
 

 

 

 

 
 

 

 
 مقدمه:

 پاکیزگی و بهداشت همواره در زندگی ما اهمیت شایانی داشته است.

برای های امروزی از موادی شبیه صابون ،دهد که انسان چند هزار سال پیش از میالدهای باستانی از شهر بابل نشان میحفاری

های چرب و کثیف را به خاکستر آغشته کنند و با آب ها به طور اتفاقی پی بردند که اگر ظرف. آنبردهتمیزی بهره مینظافت و 

ها و عوامل شود میکروب ها، آلودگیهای دیگر، سبب میاستفاده از صابون و شوینده شوند.تر تمیز میگرم شستشو دهند، راحت

  دهد.خود میزان سالمتی و تندرستی مردم را افزایش می نوبةمعه افزایش یابد. این امر بهجایافته و سطح بهداشت زا کاهش بیماری

 ،شود. این بیماری در طول تاریخها و نبود بهداشت ایجاد میهای واگیردار است که به دلیل آلوده شدن آبوبا یکی از بیماری

های تهدیدکننده هر جامعه تواند از بیماریمیهم ها انسان را گرفته است و هنوز گیر شده و جان میلیونچندین بار در جهان همه

ها با رشد دانش بشر، شوینده ترین و مؤثرترین راه پیشگیری این بیماری، رعایت بهداشت شخصی و همگانی است.باشد. ساده

کرده و شاخص امید به زندگی بهبود  ید و سطح سالمت و بهداشت همگانی در جهان افزایش پیداهای گوناگون تولو پاک کننده

، شودها مواجه میدهد که با توجه به خطراتی که یک شخص در طول زندگی با آنشاخص امید به زندگی نشان می یافته است.

کشورهای گوناگون و حتی در شهرهای یک کشور با امید به زندگی در چند سال در این جهان خواهد زیست.  به طور میانگین

 است. تربیشامید به زندگی از کشورها و مناطق کم برخوردار  ،و توسعه یافته هم تفاوت دارد. در کشورها و مناطق برخوردار

 

 
 

، گرد آب والیمانند گل محیط، ماده یا یک جسم وجود دارند؛در یک  ،ها و کثیفی موادی هستند که بیش از مقدار طبیعیآالینده

ذرات  COو   SO2  ،CO2  ،NO2 ،NO، لکه های چربی و مواد غذایی روی لباس ها و پوست بدن، گازهای هوا و غبار

ها و مواد کثیف کره. برای داشتن لباس پاکیزه، هوای پاک، محیط بهداشتی و تمیز باید این آلودگی موجود در هوا معلق و دودة

ها لودگیازنده آهای سها و لکه ها باید با نوع ساختار و رفتار ذرهرا زدود و پاک کرد. برای تعیین چگونگی زدودن انواع کثیفی

 ها آشنا باشیم.ها و شویندهکنندهها، پاکو کثیفی
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 های دیگر چیست؟فواید استفاده از صابون و شوینده 
 (کتاب درسی 2مرتبط با صفحۀ )

 های شخصی و همگانی کاهش و میزان سالمتی و تندرستی مردم افزایش یابد. زا در محیطها و عوامل بیماریشود میکروب ها، آلودگیسبب می 

 ؟در نواحی برخوردار و کم برخوردار، به اشتباه نوشته شده استبه زندگی امید های ویژگیدر کدام گزینه  
 کتاب درسی( 3)مرتبط با صفحۀ 

 رشد افزایشی داشته است. 1390تا  1130از سال  (1

 سال بوده است. 30کم برخوردار حدود حداقل امید به زندگی برای نواحی  (2

 ال بوده است.س 80کمتر از حداکثر امید به زندگی برای نواحی برخوردار  (3

 در امید به زندگی اهمیت بسیاری دارد.سالمت و بهداشت  (4

 سال بوده است. 40برخوردار حدود برای نواحی کمحداقل امید به زندگی  
 صحیح است. 2گزینۀ 

  جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 
 (کتاب درسی 3)مرتبط با صفحۀ 

شورهای گوناگون  شورها و مناطق کم برخوردار  وت .....................با هم تفا ،امید به زندگی در ک شورها و مناطق برخو   ،و در ک سبت به ک ردار ن

 ......... است. ...........

 ترکم –دارد  

 آالینده چیست؟ 
 کتاب درسی( 4)مرتبط با صفحۀ 

، لکه های چربی و مواد هوا غبارو ، گرد آب والیگل ؛ ماننددیک محیط، ماده یا جسم وجود دارکه بیش از مقدار طبیعی در  است ایماده 

 ذرات معلق و دوده موجود در هوا NO ،CO و SO2  ،CO2  ،NO2غذایی روی لباس و پوست بدن، گازهای 

 شوند؟مواد در چه صورت درهم حل می 
 کتاب درسی( 5)مرتبط با صفحۀ 

های ناقطبی های قطبی و مواد ناقطبی در حاللبه بیان دیگر، مواد قطبی در حالل ؛ها شبیه هم باشنددر صورتی که جاذبه بین مولکولی آن 
در  ند،شودر حالل حل می ،جاذبه قوی برقرار کنند ،اگر ذرات سازنده حل شونده با مولکول های حالل ،یند انحاللبه عبارت دیگر در فرآ شوند؛حل می

 شوند.مانند و در حالل پخش نمیذرات حل شونده کنار هم باقی می ،غیر این صورت

 شود؟عسل به راحتی با آب شسته می چرا لکۀ 
 کتاب درسی( 5)مرتبط با صفحۀ 

)شمار زیادی گروه هیدروکسیل ،های قطبی است و در ساختار خودزیرا عسل دارای مولکول   )OH  دارد. وقتی عسل را در آب
 شوند.الی آن پخش میکنند و در البهاز طریق همین گروه ها با مولکول های آب پیوند هیدروژنی برقرار می ،ریزیم، مولکول های آنمی

 
های قطبی و مواد قطبی در حالل ،به عبارت دیگر ها شبیه هم باشد؛بین مولکولی آن شوند که جاذبهزمانی در هم حل می ،مواد نکته: 

 کند.شبیه را حل میگوییم شبیه، شوند، در واقع میهای ناقطبی حل میی در حاللمواد ناقطب
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  ند؟ توضیح دهید.شوها در آب حل نمیچرا چربی 
 (کتاب درسی 5با هم بیندیشیم صفحۀ  1)مرتبط با سؤال 

ولکولی آب و چربی شبیه هم م قطبی هستند و جاذبه بین ،ناقطبی هستند و مولکول های آبترکیبات زیرا مولکول های چربی از نوع  
 شوند.ناقطبی حل میهای های قطبی و مواد ناقطبی در حاللبه عبارت دیگر، مواد قطبی در حالل نیست؛

  بندی کنید.، دستهدر آب و و محلول در چربیبه دو دستۀ محلول با ذکر علت جدول زیر را مواد نوشته شده در  
 (کتاب درسی 4خود را بیازمایید صفحۀ  مرتبط با)

 نام ماده / فرمول شیمیایی ماده

HOH گلیسرین C CHOH CH OH 2 2 

 KNO3 پتاسیم نیترات

C هپتان H7 16 

 اوره CO NH2 2
 

C روغن زیتون H O57 104 6 

C وازلین H25 52 

C نفتالن H10 8 

اند اما در محلول ،ی مانند هگزانبنابراین در حالل ناقطب ؛ناقطبی هستند، روغن زیتون، وازلین و نفتالن از نوع انمولکول های هپت 
 شوند.بنابراین در آب حل می ؛باشندیمو اوره قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی با آب گلیسرین های مولکول باشند.نامحلول می ،حالل قطبی مانند آب

 در آب است.محلول ترکیبی یونی و  ،پتاسیم نیترات
 

 

 
 

 سوسپانسيون، صابون، كلوييد و ولمحلهاي ويژگي

کسیل( )کربو هستند که دارای گروه عاملی  ربوکسیلیک اسیدها ترکیباتی آلی با فرمول عمومی ک

 باشند. می

 اسیدهای چرب، کربوکسیلیک اسیدهایی با زنجیر بلند کربنی هستند.

 اند.چرب یا استرهای سنگین تشکیل شده ها موادی هستند که از اسیدهایچربی

ها، عطرها و نیز بو و طعم ها، گلآموختید، استرها دسته ای مواد آلی هستند که منشأ بوی خوش شکوفه 2شیمیطور که در همان

 میوه هستند. 

 ( به دو بخش یا دو زنجیر هیدروکربنی متصل است. ) گروه عاملی استری
 

 

 
های یونی برای ترکیب ،پذیریالبته میزان این انحالل های قطبی حل شوند،دارند در حالل های یونی تمایلترکیب ،به طور کلی :نکته 

 ها بستگی دارد.مختلف متفاوت است و به نوع یون های سازنده و ساختار بلوری آن

 

 

 
 پيوند با زندگي
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 گروه عاملی استر

 

 
 

 
 

 
 شود.گروه عاملی استری از واکنش یک الکل با  یک کربوکسیلیک اسید ایجاد می

 باشند.های قطبی و ناقطبی میکربوکسیلیک اسیدها و استرها دارای بخش

Rبه صورت  ،شود و فرمول کلی آننمک اسیدهای چرب محسوب می ،صابون COOM باشد که در آنمی، R  بیانگر

Na ،Kتوانند می Mباشد و کربنی بلند )گروه آلکیل( میزنجیر هیدرو   یاNH 

 باشد. 4

 باشند.گریز( می)آبدوست( و ناقطبی)آب، دارای دو بخش قطبیهای صابونمولکول

 شود.های قطبی حل میدر حالل ،دوست آنهای ناقطبی و بخش آبدر حالل ،گریز صابونبخش آب

 
 شود.ها و هم در آب حل میهم در چربی ،باشدناقطبی در مولکول خود میهای قطبی و صابون دارای بخشچون 

های گوناگون گیاهی یا جانوری مانند روغن زیتون، نارگیل، دنبه با سدیم هیدروکسید صابون جامد را از گرم کردن مخلوط روغن

 کنند.تهیه می

 
 

 

 
 شود.اسید تبدیل میباشد زیرا در این صورت به کربوکسیلیک Hتواند نمیگروه هیدروکربنی )سمت راست( به هیچ عنوان نکته:  

 

 

 

 
K.های پتاسیم یا آمونیوم )صابون مایع، نمک: 1 نکته  

NHیا  . 

)( اسیدهای چرب و صابون جامد، نمک سدیم 4 )Na 

 اسیدهای چرب است.

 هاو چربی ها، کثیفیهای از آالیندهتربیشبه عوامل گوناگونی بستگی دارد. هرچه صابون بتواند مقدار  ،کنندگی صابونقدرت پاک :2 نکته

 که نوع پارچه،طوریبه برد؛را به یک اندازه از بین نمی هالکه ها و کثیفی تری دارد. در واقع صابون همۀبیشکنندگی را بزداید، قدرت پاک

 کنندگی آن تأثیر دارد.روی قدرت پاکو مقدار صابون همدما، نوع آب 

 دریا، آب چشمه و...( یکسان نیست.های مختلف )آب کنندگی صابون در آبقدرت پاک: 3نکته 

کنندگی کند و قدرت پاکخوبی کف نمیدارد( به را منیزیم دار قابل توجهی از یون های کلسیم وصابون در آب سخت )آبی که مق: 4نکته 

با  شستن لباس دهند. لکه های سفیدی که بعد ازرسوب می در آب با یون های موجود ،زیرا تعدادی از مولکول های صابون ؛کمی دارد

 ها هستند.ماند، همین رسوبها برجای میروی آن ،صابون

 در آب سخت به صورت زیر است: ،صابون ومنیزیم  و یون های کلسیم بین شدهشیمیایی انجام هایواکنش

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

RCOONa aq Ca aq RCOO Ca s Na aq

RCOONa aq Mg aq RCOO Mg s Na aq
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2
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 ها،اند مانند آب دریا، هوا، نوشیدنیها از دو یا چند ماده تشکیل شدهشوند. مخلوطها جزو مواد ناخالص محسوب میمخلوط

 ها، داروها و...ها، شویندهها، چسبها، سرامیکانواع رنگ

همگن هستند مانند محلول قند در آب یا  هایها از نوع مخلوطشوند. محلولها به دو دستة همگن و ناهمگن تقسیم میمخلوط

 .محلول کات کبود در آب

 هگزان و... های ناهمگن مانند آب و روغن،مخلوط

 شوند.های ناهمگن محسوب میها جزو مخلوطسوسپانسیونها و کلویید

پخش  دهندة کلوئید، نور مرئی در آندلیل درشت بودن ذرات تشکیلبه  مخلوط ناهمگن و پایدارند،های کلوییدها: نوعی ویژگی

د نشونشین نمیته ها، پس از ماندگاریشود بنابراین مسیر نور در کلویید مشخص است. ذرات سازندة کلویید مانند محلولمی

شود که بتوان کلوییدها را همانند پلی های ظاهری سبب میاین ویژگی .جدا کرداز هم توان آنها را حتی با صاف کردن نیز نمی

 ها در نظر گرفت.و محلول هابین سوسپانسیون

نشین شدن دارد. اندازة ذرات به ته نوعی مخلوط ناهمگن و ناپایدارند و مادة جامد درون آن تمایل ها:هاي سوسپانسيونويژگي

توان این ذرات بنابراین می ؛کنندسوسپانسیون از اندازة ذرات محلول و کلویید بزرگتر است و ذرات آن از کاغذ صافی عبور نمی

 مانند خاکشیر، شربت معده و...  اند، جدا کرد.را به آسانی با کاغذ صافی از مایعی که در آن پراکنده

 

 را اصالح نمایید. هاخط کشیده و آن هاآنباشد، روی اطالعات نادرست میزیر برخی از در جدول   

 عالمه حلی( –)تهران (کتاب درسی 7صفحۀ )مرتبط با 

 نمونه هااندازۀ ذره پخش نور عبور از کاغذ صافی هانشینی ذرهته نوع مخلوط ردیف

 آب و الکل بسیار کوچک کندمی کندمی شودنمی محلول 1

 خاکشیر کوچک کندمی کندنمی شودمی کلویید 2

 ژله ترکوچک کندنمی کندنمی شودمی سوسپانسیون 3

 کند.نمیذرات نور را پخش   1 در ردیف 

ژله، سس مایونز، است مانند  بزرگو اندازۀ ذرات آن کند میو از کاغذ صافی عبور  شودنمینشین ذرات کلویید ته  2 در ردیف
 رنگ و ... )خاکشیر نوعی سوسپانسیون است.(

معده )ژله نوعی  است مانند خاکشیر، شربت بسیار بزرگو اندازۀ ذرات آن  کندمیذرات سوسپانسیون نور را پخش   3 در ردیف
 کلویید است.(

 شود؟ها و هم در آب حل میهم در چربی ،چرا صابون 
 (کتاب درسی 6با هم بیندیشیم صفحۀ  2مرتبط با سؤال )

و از بخش قطبی با مولکول های آب و از  هستندگریز( دوست( و ناقطبی )آبهای قطبی )آبدارای بخش ،زیرا مولکول های صابون 
 ند.نکمیبخش ناقطبی با مولکول های چربی جاذبه برقرار 

 
 شود.کنندگی صابون میافزایش دما باعث افزایش قدرت پاک: 1 نکته 

 دهد.کنندگی آن را افزایش میقدرت پاک ،افزودن آنزیم به صابون: 2نکته 

 .چربی روی لباس های گوناگون متفاوت است میزان چسبندگی لکه های: 3 نکته
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 کنندگی صابون به چه عواملی بستگی دارد؟پاک قدرت 
 (کتاب درسی 8مرتبط با صفحۀ )

 گی صابون تأثیر دارد.روی قدرت پاک کنند ،مورد استفاده آب و مقدار صابون دما، نوعنوع پارچه،  

 این واکنش مربوط به چیست؟واکنش زیر را کامل کنید.  
 (کتاب درسی 9کاوش کنید صفحۀ  4مشابه سؤال )

( ) ( ) ............... ...................RCOONa aq CaCl aq  22  

  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )RCOONa aq CaCl aq RCOO Ca s NaCl aq  2 22 2 

 کند. خوبی کف نمیکرده و بهرسوب  ،باشد که صابون در این نوع آباین واکنش مربوط به استفاده از صابون در آب سخت می

 بعد از شستن آن با صابون چیست؟ ،علت ایجاد لکه های سفید روی لباس 
 (کتاب درسی 9مرتبط با صفحۀ )

رسوب تشکیل ود روی لباس یون های موج مولکول های صابون باکنندگی کمی دارد و تعدادی از قدرت پاک ،زیرا صابون در آب سخت 
 دهند.می

 های آب سخت را نام ببرید. ویژگی 
 (کتاب درسی 9مرتبط با صفحۀ )

 کنندگی کمی دارد.کند و قدرت پاکخوبی کف نمیبه ،محتوی مقدار زیادی از یون های کلسیم و منیزیم است. صابون در این نوع آب 

  است( یکسان است؟ )دمای آب در هر حالت، تربیشکنندگی در کدام حالت زیر قدرت پاک 
 (کتاب درسی 9مرتبط با خود را بیازمایید صفحۀ )

 صابون معمولی برای پارچه نخی( 1

 صابون دارای آنزیم برای پارچه نخی( 2

 برای پارچه پلی استرصابون معمولی ( 3

 صابون دارای آنزیم برای پارچه پلی استر( 4

 صحیح است. 2گزینۀ  

وی دو نوع پارچۀ از ر ،برای پاک کردن لکۀ چربی یکسان دار و بدون صابون()آنزیم کنندگی دو نوع صابونکبرای مقایسۀ قدرت پا 

 رچه درست است؟ در مورد میزان لکۀ چربی برجای مانده بر روی پا ،انجام شده است. کدام مقایسۀ زیر آزمایشی، استر()نخی و پلی
 کتاب درسی( 9)مرتبط با خود را بیازمایید صفحۀ 

a  صابون بدون آنزیم برای پارچۀ نخی و آب با دمایC30  

b دار برای پارچه نخی و آب با دمای صابون آنزیمC30 

c استر و آب با دمای دار برای پارچۀ پلیصابون آنزیمC40 

1 )c b a  2 )b c a  3 )a b c  4 )a c b  

 دهد.را از دست میبه سختی چربی استرپارچۀ پلیو از سوی دیگر برد از بین میآنزیم مقدار بیشتری از چربی را  

 صحیح است. 4گزینۀ 
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مقدار  ،ای ثابتدر دم ،هستنداگر به سه بشر که محتوی مقدار برابری از آب مقطر، محلول منیزیم کلرید و محلول کلسیم کلرید  

ایجادشده در کدام  ارتفاع کف ،با سرعت برابر را به هم بزنیم ،ها محتویات آن برابری پودر صابون اضافه کنیم و در مدت زمان معین

 است؟ چرا؟ تربیشلوله 
 کتاب درسی( 9)مرتبط با کاوش کنید صفحۀ 

شود و صابون باعث سختی آب می ،در آب CaCl2و  MgCl2 وجودزیرا  است، تربیشارتفاع کف  ،محتوی آب مقطر در لولۀ 

 کند.خوبی کف نمیدر آب سخت به

 یاطبی های قطبی و ناقدهد؟ بخشفرمول لوویس یک استر را نشان می ،فرمول لوویس یک اسید چرب و کدام شکل ،کدام شکل 

  مولکول را مشخص کنید.
 (کتاب درسی 5بیندیشیم صفحۀ  با هم 1مشابه سؤال )

1) 

 

2) 

 

 ت. بخش قطبی اس ،(2)بخش ناقطبی و بخش ، (1)بخش  ،استر است. در هر دو مولکول (،2)اسید چرب و ترکیب  (،1ترکیب ) 

 زیرا ........... ،........ استاز  ،هانیروهای بین مولکولی غالب در چربی 
 (کتاب درسی 5مرتبط با صفحۀ )

 بزرگتر از بخش قطبی آنهاست. ،های چربیبخش ناقطبی مولکول – ینیروهای جاذبه واندروالساز نوع  

 شوند؟ توضیح دهید. ها در آب حل نمیچرا چربی 
 (کتاب درسی 6با هم بیندیشیم صفحۀ  1مرتبط با سؤال )

 هستندنامحلول  (مانند آب) قطبی هایدر حالل ،و مولکول های ناقطبی هستندناقطبی های مولکولاز نوع  ،زیرا مولکول های چربی 
 .(کند)شبیه، شبیه را حل می

 های قطبی و ناقطبی را تعیین کنید. بخش ،با توجه به آن آ(.دهدساختار نوعی صابون را نشان می ،شکل زیر 
 (کتاب درسی 6با هم بیندیشیم صفحۀ  2مشابه سؤال )

 

 گریز است؟ آب آن، دوست و کدام بخشآب ،مشخص کنید کدام بخش صابونب( 

 قطبی 2ناقطبی؛ بخش  1بخش آ( 

 دوست است.آب (2)گریز و بخش آب (1)بخش ب(
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 اتم کربن باشد، فرمول مولکولی آن صابون کدام است؟ 17دارای  ،دارسدیم در مولکول یک نوع صابون Rاگر  
 (کتاب درسی 6مرتبط با صفحۀ )

1 )C H O Na17 35 2  2 )C H O Na17 36 2 

3 )C H O Na18 35 2 4 )C H O Na18 36 2 

 ت، فرمول بخش هیدروکربنی آن به صورکربن باشداتم  17دارای  Rاست. اگر  RCOONaبه صورت  ،فرمول عمومی صابون 

C H17 Cبنابراین فرمول صابون باشد؛می 35 H COONa17 Cیا 35 H O Na18 35  باشد.می2

 صحیح است. 3گزینۀ 

 ها خط بکشید. و دور آنکرده کلمه های صحیح را انتخاب  ،در متن زیر ساختار زیر را در نظر گرفته و 
 روشنگر( –)تهران درسی( کتاب  8)مرتبط با صفحۀ 

 

/که قسمت ) است (اسید چرب / صابون مایع / صابون جامداین ساختار برای یک ) /C B A )، ( ناقطبی و قسمت/B A )،  قسمت

B/دهد. قسمت )باردار آن را تشکیل می A آب و قسمت ) هایبا مولکول ،( آن/ /A B C چربی جاذبه برقرار  هایبا مولکول ،( آن

 .کنندمی

آن،  Bدهد. قسمت یقسمت باردار آن را تشکیل م B، ناقطبی و قسمت A است که قسمتمایع این ساختار مربوط به یک صابون  

 A  /B  /B  /Aصابون مایع /  شود.آن، در چربی حل می Aدر آب و قسمت 

 مناسب پر کنید. خالی را با کلماتی هاجا 

  است. .................... ،یگر، بخش ناقطبی صابوندبه عبارت  است؛ .............................. ،و بخش ناقطبی آن .......................... ،بخش قطبی صابون
 (کتاب درسی 8مرتبط با صفحۀ )

 است. دوستچربی ،به عبارت دیگر، بخش ناقطبی صابون است؛ گریزآب ،و بخش ناقطبی آن دوستآب ،بخش قطبی صابون 

آموزی ساختار مولکول صابون جامد را به صورت زیر، رسم کرده است. اشتباه ساختار رسم شده را دانش 

 بنویسید. 
 )هماهنگ کشوری( کتاب درسی( 6)مرتبط با صفحۀ  

 

صابون جامد نمک سدیم اسید چرب است و نمک پتاسیم اسیدچرب صابون  –های کربن در زنجیرۀ هیدروکربنی آن کم است تعداد اتم 

Kع است یعنی در ساختار باید به جای مای  یون سدیم ،( )Na .نوشته شود 

  ها خط بکشید.و دور آن کرده در متن زیر کلمه های صحیح را انتخاب 
 (کتاب درسی 8مرتبط با صفحۀ )

از بخش )ناقطبی /  ،گیرندشوند( و وقتی در مجاورت چربی قرار میشوند / نمیحل )می مولکول های صابون در آب ،با افزودن صابون به آب

 .کنندقطبی( خود با مولکول های چربی جاذبه برقرار می

 شوند / ناقطبیمی 
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به مراکز صنعتی، بیمارستانی  ،بهداشت شخصی و محیط خانه کنندگی صابون سبب شد تا کاربرد آن از پاکیزگی و تأمیننقش پاک

که برای تولید ازآنجایی .با افزایش جمعیت جهان، مصرف صابون نیز افزایش یافت ،رگو اداری نیز گسترش یابد. از سوی دی

دیگر، صابون در همه  به مقدار بسیار زیادی چربی نیاز بود، تهیه صابون با مشکل روبرو شد. از سوی ،صابون در مقیاس انبوه

مانند سفرهای دریایی و صنایعی  ،های گوناگونپاسخگوی نیاز انسان در محیط ،کرد و به همین دلیلخوبی عمل نمیشرایط به

ها ترغیب دانشمندان را برای شناسایی و تولید دیگر پاک کننده ،نبود. مشکالتی از این دست ،کردندکه از آب شور استفاده می

  کرد.می

 های خود، موفق شدند موادی با فرمول کلیهای گوناگون و بر اساس یافتهها با انجام آزمایشدانیمیش

ای از پاک نمونه ،نام دارند. سدیم دو دسیل بنزن سولفونات صابونی غیرهای کنندهپاکها، لید کنند که این پاک کنندهرا تو 

 .به صورت زیر است ،صابونی است که فرمول ساختاری آن های غیرکننده

 
گریز( دوست( و ناقطبی )آبقطبی )آب سر ترکیب، دارای صابونی با صابون: مولکول های هردو های غیرکنندههای پاکشباهت

از توانند میهر دو  هر دو زنجیرۀ هیدروکربنی بلندی دارند. هستند. در آب عادی )نرم( کنندگیهستند. هردو دارای قدرت پاک

 گیرند.مشترک بهره مییک کاتیون 

SOدارای گروه سولفونات ) ،های غیرصابونیغیرصابونی با صابون: پاک کنندههای کنندههای پاکتفاوت  هستند، اما (  3

)ی صابونی دارای گروه کربوکسیالت هاکنندهپاک )C O

O

  خالف صابون در آب صابونی بر  های غیرهستند. پاک کننده

 پاک کنندۀ غیرصابونی دارای حلقۀ بنزنی هستند. کنند.سخت کف می

 شوند.از بنزن و دیگر مواد اولیه در صنایع پتروشیمی تولید میهای غیرصابونی پاک کننده

کنندگی اکهای سخت نیز خاصیت پی نسبت به صابون دارند و در آبتربیشکنندگی صابونی قدرت پاک های غیرپاک کننده

 های شور واکنش نمی دهند.زیرا با یون های موجود در آب ؛کنندخود را حفظ می

 

 

 
 ترین صابون سنتی ایران است.سال قدمت، معروف 150صابون طبیعی معروف به صابون مراغه، با بیش از 

)برای تهیۀ این صابون، پیۀ گوسفند و سود سوزآور  )NaOH جوشانند های بزرگ با آب برای چندین ساعت میرا در دیگ

کنند. این نوع صابون افزودنی شیمیایی ندارد و به دلیل خاصیت بازی مناسب، گیری، آنها را در آفتاب خشک میو پس از قالب

 شود.برای موهای چرب استفاده می

 

 
2 

 

 های جدیدکنندهدر جستجوی پاک 
 

 صنعتپیوند با 
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شوند و به سطح نشین میها تهراهگوناگون یا در لوله ها و آب هایها به صورت رسوب روی سطحها و کثیفیبرخی از آلودگی

توانند با انجام های خورنده میشوند. پاک کنندهصابونی زدوده نمی های غیرکه با صابون و یا پاک کنندهطوریبه چسبند؛می

ها شامل شوند. این پاک کنندهپخش مییا  ی تبدیل کنند که در آب حلهایوردهها را به فرا، آنواکنش شیمیایی با این لکه ها

)مانند جوهر نمک ،موادی )HCl، سود( )NaOH  شامل های خورنده به شکل پودرکننده. برخی از پاکهستندو سفیدکننده ،

)سود )NaOH  مسیرهایی که در اثر رسوب و تجمع کثیفی و  و هستند که برای باز کردن لوله ها آلومینیمو مقدار کمی

 د.نشواند، استفاده میشدهجامد بسته یهاچربی

 ،بنابراین با تولید گرما ؛باشدمیگرماده  ،با آب است هیدروکسیدکه شامل مخلوط آلومینیم و سدیم های خورندهواکنش پاک کننده

 ،های خورنده با رسوبشود. همچنین تولید گاز در واکنش پاک کنندهمی تربیشکنندگی یافته و قدرت پاک دمای مخلوط افزایش

 شود.کنندگی میباعث افزایش قدرت پاک

 به همین دلیل نباید با پوست تماس داشته باشند. ؛ها از نظر شیمیایی فعال هستند و خاصیت خورندگی دارندکنندهاین پاک

 

 

 
 شود:افزوده می به صابون برخی مواد: 1 نکته 

 شود.کشی آن میکنندگی و میکروبافزودن مادۀ شیمیایی کلردار به صابون، باعث افزایش خاصیت ضد عفونی -1

Caهای ها با یونگردد، زیرا این نمککنندگی مواد شوینده میهای فسفات، باعث افزایش قدرت پاکافزودن نمک -2 2  وMg 2 

 کنند.دهند و از تشکیل رسوب و ایجاد لکه جلوگیری میهای سخت واکنش میدر آب

 گردد.های پوستی میافزودن گوگرد به صابون باعث از بین بردن جوش صورت و همچنین قارچ -3

 شود.ها استفاده میاز نوعی صابون سنتی در تنور نان سنگک برای چرب کردن سطح سنگ -4

ای حفظ سالمت ای مواد شیمیایی بیشتری داشته باشد، احتمال ایجاد عوارض جانبی آن بیشتر خواهد بود؛ بنابراین برهرچه شوینده: 2 نکته

 شود.های مالیم، طبیعی و مناسب توصیه میزیست، استفاده از شویندهبدن و محیط

 مراحل پاک شدن یک لکه چربی یا روغن با صابون:

 ابون در آب، به کمک سر آبدوست )قطبی(حل شدن مولکول ص -1

 های چربی از طریق بخش آبگریز )ناقطبی(برقراری جاذبه با مولکول -2

 جدا شدن ذرات روغن از روی سطح پارچه و پخش شدن در آب  -3

 
 

 

 

 
 

3 
 

 های خورندهپاک کننده 
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های ....... است و در حالل.............. و آب ................زنجیر هیدروکربنی آن ...ه ............ است کم اسیدهای ........یصابون، نمک سد 

 شود..................... حل می
 (باتغییر 88)کنکور ریاضی خارج کتاب درسی( 6و  5های )مرتبط با صفحه 

 ناقطبی –دوست  –ناقطبی  –آلی ( 1

 قطبی –گریز  –قطبی  –آلی ( 2

 قطبی –دوست  –قطبی  –چرب ( 3

 ناقطبی –گریز  –ناقطبی  –چرب ( 4

هم  های ناقطبی ودر حاللهم گریز( است و ناقطبی )آب ،صابون، نمک سدیم اسیدهای چرب است که زنجیر هیدروکربنی آنیک نوع  

 شود.قطبی حل می هایدر حالل

 صحیح است. 4گزینه 

 چرا؟مثبت است یا منفی؟ ،با آب خورنده  هایه در واکنش پاک کنندهعالمت گرمای مبادله شد 
 (کتاب درسی 12با هم بیندیشیم صفحۀ  2مرتبط با سؤال )

 واکنش از نوع گرماده است.چون  –منفی  

شرکت دارد و یک نمونه جای گروه ........................... صابون، گروه دیگری مانند ........................... به ،صابونی های غیردر پاک کننده 

 ........................... نام دارد.  ،هاپاک کنندهاز این نوع 
 (با تغییر اندکی 86و تجربی خارج  84)تجربی داخل کتاب درسی( 11و  10های )مرتبط با صفحه

 دو دسیل بنزن سولفات –گروه سولفات  –هیدروکسیل ( 1

 بنزن سولفونات دو دسیل –گروه سولفونات  –هیدروکسیل ( 2

 دو دسیل بنزن سولفات –گروه سولفات  –کربوکسیالت ( 3

 دو دسیل بنزن سولفونات –گروه سولفونات  –کربوکسیالت ( 4

)جای گروه کربوکسیالتبه ،صابونی های غیردر پاک کننده  )C O

O

 تنااز گروه سولفو ( )SO مانند سدیم  ،شوداستفاده می 3

 است. تناسولفودو دسیل بنزن 

 

 
 نکته:  

)مخلوط سدیم هیدروکسید  )NaOH  و گرد آلومینیم( )Al نوعی پاک کنندۀ مناسب برای مجاری بسته شدۀ برخی وسایل و ،

 از: چند ویژگی مخلوط فوق عبارتند های صنعتی است.دستگاه

 انحالل این مخلوط در آب موجب انجام یک واکنش شیمیایی گرماده شده و همراه با تولید گاز هیدروژن است. -1

افزایش دمای ایجاد شده به خاطر انجام واکنش گرماده یاد شده، چربی را ذوب کرده و سرعت واکنش چربی و سدیم هیدروکسید را  -2

 کنند.صابون تبدیل میتر به ها را سریعباال برده و آن

 کند.های مسدود شده کمک میفشار گاز هیدروژن تولید شده، با باز کردن لوله -3

 از نظر شیمیایی فعال هستند و به همین دلیل نباید با پوست تماس داشته باشند.های خورنده توجه: پاک کننده
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) ، گروه سولفوناتتجای گروه کربوکسیالدر بخش باردار به ،اتم کربن( 18صابون )دارای نوعی اگر در ساختار   )SO قرار گیرد،  3

 دهد؟ کدام تغییر روی می

( , , , . )    :H C O S g mol    11 12 16 32  
 (94)تجربی داخل کتاب درسی( 11و  10های )مرتبط با صفحه

 افزایش جرم مولی و شمار اتم های اکسیژن در ترکیب شوینده( 1

 تغییر عالمت بار الکتریکی سطح ذرات امولسیون چربی در آب( 2

 تغییر نسبت استوکیومتری کاتیون به آنیون در پاک کننده( 3

 در آب پذیری ترکیب به دست آمدهکاهش انحالل( 4

  

( ) /

( ) /

RCOOM RSO M

CO g mol

SO g mol



  

  

3

2

3

12 2 16 44

32 3 16 80

 

 یابد.اتم افزایش می 3اتم به  2از  ،همچنین تعداد اتم های اکسیژن در شوینده یابد،جرم مولی صابون افزایش می
 صحیح است. 1گزینه 

 ؟است نادرستصابونی  غیر هایکدام مطلب در مورد پاک کننده 
 (92 -ریاضی )کتاب درسی( 11و  10های )مرتبط با صفحه

SO– گروه ها،دوست آنسر آب( 1 

 است. 3

 دارد. را گریزدوست و آببخش آبهر دو  ها،جزء آنیونی آن( 2

 با شاخه فرعی است. هاای از آننمونه ،سدیم دو دسیل بنزن سولفونات( 3

 د.نشودر آب حل نمی ،اگر زنجیر هیدروکربنی آن بسیار دراز باشد( 4

 باشد.بدون شاخه فرعی می است که صابونی های غیرای از پاک کنندهبنزن سولفات نمونهسدیم دو دسیل  
 صحیح است. 3گزینۀ 

بر برابر چند گرم  ،اتم کربن است 14شامل  Rگروه  ،که در آن ،کربوکسیلیک اسیدنوعی جرم مولی صابون به دست آمده از  
 است؟ مول 

(, , , .   H C O Na g mol    11 12 16 23  ) 
 (96)ریاضی خارج کتاب درسی( 6و  5های )مرتبط با صفحه

1 )220 2 )241 
3 )258 4 )264 

 C H O Na15 29 RCOONaیا  2 C H COONa 14 29  

( ) ( ) ( ) /g mol   15 12 29 1 2 16 23  صابون = جرم مولی 264
 صحیح است. 4گزینۀ 

 ، کدام است؟زده اتم کربن داشته و سیر شده باشدشان ،اسید چربی که بخش ناقطبی آن مایعفرمول مولکولی صابون  
 (کتاب درسی 6مرتبط با صفحۀ )

1 )C H O Na16 33 2  2 )C H O K17 33 2 

3 )C H O K16 33 2 4 )C H O Na17 33 2 
 

 اتم کربن 14 دارای
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Cاتم کربن باشد ) 16دارای  R . اگراست RCOOMفرمول عمومی صابون   H16 Cفرمول صابون  ،(33 H COOM16 33 
Cیا  H O M17 33  آمونیوم اسیدهای چرب است.م یا صابون مایع نمک پتاسی است و باید توجه داشت که 2

 صحیح است. 2گزینۀ 

 کدام مطلب درست است؟ ،«ب»و « آ»با توجه به دو ساختار  

 کتاب درسی( 6و  5 های)مرتبط با صفحه
 

 )آ(

 
 ب(

 
 دارد.« آ»ی نسب به تربیشپذیری به دلیل داشتن گروه عاملی اسیدی، انحالل« ب»( ترکیب 1

 است. 6برابر « آ»به ترکیب « ب»ناپیوندی در ترکیب  های( نسبت شمار جفت الکترون2

 است.« آ»از  ترکم، ترطویلبه دلیل داشتن بخش ناقطبی  ،در چربی« ب»پذیری ترکیب ( انحالل3

 .شودحل میدر آب « ب»از ترکیب  ترکم« آ»بنابراین ترکیب  ؛است« ب»از جرم مولی ترکیب  تربیش« آ»مولی ترکیب  ( جرم4

 است. در آب محلول« ب»در آب نامحلول و ترکیب « آ»ترکیب دارای گروه های عاملی استری است.  «ب»ترکیب  

جفت الکترون  2 موجود در ترکیب ژنجفت الکترون ناپیوندی وجود دارد )هر اتم اکسی 2« آ»جفت الکترون ناپیوندی و در ترکیب  12« ب»در ترکیب 
 .(دارد ناپیوندی

 بن است.های کراتمقطبی و تعداد کم های زیاد گروهاست که به دلیل تعداد  در چربی نامحلول« ب»ترکیب 

 پذیری لزوماً ربطی به جرم مولی ندارد.انحاللدر آب نامحلول است.« آ»اما ترکیب  ،است« ب»از جرم مولی ترکیب  تربیش« آ»جرم مولی ترکیب 
 صحیح است. 2گزینۀ 

  ......................... شباهت دارند.صابونی در داشتن  غیر صابون و پاک کنندۀ 
 (کتاب درسی 10 و 6های مرتبط با صفحه)

 ( دو قسمت قطبی و ناقطبی4 ( حلقه بنزنی3 ( گروه سولفونات2 ( گروه کربوکسیل1

 .گروه کربوکسیالت داشته و حلقۀ بنزنی و گروه سولفونات ندارد ،کنندۀ غیرصابونیصابون برخالف پاک 
 صحیح است. 4گزینه 

با توجه به  شامپوها به کار می رود. تربیشکلرید در تهیه موریل آمونیوم  

چربی مو با این نوع پاک کننده را توضیح  شسته شدنچگونگی  روساختار روبه

 دهید. 
  )هماهنگ کشوری(کتاب درسی( 6)مرتبط با صفحۀ 
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شامپو  ک کنندۀ موجود درپا با سر قطبی مولکول ،های قطبی داردهای قطبی و ناقطبی است. آب که مولکول این ترکیب دارای بخش 
باعث حل شدن  در نهایت این اتفاقات یدروکربنی آن جاذبه برقرار کرده استیعنی زنجیره ه ،یعنی آمونیوم و چربی مو با سر ناقطبی مولکول شامپو

 شود.می از موی سر چربی و پاک شدن آن

  د را بنویسید:پاسخ هر مور ،با توجه به شکل زیر 
 (هماهنگ کشوری)کتاب درسی( 6)مرتبط با صفحۀ  

 
 

 صابونی؟ ننده صابونی است یا غیرکآ( شکل، مربوط به پاک

 گریز؟دوست است یا آبآبBوAهایب( هر یک از بخش

 چسبند؟ها به کدام قسمت پاک کننده میپ( چربی

 

– )زیرا دارای گروه سولفونات صابونی است، آ( پاک کننده غیر  )SO 

 است.3

 دوست( است.گریز )ناقطبی یا چربیآبAدوست )قطبی( و بخشآبBب( بخش

 چسبند.میAها به بخشپ( چربی

یک اتم کربن است و در زنجیره هیدروکربنی آن  18دارای  ،در آن R بخش توان به یک صابون کهفرمول شیمیایی را میکدام  

 بین اتم های کربن وجود دارد، نسبت داد؟ پیوند دوگانه
 کتاب درسی( 6مرتبط با صفحۀ )

1)C H O Na19 35 2 2 )C H O Na18 35 2 3 )C H O Na18 37 2 4 )C H O Na19 37 2 
 

،  R ، گروهاست سیر نشدهاتم کربن و  18دارای  Rاست. با توجه به این که  RCOONaفرمول عمومی صابون به صورت  

C H18 Cصابون  شیمیایی است. پس فرمول 35 H O Na18 35 Cیا 2 H O Na19 35  باشد.می 2

 صحیح است. 1گزینۀ 
 

 
 

 جزو اسیدها و بازها هستند.  ،خوریمها و مواد غذایی که میها، داروها، اغلب میوهکنندهها، پاکشوینده

 رفتارهای بدن ما به میزان مواد اسیدی و بازی موجود در بدن بستگی دارد.

اسیدها در در حالی که بازها مزة تلخ دارند.  ؛... ناشی از اسید موجود در آنهاست ها ومزة ترش موجود در مواد خوراکی، میوه

به آن آسیب  ولیر سطح پوست مانند صابون احساس لیزی ایجاد کرده اما بازها د ،کنندتماس با پوست سوزش ایجاد می

 دهند.فلزات واکنش می تربیش اسیدها با تربیش رسانند.می

 
 

 

 
4 

 

 اسیدها و بازها 

 
 . دو نقش مهم این اسید در معده عبارتند از:شوندساخته و ترشح میهای دیوارۀ معده اسید توسط یاختههیدروکلریکنکته:  

 بینی موجود در غذا( نابود کردن جانداران ذره2 غذایی ها برای تجزیۀ مواد( فعال کردن آنزیم1
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 مثال: واکنش هیدروکلریک اسید با فلز آهن به صورت زیر است:

( ) ( ) ( ) ( )HCl aq Fe s FeCl aq H g  2 22 
 

تری تبدیل های کاملبه ایده ،هایی را مطرح کردند که با گذشت زمانهای گسترده و گوناگون ایدهها با انجام پژوهشدانشیمی

 شدند. 

رنگ های گوناگونی دارد. کاغذ پی اچ در محیط اسیدی قرمز و در محیط بازی آبی های اسیدی و بازی کاغذ پی اچ در محیط

 شود.رنگ می

)رنگ کاغذ پی اچ )pH در محلول هیدروکلریک اسید( )HCl سفید و سرکة( )CH COOH3 .قرمز است 

)رنگ کاغذ پی اچ  )pH در محلول سدیم هیدروکسید( )NaOH .و صابون آبی است؛ بنابراین صابون خاصیت بازی دارد 

ضمن کار کردن  ،های تجربی اورا بر یک مبنای علمی توصیف کرد. یافته سوانت آرنیوس نخستین کسی بود که اسیدها و بازها

نشان داد که محلول اسیدها و بازها رسانای جریان الکتریکی هستند، هرچند میزان  ،های آبییکی محلولبر روی رسانایی الکتر

 رسانایی آنها با یکدیگر یکسان نیست.

)شود و غلظت یون هیدروژن ای است که در آب حل میباز آرنیوس، اسید ماده –مطابق مدل اسید  )H  و دهد را افزایش می

)شود و غلظت یون هیدروکسید ای است در آب حل میباز ماده )OH  دهد.را افزایش می 

 

های سازندة آن از هم جدا یک باز است، زیرا بر اثر انحالل این ترکیب یونی در آب، یون NaOHبرای مثال، از دید آرنیوس 

کند و از نگاه او گاز هیدروژن کلرید را در آب آزاد می شود و یون هیدروکسیدمی HCl  اسید است زیرا هنگام انحالل در

)های هیدروژن آب، یون )H  های زیر(شکل آورد. )مطابقپدید می 

                

 

 
 افزایند.برای کاهش میزان اسیدی بودن خاک به آن آهک می : 1 نکته 

 با خاصیت اسیدی یا بازی هستند.  هاییاغلب داروها ترکیب :2نکته 

    ها ضروری است.تنظیم میزان اسیدی بودن شوینده: 3نکته 

 آب وابسته است. pHزندگی بسیاری از آبزیان به میزان  :4نکته 

 کمتر است. 7ها از آن pHها دارای اسیدند و اغلب میوه: 5نکته 

 شود.می pHتی به محیط زیست سبب تغییر های صنعورود فاضالب: 6نکته 
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شود، اسید آرنیوس است مشخص کنید اکسیدی که وارد آب می ،دهند. باتوجه به شکل زیرآ( برخی اکسیدها با آب واکنش می 

 چرا؟ یا باز آرنیوس؟
 کتاب درسی( 16)مشابه خود را بیازمایید صفحۀ 

 
 

 .معادلۀ شیمیایی واکنش هر یک از این اکسیدها را با آب بنویسید و موازنه کنید ب(

 را کامل کنید. پ( جدول زیر

 فرمول شیمیایی
 pHحدود  نوع اکسید

)pH  )یا7 pH  7 

در  pHرنگ کاغذ 

 بازی اسیدی محلول

BO3 1؟3 ؟2 ؟ 

X O2 4؟6 ؟5 ؟ 

       

Xو YOآ(   O2  باز آرنیوس هستند زیرا یون هیدروکسید( )OH  و  اندهتولید کردA O2 اسید آرنیوس هستند زیرا  BO3و  5

)یون هیدروژن  )H  اند.تولید کرده 

 ب(

( ) ( ) ( ) ( )YO s H O l Y aq OH aq   2
2 2 

( ) ( ) ( ) ( )X O s H O l X aq OH aq   2 2 2 2 

( ) ( ) ( ) ( )A O s H O l H aq AO aq   2 5 2 32 2 

( ) ( ) ( ) ( )BO g H O l H aq BO aq    2
3 2 42 

 پ(

1  2  اسیدی pH  7 3   قرمز 

4 5 بازی pH  7 6  آبی 
 

 
Hیون : 1 نکته    پروتون نام دارد، این یون به صورتH O

شود و به یون هیدرونیوم معروف است، اما معموالً آن یافت می 3

Hرا به صورت   دهند.نمایش می 

)هرچه غلظت یون هیدروژن : 2نکته  )H  تر و هرچه غلظت یون هیدروکسید حلول اسیدیدر یک محلول بیشتر باشد، آن م( )OH  

 تر است.در یک محلول بیشتر باشد، آن محلول بازی

Hای که در سامانه: 3نکته  OH        باشد، سامانه حالت خنثی دارد.می 
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 کنید. های زیر تکمیلبا انتخاب کلمۀ درست، هر یک از عبارت 

)پتاسیم اکسید  ،آ( طبق نظریۀ آرنیوس )K O2 اکسید اسیدی / اکسید بازی( است و در آب تولید( ،( / )OH H O 

 کند.می 3

 آیند. ب( اکسید )نافلزات / فلزات( اسید آرنیوس به شمار می
 (نخبگان عالمه –تهران کتاب درسی() 16)مربوط به صفحۀ 

OHآ( اکسید بازی،     ب( نافلزات 

 آرنیوس است؟ چرا؟های زیر را کامل کنید و تعیین کنید کدام اکسید، اسید آرنیوس و کدام اکسید باز واکنش 
 کتاب درسی( 16)مشابه خود را بیازمایید صفحۀ 

( ) ( ) ............ ..........N O s H O l  2 3 2 

( ) ( ) ............ ............CaO s H O l  2 

  

( ) ( ) ( ) ( )N O s H O l H aq NO aq   2 3 2 22 2 

( ) ( ) ( ) ( )CaO s H O l Ca aq OH aq   2
2 2 

N O2 H چون ،اکسید اسیدی است 3   و تولید کرده استCaO یون هیدروکسید زیرا  ،اکسید بازی است( )OH  است. تولید کرده 

 هد. دآید و با ............... واکنش میدر آب، خاصیت ............ دارد، تورنسل )لیتموس( در آن به رنگ ............. در می محلول ........... 
 با اندکی تغییر( – 86)سراسری خارج کشور تجربی  کتاب درسی( 16)مربوط به صفحۀ 

H -آبی  –بازی  –( کلسیم اکسید 1 SO2  NaOH -سرخ  –بازی  –( کلسیم اکسید 2 4

H -سرخ –اسیدی  – دکا اکسید تترافسفر( 3 SO2  NaOH -آبی  –اسیدی  -دکا اکسید  تترافسفر( 4 4

)کلسیم اکسید   )CaO  باز  ،واکنش با آباکسیدی بازی است و در( )Ca OH کند و این باز با سولفوریک اسید را تولید می 2

 تواند واکنش دهد. می

( ) ( ) ( ) ( ) , ( ) ( ) ( ) ( ) ( )CaO s H O l Ca OH aq Ca OH aq H SO aq CaSO s H O l    2 2 2 2 4 4 22 

)با آب واکنش داده و تولید فسفریک اسید دکا اکسید تترافسفر  )H PO3 ذ خاصیت اسیدی دارد و کاغ ؛بنابراین محلول آن در آب ؛نمایدمی 4

pH دهد.آید اما این اسید با سولفوریک اسید واکنش نمیدر آن به رنگ سرخ در می 

 نام دارد. خنثی شدنها با هم دهند که واکنش آننش میاسیدها و بازها با هم واک
 صحیح است. 1گزینۀ 

 درست است؟ دکا اکسید تترافسفر کدام عبارت دربارۀ آزمایش اثر آب بر  
 با اندکی تغییر( – 88)سراسری خارج کشور ریاضی کتاب درسی( 16)مرتبط با صفحۀ 

H( مادۀ حاصل، 1 PO2  است. 7تر از کوچک ،محلول حاصل pH( 2  است. 4

OH( 4 آورد.( محلول حاصل، کاغذ پی اچ را به رنگ آبی در می3    از  ،در محلول حاصلH    .بیشتر است 

  

( ) ( ) ( )PO s H O l H PO aq 4 10 2 3 46 4 

H PO3 Hکمتر است و در اسیدها  7آن از  pHبنابراین  ؛یک اسید است 4     بیشتر ازOH    کاغذ پی اچ در محلول اسیدها است .

 آید.به رنگ قرمز در می
 صحیح است. 2گزینۀ 
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 است؟  نادرستنیتروژن پنتا اکسید کدام مطلب در مورد دی 
 (92دی  6 –)آزمون کانون کتاب درسی( 16)مرتبط با صفحۀ 

 شود.مول یون تولید می 2 ،( از انحالل هر مول از آن در آب1

 کند.تولید یون هیدرونیوم می ،رود و در آب( اکسیدی اسیدی به شمار می2

 است. جامدزیکی آن در دمای اتاق به صورت ( حالت فی3

 شود.وس، اسید محسوب می( از دیدگاه آرنی4

  

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

N O g H O l HNO aq

HNO aq H aq NO aq 

 

 

2 5 2 3

3 3

2

2 2 2
 

Nاز انحالل هر مول از  O2 )ونیوم تولید یون هیدر ،اسیدی است و در آب اکسیدیترکیب این  .شودمول یون تولید می 4 ،در آب 5 )H  

Nحالت فیزیکی  .آیداسید به شمار می ،نماید و از دیدگاه آرنیوسمی O2  در دمای اتاق به صورت گاز است. 5

 صحیح است. 1گزینۀ 

 دهد؟ کدام واکنش زیر، خصلت اسیدی یک ماده را براساس مدل آرنیوس نشان می 
 (92فروردین  22 –)آزمون کانون سی(کتاب در 15)مرتبط با صفحۀ 

1 )( ) ( ) ( )NH g HCl g NH Cl s 3 4  

2 )( ) ( ) ( ) ( )SO g H O l H aq HSO aq  2 2 3 

3 )( ) ( ) ( ) ( )NH g H O l NH aq OH aq  3 2 4 

4 )( ) ( ) ( )NH g BF g NH BF s3 3 4 3 

)شود و تولید یون هیدروژندر آب حل می که ای استاسید ماده ،مطابق نظریۀ آرنیوس  )H  نماید.می 

SO2 (2)توضیح گزینۀ  آید.یک اکسید نافلزی است و اکسید اسیدی به شمار می 

 صحیح است. 2گزینۀ 

K ،مطابق نظریۀ آرنیوس  O2 گویند و از انحالل هر پس به آن ............. می .کندچون در آب ........... تولید می ،یک .......... است

 شود.مول آن در آب ............. مول یون تولید می
 با اندکی تغییر( 94فروردین  14 –)آزمون کانون کتاب درسی( 16)مرتبط با صفحۀ 

OH -( باز 1  -  2 –اکسید بازی 

H -( اسید 2  -  2 –اکسید اسیدی 

H -( اسید 3  -  4 –هیدرونیوم 

OH -( باز 4  -  4 –اکسید بازی 

)پتاسیم اکسید   )K O2 یون هیدروکسید  ،زیرا بر اثر انحالل ،یک اکسید بازی است( )OH  نماید. از انحالل هر مول از تولید می

 شود:مول یون تولید می 4 ،مطابق واکنش زیر ،این ماده در آب

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

K O s H O l KOH aq

KOH aq k aq OH aq 

 

 

2 2 2

2 2 2
 

 صحیح است. 4گزینۀ 
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 توان بر پایۀ نظریۀ اسید و باز آرنیوس توجیه کرد؟ های زیر را میواکنش از انجام چند مورد 
 با اندکی تغییر( – 97)تجربی خارج کشور کتاب درسی ( 16)مرتبط با صفحۀ 

1 )Δ( ) ( ) ( )NH Cl s NH g HCl g 4 3 

2 )( ) ( ) ( ) ( )Mg s HCl aq MgCl aq H g  2 22 

3 )( ) ( ) ( ) ( )Na S aq H O l NaHS aq NaOH aq  2 2 

4 )( ) ( ) ( ) ( )NaOH aq CH COOH aq CH COONa aq H O l  3 3 2 

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

)ید یون هیدروکس توان بر پایۀ نظریۀ اسید و باز آرنیوس توجیه کرد زیرا در این واکنشرا می 3واکنش   )OH  تولید شده است     

(NaOH های به یون ،یک ترکیب یونی است و در آبNa  وOH  باز  ،یدتولید یون هیدروکسید نما ،ای که در آب( ماده.شودتبدیل می

 شود.آرنیوس محسوب می

 صحیح است. 1گزینۀ 

 

)و  LiOH ،KOHترکیبات یونی   )Sr OH  تعلق دارند؟ )اسید یا باز(به کدام دسته از مواد  2
 (کتاب درسی 16  و 15های )مرتبط با صفحه

قلیایی خاکی ( و هیدروکسید فلزهایKOH،LiOHقلیایی ) چون هیدروکسید فلزهای ،هر سه ترکیب بازند  ( )Sr OH 2

 هستند.
 

 

انحالل کدام مواد در  اکسید، یک کربوکسیلیک اسید، نوعی صابون،اکسید، پتاسیماکسید، گاز گوگرد تریاز بین گاز کربن دی 

 ؟کندرا بازی میمحیط د مواکدام  انحالل محیط را اسیدی و ،آب
 (کتاب درسی 15مرتبط با صفحۀ )

 انحالل پتاسیم اکسید و نوعی صابون محیط رارا اسیدی و  کربوکسیلیک اسید، محیط و یک اکسیدگاز گوگرد تریاکسید، گاز کربن دیانحالل  
 کنند.بازی می

  کنید.های زیر را به عبارتی درست تبدیل با انتخاب کلمۀ مناسب، هر یک از عبارت 
 (کتاب درسی 16و   15  هایمرتبط با صفحه)

)( پتاسیم اکسید آ )K O2 کند.هیدرونیوم( می تولید یون )هیدروکسید / ،اکسید بازی( است و در آب )اکسید اسیدی /، یک 

Hمیزان یون  ها در اثر انحالل در آب،( اسیدب O

 د.نده( میکاهش /را )افزایش  3

 
 جدول تناوبی( خاصیت بازی )قلیایی( دارند. 2و1زات قلیایی و قلیایی خاکی )گروه فل هایهیدروکسید نکته: 

 

 

 

 
Naد:مانن گوینداکسید بازی می هاآنکنند. به واکنش با آب، محلولی بازی تولید می در برخی اکسیدهای فلزی :1نکته  O2 

( ) ( ) ( )Na O s H O l NaOH aq 2 2 2 

 باز آرنیوس

  SO3 :مانند .گوینداکسید اسیدی میها کنند. به آنبرخی اکسیدهای نافلزی در واکنش با آب، محلولی اسیدی تولید می :2نکته 

( ) ( ) ( )SO g H O l H SO aq 3 2 2 4 

 اسید آرنیوس

 

 

 




