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  4تا  1هاي  صفحه      اميد به زندگيتاريخچه صابون و شاخص   
  

ها پيدا كردند. راهي كـه بـا اسـتفاده از مـواد      ها راهي براي پاك كردن آلودگي ها و رفتار آن الهام از طبيعت و شناخت مولكولها با  انسان 
  در كنار رود و رودخانه نيز همين بود.  شود. يكي از داليل ساكن شدن انسان شوينده هموارتر مي

هـاي   بـه صـابون    از مـوادي شـبيه  ها به همراه آب  د، انساندهد كه چند هزار سال پيش از ميال هاي باستاني از شهر بابل نشان مي يحفار 
هاي چرب و كثيف را به خاكستر آغشته كنند و با آب  طور اتفاقي پي بردند كه اگر ظرف ها به بردند. آن امروزي براي نظافت و تميزي بهره مي

  شوند.  تميز مي تر آساندهند،  وشو گرم شست
شد. وبا يك بيماري واگيردار است كه  هاي گوناگوني در جهان مي در گذشته كمبود و يا استفاده نكردن از صابون موجب گسترش بيماري 

ها انسان  و جان ميليونگير شده  شود. اين بيماري در طول تاريخ چندين بار در جهان همه ها و نبود بهداشت شايع مي به دليل آلوده شدن آب
  هاي تهديدكننده هر جامعه باشد.  تواند از بيماري را گرفته است و هنوز مي

هاي گوناگون در جوامع گسترش يافت. به همين دليل سالمت و بهداشت همگاني در جهان  ها به شكل با گذشت زمان، استفاده از شوينده 
  يافته است.  بهبود پيدا كرده و شاخص اميد به زندگي افزايش

اميد به زندگي يك شاخص آماري اسـت كـه نشـان     
دهد متوسط طول عمر در يك جامعه چقدر است، يا  مي

به عبـارت ديگـر هـر عضـوي از آن جامعـه چنـد سـال        
  تواند توقع حيات داشته باشد.  مي
نمودار زير توزيع جمعيت جهان را براساس اميـد بـه    

  دهد. اگون نشان ميهاي زماني گون ها در دوره زندگي آن
  

  نمودار باال توجه كنيد:  به نكات زير درباره
  سال بوده است. 50تا  40اميد به زندگي براي بيشتر مردم جهان بين  1345تا  1330ي زماني  در دوره )1
  وده است.سال ب 60تا  50اميد به زندگي افزايش يافته و براي بيشتر مردم جهان بين  1350تا  1345ي زماني  در دوره )2
تا  60ي  هاي قبل افزايش يافته و براي بيشتر مردم جهان به گستره مجدداً اميد به زندگي نسبت به دوره 1375تا  1350ي زماني  در دوره )3

  سال رسيده است. 70
  ال است.س 80تا  70اميد به زندگي باز هم افزايش يافته و براي بيشتر مردم جهان بين  1395تا  1375زماني   در دوره )4

ترين دليل آن بهبود سطح استانداردهاي بهداشتي و  طور كلي با گذشت زمان اميد به زندگي در سطح جهان افزايش يافته است كه مهم به 
  كاهش مرگ و مير در سنين پايين است.

  سال است. 80تا  70امروزه اميد به زندگي براي بيشتر مردم جهان بين 
سال  50تا  40ي زماني مشخص شده، حدود چند درصد از مردم جهان بين  دهد كه در دوره ار باال) نشان ميجدول زير (با توجه به نمود 

  اند. عمر كرده

1330  ي زماني ه دور 1335  1365 1370  1390 1395  

  درصد 1  درصد 7  درصد 30  درصد جمعيت

ي شاخصي است كه در كشـورهاي گونـاگون و حتـي در    اميد به زندگ 
دهد كه در  شهرهاي يك كشور نيز با هم تفاوت دارد. نمودار زير نشان مي

ي زماني، اميد به زندگي در مناطق برخوردار و توسعه يافته بيشتر  هر دوره
از ميانگين جهاني و در مناطق كم برخـوردار، كمتـر از ميـانگين جهـاني     

  است.
  

  اين قسمت: نكات حفظي
  ها ياري كند. تواند ما را در تهيه و استفاده بهينه از شوينده آشنايي با رفتار اسيدها و بازها مي 
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 كتاب درسي 4تا  1هاي  صفحه

 

    صابون و شاخص اميد به زندگي   تاريخچه

 )كتاب درسي 2 ي  متن صفحهمرتبط با (  است؟  نادرست عبارت كدام گزينه - 1

  اند.  ها پيدا كرده ها، راهي براي زدودن آلودگي نها و رفتار آ ها با شناخت مولكول انسان )1
در بـازار   مناسـب  ي كننده كنند و امروزه براي هر نوع نياز و كاربرد، شوينده و پاك ها براساس خواص فيزيكي و شيميايي عمل مي شوينده )2

  د. شو يافت مي
  ها ياري كند.   بهينه از شوينده ي هتواند انسان را در تهيه و استفاد آشنايي با رفتار اسيدها و بازها مي )3
  شود.  ها مي تر آن ها در گذشته پي بردند كه شستشوي ظروف چرب و كثيف با خاك رس و آب گرم سبب تميز شدن سريع انسان) 4

 )كتاب درسي 2 ي  متن صفحهمرتبط با (  است؟ نادرستعبارت كدام گزينه  -2

شان را با آب بشويند و ابـزار، ظـروف و محـيط     به آب، بدن ند تا با دسترسيدش كن مياسها  بها و آ ها در كنار رودخانه  در گذشته، انسان )1
  زندگي خود را تميز نمايند. 

، بـا زحمـت كمتـري    شو دهندكنند و با آب گرم شست خاكستر آغشته ههاي چرب و كثيف را ب ها در گذشته پي بردند كه اگر ظرف انسان )2
  شوند. تميز مي

  و همگاني كاهش يابد. هاي فردي در محيط زا ها و عوامل بيماري ها، آلودگي شود ميكروب ها، سبب مي صابون و ديگر شويندهاستفاده از  )3
  .شود ها و نبود بهداشت ايجاد مي وبا يك بيماري غيرواگير است كه به دليل آلوده شدن آب )4

 )كتاب درسي 2 ي  ن صفحهمتمرتبط با (  درست است؟» وبا«چه تعداد از موارد زير در مورد  - 3

  شود. ها و نبود بهداشت ايجاد مي  يك بيماري واگيردار است كه به دليل آلوده شدن آبآ) 
  ها انسان را گرفته است. گير شده و جان ميليون اين بيماري در طول تاريخ چندين بار در جهان همهب) 
  ي و همگاني است.فردهداشت راه پيشگيري از اين بيماري، رعايت ب و مؤثرترين ترين سادهپ) 

  آيد. شمار نمي اي در جوامع به كننده ها مانند صابون، وبا ديگر عامل تهديد كننده ت) با گسترش انواع پاك
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

 هاي گوناگون، چه تعداد از موارد زير در جوامع كاهش يافته است؟ كننده ها و پاك با گسترش شوينده -4

  )كتاب درسي  2 ي  متن صفحهمرتبط با (  يشاخص اميد به زندگ ●
  هاي واگيردار  شيوع بيماري ●
  همگانيو  فردي ت و بهداشتسطح سالم ●
  نرخ رشد جمعيت در جوامع ●
  3 )4  2 )3  1 )2  صفر )1

 )كتاب درسي 2 ي  متن صفحهمرتبط با (  ............ دهد نشان مي اميد به زندگي شاخصي است كه - 5

  چقدر است. با توجه به خطرات موجود يك جامعه متوسط طول عمر در )1
  كند. يك فرد در يك جامعه حداكثر چند سال عمر مي )2
  .چند سال است با توجه به خطرات موجود حداقل طول عمر افراد يك جامعه )3
  و حداكثر چند سال توقع حيات دارد. حداقل هر عضوي از يك جامعه )4

  )كتاب درسي  3 و 2ي ها    متن صفحهبط با مرت(  درست است؟  عبارت كدام گزينه -6
  شوينده به شدت كاهش يافت.  با افزايش دانش بشر، نياز به صابون و سرعت گستردگي صنايع )1
  شود.  ها سبب افزايش ميزان سالمتي و تندرستي مردم در جوامع گوناگون مي استفاده از صابون و شوينده )2
  شود.  ها تنها سبب كاهش سطح بهداشت فردي مي از شوينده عدم دسترسي، كمبود يا عدم استفاده )3
  ميان سطح سالمت و بهداشت همگاني در جهان و شاخص اميد به زندگي در جوامع ارتباط بامعنايي وجود ندارد. )4
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عبارت كدام  نمودارتوجه به  دهد. با هاي زماني گوناگون نشان مي ها در دوره نمودار زير، توزيع جمعيت جهان را براساس اميد به زندگي آن -7
 )كتاب درسي  3و  2ي  ها    متن صفحهمرتبط با (  است؟  نادرستگزينه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  سال بود.  60تا  50درصد از مردم جهان در بين  10 حدود ، اميد به زندگي براي1335تا  1330ي زماني  در دوره )1
  سال است.  70تا  60ي بيشتر مردم جهان در حدود ، اميد به زندگي برا1375تا  1370ي زماني  در دوره )2
  يابد. كنند، اميد به زندگي در جهان كاهش مي با گذشت زمان، با افزايش شمار افرادي كه مدت كوتاهي عمر مي )3
  سال است.  80تا  70امروزه اميد به زندگي براي بيشتر مردم جهان در حدود ) 4

 هاي گذشته تا كنون چيست؟  ، از سالاستسال  50تا  40بين  ها آن طول عمر جهان كه جمعيت علت كاهش درصد -8

 )كتاب درسي 3و  2ي ها    متن صفحهمرتبط با (  

  افزايش ميانگين طول عمر افراد در جهان.  )2  كاهش سطح سالمت فردي و همگاني.   )1
 كند.  ميها را تهديد  افزايش خطراتي كه انسان )4  كاهش جمعيت جهان و كاهش فرزندآوري. )3

سال گذشته، اختالف ميـزان ايـن شـاخص در     60نواحي كمتر برخوردار بوده و طي از  ............شاخص اميد به زندگي در نواحي برخوردار  - 9
  )كتاب درسي 3 ي  متن صفحهمرتبط با (  يافته است. ............ميان نواحي گوناگون جهان 

  كاهش –كمتر  )4  افزايش -تر كم )3  افزايش -بيشتر  )2  كاهش  –بيشتر  )1
دهد. با توجه به آن، پاسـخ صـحيح    هاي زماني گوناگون نشان مي ها در دوره نمودار زير، توزيع جمعيت جهان را براساس اميد به زندگي آن -10

  )كتاب درسي 3 ي  متن صفحهمرتبط با (  هاي زير در كدام گزينه آمده است؟ پرسش
ص اميـد بـه زنـدگي در    رشد شـاخ  ،1390تا  1330) از سال آ

  ؟برخورداربيشتر بوده يا در نواحي  برخوردارنواحي كم 
، شاخص اميد به زنـدگي در ميـان    1390تا  1330ب) از سال 

  مردم جهان حدوداً چند درصد افزايش يافته است؟
كــم در نــواحي  1390پ) شــاخص اميــد بــه زنــدگي در ســال 

م جهـان در  معادل ميزان شاخص اميد به زندگي مردبرخوردار  
  چه سالي بوده است؟

    1373 – 52 – كم برخوردارنواحي  )1
  1355 – 23 – برخوردار نواحي )2
    1355 – 52 –  كم برخوردارنواحي  )3
  1373 – 23 – برخوردار نواحي )4
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  13تا  4هاي  صفحه   ها پاكيزگي محيط با مولكول

هاي روي لباس و  هايي از آالينده ر يك محيط، ماده يا يك جسم وجود دارند. نمونهها موادي هستند كه بيش از مقدار طبيعي د آالينده 
  باشند. هاي چربي و مواد غذايي مي و غبار هوا، لكه  الي آب، گرد و پوست بدن، گل

  هاي قطبي و ناقطبي پذيري مواد در حالل انحالل -1
ها شبيه هم باشد، به بيان ديگر مواد  هاي آن ي بين مولكول شوند كه جاذبه ي) به ياد داريد كه مواد زماني در هم حل م1از شيمي ( يادآوري:

  شوند.  هاي ناقطبي حل مي هاي قطبي و مواد ناقطبي در حالل قطبي در حالل
ر ايـن  شود. در غيـ  شونده در حالل حل مي ي قوي برقرار كنند، حل هاي حالل جاذبه شونده با مولكول هاي حل در فرايند انحالل اگر ذره 

  شوند.  مانند و در حالل پخش نمي شونده كنار هم باقي مي هاي حل صورت ذره

 شود كه: انحالل زماني انجام مي :نكته  
  شونده هاي حالل و حل ي بين مولكول ميانگين جاذبه <ي خالص  شونده ها در حالل خالص و حل ي بين مولكول ميانگين جاذبه 

)تر از صـفر  هاي آن گشتاور دو قطبي بزرگ الل قطبي است كه مولكولترين حالل صنعتي و يك ح آب مهم  ) 0     دارنـد. سـر منفـي
هـاي يـوني    هاي هيدروژن هستند. آب حالل مناسبي براي بسياري از مواد قطبي و تركيب هاي آب اتم اكسيژن و سر مثبت آن اتم مولكول
  است. 

C)هگزان   H )6 )هاي آن گشتاور دو قطبي نزديك به صفر  حلّالي ناقطبي است كه مولكول 14 ) 0  دارند و حالل مناسبي براي مواد
  شود. كننده رنگ (تينر) استفاده مي ناقطبي است. از هگزان به عنوان رقيق

   3 2 2 2 2 3CH CH CH CH CH CH  
  

  پردازيم:  ي مواد در آب و هگزان ميپذيري برخ حال به بررسي انحالل
)هاي قطبي است و در ساختار خود شمار زيادي گروه هيدروكسيل  عسل داراي مولكول  OH) هـاي آب   تواند با مولكـول  دارد كه مي

قنـد، شـربت آبليمـو، و     هايي مانند آب يي عسل، شيرين ي مناسبي براي لكه كننده پيوند هيدروژني برقرار كرده و در آن حل شود. آب پاك
  چاي شيرين است. 

Cاُل) با فرمول  اتان دي -2و  1اتيلن گليكول (  H O2 6 )داراي دو گروه هيدروكسيل  2 OH) هـاي آب   توانند با مولكـول  است كه مي
هاي ناقطبي مانند هگزان نامحلول  شود. اتيلن گليكول در حالل ب به خوبي در آب حل ميپيوند هيدروژني برقرار كنند، در نتيجه اين تركي

  است. 
 گليكول يك الكل دو عاملي است كه به عنوان ضديخ در خودروها كاربرد دارد. اتيلن  :نكته      

    
  
  

CO(NHاوره با فرمول   )2 هـاي اوره   است و توانايي تشكيل پيوند هيـدروژني را دارد. مولكـول  هاي متصل به نيتروژن  داراي هيدروژن 2
شود اما در حالل ناقطبي مانند هگزان  شود اوره به خوبي در آب حل  هاي آب پيوند هيدروژني برقرار كنند كه موجب مي توانند با مولكول مي

  نامحلول است. 
 

    در اوره دو گروه  :نكتهNH2  به يك گروه كربونيل(C O)  .متصل هستند    
  
دو قطبي) بين سر منفي  –ي قوي (يون  شود. نيروي جاذبه يك تركيب يوني است كه به خوبي در آب حل مي (NaCl)نمك خوراكي   

Na)مولكول آب با يون سديم  ) هاي كلريد  سر مثبت مولكول آب با يون و همچنين(Cl )الي  هـا در البـه   ، موجب پخش شدن اين يون
  گردد. هاي آب و انجام عمل انحالل مي مولكول

  تر از پيوند هيدروژني است. دو قطبي قوي -ي يون  دهد كه جاذبه اين انحالل نشان مي :توجه 
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CH

CH

CH

CH H

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

16

16

16

3

3

3 23+

C)وازلين   H )25 C)و بنزين  52 H )8 شوند اما در هگزان (حـالل نـاقطبي)    موادي ناقطبي هستند كه در آب (حالل قطبي) حل نمي 18
  محلول هستند. 

 ها با فرمول عمومي  ي آلكان وازلين و بنزين جزو خانواده :نكتهn nC H 2 ين بيش از سه برابر جرم مولي بنزين جرم مولي وازل باشند. مي 2
  است.

g.mol     18 12 18 1 g.mol  جرم مولي بنزين 114     125 12 52 1   جرم مولي وازلين 352
  

 هاي آلي با فرمول ها (تركيب هيدروكربنتمامي  :نكتهx yC H بندي  اقطبي دستهشوند) جزو مواد ن كه فقط از كربن و هيدروژن تشكيل مي
  شده و در آب نامحلول هستند.

Cدر روغن زيتون با فرمول مولكولي  H O57 104 بخش ناقطبي بر بخش قطبي غلبه دارد، بنابراين روغن زيتـون در آب (حـالل قطبـي)     6
  نامحلول و در هگزان (حالل ناقطبي) محلول است.

 هاست. در اتم  نشده هاي جفت نصف شمار الكترونپيوندها در روغن زيتون، شمار  :نكته  
با توجه به اين كه هر اتم كربن چهار الكترون جفت نشده، هر اتم هيدروژن يك الكترون جفت نشده و هر اتم اكسيژن دو الكترون جفت نشده 

  اند:  داشته    
 

57 4 104 1 6 2   شمار پيوندها در روغن زيتون 1722
   چربو اسيدهاي  ها چربي -2

  ها مخلوطي از اسيدهاي چرب و استرهاي بلند زنجير (با جرم مولي زياد) هستند. چربي 

هاي آلي هستند كه داراي گروه كربوكسيل كربوكسيليك اسيدها تركيب: آوري ياد
O
||

( C OH )  باشند و به صورت آلكانوييـك اسـيد    مي
  شوند.  گذاري مي نام
  
  

  متانوييك اسيد  اتانوييك اسيد     نوييك اسيد پروپا           

 اسيدهاي چرب، كربوكسيليك اسيدهايي با زنجيره بلند كربني هستند. مانند  :نكتهCH (CH ) COOH3 2 16   

  يادآوري:

هاي آلي هستند كه داراي عامل استري استرها تركيب 
O
||
C O( )   باشند.  مي  

  
3 3 3 2 2 3

O O
|| ||

CH CH CH CH CH CHC OC O       
   

  متيل اتانوات       اتيل پروپانوات                                                                    

 گليسـريد   اسيدهاي چرب با يك الكل سه عاملي به نام گليسرين، استرهاي سنگيني هستند كه چربي بـوده و تـري  حاصل از استر  :نكته
  شوند. ناميده مي

  
CH OH
|

CH (CH ) COOHCH OH
|
CH OH



 



2

3 2 16

2

3  

  

  استر سنگين                                            اسيد چرب                                    گليسرين                                     
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  ها به صورت زير است:  مدل فضاپركن چربي 
  
  

  
  استر با جرم مولي زياد  اسيد چرب  

  اند: ها مشخص شده هاي قطبي و ناقطبي آن دهد كه بخش اي از يك مولكول اسيد چرب و استر سنگين را نشان مي ساده نمايشير الگوي ز 

  
 دروالسـي ميـان    قطبـي غلبـه دارد. يعنـي نيروهـاي وان     بخـش   ها (اسيدهاي چرب و استرهاي سنگين) بخش ناقطبي بر در چربي :نكته

شـوند و در   ها در آب (حـالل قطبـي) حـل نمـي     هاي قطبي غالب است. بنابراين چربي هيدروژني ميان بخشهاي ناقطبي بر پيوندهاي  بخش
  شوند.  قطبي) حل ميناهگزان (حالل 

  

     ها ها و صابون انواع مخلوط -3
ي بلند است. به بيان ديگر صابون جامد ي هيدروكربن بيانگر زنجيره Rاست كه در آن گروه  RCOONaصابون جامد تركيبي با فرمول  

  ) .باشد. (صابون مايع نمك پتاسيم يا آمونيوم اسيد چرب است نمك سديم اسيد چرب مي

 صابون معمولي داراي فرمول :نكتهCH (CH ) COONa3 2   و ساختار زير است:  16
    

  
  
  

شـود   هاي آب باعـث مـي   ي قوي ميان بخش قطبي صابون و مولكول جاذبه هم بزنيم،را هرگاه مقداري صابون را در آب بريزيم و مخلوط  
شود.) و اگر مقداري صابون را در روغن بريزيم و مخلوط را  هاي آب پخش شوند (صابون در آب حل مي الي مولكول هاي صابون در البه مولكول

هاي روغن پخش  الي مولكول هاي صابون در البه ود مولكولش هاي روغن باعث مي ي ميان بخش ناقطبي صابون و مولكول به هم بزنيم، جاذبه
  شوند. 

 شود. ها و هم در آب حل مي اي است كه هم در چربي صابون ماده :نكته  

ها هستند  ها سه نمونه از آن ها و كلوييد ها، محلول ها نقش مهمي در زندگي ما دارند و داراي خواص متفاوتي هستند. سوسپانسيون مخلوط 
  باشند: هاي زير مي راي ويژگيكه دا

شـود.   نشـين مـي   سوسپانسيون مخلوط جامد معلق در مايع است، مانند شربت معده يا مخلـوط خاكشـير در آب كـه ناپايـدار اسـت و تـه       -
  ماده است.  هاي ريز سوسپانسيون شامل ذره

CuSO)محلول مخلوط همگن است، مانند كات كبود  - . H O)4 هاي   شوند. (ذره  نشين نمي ها پايدارند و ته شكر در آب. محلول در آب يا 25
  باشند.) ها مي ها يا يون سازنده در محلول مولكول

هاي متفاوت  ه هاي مولكولي با انداز هاي كلوييدي، توده شوند. ذره نشين نمي پايدار بوده و ته ،اماهايي ناهمگن هستند  ط ها مخلو كلوييد - 
  هستند.

  تر از محلول است. تر از كلوييد و در كلوييد نيز بزرگ هاي سازنده در سوسپانسيون بزرگ ذرهي  اندازه -
تـري   هاي درشـت  ها و سوسپانسيون چون ذره شوند، اما كلوييد ها در محلول بسيار كوچك هستند و باعث پخش شدن نور نمي ي ذره اندازه -

  كنند. دارند نور را پخش مي

CH CH CH CH CH CHCH CHCH CHCH CHCH CHCH CH CH2 2 2 2 2 22 22 22 22 22 2 3

O

C

Na+ O
-

هناقطب� بخش

آبگر"ز) و (مچرب�دوست

قطب� بخش

مچرب�گر"ز) و (آبدوست
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صابون مول,ول

آب

لايروغن

پالايرمچه

كند) اما كلوييد مسـير عبـور نـور را     كند (نور را پخش نمي محلول اين است كه محلول مسير نور را مشخص نميروش تشخيص كلوييد از  -
  كند.) كند (نور را پخش مي مشخص مي

 هستند هاهايي از كلوييد ان پلي بين سوسپانسيون و محلول در نظر گرفت. شير، ژله، سس مايونز و رنگ نمونهتو  ها را مي كلوييد :نكته.  
  دهد. هاي سه نوع مخلوط سوسپانسيون، كلوييد و محلول را نشان مي  جدول زير ويژگي 

  نوع مخلوط
  محلول  كلوييد  سوسپانسيون  ويژگي

  .كند  نور را پخش نمي  .كند نور را پخش مي  .كند پخش ميرا نور   رفتار در برابر نور
  همگن  ناهمگن  ناهمگن  همگن بودن
  .شود نشين نمي است / ته پايدار  .شود نشين نمي پايدار است / ته  .شود نشين مي ناپايدار است / ته  پايداري

  ها ها و يون مولكول  هاي مولكولي توده  ماده  هاي ريز ذره  هاي سازنده ذره

  دهد. ي چربي يا روغن را از روي پارچه توسط صابون نشان مي شكل زير مراحل پاك شدن يك لكه 
  
  
 

  
  

  

)3                (                )2)                              (1(  
  شود: وقتي صابون وارد آب مي 
  شود. دوست خود در آب حل مي ) به كمك سر آب1
  كنند. هاي چربي جاذبه برقرار مي دوست خود با مولكول ) با بخش چربي2
  شوند. ) چربي در آب ميگيرند و باعث پخش شدن (نه حل شدن ) مانند پلي ميان آب و چربي قرار مي3

 گردد. صابون با تشكيل كلوييد پايدار چربي در آب، باعث پخش شدن چربي در آب مي :نكته 

و چربـي را پـاك كنـد، قـدرت       تري از آالينـده  هر چه مقدار بيش . صابونبرد ها را به يك اندازه از بين نمي ها و كثيفي ي لكه صابون همه 
  توان به موارد زير اشاره كرد:  كنندگي صابون مي از عوامل مؤثر بر قدرت پاكتري دارد.  كنندگي بيش پاك

  مقدار صابون -3  دماي آب -2  نوع پارچه -1
    وجود آنزيم در صابون -5  ميزان سختي آب -4

Ca)هاي كلسيم هايي كه حاوي مقادير زيادي يون آب  )2 و منيزيم(Mg )2 اند. صابون در آب سخت به  هستند، به آب سخت معروف
هاي زيـر رسـوب    هاي موجود در آب سخت طبق واكنش هاي صابون با يون كنندگي كمي دارد، زيرا مولكول كند و قدرت پاك خوبي كف نمي

  دهند.  مي
  RCOONa(aq) MgCl (aq) (RCOO) Mg (s) NaCl (aq)  2 22 2     

  RCOONa(aq) CaCl (aq) (RCOO) Ca(s) NaCl (aq)  2 22 2   
 يم كلسـ يم كلريد كمي بيشتر از مخلوط صابون و محلول منيزط يكسان، مقدار كف توليد شده در مخلوط صابون و محلول در شراي :نكته

  كلريد است. 

  ي هم زدن صابون در آب، محلول كلسيم كلريد و محلول منيزيم كلريد در شرايط يكسان:  ي ميزان كف توليد شده در نتيجه مقايسه 
  كف توليد شده در آب <يم كلريد منيزكف توليد شده در محلول  <م كلريد لسيككف توليد شده در محلول 

كنندگي صابون در  هاي كلسيم و منيزيم است. بنابراين قدرت پاك هاي شور مناطق كويري محتوي مقدار زيادي يون آب دريا همانند آب 
  آب دريا كم است. 
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  دهد.  كنندگي صابون نشان مي قدرت پاك جدول زير اثر دما، نوع پارچه، و وجود آنزيم را بر 
  

  
  
  
  

  

  ي جدول باال توجه كنيد: به نكات زير درباره
ي  ي لكـه  تر شـدن جاذبـه   ن چربي و همچنين ضعيفدكنندگي صابون در دماي باال بيشتر است. چون دماي باال سبب ذوب ش ) قدرت پاك1

  شود. چربي و پارچه و افزايش قدرت صابون براي تشكيل كلوييد مي
كنندگي را  يشتري از صابون معمولي دارد. چون وجود آنزيم در صابون، دما و زمان الزم براي پاككنندگي ب قدرت پاك ،) صابون داراي آنزيم2

  شوند. جويي در مصرف انرژي مي هاي داراي آنزيم سبب صرفه دهد. از اين رو صابون كنندگي را افزايش مي كاهش و قدرت پاك
تري  ي ضعيف كنش و جاذبه هاي چربي برهم چون لكه .استري است هاي پلي ههاي نخي بيشتر از پارچ كنندگي صابون بر روي پارچه ) اثر پاك3

هـا   استر، مولكـول  هاي پلي شوند. در پارچه تر پاك و زدوده مي اند دارند و توسط صابون راحت هاي نخي كه از الياف پنبه ساخته شده با پارچه
تر و در  ها توسط صابون، سخت ي چربي بر روي آن نابراين پاك كردن لكهتر است. ب ها قوي ي چربي با آن ي لكه قطبيت كمتري دارند و جاذبه

  شود.  زمان بيشتر انجام مي
ي صـابون مراغـه پيـه گوسـفند و سـود سـوزآور        ترين صابون سنتي در ايران است. بـراي تهيـه   سال قدمت، معروف 150صابون مراغه با  

(NaOH) كنند. ها را در آفتاب خشك مي گيري آن جوشانند و پس از قالب آب، براي چندين ساعت ميهاي بزرگ با  را در ديگ  

  

                               
CH OH
|

NaOH R COONaCH OH
|
CH OH



   



2

2

3 3  

  د                        چربيسديم هيدروكسي        گليسرين                   صابون                                                              

  ها: هاي برخي صابون خواص و ويژگي 
  ) صابون مراغه افزودني شيميايي ندارد و به دليل خاصيت بازي، براي موهاي چرب مناسب است.1
فوني كنندگي و شود. و همچنين به منظور افزايش ضدع هاي پوستي استفاده مي دار، براي از بين بردن جوش صورت و قارچ ) صابون گوگرد2

  كنند. ي شيميايي كلردار اضافه مي ها ماده كشي، به آن ميكروب
  شود. ها استفاده مي ) از نوعي صابون سنتي در تنور نان سنگگ براي چرب كردن سطح سنگ3
     هاي جديد كننده در جستجوي پاك -4

اي كه  ها با استفاده از موادي مانند بنزن و ديگر مواد اوليه ندا ي اين فراورده، شيمي با افزايش تقاضاي جهاني براي صابون و كاهش عرضه 
RC6H4SO3هاي غيرصابوني با فرمول همگاني  كننده شوند، موفق شدند پاك در صنايع پتروشيميايي توليد مي

-
N
"ا+ R SO3

-
a N

+
a                              

  دهد.  ي غيرصابوني را نشان مي كننده را توليد كنند. شكل زير پاك
  
  

  

)هاي غيرصابوني به جاي گروه  كننده در پاك  COO ) هاي ديگري مانند  گروه( SO )   وجود دارند.  3

)دما   نوع پارچه  نوع صابون C)  مانده درصد لكه باقي  
  25  30  نخي  صابون بدون آنزيم
  15  40  نخي  صابون بدون آنزيم

  10  30  نخي  دار صابون آنزيم
  0  40  نخي  دار صابون آنزيم
  15  40  استر پلي  دار صابون آنزيم

CH
3
(CH )2 11 SO3

-
N
+

a}

بخش
آبدوست
(قطب�)

}

بخشآبگر"ز
(هناقطب�)

O

O

O

O

O

O
C R

R

RC

C

CH

CH

CH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
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 اب درسيكت 5و  4هاي  صفحه

كننـدگي خـود را حفـظ     هاي سخت نيـز خاصـيت پـاك    كنندگي بيشتري از صابون دارند و در آب هاي غير صابوني قدرت پاك كننده پاك 
  دهند. ها رسوب نمي هاي موجود در اين آب د. زيرا با يونكنن مي
كند.  هاي چربي جاذبه برقرار مي دوست خود با مولكول شود و با سر چربي دوست خود در آب حل مي ي غير صابوني به كمك سر آب كننده پاك

  شود. آب و شسته شدن آن ميگيرند و باعث پخش شدن چربي در  مانند پلي ميان آب و چربي قرار مي  كننده مولكول پاك
  كنند.  ي غير صابوني را از واكنش مواد پتروشيميايي در صنعت تهيه مي كننده شود، پاك برخالف صابون كه از مواد طبيعي توليد مي 
م و منيزيم موجود هاي كلسي ها با يون افزايند، زيرا اين نمك هاي فسفات مي ها نمك ، به آن كنندگي مواد شوينده براي افزايش قدرت پاك 

  كنند. دهند و از تشكيل رسوب و ايجاد لكه جلوگيري مي هاي سخت واكنش مي در آب
  هاي خورنده  كننده پاك -5

ي  كننـده  هاي بخار، با صابون يا پاك ها و ديگ راه  ها، آب ي كتري، لوله ها مانند رسوب تشكيل شده بر روي ديواره ها و كثيفي برخي از لكه 
هـاي محلـول در آب تبـديل     ها را بـه فـراورده   هاي خورنده، كه رسوب كننده ها بايد از پاك شوند. براي پاك كردن آن زدوده نمي غير صابوني

  كنند، استفاده كرد. اين مواد از نظر شيميايي فعال هستند و خاصيت خورندگي نيز دارند.  مي
  هاست.  ) و سفيدكنندهNaOH)، سود (سديم هيدروكسيد يا HClهاي خورنده شامل موادي مانند جوهر نمك (محلول  كننده پاك 

 محلول سفيدكننده حاوي سديم هيپوكلريت،  :نكتهNaClO(aq) .است  

) و مقدار كمي پودر آلومينيم هستند. از ايـن پـودر   NaOHشوند شامل مخلوط سود ( ها كه به شكل پودر عرضه مي كننده برخي از پاك 
  شود.  اند، استفاده مي هاي جامد بسته شده ها و مسيرهايي كه در اثر ايجاد رسوب و تجمع كثيفي و چربي از كردن لولهبراي ب

 

  

ي ميـان آلـودگي و    شـوند، جاذبـه   ها ذوب مـي  شود. در دماي باال ضمن اين كه چربي اين واكنش گرماده است و موجب باال رفتن دما مي 
شوند. در ضمن گاز هيدروژن توليد شـده، بـا نفـوذ بـه منافـذ و       تر كنده مي تر شده و راحت ضعيف ،اند بيدهكثيفي با سطوحي كه به آن چس

  كند.  هاي بين آلودگي و سطوح، اين آلودگي و كثيفي را با فشار از روي جسم جدا مي شكاف
  نكات حفظي اين قسمت:

هيدروكسـيد تهيـه    جانوري مانند روغن زيتون، نارگيل، دنبه با سديم هاي گوناگون گياهي يا صابون جامد را از گرم كردن مخلوط روغن -
  كنند. مي

  شود. مخلوط آب، روغن و صابون پايدار است و كلوييد ناميده مي -
كه اين موضوع چالشي بزرگ بود. بـه همـين دليـل تـأمين      استبه مقدار بسيار زيادي چربي نياز  ،ي صابون در مقياس انبوه براي تهيه -

ي شرايط مانند صنايع وابسته به آب شور و آب دريا  هاي سنتي تقريباً ناممكن شد. همچنين صابون در همه مورد نياز جهان به روشصابون 
  كرد.  به خوبي عمل نمي

  اي مواد شيميايي بيشتري داشته باشد، احتمال ايجاد عوارض جانبي آن بيشتر خواهد بود.  هر چه شوينده -
كنـد، بنـابراين بـراي حفـظ سـالمت بـدن و        هاي تنفّسي ايجاد مي ها، عوارض پوستي و بيماري و تنفس بخار آن ها مصرف زياد شوينده -

  شود. هاي ماليم، طبيعي و مناسب توصيه مي ه زيست استفاده از شويند محيط
  نمك و سركه سفيد داراي خاصيت اسيدي و محلول سود و صابون داراي خاصيت بازي هستند. محلول جوهر -
  

  
 هاي قطبي و ناقطبي حاللپذيري مواد در  انحالل 

 )كتاب درسي  4 ي  متن صفحهمرتبط با (  است؟ نادرستعبارت كدام گزينه  -11

  ها است.  هاي روزانه خود در هر محيطي، كم و بيش در معرض انواع آالينده هريك از افراد جامعه براي انجام فعاليت )1
  كه بيش از مقدار طبيعي در يك محيط، ماده يا يك جسم وجود دارند. آالينده و كثيفي موادي هستند )2
  پاك نمود. كه حالل قطبي است، بآتوان با  ها را به سادگي مي ي عسل قرار گرفته بر روي لباس و دست لكه )3
  ها آشنا شويم. اع آنتوانيم با چگونگي عملكرد انو كنند و به كمك علم شيمي مي زيست وارد نمي  ها آسيبي به محيط شوينده )4

20 
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  )كتاب درسي 5 و 4ي  ها    متن صفحهمرتبط با (  عبارت كدام گزينه درست است؟ -12
  باشد. صورت جامد يا مايع مي ها به ها و كثيفي ي آلودگي حالت فيزيكي همه )1
  هاي ناقطبي است. هاي قطبي كمتر از حالل پذيري مواد قطبي در حالل ميزان انحالل )2
  هاي قطبي مانند آب استفاده نمود. توان از حالل ها مي ها و كثيفي ي آلودگي ز كردن همهبراي تمي )3
  ها مقابله كنيم. توانيم با آلودگي ها مي ها و شوينده ي آلودگي هاي سازنده با دانستن نوع، ساختار و رفتار ذره )4

  )اب درسيكت 5 و 4ي  ها    متن صفحهمرتبط با (  است؟ نادرستعبارت كدام گزينه  -13
  ها را درك كنيم. كند تا چگونگي عملكرد شوينده آگاهي از علم شيمي به ما كمك مي )1
  توان از آب استفاده نمود. براي پاك كردن عسل از روي لباس و دست مي )2
  استفاده نمود. آب و هگزانبه ترتيب بايد از  ،گريس هاي ايجاد شده توسط شربت آبليمو و براي پاك كردن لكه )3
  هاي خود پيوند هيدروژني برقرار كنند. توانند با مولكول مي برخالف اوره گليكول و اتيلن اتانول )4

 )كتاب درسي 5 ي  متن صفحهمرتبط با (  اند؟ درست در مورد فرايند انحالل هاي زير چه تعداد از عبارت -14

  ها شبيه به يكديگر باشد. ي بين مولكولي آن شوند كه جاذبه زماني در يكديگر حل مي مولكولي آ) مواد
  شود. در حالل حل نمي  شونده برقرار كنند، حل هاي مناسب هاي حالل جاذبه شونده با مولكول ي حل هاي سازنده اگر ذرهب) 

  شوند. هاي قطبي حل مي هاي ناقطبي و مواد ناقطبي در حالل قطبي در حالل دپ) موا
  هاي هيدروكسيل در ساختار آن است. گروه وجوداي عسل و ه ت) علت انحالل عسل در آب، قطبي بودن مولكول

1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
 هاي كدام دو تركيب، مشابه است؟ كنش ميان مولكول و هگزان، با نوع برهم بنزينهاي  نوع برهم كنش بين مولكول -15

  )با كمي تغيير 97خارج كشور رياضي  (سراسري )كتاب درسي 5 ي  متن صفحهمرتبط با (  
  ن ـ هگزانبنزي )4  اتيل اتر ـ بنزن دي )3  آب ـ متانول )2  تون ـ آباس )1

  )كتاب درسي 5 و 4ي  ها    متن صفحهمرتبط با (  يك از مواد زير محلول در آب است؟ كدام - 16
  وازلين )4  روغن زيتون  )3  اوره  )2  بنزين  )1

 )كتاب درسي –5و4ي  ها    متن صفحهمرتبط با (  ؟استيك از مواد زير محلول در هگزان  كدام - 17

  اتانول )4  وازلين )3  اوره )2  گليكول اتيلن )1
  كتاب درسي) 5 و 4ي  ها    متن صفحهمرتبط با (  شوند؟ هاي قطبي و ناقطبي حل مي مواد موجود در كدام گزينه به ترتيب از راست به چپ در حالل - 18

  وازلين -اوره ) 4  گليكول اتيلن –هگزان ) 3  استون  –بنزين  )2  اوره –كلريد  سديم) 1
 )كتاب درسي  5 و 4ي  ها    متن صفحهمرتبط با (  چه تعداد از زوج مواد زير در يكديگر محلول هستند؟ -19

  هگزان –پ) اوره             آب –ب) استون    هگزان – نمك خوراكيآ) 
  بنزين –ج) وازلين       آب –ث) گلوكز   بنزين –ت) نمك خوراكي 

1( 2  2( 3  3( 4  4( 5  
 انجامد؟ ها مي از آن ناهمگنديگر، به تشكيل مخلوطي  ختن كدام دو ماده با يكآمي -20

  )با اندكي تغيير 84 (سراسري رياضي مرتبط با متن درس) 5 و 4 هاي صفحه(  
  آب و اتانول )4  و آب شكر )3  و هگزان بنزين )2  و آب بنزين )1

 )كتاب درسي 5 و 4ي  ها    حهمتن صفمرتبط با (  چه تعداد از مواد زير در آب محلول هستند؟ -21

  نمك خوراكي ●   بنزين ●    ول كگلي اتيلن ●
  روغن زيتون ●   وازلين ●    اوره ●
1( 2  2( 3  3( 4  4( 5  

  )كتاب درسي 5 و 4ي  ها    متن صفحهمرتبط با (  ماده محلول در آب هستند.  ............ماده محلول در هگزان و  ............در ميان مواد زير،  -22
  »عسل -گليكول  اتيلن –روغن زيتون  –بنزين  –نمك خوراكي  –وازلين  –اوره  –يد «
1( 4 – 4  2 (4 – 3  3 (3 – 5  4( 5 - 3  
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  )كتاب درسي  5 و 4 ي ها    متن صفحهمرتبط با (    ............نامحلول است؛ زيرا  ............ بنزين در - 23
  برخالف هگزان تركيبي ناقطبي است. –هگزان  )1
  كنند. گيري نمي هاي آن در ميدان الكتريكي جهت تركيبي است كه مولكول –ب آ )2
  تركيبي قطبي است. متانولو برخالف  هتركيبي سير شده بود –متانول  )3
  همانند روغن زيتون هيدروكربني ناقطبي است. –روغن زيتون  )4

 .باشند مي ............و ............در آن به ترتيب،  Bو Aاست و ............يد در بودن ليتيم كلر ............ي انحالل  دهنده شكل مقابل، نشان -24

  )با اندكي تغيير 86سراسري تجربي  ( )كتاب درسي 5ي   متن صفحهمرتبط با (    
    يون ليتيم -مولكول آب -آب -پذير بودن )1
  يون كلريد -مولكول آب -آب -پذير بودن  )2
  ليتيم كلريد -هگزانمولكول  -هگزان -ناپذير بودن )3
  هگزانمولكول  -ليتيم كلريد -هگزان -ناپذير بودن  )4
  
  

  )كتاب درسي 5 و 4ي  ها    متن صفحهمرتبط با (    ............محلول است؛ زيرا ............در  ............با فرمول شيميايي  ........ -25
C -گليكول  اتيلن )1 H O2 6 C -بنزين  )2  هر دو ناقطبي هستند. –آب  - 2 H8   هر دو قطبي هستند. –هگزان  - 18
CO(NH -اوره  )3 )2 C -وازلين  )4  هر دو قطبي هستند. –ب آ - 2 H18   قطبي هستند.ناهر دو  –هگزان  - 38

هـاي آب،   كننـد. از ايـن رو مولكـول    برقرار مي ............ بآهاي  با مولكول ............هاي آن از طريق  ريزيم، مولكول وقتي عسل را در آب مي -26
  )كتاب درسي 5 ي  متن صفحهمرتبط با (  . ............هاي عسل  ي مناسبي براي لكه   كننده پاك

  .هستند –پيوند هيدروژني  –هاي هيدروكربني  گروه )2  ند.نيست –پيوند هيدروژني  –سيل كروهاي هيد گروه )1
  .هستند –پيوند هيدروژني  –هاي هيدروكسيل  گروه )4  .هستند – واندروالسينيروهاي  –هاي هيدروكربني  گروه )3

 )كتاب درسي 5 و 4ي  ها    متن صفحهمرتبط با (  ها درست هستند؟ كدام عبارت -27

CO(NHصورت  فرمول شيميايي اوره كه در آب محلول است بهآ)  )3   باشد. مي 2
Cبا فرمول ها است كه به طور ميانگين هيدروكربنمخلوطي از ب) بنزين  H8   در آب نامحلول است. شود و نشان داده مي 18
  شود. در آب حل مي الكل است كه به هر نسبتي گليكول يك دي پ) اتيلن

  دهند. هاي اكسيژن تشكيل مي مولكول روغن زيتون را اتم جرمي درصد 11ت) حدود 
   ي موارد همه )4  ت  –پ  –ب  )3  پ  –ب  )2  ب  –آ  )1

 )كتاب درسي 5ي   متن صفحهمرتبط با (  ؟نيستندهاي زير درست  چه تعداد از عبارت -28

  اند. حلولها به علت قطبي بودن در آب م ي نمك آ) همه
  باشد. ناچيز مي در آب گرماگير است، كه هايي پذيري نمك ب) انحالل
  شود. گليكول همانند استون و اتانول به هر نسبتي در آب حل مي پ) اتيلن

C)ت) اختالف جرم مولي روغن زيتون با چربي ذخيره شده در كوهان شتر H O )57 110   باشد. گرم بر مول مي 6، برابر 6
1( 2   2( 3   3( 4   4( 1   

O)پرسش (پ) در كدام گزينه آمده است؟  نادرستهاي (آ) و (ب) و پاسخ  پرسشپاسخ صحيح  -29 , N ,C , H :g.mol )    116 14 12 1  

  )كتاب درسي 5 و 4ي  ها    متن صفحهمرتبط با (  آ) كدام ماده (اوره يا استون) هم در آب و هم در هگزان محلول است؟ 
  پيوندي به ناپيوندي كدام است؟  هاي تيلن گليكول نسبت شمار جفت الكترونب) در يك مولكول ا

 گرم جرم دارد، چند مولكول وجود دارد؟  ميلي 300اي از اوره كه  پ) در نمونه

/–استون ) 1 / 213 01 10 2 /–اوره ) 2   25  213 01 10 2    
/– اوره) 3  223 01 10 /–استون ) 4    2 / 223 01 10 2 25  
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 كتاب درسي 6و  5هاي  صفحه

 )كتاب درسي 5 و 4ي  ها    متن صفحهمرتبط با (  ؟ نيستعبارت كدام گزينه درست  - 30

  هاي ناپيوندي در مولكول اوره و اتيلن گليكول يكسان است.  الكترون  شمار جفت )1
)د يدروكسهاي قطبي است كه در ساختار خود شمار زيادي گروه هي عسل حاوي مولكول )2 OH)  .دارند  
Cهاي پيوندي و ناپيوندي در مجموع شمار جفت الكترون )3 H O57 104   باشد.  مي 184برابر  6
  است.  4/68تفاوت درصد جرمي كربن و هيدروژن در بنزين تقريباً برابر  )4
 

  ها و اسيدهاي چرب چربي
  )كتاب درسي 6 و 5ي  ها    متن صفحهمرتبط با (  است؟ نادرستها  ر مورد چربيعبارت كدام گزينه د -31

  .بلندزنجير هستنداسترهاي  و از اسيدهاي چرب مخلوطي )1
  غلبه دارد. شان ها بر بخش قطبي دو بخشي هستند كه بخش ناقطبي آن هاي شامل مولكول موادي )2
  نمايش داد. RCOOHورت ص توان به  ها را مي از آن اي دستهكلي   فرمول )3
  هاي خود پيوند هيدروژني برقرار كنند. توانند با مولكول ها مي ي آن همه )4

  )كتاب درسي 6 و 5ي  ها    متن صفحهمرتبط با (  است؟ نادرستي اسيدهاي چرب  گزينه درباره عبارت كدام - 32
nصورت  ها به ي آن فرمول عمومي همه )1 nC H O2   است. 2
  ها داراي دو بخشي قطبي و ناقطبي هستند.  ي آن همه )2
  كربني هستند. بلند هايي با زنجير اسيد  كربوكسيليك )3
  هاي آب را دارند. ل هاي خود و مولكو توانايي تشكيل پيوند هيدروژني با مولكول )4

 )كتاب درسي 5 ي  متن صفحهمرتبط با (  عبارت كدام گزينه درست است؟ -33

  اسيدهايي با زنجير كوتاه كربني هستند.  ب، كربوكسيليكاسيدهاي چر )1
  اند. ها موادي هستند كه از اسيدهاي چرب يا استرهاي سبك تشكيل شده چربي )2
Cكربوكسيليك اسيدي با فرمول مولكولي  )3 H O18 36   آيد. شمار مي به بچراسيدهاي جزء  2
  سنگين است. تصوير مقابل، ساختار لوويس يك استر )4
  

  مولكول است. ............ي قسمت  دهنده ) نشانAاست و بخش ( ............اي از يك مولكول  الگوي مقابل، نمايش ساده - 34
  كتاب درسي) 6 ي  متن صفحهمرتبط با (  

      قطبي  –استر سنگين  )1
  قطبي –اسيد چرب  )2
        ناقطبي –اسيد چرب  )3
  ناقطبي –استر سنگين  )4

  كتاب درسي) 6ي   مرتبط با متن صفحه(   باشد. مي ............ است. در اين مولكول بخش كروي ............اي از يك مولكول  ي مقابل، نمايش سادهالگو -35
      دوست  چربي –اسيد چرب  )1
  گريز آب –استر سنگين  )2
      گريز چربي –استر سنگين  )3
  دوست آب –اسيد چرب  )4

  )كتاب درسي 6 و 5ي  ها    متن صفحهمرتبط با (    ............شوند؛ زيرا  ميها در آب حل ن چربي -36
  هايي سير شده هستند. مولكولداراي  )2  كامالً ناقطبي هستند. يها مولكولداراي  )1
  آب پيوند هيدروژني برقرار كنند. هاي مولكول توانند با نمي )4  ها غالب است. ها بر بخش قطبي آن بخش ناقطبي آن )3
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  )كتاب درسي 6 و 5ي  ها    متن صفحهمرتبط با (  هاي زير ميان اسيدهاي چرب و استرهاي سنگين مشترك است؟ چه تعداد از ويژگي -37
  هاي قطبي نامحلول بودن در حالل ●
nداشتن فرمول عمومي ● nC H O2 2   
  هاي آب هيدروژني با مولكول پيوند توانايي تشكيل ●
  ر(ها)ي كربني بلندداشتن زنجي ●
1 (1  2( 2  3 (3  4( 4  

 )كتاب درسي 5ي   متن صفحهمرتبط با (  است؟ نادرست (b)و  (a)هاي  هاي زير در مورد مولكول چه تعداد از عبارت -38

a

b
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(CH  )   CH

(CH  )   CH

(CH  )   CH

CH

CH

CHCH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CHCH

O

OHC

  
  است. چرب يك اسيد (a)و مولكول سنگين يك استر (b)آ) مولكول

 چربي ذخيره شده در كوهان شتر است. ندهمان (b)مولكولفرمول شيميايي ب) 

  اسيد است. ، استيكآني است كه آشناترين عضو ا عضو خانواده (b)پ) مولكول
  دهد. را كربن تشكيل مي (a)درصد جرمي مولكول 76ت) 

1( 1   2( 2   3( 3   4( 4   
 )كتاب درسي 6 و 5ي  ها    متن صفحهمرتبط با (  است؟ نادرستهاي زير  عبارت كدام گزينه در مورد مولكول -39

  
  
  

                                    )I                           (                    )II(  
  اش غالب است. بخش ناقطبي آن بر بخش قطبي و، سير شده است (II)مولكول بخش ناقطبي  )1
  است.از نوع واندروالسي  (II)و  (I)هاي  نيروي بين مولكولي غالب در مولكول )2
  .نداردخود را هاي  توانايي تشكيل پيوند هيدروژني با مولكول (II)برخالف مولكول  (I)مولكول  )3
  شوند. در دماي اتاق به صورت مايع هستند و در آب حل نمي (II)و (I)هاي مولكول )4

  )كتاب درسي 6 و 5ي  ها    متن صفحهمرتبط با (  سواالت زير در كدام گزينه آمده است؟ صحيح هريك از بل، پاسخمقا شيمياييفرمول با توجه به  -40
  كربن وجود دارد؟ –يگانه اكسيژن  اشتراكي ) در اين مولكول چند پيوندآ

  ب) فرمول مولكولي آن كدام است؟
  پ) الكل حاصل از آبكافت آن چند عاملي است؟

1( 6 - C H O57 110       عاملي 3 - 6
2( 6- C H O54 106   عاملي 2 - 6
3( 3- C H O57 110       عاملي 2 - 6
4( 3- C H O54 106   عاملي 3 - 6
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 كتاب درسي 10تا  6هاي  صفحه

  
  ها (بسته آ) ها و صابون انواع مخلوط 

  )كتاب درسي 7 و 6ي  ها    همتن صفحمرتبط با (  است؟  نادرستعبارت كدام گزينه  -41
  اند.  ها سر و كار داريم، از مخلوط دو يا چند ماده تشكيل شده اغلب موادي كه در زندگي روزانه با آن )1
  ها و داروها همگي مخلوط هستند.   ها، شوينده ها، چسب ها، سراميك ها، انواع رنگ آب دريا، هوا، نوشيدني) 2
  كه حالت فيزيكي يكسان و خواص فيزيكي متفاوتي دارند. ها مواد ناخالصي هستند  مخلوط )3
  دهد.  محلول كات كبود برخالف شربت معده مخلوطي همگن است كه نور را از خود عبور مي )4

 )كتاب درسي 7 و 6ي  ها    متن صفحهمرتبط با (  است؟  نادرستها  عبارت كدام گزينه در مورد محلول -42

  ها مشخص است.  و مسير نور در آن هايي همگن و شفاف هستند مخلوط )1
  ها بستگي دارد.  شونده و مقدار هريك از آن ها به نوع حالل و حل خواص آن) 2
  اند.  هاي جدا از هم هستند كه در حالل پخش شده ها يا مولكول ها، يون ي آن هاي سازنده ذره )3
  كنند.  مواد ناخالصي هستند كه پايدار بوده و نور را پخش نمي )4

  )كتاب درسي 7 و 6ي  ها    متن صفحهمرتبط با (  ؟ استها  ي محلول هاي همه د زير از ويژگيره تعداد از مواچ - 43
  رنگ بودن  بي ●   پايدار بودن  ●   پخش نور ●
  خالص بودن  ●   ناهمگن بودن  ●   هاي آن ي قسمت يكسان بودن خواص در همه ●
1( 2  2( 3  3( 4  4( 5  

  )كتاب درسي 7 و 6ي  ها    متن صفحهمرتبط با (  د كلوئيدها درست است؟ عبارت كدام گزينه در مور -44
  هاي همگن هستند.   كلوئيدها به دليل داشتن پايداري جزء مخلوط )1
  هاي متفاوت هستند.   هاي مولكولي با اندازه ي كلوئيدها، توده هاي سازنده ذره )2
  كنند.  ش ميهايي شفاف هستند و نور را به خوبي پخ كلوئيدها مخلوط )3
  آيد.   دست مي با افزودن روغن به آب، يك كلوئيد مايع به )4

  )كتاب درسي 7 ي  متن صفحهمرتبط با (  ي كلوئيدها است؟  هاي همه چه تعداد از موارد زير، جزء ويژگي -45
  ناهمگن بودن   ●  پخش نور  ●  شفاف بودن  ●
  پايدار بودن   ●  ناخالص بودن  ●  نشين شدن ته ●
1( 2  2( 3  3( 4  4( 5  

  )كتاب درسي 7 ي  متن صفحهمرتبط با (  ؟ندارندها در كدام مورد با يكديگر تفاوت  كلوئيدها و محلول -46
  پخش نور )4  همگن بودن  )3  شفاف بودن  )2  پايدار بودن  )1

  رائه شده است؟ ها ا هاي كلوئيدها و محلول ها و يكي از تفاوت در كدام گزينه به ترتيب از راست به چپ يكي از شباهت -47
  كتاب درسي) 7 و 6ي  ها    متن صفحهمرتبط با (    

  رفتار در برابر نور  –پايدار بودن  )2    پايدار بودن  –شفاف بودن ) 1
  رفتار در برابر نور  –هاي سازنده  ابعاد ذره )4    شفاف بودن  –همگن بودن  )3

  )كتاب درسي 7 ي   متن صفحهمرتبط با (  ها چيست؟  لعلت اصلي پخش شدن نور در كلوئيدها و پخش نشدن نور در محلو -48
    ها  پايداري كمتر كلوئيدها نسبت به محلول )1
  هاي سازنده  متفاوت بودن ابعاد ذره )2
    ها   محلول فرنگي بودن كلوئيدها برخال )3
  ها   ناهمگن بودن كلوئيدها برخالف محلول )4
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ها درست  ك محلول و ظرف ديگر حاوي يك كلوئيد باشد، عبارت كدام گزينه در مورد آنها حاوي ي با توجه به شكل زير، اگر يكي از ظرف -49
  )كتاب درسي 7 ي  متن صفحهمرتبط با (  است؟ 

  ) حاوي كلوئيد است. 2) حاوي محلول و ظرف (1ظرف ( )1
  دهند.  طور كامل از خود عبور مي هايي شفاف هستند كه نور را به هر دو مخلوط )2
هاي  ) بيشتر از ذره1ي مخلوط موجود در ظرف ( هاي سازنده ابعاد ذره )3

  ) است. 2ي مخلوط موجود در ظرف ( سازنده
  شوند  نشين نمي اگرچه محتويات هر دو ظرف با گذشت زمان ته) 4

  )1(        )          2(                                      باشد.  ) همگن مي2ظرف ( ف) برخال1ولي مخلوط موجود در ظرف (
  )كتاب درسي 7 ي  متن صفحهمرتبط با (    ........موارد  جز بههستند  نادرستها  هاي زير در مورد سوسپانسيون ي عبارت همه -50

  شوند.  نشين مي هاي ناهمگني هستند كه ته آ) مخلوط
  ها و كلوئيدها در نظر گرفت.  ها را همانند پلي بين محلول توان آن ب) مي
  هستند.  ها ها و مولكول يونها،  ي آن ندههاي ساز پ) ذره

  ها كامالً محسوس و قابل مشاهده است.  ت) پخش نور در آن
  ت   –آ  )4  پ  –ب  –آ  )3  ت  –پ ) 2  ب –آ  )1

   )كتاب درسي 7 ي  متن صفحهمرتبط با (  ؟نيستها مشترك  كدام مورد زير در كلوئيدها و سوسپانسيون -51
  پايدار بودن  )4  رفتار در برابر نور  )3  ناهمگن بودن  )2  كدر بودن  )1

  )كتاب درسي 7 ي  متن صفحهمرتبط با (  در كدام گزينه به ترتيب از راست به چپ مثالي از يك كلوئيد، محلول و سوسپانسيون ارائه شده است؟  -52
  خاكشير در آب  –آب و قند  –رنگ پوششي  )2  كات كبود در آب  –شير  –شربت معده ) 1
  كات كبود در آب  –نمك خوراكي در آب  –سس مايونز ) 4  گل و الي در آب  –بت معده شر –ژله  )3

  )كتاب درسي 7 ي  متن صفحهمرتبط با (  است؟  نشدهها به درستي بيان  هاي انواع مخلوط در جدول زير، چه تعداد از ويژگي -53

  نوع مخلوط
  ويژگي

  ها سوسپانسيون  ها محلول  كلوئيدها

  .كنند نور را پخش نمي  .كنند نور را پخش مي  .كنند نور را پخش مي  رفتار در برابر نور 
  .ناپايدار است  .پايدار است  .ناپايدار است  پايداري 

  ناهمگن  همگن  همگن  همگن بودن 
  هاي ريز ماده ذره  ها ها و مولكول يون  هاي مولكولي توده  هاي سازنده  ذره

1( 6  2( 5  3( 4  4( 3  
  )كتاب درسي 7 ي  فحهمتن صمرتبط با (  ها صحيح است؟  ن پخش نور در انواع مخلوطكدام مقايسه در مورد ميزا -54

  ها   سوسپانسيون >كلوئيدها  >ها  محلول) 2  لوئيدها  ك > ها محلول >ها  سوسپانسيون )1
  ها   محلول >كلوئيدها  >ها  سوسپانسيون )4  ها   سوسپانسيون >ها  محلول >كلوئيدها ) 3

  )كتاب درسي 7 ي  متن صفحهمرتبط با (  ؟ نيست عبارت كدام گزينه درست -55
  كند.  آيد كه نور را پخش مي دست مي رنگ به با اضافه كردن مقداري كات كبود به آب، يك محلول آبي) 1
  شربت معده يك نوع سوسپانسيون است و پيش از مصرف بايد آن را تكان داد.  )2
  ن آن را به يك كلوئيد تبديل نمود. توا با اضافه كردن صابون به مخلوط آب و روغن مي )3
  باشند.  هاي پايداري هستند و به ظاهر همگن مي كلوئيدها مخلوط )4

  )كتاب درسي 7 ي  متن صفحهمرتبط با (  هستند.  ............،  ............برخالف  ............ - 56
  ي نور  كننده پخش –ا كلوئيده –ها  سوسپانسيون )2  موادي خالص   –ها  سوسپانسيون –ها  محلول )1
  پايدار  –ها و كلوئيدها  سوسپانسيون –ها  محلول )4  ناهمگن و كدر  –ها  محلول –كلوئيدها  )3
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 كتاب درسي 10تا  6هاي  صفحه

  )كتاب درسي 7 ي  متن صفحهمرتبط با (    هستند. ............،  ............همانند  ............ - 57
  شفاف و همگن  –لوئيدها ك –ها  محلول )2  ناپايدار  –كلوئيدها  –ها  سوسپانسيون )1
  پايدار  –ها  محلول –كلوئيدها  )4  هاي ريز ماده  داراي ذره –ها  سوسپانسيون –ها  محلول )3

  است.  ............شود كه  ايجاد مي ............به مخلوطي از آب و روغن اضافه كنيد و آن را به هم بزنيد، يك مخلوط  ............ اگر مقداري - 58
  كتاب درسي) 7 ي  متن صفحها مرتبط ب(  

  همگن  –پايدار  –صابون  )2    ناهمگن  –پايدار  –اسيد آلي  )1
  همگن  –ناپايدار  –اسيد آلي  )4    ناهمگن  –پايدار  –صابون  )3

  )كتاب درسي 8 ي  متن صفحهمرتبط با (    ............ جز بهاند  هاي زير درست ي عبارت همه -59
  گريز است.  دوست بوده و آب است در حالي كه بخش ناقطبي آن چربي دوست بخش قطبي صابون آب )1
شود، به كمك سر آب دوست خود، مطابق شكل مقابـل در آب حـل    هنگامي كه صابون وارد آب مي) 2

  شود.  مي
هـاي   هاي صابون با بخش قطبي خود با مولكول با اضافه شدن صابون به مخلوط آب و روغن، مولكول) 3

  كنند.  رار ميچربي جاذبه برق
هـاي آب و   ها به كمك محلول آب و صابون، صابون همانند پلي بين مولكـول  در فرايند شستن چربي )4

  گيرد.  چربي قرار مي
نشان از اين دو ماده به صورت پايدار و روغن است، مخلوطي  (حاوي دو قطره رنگ) ) كه حاوي آب1ي آزمايش ( با افزون كدام ماده به لوله -60

 )كتاب درسي 7 ي  متن صفحهمرتبط با (    گروه هيدروكربني است.) Rشود؟ ( ايجاد مي 2 ي آزمايش لولهدر داده شده 

1( RCOOH    
2( NaOH    
3( RCOONa    
4( RCOOR  

  

  
  )ب(بسته  ها ها و صابون انواع مخلوط

صابون را تشـكيل   ............است كه بخش  ............انگر بي Rكه در آن، گروه  دانست ............تركيبي با فرمول كلي  توان جامد را مي صابون - 61
 )كتاب درسي 8و  6ي ها صفحه مرتبط با متن(    دهد. مي

1( RCOONa - 2  دوست آب –كربني بلند هيدرو زنجير( R SO Na3 -  گريز چربي –كربني بلند هيدروزنجير  
3( R SO Na3 -  4  گريز آب –كربني كوتاه هيدروزنجير( RCOONa -  دوست چربي –كربني بلند هيدروزنجير  

  )كتاب درسي 8و  6ي ها صفحه مرتبط با متن(  ها درست است؟ هاي زير در مورد صابون چه تعداد از عبارت -62
  شوند. از توليد مياسيدهاي چرب با يك ب  ) موادي هستند كه از واكنشآ

  باشند. صورت محلول مي ب) تركيباتي خنثي هستند كه در آب و چربي مايع به
  دهد. را تشكيل مي شان ها بخش ناقطبي پ) موادي هستند كه بخش آنيوني آن

  است. گريز ، آبها كه قسمت هيدروكربني آن هاي جامد، نمك سديم يا پتاسيم اسيدهاي چرب هستند صابونت) 
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

 )كتاب درسي 8 و 6ي ها صفحه مرتبط با متن(    ؟نيستها درست  عبارت كدام گزينه در مورد صابون -63

  د.نشو در آب حل مي ها كه برخالف چربي موادي هستند )1
  توان نمك سديم اسيد چرب دانست. ا ميهاي جامد ر صابون )2
  .نيستقطبي و ناقطبي ها داراي دو بخش  برخالف الكلها  قسمت آنيوني صابون )3
Cفرمول )4 H O Na18 36   توان به يك صابون نسبت داد. را مي 2
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