها هستند.
 )3آالیندهها موادی هستند که بیش از مقدار طبیعی در یک محیط ،ماده یا یک جسم وجود دارند.
 )4همة آلودگیها و کثیفیها ،حالت فیزیکی جامد دارند.
1111عبارت بیان شده در کدام گزینه نادرست است؟
 )1برای داشتن لباس پاکیزه ،هوای پاک ،محیط بهداشتی و تمیز باید انواع آلودگیها و مواد کثیف را زدود.
 )2آب به آسانی عسل را در خود حل کرده و میتواند آن را پاک کند.
 )3برای زدودن یک آلودگی ،تنها داشتن اطالعات از نوع ،ساختار و رفتار ذرههای آلودگی کافی است.
 )4مواد زمانی درهم حل میشوند که جاذبة بین مولکولی آنها شبیه هم باشد.
1212چند مورد از مطالب زیر درست است؟
الف) در فرایند انحالل ،اگر ذرات سازندۀ حلشونده با ذرات سازندۀ حالل جاذبههای مناسب برقرار کنند ،ذرات حلشونده در کنار هم باقی میمانند.
ب) مولکولهای عسل قادر به برقراری قویترین نیروهای بین مولکولی با مولکولهای آب هستند.
پ) هنگامی که چربی یا گریس وارد محلول شوینده شود ،مولکولهای چربی یا گریس در سرتاسر محلول شوینده پخش میشوند.
ت) برای پاک کردن لکههای شیرینی میتوان از آب و یا هگزان استفاده نمود.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
1313برای از بین بردن لکة ایجاد شده به وسیلة «چربی ،رنگ ،عسل و ید» بهترتیب از راست به چپ میبایست از چه نوع حاللی استفاده کرد؟
 )2قطبی – ناقطبی – قطبی – ناقطبی
 )1ناقطبی – ناقطبی – قطبی – ناقطبی
 )4ناقطبی – قطبی – ناقطبی – قطبی
 )3قطبی – قطبی – ناقطبی – ناقطبی
1414چند مورد از موارد زیر ،محلول در آب و چند مورد محلول در هگزان هستند؟ (گزینهها را از راست به چپ بخوانید).
خود را بیازمایید صفحة  4کتاب درسی
«اتیلن گلیکول – نمک خوراکی – بنزین – اوره – روغن زیتون – وازلین»
4 – 3 )4
2 – 4 )3
3 – 3 )2
4 – 2 )1
1515کلمات کدامیک از گزینههای زیر ،جاهای خالی عبارت زیر را بهدرستی تکمیل میکنند؟
«……… همانند ……… و برخالف ……… میتواند با مولکولهای آب پیوند هیدروژنی برقرار کند».
 )2اوره – وازلین – روغن زیتون
 )1اتیلن گلیکول – نمک خوراکی – بنزین
 )4روغن زیتون – بنزین – اوره
 )3عسل – اتیلن گلیکول – وازلین

15
1616برای پاک کردن «آب قند ،شربت آبلیمو و گریس» بهترتیب از راست به چپ از چه حاللهایی میتوان استفاده کرد؟
 )4هگزان – آب – آب
 )3آب – آب – آب
 )2آب – آب – هگزان
 )1آب – هگزان – هگزان
1717چند مورد از عبارتهای زیر نادرست است؟
الف) در شرایط یکسان انحاللپذیری اوره در آب بیشتر از انحاللپذیری وازلین در آب است.
ب) گشتاور دوقطبی اوره و بنزین برخالف گشتاور دوقطبی اتیلن گلیکول برابر صفر است.
پ) نیروهای جاذبۀ بین مولکولی در میان مولکولهای وازلین از نوع پیوند هیدروژنی است.
ت) شمار اتمهای هیدروژن در اتانول و اتیلن گلیکول برابر بوده و هر دو در آب انحاللپذیر هستند.
3 )3
2 )2
1 )1

4 )4

1818عبارت کدامیک از گزینههای زیر ،مطلب درستی را بیان نمیکند؟
 )1نوع عنصرهای تشکیلدهندة اتیلن گلیکول و روغن زیتون یکسان است.
 )2بنزین برخالف وازلین یک هیدروکربن محسوب میشود.
 )3تنوع عنصرهای تشکیلدهندة اوره از نمک خوراکی بیشتر است.
 )4تعداد اتمها در یک مولکول روغن زیتون بیشتر از یک مولکول وازلین است.
1919پاسخ صحیح هر سه پرسش زیر در کدام گزینه بیان شده است؟
الف) چند گرو ه هیدروکسیل در مولکول اتیلن گلیکول وجود دارد؟
پ) وازلین جزء کدام دسته از هیدروکربنها طبقهبندی میشود؟
 )2دو – آمین – آلکانها
 )1دو – آمید – آلکانها

ب) گروه عاملی موجود در مولکول اوره چیست؟

 )3سه – آمین – آلکنها

 )4سه – آمید – آلکنها
=H 1 ,
(O 16 : g.mol -1
=
=)C 12 ,

2020چند مورد از مطالب زیر درست است؟

الف) در دو ترکیب از میان ترکیبهای «بنزین ،روغن زیتون و وازلین» نسبت شمار اتمهای هیدروژن به شمار اتمهای کربن ،عددی بزرگتر از  2است.
ب) نسبت شمار جفت الکترونهای ناپیوندی به شمار جفت الکترونهای پیوندی در اوره ،کمتر از این نسبت در اتیلن گلیکول است.
پ) برای سوختن کامل  22گرم وازلین به  76گرم گاز اکسیژن نیاز داریم.
ت) وازلین برخالف بنزین یک هیدروکربن سیرنشده است و لکۀ ایجاد شده از آن را میتوان با آب شستوشو داد.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1

چربیها

صفحه  5و  6کتاب درسی

2121کدام عبارت در رابطه با کربوکسیلیک اسیدهای تکعاملی نادرست است؟

 )1فرمول مولکولی عمومی آنها (  )C n H 2n O2میباشد.

 )2کربوکسیلیک اسیدهای همکربن با استرها ،ایزومر یکدیگر محسوب میشوند.
 )3حداقل تعداد اتم کربن در کربوکسیلیک اسیدها همانند استرها ،یک اتم کربن است.
 )4در ساختار آنها دو بخش قطبی و ناقطبی وجود دارد.
2222در کدامیک از گزینههای زیر ،بهترتیب از راست به چپ ،تعریف دقیقی از چربی و اسید چرب آمده است؟
 )1از اسیدهای چرب و استر سنگین تشکیل شدهاند - .کربوکسیلیک اسیدهایی با زنجیر بلند کربنی هستند.
 )2از دو بخش آبدوست و چربیدوست تشکیل شدهاند - .کربوکسیلیک اسیدهایی با زنجیر بلند کربنی هستند.
 )3از اسیدهای چرب و استر سنگین تشکیل شدهاند - .الکلهایی با زنجیر بلند کربنی هستند.
 )4از دو بخش آبدوست و چربیدوست تشکیل شدهاند - .الکلهایی با زنجیر بلند کربنی هستند.

با هم بیندیشیم صفحة  5و  6کتاب درسی

2323عبارت کدام گزینه در مورد مولکولی با مدل فضا پر کن زیر نادرست است؟
 )1این مولکول از دستة کربوکسیلیک اسیدها میباشد.

 )2فرمول مولکولی آن (  )C18 H 38 O2میباشد.

با هم بیندیشیم صفحة  5و  6کتاب درسی

 )3توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی با آب را دارد.
 )4در این مولکول بخش ناقطبی بر بخش قطبی غلبه دارد و نیروی بین مولکولی غالب از نوع واندروالسی است.
2424با توجه به شکلهای روبهرو ،چند مورد از مطالب زیر درست هستند 
؟
الف) شکل شمارة ( ،)1مدل فضاپرکن یک اسید چرب را نمایش میدهد.
ب) شکل شمارة ( ،)2مدل فضاپرکن یک استر سنگین را نمایش میدهد.
پ) هر دو مولکول نمایش داده شده ،در ساختار خود دارای پیوند دوگانه هستند.
ت) هر دو مولکول دارای بخشهای قطبی و ناقطبی در ساختار مولکول خود هستند.
2 )2
1 )1
4 )4
3 )3

با هم بیندیشیم صفحة  5و  6کتاب درسی

لوا لصف  -یتسردنت تمدخ رد اه لوکلوم
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2525دانشآموزی الگوی روبهرو را برای نمایش یک مولکول اسید چرب و یک استر سنگین ارائه کرده است .با
با هم بیندیشیم صفحه  5و  6کتاب درسی
توجه به این الگوها چند مورد از عبارتهای زیر نادرست هستند؟
الف) بخش ( )Aدر الگوی ( )1و بخش ( )Bدر الگوی ( ،)2شامل بخش قطبی هر دو ساختار هستند.
ب) بخش داخلی خطچین در الگوی ( )1برخالف این بخش در الگوی ( )2ناقطبی است.
پ) الگوی ( )2مربوط به یک استر سهعاملی است که در هگزان حل میشود.
ت) نیروهای بین مولکولی غالب در الگوی ( )1از نوع واندروالسی است.
ث) در الگوی ( )1بخش قطبی بر بخش ناقطبی غلبه دارد به همین دلیل در آب حل میشود.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
2626کدام عبارت در ارتباط با مولکولی با فرمول ساختاری روبهرو نادرست است؟
 )1یک استر سهعاملی میباشد که نیروی بین مولکولی غالب در آن ،واندروالسی میباشد.
 )2برای تولید هر مول از این مولکول ،سه مول آب تولید شده است.
 )3میزان انحاللپذیری آن در آب کمتر از  0/ 01گرم در هر  100گرم است.
 )4حاصل واکنش یک الکل سهعاملی و یک کربوکسیلیک اسید سهعاملی میباشد.

2727شکل روبهرو ،ساختار یک استر بلندزنجیر را نشان میدهد ،با توجه به آن ،چه تعداد از مطالب زیر درست است؟
الف) گروه  ،Rقسمتی از بخش قطبی این مولکول است.
ب) اگر گروه  ،Rدارای ده اتم کربن و سیرشده باشد ،فرمول مولکولی استر ،بهصورت  C 36 H 68 O 6است.

پ) بخش ناقطبی این مولکول ،دارای اتمهای کربن ،هیدروژن و اکسیژن است.
ت) اگر یک مول از این استر در محلول آبی ،آبکافت شود ،سه مول از یک کربوکسیلیک اسید دارای گروه
 Rتولید میشود.
1 )1
2 )2
4 )4
3 )3

صابون

صفحه  6کتاب درسی

2828کدامیک از عبارتهای زیر در ارتباط با صابون درست نیست؟
 )1صابون ترکیبی با فرمول کلی  RCOONaاست ،که در آن  Rبیانگر زنجیر هیدروکربنی بلند است.
 )2صابون حاصل واکنش یک کربوکسیلیک اسید و یک باز میباشد.
 )3در ساختار صابون دو بخش قطبی و ناقطبی وجود دارد.
 )4قسمت هیدروکربنی صابون ،آبدوست میباشد.
2929حالت فیزیکی هر یک از ترکیبهای مقابل بهترتیب از راست به چپ به چه صورت است؟

 )1جامد – مایع – جامد

 )2جامد – مایع – مایع

 )3جامد – جامد – مایع

با هم بیندیشیم صفحة  6کتاب درسی

RCOONH 4 - RCOOK - RCOONa

 )4مایع – جامد – جامد

3030با توجه به مولکول زیر ،کدام موارد از مطالب زیر درست هستند؟

الف) این مولکول میتواند نوعی صابون باشد.
ب) بخش آبگریز این مولکول دارای  18اتم کربن است.
پ) این مولکول از واکنش یک اسید چرب و سدیم هیدروکسید تولید شده است.
ت) این مولکول هم در چربیها و هم در آب حل میشود.
( )3الف)( ،ب) و (پ)
( )2پ) و (ت)
( )1الف) و (ب)

( )4الف)( ،پ) و (ت)

3131با توجه به شکل مقابل ،وضعیت انحاللپذیری صابون در آب و چربی مایع بهترتیب از راست به چپ چگونه
با هم بیندیشیم صفحة  6کتاب درسی
است؟
 )1محلول – نامحلول
 )2نامحلول – محلول
 )3محلول – محلول
 )4نامحلول – نامحلول
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3232پاسخ درست هر سه جایخالی زیر بهترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟
الف) صابون جامد را میتوان از گرم کردن پیه با ……… تهیه نمود.
ب) مخلوط آب و صابون ……… مخلوط چربی و صابون همگن و یکنواخت است.
پ) گروه عاملی موجود در ساختار اسید تشکیلدهندة صابون ……… است.

 )1سدیم هیدروکسید  -همانند -

با هم بیندیشیم صفحة  ۶کتاب درسی

 )۲پتاسیم هیدروکسید  -همانند -

 )۴سدیم هیدروکسید  -همانند -
 )۳آمونیم هیدروکسید  -برخالف -
3333اگر شمار اتمهای کربن قسمت هیدروکربنی (  )Rدر یک اسید چرب 7 ،برابر شمار اتمهای اکسیژن این اسید باشد ،در صابون حاصل از واکنش
=)
=H 1 ,
=C 12 ,
O 16 , Na
(= 23 : g.mol -1

این اسید با سدیم هیدروکسید ،درصد جرمی کربن بهتقریب کدام است؟
53 )2

59 )1

71 )4

68 )3

3434با توجه به واکنش زیر که مربوط به تولید صابون از واکنش سدیم هیدروکسید با یک استر با جرم مولی زیاد میباشد ،چه تعداد از مطالب زیر
=)
درست است؟ (= 23 : g.mol -1
=H 1 ,
=C 12 ,
O 16 , Na

الف) مادة  Xیک الکل سهعاملی است.
ب) با ورود عسل به درون مادة  ،Xمولکولهای سازندۀ عسل در سراسر ماده  Xپخش میشوند.
پ)  Rمیتواند یک آلکیل سیرشده با  17اتم کربن باشد.
ت) یک مولکول مادة  Xنسبت به یک مولکول صابون جامد ،بخش قطبی بزرگتری دارد.
4 )3
2 )2
3 )1

پیوند با زندگی ،کلوئیدها

1 )4

صفحه  6و  7کتاب درسی

3535مطالب عنوان شده در همة گزینههای زیر درست است ،بهجز …
 )1مخلوطها نقش بسیار پررنگی در زندگی ما دارند و اغلب مواد مورد استفاده ،مخلوطی از دو یا چند ماده هستند.
 )۲آب دریا ،هوا ،چسبها و شویندهها مخلوطی از دو یا چند ماده هستند.
 )۳مخلوط کاتکبود در آب همانند شربت معده مخلوطی همگن است.
 )۴مخلوط کاتکبود در آب میتواند نور را از خود عبور دهد و شربت معده نمونهای از یک سوسپانسیون است.
3636شکل مقابل نمونهای از یک ……… را نشان میدهد و دربارة آن میتوان گفت ………
 )1سوسپانسیون  -ناپایدار است.
 )۲سوسپانسیون  -حاوی تودههای مولکولی با اندازههای متفاوت است.
 )۳کلوئید  -ذرات موجود در آن کوچکتر از ذرات سازندة محلول است.
 )۴کلوئید  -میتواند نور را پخش کند.
3737تشابه و تفاوت مخلوط کلوئید و محلول بهترتیب از راست به چپ کداماند؟
 )1شفافیت  -تهنشین شدن ذرات  )۲همگن بودن  -رفتار در برابر نور  )۳پایداری  -اندازة ذرات

 )۴رفتار در برابر نور  -پایداری

3838در جدول زیر ،ویژگیهای کلوئیدها با مخلوطهای دیگر مقایسه شده است .کدام مورد به مطلب درستی اشاره ندارد ؟
نوع مخلوط

سوسپانسیون

کلوئیدها

محلول

رفتار در برابر نور

نور را پخش میکند

(ب)

…

همگن بودن

ناهمگن

…

همگن

پایداری

(الف)

پایدار است  /تهنشین نمیشود

…

ذرههای سازنده

ذرههای ریزماده

(پ)

(ت)

ویژگی

( )۱الف) ← ناپایدار است و تهنشین میشود.
( )۲ب) ← نمیتواند نور را پخش کند و مسیر عبور نور از درون آن مشخص نیست.
( )۳پ) ← تودههای مولکولی با اندازههای متفاوت
( )۴ت) ← یونها یا مولکولها

خود را بیازمایید صفحة  ۷کتاب درسی

لوا لصف  -یتسردنت تمدخ رد اه لوکلوم
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3939با توجه به شکل روبهرو ،چند مورد از مطالب زیر درست است؟
الف) مخلوط شکل (الف) ناپایدار بوده و میتواند مربوط به مخلوط آب و روغن باشد.
ب) اگر مقداری صابون به محلول شکل (الف) اضافه کرده و آن را هم بزنیم ،مخلوطی پایدار و به ظاهر
همگن مانند مخلوط شکل (ب) تشکیل میشود.
پ) شکل (ب) میتواند مربوط به کلوئید پایدار شده آب و روغن با استفاده از صابون باشد.
ت) در صورت اضافه کردن صابون به مخلوط آب و روغن ،آب و روغن را نمیتوان بهصورت ظاهری از یکدیگر تفکیک نمود.
2 )4
1 )3
4 )2
3 )1
4040مطالب عنوان شده در کدام گزینه در رابطه با شکل مقابل درست است؟
 )1مخلوط (ب) ناهمگن و حاوی تودههای مولکولی با اندازههای یکسانی است.
 )۲رفتار مخلوط (ب) را میتوان رفتاری بین محلول و سوسپانسیون در نظر گرفت.
 )۳شیر ،ژله ،سس مایونز ،شربت معده و آب دریا میتوانند به جای مخلوط (ب) قرار گیرند.
 )۴مقایسة رفتار نور در یک محلول و کلوئید را نشان میدهد و ذرههای موجود در ظرف (الف)
بزرگتر از ظرف (ب) است.
4141دو مخلوط ( )1و ( )2را در نظر بگیرید .با توجه به آن کدام مورد (موارد) از عبارتهای زیر نادرست است؟
مخلوط ( : )1شربت معده  /مخلوط ( : )2سس مایونز

الف) اندازة ذرات در مخلوط ( )1بزرگتر از مخلوط ( )2است.
ب) مخلوط ( )1برخالف مخلوط ( )2ظاهری کدر یا مات دارد.

پ) میزان پخش نور توسط مخلوط ( )2بیشتر از مخلوط ( )1است.

ت) ذرات سازندة مخلوطهای ( )1و ( )2بهترتیب ذرات ریزماده و تودههای مولکولی هستند.

 )1فقط (ب)

( )۲الف)( ،ب) و (پ)

 )۳فقط (پ)

4242چند مورد از مطالب زیر برای تکمیل جملة داده شده مناسب است؟
«……… برخالف ………»……… ،
الف) کلوئیدها  -محلولها  -ناهمگن هستند.
ب) مسیر عبور نور در سوسپانسیونها  -کلوئیدها  -قابل دیدن است.
پ) ذرات سازندة کلوئیدها  -ذرات سازندة محلولها  -بعد از مدتی تهنشین میشوند.
ت) ذرات سازندة کلوئیدها  -ذرات سازندة محلولها  -قابل جداسازی به وسیلة صافی هستند.
۳ )۳
۲ )۲
۱ )1

عوامل مؤثر بر قدرت پاککنندگی صابون

( )۴ب) و (پ)

۴ )۴

صفحه  8تا  10کتاب درسی

4343کدام عبارت در ارتباط با نحوة پاککنندگی صابون نادرست است؟
 )1هنگامیکه صابون وارد آب میشود ،مولکولهای صابون از سمت سر آبدوست خود در آب حل میشوند.
 )2وقتی مخلوط آب و صابون در مجاورت لکة چربی قرار میگیرد ،صابون از بخش ناقطبی (چربیدوست) خود با مولکولهای چربی جاذبه

برقرار میکند.
 )3با ادامة فرایند حل شدن چربی در مخلوط آب و صابون ،همة لکة چربی از روی لباس زدوده میشود.
 )4مولکولهای چربی مانند پلی بین آب و صابون قرار میگیرند و باعث حل شدن صابون در آب میشوند.

4444با توجه به شکلهای زیر که مراحل مختلف پاک شدن یک لکۀ چربی یا روغن با استفاده از صابون را نمایش میدهند ،چند مورد از عبارتهای
زیر نادرست هستند؟

الف) نیروهای جاذبۀ بین مولکولی تشکیل شده بین  Cو مولکولهای روغن هیدروژنی است.
ب)  Cبخش ناقطبی و چربیدوست صابون و  Bبخش قطبی و آبگریز صابون را تشکیل میدهند.
پ)  Aجزء آنیونی صابون است که از سمت زنجیر کربنی خود ،چربی و از سمت B
مولکولهای آب را جذب میکند.
ت) در تمام شکلها جهتگیری مولکولهای آب در اطراف روغن درست نمایش داده شده است.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
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4545کدامیک از گزینههای زیر دربارة عوامل مؤثر بر قدرت پاککنندگی صابون نادرست است؟
 )1هر اندازه صابون بتواند مقدار بیشتری از آالینده و چربی را بزداید ،قدرت پاککنندگی بیشتری دارد.
 )۲قدرت پاککنندگی صابون به عوامل گوناگونی مانند دما ،نوع آب و نیز نوع و مقدار صابون بستگی دارد.
 )۳صابون نمیتواند همة لکهها را به یک اندازه از بین ببرد و صابونهای مختلف قدرت پاککنندگی یکسانی ندارند.
 )۴نوع پارچه بر روی قدرت پاککنندگی صابون تأثیری ندارد.
4646درون سه بشر  100میلیلیتری 50 ،میلیلیتر آب و یک قاشق پودر صابون میریزیم .اگر به ظرفهای دوم و سوم بهترتیب مقداری منیزیم کلرید و کلسیم
کاوش کنید صفحههای  8و  9کتاب درسی
کلرید اضافه کنیم و هر سه ظرف را با سرعت برابر هم بزنیم ،ارتفاع کف در کدام ظرف بیشتر خواهد بود ؟
 )2ظرف دوم
 )1ظرف اول
 )4تفاوتی بین ارتفاع کف در سه ظرف وجود ندارد.
 )3ظرف سوم
4747قدرت پاککنندگی صابون در آب حاوی مقدار یکسانی از یون منیزیم ……… از آب حاوی یون کلسیم میباشد و قدرت پاککنندگی صابون در
آب دریا ……… از آب چشمه میباشد و علت تشکیل لکههای سفیدی که پس از شستن لباس با صابون بر روی آنها باقی میماند ……… ،است.
 )1بیشتر – کمتر -وجود یونهای سدیم و پتاسیم در آب
 )2کمتر – کمتر -وجود یونهای منیزیم و کلسیم در آب
 )3بیشتر – بیشتر -وجود یونهای منیزیم و کلسیم در آب
 )4کمتر – بیشتر -وجود یونهای سدیم و پتاسیم در آب
4848آبهایی که حاوی یونهای کلسیم و منیزیم هستند ،به آب ……… معروفاند و صابون در این آبها قدرت پاککنندگی ……… دارد،
زیرا ………
 )1سخت – زیادی – انحاللپذیری کثیفیها را در مخلوط آب و صابون افزایش میدهد.
 )2مقطر – کمی – مولکولهای صابون با یونهای موجود تولید رسوب میکنند و صابون به خوبی کف نمیکند.
 )3سخت – کمی – مولکولهای صابون با یونهای موجود تولید رسوب میکنند و صابون به خوبی کف نمیکند.
 )4مقطر – زیادی – انحاللپذیری کثیفیها را در مخلوط آب و صابون افزایش میدهد.
4949اگر  612گرم صابون جامد ( )RCOONaکه در ساختار آن 18 ،اتم کربن وجود دارد ،با مقداری محلول منیزیم کلرید واکنش
دهد و در انتهای واکنش همۀ مواد واکنشدهنده بهطور کامل مصرف شوند ،چند مول یون در این واکنش تولید میشود؟
(2RCOONa)aq(+ MgCl2)aq( →)RCOO(2 Mg)s(+2NaCl)aq

=)
=H 1 ,
=C 12 ,
O 16 , Na
(= 23 : g.mol -1

2 )1

4 )2

1/5 )4

3/5 )3

 1000mL5050محلول  0/2موالر  CaCl2با مقدار کافی صابون جامد واکنش داده و  121/2گرم مادۀ جامد تولید میکند .در ساختار این صابون،
=)
=H 1 ,
=C 12 ,
O 16 , Ca
(= 40 : g.mol -1

چند اتم کربن وجود دارد؟
16 )1

صابون آنزیمدار

17 )2

18 )3

19 )4

صفحه  9و  10کتاب درسی

5151پاسخ درست هر سه پرسش زیر در کدام گزینه آمده است 
؟
الف) کاهش دما چه تأثیری روی قدرت پاککنندگی صابون دارد؟
ب) افزودن آنزیم به صابون ،قدرت پاککنندگی آن را چه تغییری میدهد؟
پ) میزان چسبندگی لکههای چربی روی لباسهای گوناگون یکسان است یا متفاوت؟
 )2کاهش – کاهش – متفاوت
 )1کاهش – افزایش – متفاوت
 )4افزایش – افزایش – یکسان
 )3افزایش – کاهش – یکسان

خود را بیازمایید صفحههای  9و  10کتاب درسی

5252عبارت کدام گزینه نادرست است؟
 )1نقش پاککنندگی صابون سبب شد تا کاربرد آن از پاکیزگی و تأمین بهداشت شخصی به مراکز صنعتی ،بیمارستانی و اداری نیز گسترش یابد.
 )2رشد صنعت صابونسازی سبب کاهش قابل توجهی در گسترش بیماریهای گوناگون شد و سطح بهداشت را در جهان افزایش داد.
 )3یکی از مزایای تولید صابون در مقیاس انبوه ،نیاز کمتر به استفاده از چربیها میباشد.
 )4تأمین نیاز جهان به چربی برای تولید صابون با روشهای موجود ناممکن است و از سوی دیگر صابون ،تنها در برخی شرایط به خوبی عمل میکرد.
5353استفاده از صابون در سفرهای دریایی ……… صنایعی که از آب شور استفاده میکردند ،به دلیل وجود یونهایی مانند ……… در آب،
امکانپذیر ……… .
 )2برخالف – سدیم و کلرید  -است
 )1همانند – سدیم و کلرید – نیست
 )4برخالف – منیزیم و کلسیم – است
 )3همانند – منیزیم و کلسیم – نیست

لوا لصف  -یتسردنت تمدخ رد اه لوکلوم

20

اگر جدول زیر بیانگر رابطة میان نوع صابون شوینده ،نوع پارچه و درصد لکة باقیمانده در دماهای گوناگون باشد ،با توجه به آن به
دو سؤال بعدی پاسخ دهید.
نوع صابون

نوع پارچه

دما ()0 C

درصد لکة باقیمانده

صابون بدون آنزیم

نخی

30

25

صابون بدون آنزیم

نخی

40

X

صابون آنزیمدار

نخی

30

10

صابون آنزیمدار

نخی

40

0

صابون آنزیمدار

پلیاستر

40

15

5454اگر پارچهای از جنس نخ را با صابون معمولی در آبی با دمای اتاق شستوشو دهیم ،کدامیک از اعداد زیر میتواند درصد لکة باقیمانده بر روی
پارچه باشد؟
5 )4
15 )3
25 )2
30 )1

خود را بیازمایید صفحههای  9و  10کتاب درسی

5555با توجه به جدول باال ،چه تعداد از عبارتهای زیر نادرست است؟
الف) مقدار  Xدر این جدول میتواند برابر  30باشد.
ب) استفاده از آنزیم برخالف دمای آب تأثیری بر قدرت پاککنندگی صابون ندارد.
پ) در نمودار روبهرو محور افقی میتواند دما یا درصد پلیاستر موجود در پارچه باشد.
ت) میزان چسبندگی لکههای چربی بر روی پارچۀ نخی کمتر از پارچۀ پلیاستری است.
2 )2
1 )1
3 )3
4 )4
5656افزایش دمای آب و نوع پارچه بهترتیب از راست به چپ ،با چه فرایندی باعث تغییر قدرت پاککنندگی صابون میشوند؟
 )1افزایش سرعت پخش شدن ذرههای آلودگی در آب – تغییر نحوة واکنش صابون و پارچه
 )2کاهش برخورد مناسب صابون و لکه  -تغییر نیروی چسبندگی بین لکه و پارچه
 )3کاهش برخورد مناسب صابون و لکه  -تغییر نحوة واکنش صابون و پارچه
 )4افزایش سرعت پخش شدن ذرههای آلودگی در آب – تغییر نیروی چسبندگی بین لکه و پارچه

در جستجوی پاککنندههای جدید

صفحه  10و  11کتاب درسی

5757عبارت کدام گزینه در مورد سیر تحول پاککنندههای جدید درست نیست؟
 )1با افزایش تقاضای جهانی برای صابون و کاهش عرضة این فراورده ،شیمیدانها برای تولید پاککنندههای غیرصابونی وارد عمل شدند.
 )2شیمیدانها در جستوجوی موادی بودند که افزون بر قدرت پاککنندگی زیاد ،بتوان آنها را در مقیاس انبوه و با قیمت مناسب تولید کرد.
 )3با توجه به رابطة بین ساختار و رفتار یک ماده ،شیمیدانها دریافتند که باید موادی تولید کنند که ساختاری مشابه صابون داشته باشد.
 )4شیمیدانها برای تولید پاککنندههای جدید موادی مانند بنزین و دیگر مواد اولیهای که در صنایع پتروشیمی تولید میشد را در اختیار داشتند.

5858مطلب عنوان شده در همة گزینهها در ارتباط با پاککنندههای غیرصابونی درست است ،بهجز …

 )1فرمول عمومی این دسته از ترکیبها بهصورت (  )RC6 H 4SO 3- Na +است.
 )2از مواد پتروشیمیایی طی واکنشهای پیچیده در صنعت تولید میشوند.
 )3مولکولهای چربی به بخش قطبی جزء آنیونی میچسبند.

 )4در ساختار همة این پاککنندهها حلقة بنزن و آنیون  SO 3-وجود دارد.

5959هر کدام از قسمتهای (الف) و (ب) در مولکول روبهرو ،بهترتیب از راست به چپ ،چه نوع نیروی جاذبهای
را ایجاد میکنند؟
 )2واندروالسی ،یون – دوقطبی
 )1واندروالسی ،پیوند هیدروژنی
 )4یون  -دوقطبی ،پیوند هیدروژنی
 )3پیوند هیدروژنی ،یون – دوقطبی
خود را بیازمایید صفحة  11کتاب درسی

6060در کدامیک از گزینههای زیر بهترتیب از راست به چپ یک شباهت و یک تفاوت پاککنندة غیرصابونی با پاککنندة صابونی آمده است؟

 )1هر دو از واکنش مواد پتروشیمیایی در صنعت تولید میشوند – .در ساختار پاککنندههای صابونی برخالف پاککنندههای غیرصابونی،
خود را بیازمایید صفحة  11کتاب درسی

نمک اسید چرب وجود دارد.
 )2هر دو دارای دو بخش آبدوست و آبگریز هستند – .فقط پاککنندههای غیرصابونی میتوانند در آب لکهها و چربیها را بزدایند و پاک کنند.
 )3هر دو از واکنش مواد پتروشیمیایی در صنعت تولید میشوند – .فقط پاککنندههای غیرصابونی میتوانند در آب لکهها و چربیها را بزدایند
و پاک کنند.
 )4هر دو دارای دو بخش آبدوست و آبگریز هستند – .در ساختار پاککنندههای صابونی برخالف پاککنندههای غیرصابونی ،نمک اسید
چرب وجود دارد.
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6161کدام گزینه دربارة مقایسة پاککنندههای صابونی و غیرصابونی ،جملة زیر را بهدرستی تکمیل نمیکند؟
«پاککنندة غیرصابونی ……… پاککنندة صابونی ………»
 )1برخالف  -کاتیون یک بار مثبت و آنیون یک بار منفی دارد.
 )۲همانند  -دم هیدروکربنی چربیدوست دارد.
 )۳برخالف  -دارای حلقهای است که به ترکیب خاصیت آروماتیک میدهد.
 )۴برخالف  -از مواد پتروشیمیایی مانند بنزن تهیه میشود.
6262کدام گزینه در ارتباط با مولکول نشان داده شده در شکل روبهرو درست است؟

 )1یک پاککنندۀ غیرصابونی است و فرمول ساختاری این ترکیب را میتوان بهصورت روبهرو نمایش
داد.
 )2قسمت قطبی این ترکیب که در آب محلول است و در چربی حل نمیشود ،بخش آنیونی  RSO 3-است.

 )3ترکیب نشان داده شده همانند صابون در آب سخت به خوبی کف نمیکند و خاصیت پاککنندگی آن کاهش مییابد.
 )4همانند صابونها میتواند با مولکولهای آب پیوند هیدروژنی برقرار کند.
6363اگر در ترکیب زیر به جای گروه سولفونات (  ، )SO 3-گروه کربوکسیالت (  )COO -قرار گیرد ،فرمول شیمیایی ترکیب حاصل کدام خواهد شد؟
C19H 29CO2- Na + )1

C19H 31CO2- Na + )2

C18 H 29CO2- Na + )3

C18 H 31CO2- Na + )4

6464چند مورد از عبارتهای زیر در ارتباط با ترکیب روبهرو درست است؟
الف) یک پاککنندة صابونی بدون شاخة فرعی است.

ب) زنجیر کربنی آن سبب پخش شدن چربیها در آب میشود.
پ) فرمول شیمیایی آن ( )C18 H 29SO2 Naاست.

ت) لکههای چربی به گروه سولفونات این پاککننده میچسبند.

 )1صفر

1 )2

3 )4

2 )3

6565کدام مورد از موارد زیر مزایای استفاده از پاککنندههای غیرصابونی نسبت به پاککنندههای صابونی میباشد؟
		
الف) قدرت پاککنندگی بیشتر

		
پ) طیف کاربرد وسیعتر

( )1الف) و (ب)

ب) حفظ خاصیت پاککنندگی در آب سخت

( )2ب) و (ت)

ت) نیاز به چربی برای تولید

( )3الف)( ،ب) و (پ)

( )4الف)( ،پ) و (ت)

=C 12 ,
=H 1 ,
S 32 , Na
(O 16 : g.mol -1
=)
== 23 ,

6666چند مورد از مطالب زیر درست است؟

الف) یک مول از یک پاککنندة غیرصابونی که گروه  Rآن سیرشده است ،در اثر واکنش با  6گرم گاز هیدروژن ،به یک ترکیب سیرشده
تبدیل میشود.

ب) در پاککنندههای صابونی 4 ،جفت الکترون ناپیوندی و در پاککنندههای غیرصابونی 9 ،جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.

پ) در ساختار یک پاککنندة صابونی بدون شاخۀ فرعی ،تعداد اتمهای کربنی که با هیچ اتم هیدروژنی پیوند اشتراکی ندارند ،نصف این تعداد

در یک پاککنندة غیرصابونی بدون شاخۀ فرعی است.

ت) اگر گروههای  Rیک پاککنندة صابونی جامد و یک پاککنندة غیرصابونی یکسان باشند ،جرم مولی پاککنندة
صابونی 112 g.mol -1 ،کمتر از پاککنندة غیرصابونی میباشد.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

6767در نوعی پاککنندۀ غیرصابونی حاوی کاتیون سدیم ،اگر گروه هیدروکربنی سیرشده بوده و درصد جرمی اکسیژن در آن برابر

=
=)S 32,
=Na 23
=, C 12
=, O 16
 15درصد باشد ،جرم مولی این پاککننده برابر چند گرم برمول است؟ (, H 1:g.mol -1

246 )1

308 )2

376 )3

6868فرمول مولکولی یک پاککنندة غیرصابونی که زنجیر آلکیل سیرشدة آن ۱۴ ،اتم کربن دارد ،کدام است؟
C14 H 29SO 3 Na )1
C20H 33SO 4 Na )۳

C14 H 29SO 4 Na )۲

C20H 33SO 3 Na )۴

426 )4

ریاضی ۹۲

فصل اول

مولکولها در خدمت تندرستی
A

1

1

31

1نقش پاکیزگی و بهداشت در امید به زندگی

هوا ،آب ،پوش��اک ،بدن و زمین از جمله موهبتهای الهی هس��تند که پیوس��ته باید برای پاکیزه نگه داشتن آنها بکوشیم .پاکیزگی رفتاری شایسته ،نشاطآور و
مایة آرامش است که بستری مناسب برای سالمت ،رشد و بالندگی انسان و جامعه فراهم میکند .انسانها با الهام از طبیعت و شناخت مولکولها و رفتار آنها،
راهی برای زدودن آلودگیها پیدا کردند .مواد شوینده که براساس خواص اسیدی و بازی عمل میکنند ،نقش مهمی در پاکیزگی دارند.

بهداشت و نقش آن در امید به زندگی
 -1یکی از دالیل اسکان انسان در کنار رود و رودخانه این بود که با دسترسی به آب ،بدن خود را بشوید و ابزار ،ظروف و محیط زندگی خود را تمیز نگاه دارد.
 -2حفاریهای باستانی از شهر بابل نشان میدهد که چند هزار سال پیش از میالد ،انسانها به همراه آب از موادی شبیه صابون امروزی برای نظافت و پاکیزگی
استفاده میکردند.
 -3نیاکان ما نیز به تجربه پی بردند که اگر ظرفهای چرب را به خاکستر آغشته کنند و سپس با آب گرم شستوشو دهند ،آسانتر تمیز میشوند.
 -4در گذشته به دلیل در دسترس نبودن ،کمبود یا استفاده نکردن از صابون ،سطح بهداشت فردی و همگانی بسیار پایین بود ،بهطوری که بیماریهای گوناگون
به سادگی در جهان گسترش مییافت.
بیماری وبا یکی از بیماریهای واگیردار اس��ت که به دلیل آلوده ش��دن آبها و نبود بهداش��ت شایع میشود .سادهترین و مؤثرترین راه پیشگیری از این
بیماری ،رعایت بهداشت فردی و همگانی است.
 -5با گذش��ت زمان ،اس��تفاده از صابون و توجه به نظافت و بهداش��ت در جوامع گس��ترش یافت و س��بب ش��د تا میکروبها ،آلودگیها و عوامل بیماریزا در
محیطهای فردی و همگانی کاهش یافته و سطح بهداشت جامعه افزایش یابد.
 -6ش��اخص امید به زندگی ش��اخصی اس��ت که نشان میدهد با توجه به خطراتی که انسانها در طول زندگی با آن مواجه هستند ،بهطور میانگین چند سال در
این جهان زندگی میکنند.
با افزایش سطح تندرستی و بهداشت فردی و همگانی ،شاخص امید به زندگی نیز در جهان افزایش یافته است.

نمودار توزیع جمعیت جهان براساس امید به زندگی
نمودار روبهرو ،توزیع جمعیت جهان را براس��اس امید به زندگی آنها در دورههای
زمانی گوناگون نشان میدهد .با دقت در این نمودار به نتایج زیر میرسیم:
 -1با گذشت زمان ،امید به زندگی در سطح جهان افزایش یافته است.
 -2در دورة زمانی  1330تا  ،1335امید به زندگی برای حدود  30درصد از مردم
جهان در بین  40تا  50سال بوده است.
 -3در دورة زمان��ی  1370ت��ا  ،1375امی��د به زندگی برای بیش��تر مردم دنیا در
حدود 60تا  70سال بوده است.
 -4امروزه امید به زندگی برای بیشتر مردم دنیا ،در حدود  70تا   80سال است.
 -5با توجه به نمودار روبهرو ،درصد جمعیت برای امید به زندگی گسترة  40تا 50
سالگی در دورههای زمانی مختلف بهصورت زیر است:
دورة زمانی

1330 - 1335

1365 - 1370

1390 - 1395

درصد جمعیت

حدود  30درصد

کمتر از  10درصد

کمتر از  1درصد

 -6گسترة سنی  60تا  70سال در تمام بازههای زمانی نمودار باال ،درصد قابل توجهی از امید به زندگی افراد جمعیت را به خود اختصاص داده است.
 -7فقط درصد جمعیت گسترۀ سنی بیش از  70سال در کل روند صعودی داشته است ،این در حالی است که درصد جمعیت گسترههای سنی دیگر با گذشت
زمان روند کلی نزولی داشته است.
 -8از سال  1360به بعد ،دیگر امید به زندگی کمتر از  40سال وجود ندارد.
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عوامل مؤثر بر امید به زندگی
امید به زندگی شاخصی است که در کشورهای گوناگون و حتی در شهرهای یک کشور نیز با هم تفاوت
دارد ،زیرا این شاخص به عوامل گوناگونی بستگی دارد .نمودار روبهرو نشان میدهد که:
 -1در مناطق توسعه یافته و برخوردار ،امید به زندگی در مقایسه با مناطق کمبرخوردار بیشتر است.
 -2امید به زندگی در مناطق برخوردار از میانگین امید به زندگی در جهان بیشتر است.
 -3امید به زندگی در مناطق کمبرخوردار از میانگین امید به زندگی در جهان کمتر است.
بهطور کلی مقایس��ۀ امید به زندگی در مناطق برخوردار ،جهان و مناطق کمبرخوردار بهصورت
زیر است:
مناطق کمبرخوردار < جهان < مناطق برخوردار :مقایسة امید به زندگی
 -4تنها در مناطق کمبرخوردار امید به زندگی کمتر از  40س��ال وجود دارد .این در حالی اس��ت که کمترین س��ن امید به زندگی در جهان حدود  45سال و در
مناطق برخوردار حدود  65سال است.
 -5با گذشت زمان امید به زندگی در مناطق کمبرخوردار ،جهان و مناطق برخوردار بهطور کلی روند صعودی داشته و افزایش یافته است.
 -6شیب نمودار امید به زندگی در نواحی کمتر توسعه یافته (کمبرخوردار) بیشتر از شیب نمودار در نواحی توسعه یافته (برخوردار) است .در واقع در یک بازۀ
زمانی معین رشد امید به زندگی در نواحی برخوردار و توسعه یافته کمتر از رشد امید به زندگی در نواحی کمبرخوردار است.
 -7سالمت و بهداشت در امید به زندگی اهمیت بسیاری دارد و در راستای ارتقای آن پاککنندهها و شویندهها نقش مهمی ایفا میکنند.
مواد شوینده خاصیت اسیدی یا بازی دارند و براساس خواص اسیدی و بازی عمل میکنند.
 42 2 Aبا گذشت زمان ،استفاده از صابون و توجه به نظافت و بهداشت در جوامع گسترش یافت و دانش بشر از پدیده پاکیزگی و نقش صابون در ایجاد
آن بیشتر شد .اهمیت صابون و بهداشت سبب شد تا صنعت شویندهها گسترش شگفتانگیزی پیدا کند.
 43 3 Aحفاریهای باستانی از شهر بابل نشان میدهد که انسانها چند هزار سال پیش از میالد از موادی شبیه صابونهای امروزی برای نظافت و تمیزی بهره
میبردند .آنها به تجربه پی بردند که اگر ظرفهای چرب و کثیف را به خاکستر آغشته کنند و با آب گرم شستوشو دهند ،با زحمت کمتری تمیز میشوند.
 34 4 Bعبارتهای (الف)( ،ب) و (ت) درست هستند .بررسی عبارتها:
عبارت (الف) :استفاده از صابون و شویندههای دیگر ،سبب میشود میکروبها ،آلودگیها و عوامل بیماریزا در محیطهای فردی و همگانی کاهش یافته و سطح
بهداشت جامعه افزایش یابد.
عبارت (ب) :این امر به نوبة خود میزان سالمتی و تندرستی مردم را افزایش میدهد.
عبارت (پ) :بدیهی اس��ت که عدم دسترس��ی ،کمبود یا عدم اس��تفاده از ش��ویندهها سبب کاهش س��طح بهداشت فردی و همگانی ش��ده و منجر به گسترش
بیماریهای گوناگون در میان مردم کشورهای دنیا میشود.
عبارت (ت) :وبا یک بیماری واگیردار اس��ت که به دلیل آلوده ش��دن آبها و نبود بهداش��ت ایجاد میشود .س��ادهترین و مؤثرترین راه پیشگیری این بیماری،
رعایت بهداشت شخصی و همگانی است.
 25 5 Aبیماری وبا در طول تاریخ چندین بار در جهان همهگیر شده و جان میلیونها انسان را گرفته است و هنوز هم میتواند از بیماریهای تهدیدکنندة 
هر جامعه باشد.
A
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امروزه امید به زندگی برای بیشتر مردم دنیا در حدود  70تا  80سال است.

 17 7 Bعبارتهای (الف)( ،ب) و (پ) درست هستند.
بررسی عبارت (ت) :میزان امید به زندگی برای مناطق و کشورهای برخوردار بیشتر از مناطق و کشورهای کمبرخوردار است.
 18 8 Aامید به زندگی در کش��ورهای گوناگون و حتی در ش��هرهای یک کش��ور نیز با هم تفاوت دارد ،زیرا این شاخص افزون بر تولید ناخالص ملی ،به
سطح آگاهی مردم ،سطح بهداشت جامعه ،زندگی منطبق بر توسعة پایدار ،سطح ورزش همگانی ،میزان استفاده از مواد و غذاهای طبیعی و … بستگی دارد .در
کشورها و مناطق برخوردار ،امید به زندگی از کشورها و مناطق کمبرخوردار بیشتر است.
 49 9 Aعوامل مختلفی روی امید به زندگی تأثیر میگذارد ،که سطح بهداشت جامعه تنها یکی از آنها میباشد؛ بنابراین نمیتوان با قطعیت گفت کمتر
بودن امید به زندگی در نواحی کمتر برخوردار ،تنها به دلیل کمتر بودن سطح بهداشت آن جامعه است .بررسی سایر گزینهها:
گزینة ( :)1با توجه به نمودار ،امید به زندگی در نواحی کمتر برخوردار از حدود  35سال در سال  ،1330به  60سال در سال  1390رسیده است ،اما امید به زندگی
در نواحی توسعه یافتهتر ،از حدود  65سال به  75سال رسیده است؛ بنابراین سرعت رشد امید به زندگی در نواحی کمتر برخوردار در طی  60سال اخیر بیشتر است.
گزینۀ ( :)2با توجه به نمودار داده شده ،میزان افزایش امید به زندگی در مناطق برخوردار در بازۀ زمانی  30سالۀ اول ( )1330 - 1360بیشتر از این میزان در
بازۀ زمانی  30سالۀ دوم ( )1360 - 1390است .در واقع شیب نمودار امید به زندگی در مناطق توسعه یافته کاهش مییابد.
گزینة ( :)۳هرچه امید به زندگی در یک جمعیت افزایش یابد ،ترکیب س��نی آن جمعیت نیز پیرتر خواهد ش��د ،چرا که افراد میزان بیش��تری عمر خواهند کرد.
در طی سالهای اخیر ،امید به زندگی در جهان افزایش یافته است ،پس ترکیب سنی جمعیتها نیز پیرتر شده است.

لوا لصف  -یتسردنت تمدخ رد اه لوکلوم
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2پاکیزگی محیط با مولکولها

2

هر یک از افراد جامعه برای انجام فعالیتهای روزانة خود در هر محیطی ،کم و بیش در معرض انواع آالیندههاست؛ بهطوری که بدن ،پوشاک و ابزاری که با
آنها سروکار دارد ،آلوده میشود .شناخت نوع و ساختار آلودگیها به ما کمک میکند تا با انتخاب شویندة مناسب آنها را از بین ببریم.

آلودگیهای پیرامون ما
 -1آالیندهها موادی هستند که بیش از مقدار طبیعی در یک محیط ،ماده یا یک جسم وجود دارند .در زیر به نمونههایی از انواع آالیندهها اشاره میکنیم:
الف) گل و الی آب

ب) گرد و غبار هوا
پ) لکههای چربی و مواد غذایی روی لباسها و پوست بدن
یادآوری از شیمی دهم:
در ش��یمی دهم آموختیم که گازهای گوگرد دیاکس��ید (  ، )SO2کربن دیاکسید (  ، )CO2کربن مونوکسید ( ، )COنیتروژن دیاکسید (  ، ) NO2نیتروژن
مونوکسید ( ) NOو هیدروکربنها (  )C x H yجزء آالیندههای هواکره هستند .بنابراین آالیندهها میتوانند بهصورت مایع ،جامد و گاز باشند.
 -2برای داش��تن لباس پاکیزه ،هوای پاک و محیط بهداش��تی و تمیز باید آلودگیها را زدود .برای پاک کردن هر آلودگی به مواد ش��وینده و پاککنندۀ ویژهای
نیاز داریم ،مث ً
ال برای پاک کردن عسل از روی لباس میتوان از آب استفاده کرد ،زیرا در ساختار عسل تعداد زیادی گروه هیدروکسیل وجود دارد که موجب
قطبی شدن آن میشود؛ بنابراین عسل که قطبی است ،در آب که مولکولی قطبی است ،به خوبی حل شده و از سطح لباس جدا میشود.
یادآوری از شیمی دهم:
مواد زمانی در هم حل میشوند که جاذبة بین مولکولی آنها شبیه هم باشد ،در واقع مواد قطبی در حاللهای قطبی و مواد ناقطبی در حاللهای ناقطبی حل میشوند.
 -3برای اینکه بدانیم چگونه میتوان انواع لکهها را پاک کرد ،باید نوع ،س��اختار و رفتار ذرههای س��ازندۀ آالیندهها و مواد ش��وینده و نیز نیروهای بین مولکولی
آنها را بشناسیم .در واقع ما میتوانیم برای از بین بردن هر نوع آالینده از نوع خاصی از مولکولها استفاده کنیم.
آلودگی میتواند حالتهای فیزیکی مختلفی داشته باشد ،مانند آلودگی آبهای روان که میتوانند مایع باشند و یا آلودگی به وسیلة نیتروژن دیاکسید یا نیتروژن
مونوکسید که گازی شکل هستند.
11 A
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3حالل مناسب برای آالیندهها

3

در این کالس درس میخواهیم بدانیم که برای از بین بردن آالیندهها و لکهها از چه حاللی باید استفاده کنیم .ابتدا مطالبی را از شیمی دهم یادآوری میکنیم.
میدانیم شبیه ،شبیه را در خود حل میکند ،در واقع میتوان گفت که:
 -1مواد ناقطبی در حاللهای ناقطبی حل میشوند ،مانند انحالل ید (  )I2در هگزان ( )C6 H14
 -2مولکولهای قطبی در حاللهای قطبی حل میشوند ،مانند انحالل استون ( )C 3 H 6Oدر آب ()H 2O

 -3مواد دارای پیوند هیدروژنی در حاللهای دارای پیوند هیدروژنی حل میشوند ،مانند انحالل اتانول در آب
مهمترین موادی که دارای پیوند هیدروژنی هس��تند و میتوانند با آب پیوند هیدروژنی تش��کیل دهند ،عبارتند از هیدروفلوئوریک اسید ( ، )HFآمونیاک
(  ، ) NH 3اتانول ( )C2H 5 OHو متانول ( . )CH 3 OHدر ضمن اس��تون ( )C 3 H 6Oدر حالت خالص پیوند هیدروژنی تش��کیل نمیدهد ولی میتواند با

مولکولهای آب پیوند هیدروژنی تشکیل داده و در آب حل شود.

 -4اغلب نمکها در آب و حاللهای قطبی حل میشوند ،مانند انحالل  NaClو  MgSO 4در آب
همۀ ترکیبهای یونی در حاللهای قطبی محلول نیستند .برای نمونه نقره کلرید ( ،)AgClکلسیم فسفات (  ، )Ca 3 )PO 4 (2باریم سولفات (  ، )BaSO 4منیزیم

هیدروکسید (  ، )Mg)OH(2آهن ( )IIهیدروکسید ((  )Fe)OH 2و آهن ( )IIIهیدروکسید ((  )Fe)OH 3در آب نامحلول هستند.

 -5در فرایند انحالل اگر ذرههای سازندة حلشونده با مولکولهای حالل ،جاذبۀ قوی برقرار کنند ،حلشونده در حالل حل میشود ،در غیر این صورت ذرههای
حلشونده کنار هم باقی میمانند و در حالل پخش نمیشوند .درواقع:
شرط انحالل (تشکیل محلول)  

   میانگین جاذبهها در حالل خالص و حلشوندة خالص < جاذبة بین حالل و حلشونده در محلول
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برخی ترکیبهای آلی اکسیژندار مانند متانول ( ، )CH 3 OHاستون ( ، )C 3 H 6Oاتانول ( ، )C2H 5 OHپروپانوئیک اسید (  ، )C 3 H 6O2ویتامین C

(  )C6 H 8 O 6و گلوکز (  )C6 H12O 6قطبیت قابل توجهی داشته و در آب حل میشوند.

حالل مناسب برای آلودگیها
 -1در جدول زیر ،تعدادی ماده را مش��اهده میکنیم .میخواهیم بدانیم که اگر مث ً
ال لکهای از این مواد روی لباس ما ایجاد ش��ود ،کدام حالل برای پاک کردن
لکه مناسب است؟ آب که قطبی است یا هگزان که غیرقطبی است؟
نام ماده

فرمول شیمیایی ماده

قطبی ،ناقطبی یا یونی

محلول در آب یا محلول در هگزان

اتیلن گلیکول (ضدیخ)

CH 2OH -- CH 2OH

قطبی

محلول در آب

نمک خوراکی

NaCl

یونی

محلول در آب

اوره

CO) NH 2 (2

قطبی

محلول در آب

بنزین

C 8 H18

ناقطبی

محلول در هگزان

وازلین

C25 H 52

ناقطبی

محلول در هگزان

روغن زیتون

C57 H104O 6

ناقطبی

محلول در هگزان

 -2گشتاور دوقطبی آلکانها تقریب ًا صفر است ،به بیان دیگر آلکانها (مانند هگزان ،بنزین ،وازلین ،گریس و …) ناقطبی هستند .در ضمن با افزایش تعداد کربن
میزان ناقطبی بودن این ترکیبها نیز افزایش مییابد؛ بنابراین آلکانها به دلیل غیرقطبی بودن در آب (که قطبی است) حل نمیشوند.
وازلین (  )C25 H 52نسبت به گریس (  )C18 H 38تعداد کربن و جرم بیشتری داشته و نیروی بین مولکولی ،نقطۀ جوش و گرانروی بیشتری دارد ،در
واقع وازلین نسبت به گریس چسبندهتر است ،به همین دلیل پاک کردن لکۀ وازلین از روی لباس سختتر از پاک کردن لکۀ گریس است.

آب که قطبی است ،حالل مناسبی برای آالیندههای قطبی و هگزان که غیرقطبی است ،حالل مناسبی برای آالیندههای غیرقطبی است.
 -3اس��تون (  )CO)CH 3 (2و اتانول ( )C2H 5 OHدو نمونۀ دیگر از حاللهای آلی هستند .این دو ماده قطبی بوده

و به دلیل ایجاد پیوند هیدروژنی با مولکولهای آب ،به هر نس��بتی در آب حل میش��وند .به همین دلیل این دو ماده با
آب محلول سیرش��ده تش��کیل نمیدهند .استون هر چند قطبی اس��ت و به هر نسبتی در آب حل میشود اما خود حالل
مناسبی برای چربیها ،رنگها و انواع الکها است.

چند نکته در مورد اتیلن گلیکول
 -1اتیلن گلیکول یک الکل دوعاملی با فرمول مولکولی (  )C2H 6O2است.

 -2فرمول ساختاری و مدل نقطه  -خط این الکل بهصورت روبهرو است:
 -3در ساختار آن  9پیوند اشتراکی یگانه ( 9جفت الکترون پیوندی) و  4جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.
 -4اتیلن گلیکول در دمای اتاق مایع است و به خوبی در آب حل میشود.
این الکل دوعاملی به دلیل داش��تن گروههای هیدروکس��یل
انحاللپذیری باالیی در آب دارد.
 -5از اتیلن گلیکول در ساخت انواع ضدیخها استفاده میشود ،زیرا با اضافه شدن آن به آب ،نقطه انجماد آب کاهش مییابد.

میتواند با مولکولهای خود و آب پیوند هیدروژنی برقرار کند به همین دلیل

در محلول آبی ضدیخ ،حالت فیزیکی در سرتاسر آن مایع و ترکیب شیمیایی ،رنگ ،غلظت و … در سرتاسر آن یکسان و یکنواخت است( .در واقع اتیلن
گلیکول و آب ،با یکدیگر محلول تشکیل میدهند).
 -6اتیلن گلیکول یک الکل دوعاملی است به همین دلیل میتواند در واکنش تولید پلیاسترها شرکت کند.
 -7اتیلن گلیکول در شرایط مناسب از اکسایش اتن در حضور پتاسیم پرمنگنات (  )KMnO 4تولید میشود:
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چند نکته دربارۀ اوره
 -1فرمول مولکولی اوره بهصورت   CO) NH 2 (2میباشد.

 -2ساختار لوویس اوره بهصورت روبهرو است:
 -3در س��اختار اوره ش��مار پیوندهای اش��تراکی برابر  ،8تعداد جف��ت الکترونهای پیوندی برابر  8و تع��داد جفت الکترونهای
ناپیوندی برابر  4است.
 -4اوره یک ترکیب قطبی است و به دلیل داشتن  Hمتصل به  ،Nبین مولکولهای خود پیوند هیدروژنی دارد.
 -5اوره به دلیل اینکه میتواند با مولکولهای آب پیوند هیدروژنی تش��کیل دهد ،به خوبی در آب حل میش��ود؛ بنابراین اگر لباستان لکۀ اوره پیدا کرد ،باید با
آب شستوشو دهید.

چند نکته دربارۀ عسل
اکنون به بررسی چند نکته در مورد عسل میپردازیم:
وجود دارد ،به همین دلیل عسل در کل یک مولکول قطبی است.
 -1در ساختار عسل تعداد زیادی گروه هیدروکسیل
 -2لکههای عسل به راحتی با آب شسته میشوند و در آن پخش میشوند ،زیرا هنگامیکه عسل وارد آب میشود ،مولکولهای سازنده آن با استفاده از گروههای
خود با مولکولهای آب پیوند هیدروژنی برقرار میکنند و در سرتاسر آن پخش میشوند.
هیدروکسیل
مولکولهای آب پاککنندة مناسبی برای لکههای شیرینی مانند آب قند ،شربت آبلیمو و چای شیرین نیز است.
برای مقابله با آلودگی باید از نوع آلودگی ،نوع شوینده ،ساختار و رفتار ذرات آلودگی و ساختار و رفتار شویندهها و همچنین نیروهای بین مولکولی آنها اطالع داشته باشیم.
 21 12 Bعبارتهای (ب) و (پ) درست هستند .بررسی عبارتها:
عبارت (الف) :در فرایند انحالل اگر ذرات س��ازندۀ حلش��ونده با ذرات س��ازندۀ حالل جاذبۀ مناس��ب برقرار کنند ،حلش��ونده در حالل حل میشود و ذرات
حلشونده کنار هم باقی نمیمانند.
عبارت (ب) :مولکولهای عسل به دلیل داشتن گروههای  OHقادر به برقراری پیوند هیدروژنی با آب هستند.
عبارت (پ) :محلول شوینده ،چربی یا گریس را در خود حل میکند.
عبارت (ت) :لکههای شیرینی مولکولهایی قطبی دارند و برای پاک کردن آنها باید از حاللهای قطبی مثل آب استفاده کرد؛ درحالی که هگزان حاللی ناقطبی است.
 11 13 Aبرای حل کردن لکة هر آلودگی نیاز اس��ت از حاللی اس��تفاده ش��ود که نیروی بین مولکولی در آن ش��بیه نیروی بین مولکولی در آلودگی باشد،
ذرههای س��ازندة چربی ،رنگ و ید همگی ناقطبی هس��تند و برای تمیز کردن آنها نیاز به یک حالل ناقطبی (مانند هگزان) اس��ت ،اما عسل را میتوان به راحتی
با یک حالل قطبی (مانند آب) پاک کرد.
14 A

21

ترکیبهای اتیلن گلیکول ،نمک خوراکی و اوره محلول در آب و ترکیبهای بنزین ،روغن زیتون و وازلین محلول در هگزان هستند.

15 A

31

ترکیبهای اتیلن گلیکول ،اوره و عسل برخالف ترکیبهای نمک خوراکی ،بنزین ،روغن زیتون و وازلین قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی با آب میباشند.

روغنها ترکیبهایی هستند که ذرههای سازندة آنها اغلب از دستة استرها میباشند و با وجود داشتن اتمهای اکسیژن ،قادر به برقراری پیوند هیدروژنی
با مولکولهای خود نیستند ،زیرا اتم هیدروژن متصل به اکسیژن در آنها دیده نمیشود.
 21 16 Aمولکولهای آب به دلیل قطبی بودن پاککنندة مناسبی برای لکة شیرینیهایی مانند آب قند ،شربت خاکشیر ،نبات داغ و چای شیرین هستند،
اما اگر دستها به چربی و گریس آغشته شده باشند ،میبایست از یک حالل ناقطبی مانند هگزان برای شستوشوی آنها بهره برد.
 21 17 Aعبارتهای (ب) و (پ) نادرست هستند .بررسی عبارتها:
عبارت (الف) :اوره (  )CO) NH 2 (2قطبی بوده و در آب حل میشود ،در حالی که وازلین (  )C25 H 52ناقطبی بوده و در آب حل نمیشود.

عبارت (ب) :اوره و اتیلن گلیکول قطبی بوده و گشتاور دوقطبی آنها بزرگتر از صفر است ،در حالی که بنزین ناقطبی بوده و گشتاور دوقطبی آن برابر صفر است.
عبارت (پ) :وازلین ناقطبی است و پیوند هیدروژنی ندارد .نیروهای جاذبه بین مولکولی در میان مولکولهای وازلین از نوع واندروالسی است.
عبارت (ت) :شمار اتمهای هیدروژن در اتانول و اتیلن گلیکول برابر  2است و به دلیل قطبی بودن ،هر دو در آب حل میشوند:

 21 18 Aبنزین و وازلین هر دو ،نوعی هیدروکربن (آلکان) میباشند .بررسی سایر گزینهها:
گزینة ( :)1اتیلن گلیکول و روغن زیتون ،هر دو از سه عنصر کربن ،هیدروژن و اکسیژن تشکیل شدهاند.
گزینة ( :)3اوره از عنصرهای کربن ،هیدروژن ،اکسیژن و نیتروژن تشکیل شده اما نمک خوراکی تنها از دو عنصر سدیم و کلر تشکیل شده است.
گزینة ( :)4تعداد اتمها در یک مولکول روغن زیتون و وازلین بهترتیب  167و  77اتم میباشد.
19 B

11

بررسی پرسشها:

پرسش (الف) :اتیلن گلیکول (ضدیخ) دارای دو گروه عاملی هیدروکسیل با فرمول مولکولی (  )C2H 6O2میباشد.

پرسش (ب) :در مولکول اوره (  ، )CO) NH 2 (2یک گروه کربونیل از دو سمت خود به دو گروه آمینی متصل است که باعث میشود گروه عاملی آمیدی تشکیل شود.
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یادآوری:
نمایش داده میشود.

گروه عاملی آمیدی از واکنش یک کربوکسیلیک اسید با یک آمین تهیه میشود و بهصورت
پرسش (پ) :وازلین با فرمول مولکولی  C25 H 52جزء آلکانها دستهبندی میشود.
20 B

22

عبارتهای (الف) و (پ) درست هستند .بررسی عبارتها:

عبارت (الف) :نسبت شمار اتمهای هیدروژن به کربن در بنزین (  ، )C 8 H18وازلین (  )C25 H 52و روغن زیتون (  )C57 H104O 6بهترتیب برابر (، )18 = 2/ 25
8
( )52 = 2/ 08و ( )104 =1/ 82است ،بنابراین در دو ترکیب بنزین و وازلین نسبت خواسته شده ،بزرگتر از  2است.
57
25
عبارت (ب) :ساختار لوویس این دو ترکیب بهصورت زیر است.

Ákº¼ÃQIº ÁIÀï·»oT§²H Sÿ] nIµ{ 4
=
Ákº¼ÃQ ÁIÀï·»oT§²H Sÿ] nIµ{ 9

Ákº¼ÃQIº ÁIÀï·»oT§²H Sÿ] nIµ{ 4
=
Ákº¼ÃQ ÁIÀï·»oT§²H Sÿ] nIµ{ 8

Ï¼§Ã±¬ ¸±ÃUH :

½n»H :

C25 H 52 + 38O2 →25CO2 +26H 2O

عبارت (پ) :واکنش سوختن کامل وازلین بهصورت روبهرو است:

1 mol C25 H 52 38mol O2
32g O2
= ? g O2
×
×
=
× 22g C25 H 52
76g O2
352g C25 H 52 1 mol C25 H 52 1 mol O2

عبارت (ت) :وازلین و بنزین هر دو جزء هیدروکربنهای سیرشده (آلکانها) هستند .وازلین ناقطبی است و با آب نمیتوان لکۀ ایجاد شده توسط آن را شستوشو داد.
21 A

32

4چربیها

4

در این کالس درس میخواهیم در مورد چربیها صحبت کنیم .البته در ابتدا یک یادآوری از شیمی یازدهم خواهیم داشت.

یادآوری از شیمی دهم:

 -1کربوکسیلیک اسیدها دستهای از ترکیبهای آلی هستند که دارای گروه عاملی کربوکسیل
 -2کربوکسیلیک اسیدهای یکعاملی را میتوان بهصورت ( )RCOOHیا
 -3استرها نیز دستهای از مواد آلی هستند که دارای گروه عاملی استری

یا

هستند.

نمایش داد که در آن  ،Rهیدروژن یا زنجیر هیدروکربنی است.
میباشند.

 -4اس��ترها از واکنش یک الکل با یک کربوکس��یلیک اسید تولید میشوند و فرمول س��اختاری آنها بهصورت
زنجیر هیدروکربنی و  R ′یک زنجیر هیدروکربنی است.

است ،R .هیدروژن یا

چربیها مخلوطی از اسیدهای چرب و استرهای بلندزنجیر (با جرم مولی زیاد) هستند ،بنابراین در ادامه به معرفی اسیدهای چرب میپردازیم و مثالی از استرهای
بلندزنجیر مطرح خواهیم کرد.

اسیدهای چرب

 -1اس��یدهای چرب ،کربوکس��یلیک اسیدهایی با زنجیر بلند کربنی هستند؛ بنابراین فرمول کلی اس��یدهای چرب بهصورت ( )RCOOHاست .زنجیر  Rدر
اسیدهای چرب عموم ًا بین  14تا  18کربن دارد.

 -2اگر در زنجیر هیدروکربنی ( )Rاس��یدهای چرب همة پیوندها یگانه باش��ند ،فرمول عمومی زنجیر هیدروکربنی بهصورت ( )C n H 2n+1خواهد بود ،بنابراین

فرمول عمومی اسیدهای چرب سیرشده بهصورت ( )C n H 2n+1COOHنمایش داده میشود.
فرمول عمومی اسیدهای چرب سیرشده را میتوان بهصورت

نیز نمایش داد.
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 -3در زیر فرمول ساختاری و مدل فضا پرکن یک اسید چرب سیرشده را مشاهده میکنید.

تع��داد ات��م کرب��ن موج��ود در زنجی��ر هیدروکربن��ی آن برابر  17اس��ت و فرم��ول مولکولی این اس��ید چرب بهص��ورت ( )C17 H 35 COOHو یا

( )CH 3 )CH 2 (16 COOHمیباشد.

استرهای سنگین

 -1میدانیم فرمول همگانی استرها بهصورت ( )RCOOR ′است ،در استرهای سنگین گروههای هیدروکربنی ( )R ′, R

شامل تعداد زیادی کربن هستند .استرهای سنگین موجود در چربیها و روغنها را اغلب بهصورت روبهرو نمایش میدهند:
در واقع این استر سهعاملی با تعداد زیادی کربن است.
 -2در زیر ،فرمول ساختاری و مدل فضا پرکن یک استر بلندزنجیر را مشاهده کنید:

 -3از آبکافت استر سهعاملی ،یک مول الکل سهعاملی و سه مول اسید چرب یکعاملی تولید میشود:

 -4استر سنگینی که مورد بررسی قرار گرفت ،دارای  57اتم کربن بوده و فرمول مولکولی آن (  )C57 H110O 6میباشد .در ضمن فرمول مولکولی اسید چرب سازندۀ آن

( )CH 3 )CH 2 (16 COOHیا (  )C18 H 36O2است .از طرفی الکل سازندۀ آن یک الکل سهعاملی با فرمول مولکولی (  )C 3 H 5 )OH(3یا (  )C 3 H 8 O 3میباشد.
نوعی استر سنگین
موجود در چربی

الکل سهعاملی سازنده
C3H 8O3

اسید چرب سازنده
C18 H 36O2

فرمول مولکولی استر سنگین
C57 H110O 6

چربیها ،ترکیبهایی ناقطبی
 -1اس��یدهای چرب و اس��ترهای بلندزنجیر جزء مولکولهای دوبخشی هستند ،یعنی در س��اختار آنها یک بخش قطبی (گروه کربوکسیل در اسیدهای چرب و
گروه عاملی استری در استرهای بلندزنجیر) و یک بخش ناقطبی (بخش هیدروکربنی) وجود دارد که البته بخش ناقطبی بر بخش قطبی آنها غلبه داشته و باعث
میشود اسیدهای چرب و استرهای بلندزنجیر ،ناقطبی شوند.
 -2اس��یدهای چرب و اس��ترهای بلندزنجیر هر دو ناقطبی هستند؛ بنابراین چربیها نیز که مخلوطی از آنها میباشند ،ناقطبی هستند .در ساختارهای زیر بخش
قطبی و ناقطبی اسیدهای چرب و استرهای بلندزنجیر نمایش داده شده است:

79
 -3چربیها به دلیل ناقطبی بودن در حاللهای قطبی مانند آب حل نمیشوند ،اما در حاللهای ناقطبی مانند هگزان حل میشوند.
 -4نیروی بین مولکولی غالب در چربیها از نوع واندروالس است .هرچه تعداد کربن چربی بیشتر باشد ،نیروهای بین مولکولی آن قویتر است.
حداقل تعداد اتم کربن در کربوکسیلیک اسیدها ،یک اتم کربن است که متعلق به متانوییک (فورمیک) اسید است ،اما حداقل تعداد اتم کربن در استرها دو اتم
کربن است که متعلق به متیل متانوات میباشد.
22 A

12

چربیها موادی هستند که از اسیدهای چرب و استرهای سنگین تشکیل شدهاند .اسیدهای چرب ،کربوکسیلیک اسیدهایی با زنجیر بلندکربنی هستند.

23 B

22

مولکول نشان داده شده در صورت سؤال ،کربوکسیلیک اسیدی با فرمول (  )C18 H 36 O2میباشد که دارای دو بخش قطبی (گروه کربوکسیل)

و ناقطبی (زنجیر هیدروکربنی) میباشد که از طریق گروه کربوکسیل خود میتواند با آب پیوند هیدروژنی برقرار نماید.

 42 24 Bهمة عبارتهای بیان شده درست هستند .بررسی عبارتها:
عبارت (الف) :شکل ( )1مدل فضا پرکن یک اسید چرب (کربوکسیلیک اسید با زنجیر کربنی بلند) را نمایش میدهد.
عبارت (ب) :شکل ( )2مدل فضا پرکن یک استر سنگین است.
عبارت (پ) :هر دو مولکول دارای پیوند دوگانه هستند ،اسید چرب در گروه عاملی کربوکسیل و استر در گروه عاملی استری دارای پیوند دوگانه است.
عبارت (ت) :هر دو مولکول جزء مولکولهای دوبخشی هستند .در واقع در هر دو مولکول گروه هیدروکربنی ،بخش ناقطبی مولکول و گروه عاملی بخش قطبی مولکولها هستند.
وجود شکستگی در مدل فضا پرکن ،نمایانگر وجود پیوند چندگانة کربن – کربن در مولکول میباشد ،مانند زنجیر هیدروکربنی در مولکول شمارة (.)2
25 B

22

عبارتهای (ب) و (ث) نادرست هستند .بررسی عبارتها:
است.

و بخش ( )Bدر الگوی ( )2شامل گروه قطبی استری
عبارت (الف) :بخش ( )Aدر الگوی ( )1شامل گروه قطبی کربوکسیل
عبارت (ب) :بخش داخل خطچین در هر دو الگو شامل زنجیرهای بلند هیدروکربنی است که ناقطبی هستند.
عبارت (پ) :الگوی ( )2مربوط به یک استر سهعاملی است که بخش ناقطبی آن بر بخش قطبی غلبه دارد به همین دلیل ناقطبی بوده و در هگزان حل میشود.
عبارت (ت) :نیروهای بین مولکولی غالب در الگوی ( )1از نوع واندروالسی است؛ توجه داشته باشید که الگوی ( )1در کل ناقطبی است.
عبارت (ث) :در الگوی ( )1بخش ناقطبی بر بخش قطبی غلبه دارد؛ به همین دلیل این مولکول ناقطبی بوده و در آب حل نمیشود.
 42 26 Bاین اس��تر از واکنش یک الکل س��هعاملی با س��ه کربوکسیلیک اس��ید تکعاملی تولید شده است .در اثر ترکیب ش��دن هر یک از کربوکسیلیک
اسیدهای تکعاملی با الکل ،یک مولکول آب تولید میشود ،بنابراین در تشکیل این استر ،سه مولکول آب تولید میشود .در این ترکیب بخش ناقطبی بر بخش
قطبی غلبه دارد؛ در نتیجه نیروی بین مولکولی از نوع واندروالسی بوده و ترکیب در آب نامحلول است.
 22 27 Bعبارتهای (ب) و (ت) درست هستند .بررسی عبارتها:
عبارت (الف) :گروه  ،Rیک زنجیر هیدروکربنی بوده و قسمت ناقطبی این مولکول است.
عبارت (ب) :گروه  ،Rیک گروه آلکیل ده کربنه ،با فرمول  C10H 21میباشد ،برای نوشتن فرمول
این گروه آلکیل ،یک اتم هیدروژن از آلکان همکربن آن با فرمول  C10H 22کم کردیم.

oTwH Â²¼§²¼¶ Ï¼¶oÎ =C6 H 5 O 6 + 3)C10H 21( =C 36 H 68 O 6

عبارت (پ) :بخش ناقطبی این مولکول ،گروه  Rمیباشد که دارای اتمهای کربن و هیدروژن است.
عبارت (ت) :بر اثر آبکافت هر گروه عاملی استر ،یک گروه عاملی کربوکسیل و یک گروه عاملی
هیدروکس��یل تولید میش��ود .ترکیب مورد نظر ،دارای س��ه گروه عاملی استر اس��ت ،بنابراین با
آبکافت یک مول از آن ،سه مول کربوکسیلیک اسید با فرمول ( )RCOOHتولید میشود.
28 A

5

42

5صابون

با اسیدهای چرب و چربیها آشنا شدیم ،حال میخواهیم به معرفی صابون بپردازیم.

صابون مایع و صابون جامد
 -1اگر در ساختار اسیدهای چرب به جای هیدروژن متصل به اکسیژن ،کاتیون سدیم قرار دهیم،
صابون جامد بهدست میآید .در واقع صابون جامد را میتوان نمک سدیم اسید چرب دانست:
 -2اگر در س��اختار اسیدهای چرب به جای هیدروژن متصل به اکسیژن ،کاتیون پتاسیم ( )K +
یا آمونیوم (  ) NH 4+قرار دهیم ،صابون مایع بهدس��ت میآی��د .در واقع صابون مایع را میتوان

نمک پتاسیم یا آمونیوم اسید چرب دانست:

لوا لصف  -یتسردنت تمدخ رد اه لوکلوم
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ح��ال میدانی��م فرمول کلی صابونهای جام��د بهصورت ( )RCOONaو صابونهای مایع بهصورت ( )RCOOKیا (  )RCOONH 4میباش��د .در این

فرمولها  Rزنجیر هیدروکربنی بلند است .اگر  Rیک گروه الکیل ( )C n H 2n+1باشد ،میتوان نتیجه گرفت که:
صابون جامد   
صابون مایع    
 -3ساختار زیر نوعی صابون را نمایش میدهد:

 C n H 2n+1COONaیا C m H 2m-1O2 Na
 C n H 2n+1COOKیا C m H 2m-1O2K
 C n H 2n+1COONH 4یا C m H 2m-1O2 NH 4

فرمول شیمیایی این صابون بهصورت (  )C17 H 35 COO - Na +یا (  )C18 H 35 O2- Na +است.

 -4صابون جامد را از گرم کردن مخلوط روغنهای گوناگون گیاهی یا چربی جانوری مانند روغن زیتون ،نارگیل و پیه با سدیم هیدروکسید تهیه میکنند.

بخش قطبی و ناقطبی در صابون
 -1صابونها دارای یک بخش کاتیونی (  K + ، Na +و  ) NH 4+و یک بخش آنیونی (  )RCOO -هستند.
 -2جزء آنیونی صابون نیز دارای دو بخش اس��ت ،یعنی یک بخش قطبی دارد که ش��امل
میشود .بخش قطبی صابون ،آبدوست (چربیگریز)
است و در آب حل میشود .این درحالی است که بخش ناقطبی صابون که شامل زنجیر هیدروکربنی بلند میشود ،آبگریز (چربیدوست) است و در چربیها
حل میشود:

 -3اگر مقداری صابون را در آب ریخته و مخلوط آنها را هم بزنیم ،مولکولهای صابون در سرتاس��ر مخلوط پخش میش��وند ،در این حالت بین بخش قطبی

صابون (سر آبدوست) و آب جاذبۀ یون  -دوقطبی ایجاد میشود؛ این جاذبه بین کاتیون (  ) Na +و آنیون (  )RCOO -سازندة صابون و مولکولهای قطبی

آب برقرار میشود .بنابراین میتوان گفت که صابون در آب حل میشود.
 -4اگر مقداری صابون را در چربی مایع بریزیم و مخلوط آنها را هم بزنیم ،مخلوطی همگن بهدس��ت میآید که نش��اندهندۀ این موضوع اس��ت که صابون
میتواند در چربی که یک ترکیب ناقطبی اس��ت ،نیز حل ش��ود .در این حالت بین بخش ناقطبی صابون (قسمت آبگریز) و چربی ،نیروهای واندروالس برقرار
میشود که باعث حل شدن صابون در چربی میشود.
صابونها   

   هم در چربی و هم در آب حل میشوند.

صابون جامد ( )RCOONaهنگام حل ش��دن در آب محیط را بازی میکند؛ بنابراین باعث افزایش  pHآب میش��ود ،در ضمن کاغذ ( pHشناس��اگر
رنگی) در محلول آب و صابون به رنگی آبی است.

سرد سالکک
صابون جامد ← نمک سدیم اسید چرب ()RCOONa
صابون

صابون مایع ←  نمک پتاسیم و آمونیوم اسید چرب ( RCOOKیا ) RCOONH 4

بخش قطبی صابون (  ← )COO -آبدوست (چربیگریز) ← محلول در آب

بخش ناقطبی صابون (زنجیر هیدروکربنی) ← چربیدوست (آبگریز) ← محلول در چربی
صابون ترکیبی با فرمول کلی ( )RCOONaمیباش��د که از واکنش یک کربوکس��یلیک اس��ید و یک باز (مانند  )NaOHتولید میشود .در ساختار صابون ،دو
بخش قطبی و ناقطبی وجود دارد .قسمت هیدروکربنی ،قسمت ناقطبی و آبگریز را تشکیل داده و  ، COO -قسمت قطبی و آبدوست صابون را تشکیل میدهد.

81
29 A

22

صابون جامد نمک سدیم اسید چرب و صابونهای مایع نمک پتاسیم یا آمونیوم اسیدهای چرب هستند.

30 B

43

عبارتهای (الف)( ،پ) و (ت) درست هستند .بررسی عبارتها:

31 A

33

صابون دارای دو بخش قطبی و ناقطبی است ،بنابراین هم در چربی و هم در آب حل میشود.

عبارت (الف) :نمک سدیم اسیدهای چرب که دارای گروه  COO - Na +هستند ،صابونهای جامد را تشکیل میدهند.
عبارت (ب) :دم هیدروکربنی این مولکول ،بخش ناقطبی آن را میسازد که دارای  17اتم کربن است .دقت کنید کربنی که با اکسیژن پیوند دوگانه دارد ،جزء
بخش قطبی محسوب میشود.
عبارت (پ) :صابون از واکنش یک کربوکسیلیک اسید و یک باز (مانند  )NaOHتولید میشود.
عبارت (ت) :از آنجا که این مولکول دارای دو بخش قطبی و ناقطبی است ،میتواند هم در چربی (یک مادة ناقطبی) و هم در آب (یک مادة قطبی) حل شود.

 ۱3 32 Bپاسخ صحیح پرسشها بهصورت زیر است:
پرسش (الف) :صابون جامد نمک سدیم اسید چرب است و در نتیجه میتوان آن را از گرم کردن دنبه با سدیم هیدروکسید تهیه کرد.
پرسش (ب) :هر دو مخلوط «آب و صابون» و «چربی و صابون» همگن و یکنواخت هستند.
است.

پرسش (پ) :گروه عاملی موجود در ساختار اسید سازندة صابونها ،گروه عاملی کربوکسیلی
33 C

33

واکنش اسید چرب با سدیم هیدروکسید بهصورت روبهرو استRCOOH + NaOH → RCOONa + H 2O  :

فرمول عمومی زنجیر  Rکه یک گروه آلکیل است ،بهصورت ( )C n H 2n+1میباشد .نسبت شمار اتمهای کربن زنجیر  Rبه شمار اتمهای اکسیژن اسید ،برابر
C14 H 29COOH + NaOH → C14 H 29COONa + H 2O

= )2×7
 7است ،پس زنجیر  Rدارای   14اتم کربن است14( .

×100
= 15×12×100 %68
264

]¸Mo¨ ´UH jHk÷U × ¸Mo¨ Â²¼¶ ³o
]KÃ¨oU Â²¼¶ ³o

=¸Mo¨ Â¶o] kÅnj

 33 34 Cهمۀ عبارتها درست هستند .بررسی عبارتها:
عبارت (الف) :مادۀ  Xدارای سه گروه عاملی هیدروکسیل ( )OHاست ،پس یک الکل سهعاملی میباشد.

عبارت (ب) :مولکولهای قطبی عسل با مولکولهای مادۀ  Xکه به دلیل داشتن سه گروه  ،OHقطبی هستند ،پیوند هیدروژنی برقرار کرده و در سراسر آن پخش میشوند.
عبارت (پ) :در استر داده شده در صورت سؤال ،قسمت  CH 2)CH 2 (15 CH 3همان زنجیر  Rاست که فرمول آن بهصورت (  )C17 H 35بوده و یک گروه

آلکیل سیرشدۀ  17کربنی میباشد.

عبارت (ت) :در یک مولکول صابون ،تنها یک بخش قطبی
35 A

( ) COO -

وجود دارد اما در یک مولکول از مادۀ  ،Xسه بخش قطبی ( )OHوجود دارد.

۳3

6مخلوطهای همگن و ناهمگن

6

مخلوطها نقش بسیار پررنگی در زندگی ما دارند بهطوری که اغلب موادی که در زندگی روزانه با آنها سروکار داریم ،از مخلوط دو یا چند ماده تشکیل شدهاند.
آب دریا ،هوا ،نوشیدنیها ،انواع رنگها ،سرامیکها ،چسبها ،شویندهها و داروها همگی مخلوط هستند.
مخلوطها (مواد ناخالص) بهطور کلی به دو دس��تة مخلوط همگن (محلول) و مخلوط ناهمگن (سوسپانس��یون و کلوئید) تقس��یم میش��وند که در ادامه به بررسی
آنها میپردازیم.

مخلوط همگن (محلول)
 -1مخلوط همگن (محلول) ،به مخلوطی گفته میشود که ذرههای سازنده آن بهطور یکنواخت و همگن در هم پخش شده باشند .برای نمونه محلول آب نمک،
هوا ،نوشیدنیها (مانند نوشابه) و محلول کاتکبود (( )CuSO 4 )aqدر آب مثالهایی از مخلوطهای همگن هستند.
حالت فیزیکی محلولها میتواند جامد (مانند سکه طال) ،مایع (مانند نوشیدنیها ،آب دریا و …) و یا گاز (مانند هوا) باشد.
 -2محلولها پایدار هستند و با گذشت زمان ذرات سازنده آنها تهنشین نمیشوند.
 -3محلولها نور را از خود عبور میدهند بهطوری که اگر با چراغ قوه باریکهای از نور را به ظرف حاوی یک محلول بتابانیم ،مسیر عبور نور قابل رویت نیست،
در واقع ذرات محلولها بسیار کوچک هستند و نمیتوانند نور را پخش کنند.
 -4ذرههای سازنده محلولها که یونها و مولکولها هستند ،به قدری کوچک هستند که نمیتوان آنها را با صافی جدا کرد.
محلولها ظاهری شفاف دارند.

سوسپانسیون
 -1سوسپانس��یون نوعی مخلوط ناهمگن اس��ت که تهنش��ین میش��ود و پیش از مصرف باید آن را تکان داد .بهعنوان مثال شربت معده ،شربت خاکشیر و آب
گلآلوده نمونههایی از سوسپانسیون هستند.
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ش��ربت معده (ش��ربت آلومینیم ام جی) مخلوطی ناهمگن از نوع سوسپانس��یون اس��ت که دارای هیدروکس��ید آلومینیم ،هیدروکسید منیزیم ،آب و …
میباشد .شربت معده خاصیت بازی داشته و  pHآن حدود  10است .این شربت ضد اسید معده میباشد.
 -2ذرههای سازندۀ سوسپانسیون ،ذرههای ریزماده هستند که اندازة این ذرات از اندازة ذرات سازنده محلولها درشتتر است.
 -3ذرات سوسپانسیون به قدری درشت هستند که برخالف محلولها میتوانند نور را پخش کنند .در ضمن ذرات سوسپانسیون از صافی عبور نمیکنند.
 -4سوسپانسیونها ناپایدار هستند و با گذشت زمان تهنشین میشوند.
سوسپانسیونها ظاهری کدر یا مات دارند.

کلــوئیـــد
 -1کلوئیدها مخلوطهایی ناهمگن هستند که حاوی تودههای مولکولی با اندازههای متفاوت میباشند .رنگ پوششی ،شیر ،ژله و سس مایونز نمونههایی از یک کلوئید هستند.
 -2ذرههای سازندۀ کلوئیدها از ذرات سازنده محلولها درشتتر و از ذرات سازنده سوسپانسیونها کوچکتر هستند:
محلولها < کلوئیدها < سوسپانسیونها :مقایسۀ اندازة ذرههای سازنده



 -3کلوئیدها همانند سوسپانسیونها و برخالف محلولها نور را پخش میکنند.
 -4کلوئیدها پایدار هس��تند و تهنشین نمیش��وند ،زیرا ذرههای کلوئیدی میتوانند ذرههای
ب��اردار (مانند یونها) را در س��طح خود ج��ذب کنند و دارای بار الکتریکی ش��وند .این بار
الکتریک��ی میتواند مثبت یا منفی باش��د اما چون در ذرههای س��ازنده یک کلوئید نوع بار
الکتریکی مش��ابه اس��ت (همگی بار مثبت دارند یا همگی بار منف��ی دارند) ،به همین دلیل
هنگامیکه ذرههای کلوئیدی به هم نزدیک میشوند به علت دافعه بین بارهای همنام یکدیگر
را دفع میکنند .این موضوع باعث پایداری و عدم تهنشین شدن ذرههای کلوئیدی میشود.
هر چن��د تمام ذرههای کلوئیدی بار الکتریکی همنام دارند اما مقدار بار الکتریکی
آنها متفاوت است.

 -5مخل��وط آب و روغن ناپایدار اس��ت زیرا به محض اینک��ه هم زدن را متوقف کنیم،
آب و روغن از هم جدا ش��ده و دو الیۀ مجزا تشکیل میدهند .اما اگر مقداری صابون به
این مخلوط اضافه کنیم و آن را هم بزنیم ،یک مخلوط پایدار ایجاد میش��ود که به ظاهر
همگن است .اما در واقع ناهمگن بوده و کلوئید است .شکل روبهرو مربوط به کلوئید آب
و روغن است که با استفاده از صابون پایدار شده است.
چرا اگر به مخلوط ناهمگن آب و روغن ،مقداری صابون اضافه
کنیم ،مخلوطی پایدار ایجاد میشود؟
 :حیضوتعل��ت پای��داری و عدم تجمع ذرهه��ای چربی پس از اضافه نم��ودن صابون به
مخلوط آب و روغن این اس��ت که زنجیر هیدروکربن��ی مولکولهای صابون در ذرههای
چرب��ی قرار گرفته و بخش قطبی مولکول صابون که دارای بار منفی اس��ت ،روی س��طح
چربی قرار میگیرد ،از اینرو ذرههای چربی بار س��طحی همنام پیدا میکنند و یکدیگر را
دفع کرده و تجمع نمیکنند.
کلوئیدها ظاهری کدر یا مات دارند.
 -6ذرههای سازندة کلوئیدها به قدری کوچک هستند که نمیتوان آنها را با صافی جدا کرد.
 -7میزان پخش نور به اندازۀ ذرهها بستگی دارد .هرچه اندازة ذرهها بزرگتر باشد ،میزان پخش نور بیشتر است ،بنابراین:


محلولها < کلوئیدها < سوسپانسیونها :مقایسۀ پخش نور



سوسپانسیونها < کلوئیدها < محلولها :مقایسه عبوردهی نور

شکل روبهرو ،مقایسۀ پخش نور در محلول و کلوئید را نمایش میدهد:

 -8در کلوئیدها ،اگر حجم معینی از دو قس��مت مختلف آن برداریم ،ویژگی این دو قس��مت یکس��ان نمیباش��د در حالی که در محلولهای همگن ،ویژگی تمام
قسمتهای آن یکسان است.
 -9رفتار کلوئیدها را میتوان رفتاری بین محلولها و سوسپانس��یونها در نظر گرفت زیرا کلوئیدها در برخی خواص ش��بیه محلولها و در برخی دیگر ش��بیه
سوسپانسیونها هستند.
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سرد سالکک
نوع مخلوط

سوسپانسیونها

کلوئیدها

محلولها

رفتار در برابر نور

نور را پخش میکنند

نور را پخش میکنند

نور را عبور میدهند

همگن بودن

ناهمگن

ناهمگن

همگن

پایداری

ناپایدار /تهنشین میشوند

پایدار /تهنشین نمیشوند

پایدار /تهنشین نمیشوند

ذرههای سازنده

ذرههای ریزماده

تودههای مولکولی و یونی

یونها یا مولکولهای مجزا

ویژگی

عبور از صافی
ظاهر (شفاف یا کدر)

عبور نمیکند /جداسازی میشود عبور میکنند /نمیتوان آنها را با صافی جدا کرد عبور میکنند /نمیتوان آنها را با صافی جدا کرد
کدر یا مات

کدر یا مات

شفاف

شربت معده نمونهای از یک سوسپانسیون است و سوسپانسیون مخلوطی ناهمگن است.
 43 36 Aرنگ پوشش��ی ،نمونهای از یک کلوئید اس��ت .ذرات س��ازندة کلوئیدها میتوانند نور را پخش کنند و اندازة ذرات در کلوئیدها بزرگتر از اندازة 
ذرات در محلولهاست.
 33 37 Aتشابه کلوئید و محلول :پایداری  -تهنشین نشدن ذرات
تفاوت کلوئید و محلول :کدر بودن کلوئید و ش��فاف بودن محلول  -ناهمگن بودن کلوئید و همگن بودن محلول  -پخش ش��دن نور توس��ط ذرات کلوئید و عبور
دادن نور توسط ذرات محلول  -بزرگتر بودن ذرات سازندة کلوئید نسبت به محلول
38 B

23

کلوئیدها میتوانند نور را پخش کنند و مسیر عبور نور از درون آنها مشخص است.

 13 39 Bعبارتهای (الف)( ،پ) و (ت) درست هستند .بررسی عبارتها:
عبارت (الف) :مخلوط شکل (الف) ،مخلوط آب و روغن را نشان میدهد که ناپایدار است و از دو الیۀ مجزا تشکیل شده است.
عبارت (ب) :اگر به مخلوط آب و روغن مقداری صابون اضافه کرده و آن را به هم بزنیم ،یک مخلوط پایدار تش��کیل میش��ود که به ظاهر همگن اس��ت .دقت
کنید که آب و روغن (مخلوط شکل (الف)) مخلوطی ناهمگن است و محلول به شمار نمیرود.
عبارت (پ) :در شکل (ب) صابون پلی بین مولکولهای آب و روغن تشکیل داده و مانع از جمع شدن ذرات روغن در کنار یکدیگر میشود ،در واقع شکل (ب)
کلوئید پایدار شده آب و روغن با استفاده از صابون را نمایش میدهد.
عبارت (ت) :در اثر اضافه کردن صابون به مخلوط آب و روغن ،روغن در آب پخش میشود و دیگر از روی ظاهر نمیتوان آب و روغن را تفکیک کرد.
 24 40 Aظرف (الف) ،نش��اندهندة محلول و ظرف (ب) ،نش��اندهندة کلوئید است .رفتار کلوئیدها را میتوان رفتاری بین محلول و سوسپانسیون در نظر
گرفت .بررسی سایر گزینهها:
گزینة ( :)۱کلوئیدها مخلوطهایی ناهمگن و حاوی تودههای مولکولی با اندازههای متفاوت هستند.
گزینة ( :)3آب دریا محلول است و نمیتواند نور را پخش کند.
گزینة ( :)۴ذرات سازندة کلوئیدها بزرگتر از ذرات سازندة محلولها هستند.
 44 41 Bعبارتهای (ب) و (پ) نادرست هستند .شربت معده نمونهای از یک سوسپانسیون و سس مایونز نمونهای از یک کلوئید است .بررسی عبارتها:
عبارت (الف) :مقایسة اندازة ذرات بهصورت (سوسپانسیون > کلوئید > محلول) است.
عبارت (ب) :هر دو مخلوط ،ظاهری کدر یا مات دارند.
عبارت (پ) :مقایسة میزان پخش نور بهصورت (سوسپانسیون > کلوئید > محلول) است.
عبارت (ت) :ذرات ریزماده ،تشکیلدهندة سوسپانسیون و تودههای مولکولی ،ذرههای تشکیلدهندة کلوئیدها میباشند.
 14 42 Bفقط عبارت (الف) درست است .بررسی عبارتها:
عبارت (الف) :کلوئیدها مخلوط ناهمگن و محلولها مخلوط همگن هستند.
عبارت (ب) :هم سوسپانسیون و هم کلوئید ،قادر به پخش نور هستند و مسیر عبور نور از داخل آنها قابل رویت است.
عبارت (پ) :ذرات سازندة کلوئیدها پایدار هستند و تهنشین نمیشوند.
عبارت (ت) :ذرات سازندة کلوئیدها را نمیتوان به کمک صافی از هم جدا کرد.
43 A

7

44

7نحوة پاککنندگی صابون

میدانیم که مولکولهای صابون دو بخش قطبی و ناقطبی دارند .بخش قطبی صابون ،آبدوست است در حالی که بخش ناقطبی آن چربیدوست بوده و آبگریز
است .بنابراین هنگام شستوشوی یک لکة چربی با آب و صابون ،مولکولهای صابون لکة چربی را زدوده و پاک میکنند.
مولکولهای صابون ،پاککنندة مناسبی برای چربیها به شمار میروند.

