
فصل اول
مولكول ها در خدمت تندرستى

مولكول ها در خدمت تندرستى
1 -  مطالب عنوان شده در همة گزينه هاى زير درست است، به جز

1) پاكيزگى بسترى مناسب براى سالمت، رشد و بالندگى انسان و جامعه را فراهم مى كند.
2) انسان ها با الهام از طبيعت و شناخت مولكول ها و رفتارهاى آن ها راهى براى زدودن آلودگى ها پيدا كردند.

3) براى زدودن آلودگى ها مى توان از مواد شوينده كه فاقد خاصيت اسيدى يا بازى هستند، استفاده كرد.
4) امروزه بسته به هر نوع نياز و كاربرد، شوينده و پاك كنندة مناسب يافت مى شود.

كدام يك از گزينه هاى زير نادرست است؟- 2
1) پاكيزگى و بهداشت همواره در زندگى ما اهميت شايانى داشته است.

2) انسان ها در گذشته براى دسترسى آسان به آب، اغلب در كنار رودخانه ها و آب ها سكنى مى گزيدند.
3) با گذشت زمان، استفاده از صابون و توجه به نظافت و بهداشت در جوامع گسترش يافت.

4) با افزايش دانش بشر، نياز به صابون ها كاهش يافت و صنعت شوينده ها افول كرد.
پيشينة استفاده از صابون براى نظافت و تميزى به  قبل بازمى گردد و نياكان ما از  و  براى شست وشوى راحت تر - 3

ظروف چرب و كثيف استفاده مى كردند.
1) چند دهه – خاكستر – آب گرم

2) چند دهه – خاك رس – آب سرد
3) چند هزار سال – خاك رس – آب سرد
4) چند هزار سال – خاكستر – آب گرم

چند مورد از مطالب زير درست است؟- 4
الف) استفاده از صابون و شوينده هاى ديگر، سبب مى شود ميكروب ها، آلودگى ها و عوامل بيمارى زا در محيط هاى فردى و همگانى كاهش يابند.

ب) افزايش سطح بهداشت جامعه الزامًا سبب افزايش ميزان سالمتى و تندرستى مردم مى شود.
پ) كمبود يا عدم دسترسى به شوينده ها تنها سبب كاهش سطح بهداشت فردى مى شود.

ت) ساده ترين راه پيشگيرى از بيمارى هاى همه گير، رعايت بهداشت شخصى و همگانى است.
4 (4  3 (3  2 (2  1 (1

كدام يك از گزينه هاى زير نادرست است؟- 5
1) وبا يك بيمارى واگيردار است كه به دليل آلوده شدن آب ها و نبود بهداشت ايجاد مى شود.

2) بيمارى وبا در طول تاريخ چندين بار همه گير شده ولى امروزه ديگر نمى تواند از بيمارى هاى تهديدكنندة هر جامعه باشد.
3) رشد دانش بشر كمك كرد تا شوينده ها و پاك كننده هاى گوناگون توليد شود و در دسترس همگان قرار گيرد.

4) با افزايش دسترسى مردم به شوينده هاى گوناگون، سطح سالمت و بهداشت همگانى در جهان افزايش پيدا كرده است.

با توجه به نمودار زير كه توزيع جمعيت جهان را براساس اميد به زندگى آن ها در دوره هاى زمانى گوناگون نشان مى دهد، به دو سؤال 
بعدى پاسخ دهيد. 

صفحة 1 تا 4 كتاب درسىمولكول ها در خدمت تندرستى

با توجه به نمودار زير كه توزيع جمعيت جهان را براساس اميد به زندگى آن ها در دوره هاى زمانى گوناگون نشان مى دهد، به دو سؤال
بعدى پاسخ دهيد. 
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خود را بيازماييد صفحة 2 و 3 كتاب درسى- 6 كدام گزينه نادرست است؟ 
1) در بين سال هاى 1330 تا 1335 ميزان اميد به زندگى براى 30 درصد جمعيت جهان، بين 40 تا 50 سال بوده است.

2) در دورة زمانى 1370 تا 1375 اميد به زندگى براى بيشتر مردم دنيا در حدود 60 تا 70 سال است.
3) با گذشت زمان اميد به زندگى در سطح جهان افزايش يافته است.

4) امروزه اميد به زندگى براى بيشتر مردم دنيا در حدود 60 تا 70 سال است.
كدام موارد از مطالب زير درست است؟- 7

الف) در بين سال هاى 1345 تا 1350 درصدى از جمعيت جهان كه ميزان اميد به زندگى 60 تا 70 سال دارند كمتر از اين مقدار در بين سال هاى 
1340 تا 1345 است.

ب) در 30 تا 35 سال اخير، ميزان اميد به زندگى براى كمتر از ٪5 جمعيت جهان زير 40 سال است.
پ) بهبود سطح كيفيت بهداشت در سال هاى اخير از جمله داليل مؤثر براى افزايش ميزان اميد به زندگى است.

ت) نمودار نشان داده شده براى همة مردم كشورها يكسان است و ميزان ثروت و منابع يك كشور تأثيرى در ميزان اميد به زندگى مردم آن 
كشور ندارد.

4) (ب)، (پ) و (ت) 3) (الف)، (پ) و (ت)   2) (ب) و (پ)  1) (الف)، (ب) و (پ)  
كلمات كدام گزينه عبارت هاى زير را به درستى كامل مى كند؟ - 8

الف) اميد به زندگى در شهرهاى يك كشور  است.
ب) شاخص اميد به زندگى به  بستگى دارد.

پ) اميد به زندگى در كشورها و مناطق برخوردار نسبت به كشورها و مناطق كم برخوردار،  است.
2) متفاوت – توليد ناخالص ملى – كمتر 1) متفاوت – سطح بهداشت جامعه – بيشتر 

4) يكسان – سطح بهداشت جامعه – بيشتر 3) يكسان – زندگى منطبق بر توسعه پايدار – كمتر 
با توجه به نمودار روبه رو كه تغييرات ميزان اميد به زندگى برحسب سال را نشان - 9

مى دهد، عبارت كدام گزينه نادرست است؟
1) سرعت افزايش اميد به زندگى در نواحى كم برخوردار بيشتر از نواحى توسعه 

يافته است.
2) در طى 60 سال اخير، ميانگين اميد به زندگى در جهان حدود 25 سال افزايش 

يافته است.
3) از سال 1350 تا كنون، تركيب سنى جمعيت ها در همة نواحى جهان به طور 

متوسط پيرتر شده است.
4) كمتر بودن اميد به زندگى در نواحى كم برخوردار تنها به دليل كمتر بودن سطح 

بهداشت در اين نواحى نسبت به نواحى توسعه يافته است.

 پاكيزگى محيط با مولكول ها
10 -  همة عبارت هاى زير درست اند، به جز

1) هر يك از افراد جامعه براى انجام فعاليت هاى روزانة خود در هر محيطى، كم و بيش در معرض انواع آالينده هاست.
2) گل و الى آب، گردوغبار هوا، لكه هاى چربى و مواد غذايى روى لباس ها و پوست بدن نمونه هايى از انواع آالينده ها هستند.

3) آالينده ها موادى هستند كه بيش از مقدار طبيعى در يك محيط، ماده يا يك جسم وجود دارند.
4) همة آلودگى ها و كثيفى ها، حالت فيزيكى جامد دارند.

عبارت بيان شده در كدام گزينه، نادرست است؟- 11
1) براى داشتن لباس پاكيزه، هواى پاك، محيط بهداشتى و تميز بايد انواع آلودگى ها و مواد كثيف را زدود.

2) آب به آسانى عسل را در خود حل كرده و مى تواند آن را پاك كند.
3) براى زدودن يك آلودگى، تنها، داشتن اطالعات از نوع، ساختار و رفتار ذره هاى آلودگى كافى است.

4) مواد زمانى درهم حل مى شوند كه جاذبة بين مولكولى آن ها شبيه هم باشد.
چند مورد از مطالب زير درست است؟- 12

الف) در فرايند انحالل، اگر ذرات سازندة حل شونده با ذرات سازندة حالل جاذبه هاى مناسب برقرار كنند، ذرات حل شونده در كنار هم باقى مى مانند.
ب) مولكول هاى عسل قادر به برقرارى قوى ترين نيروهاى بين مولكولى با مولكول هاى آب هستند.

پ) هنگامى كه چربى يا گريس وارد محلول شوينده شود، مولكول هاى چربى يا گريس در سرتاسر محلول شوينده پخش مى شوند.
ت) براى پاك كردن لكه هاى شيرينى مى توان از آب و يا هگزان استفاده نمود.

4 (4   3 (3   2 (2   1 (1
براى از بين بردن لكة ايجاد شده به وسيلة «چربى، رنگ، عسل و يد» به ترتيب از راست به چپ مى بايست از چه نوع حاللى استفاده كرد؟- 13

2) قطبى – ناقطبى – قطبى – ناقطبى 1) ناقطبى – ناقطبى – قطبى – ناقطبى 
4) ناقطبى – قطبى – ناقطبى – قطبى 3) قطبى – قطبى – ناقطبى – ناقطبى  

5 و 5 كتاب درسى پاكيزگى محيط با مولكول ها 4 صفحة
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چند مورد از موارد زير، محلول در آب و چند مورد محلول در هگزان هستند؟ (گزينه ها را از راست به چپ بخوانيد.)- 14
خود را بيازماييد صفحة 4 كتاب درسى «اتيلن گليكول – نمك خوراكى – بنزين – اوره – روغن زيتون – وازلين» 

4 – 3 (4   2 – 4 (3   3 – 3 (2  4 – 2 (1
كلمات كدام يك از گزينه هاى زير، جاهاى خالى عبارت زير را به درستى تكميل مى كنند؟    - 15

« همانند  و برخالف  مى تواند با مولكول هاى خود پيوند هيدروژنى برقرار كند.»
2) اوره – وازلين – روغن زيتون 1) اتيلن گليكول – نمك خوراكى – بنزين 
4) روغن زيتون – بنزين – اوره 3) عسل – اتيلن گليكول – وازلين  

براى پاك كردن «آب قند، شربت آبليمو و گريس» به ترتيب از راست به چپ از چه حالل هايى مى توان استفاده كرد؟- 16
2) آب – آب – هگزان 1) آب – هگزان – هگزان  
4) هگزان – آب – آب 3) آب – آب – آب  

عبارت كدام يك از گزينه هاى زير، مطلب درستى را بيان نمى كند؟- 17
1) نوع عناصر تشكيل دهندة اتيلن گليكول و روغن زيتون يكسان است.

2) بنزين برخالف وازلين يك هيدروكربن محسوب مى شود.
3) تنوع عناصر تشكيل دهندة اوره از نمك خوراكى بيشتر است.

4) تعداد اتم ها در يك مولكول روغن زيتون بيشتر از يك مولكول وازلين است.
پاسخ صحيح هر سه پرسش زير در كدام گزينه بيان شده است؟- 18

الف) چند گروه  هيدروكسيل در مولكول اتيلن گليكول وجود دارد؟
ب) گروه عاملى موجود در مولكول اوره چيست؟

پ) وازلين جزء كدام دسته از هيدروكربن ها طبقه بندى مى شود؟
2) دو – آمين – آلكان ها 1) دو – آميد – آلكان ها  
4) سه – آميد – آلكن ها 3) سه – آمين – آلكن ها  

19 -C H O g mol    , , : .( )   112 1 16 چند مورد از مطالب زير درست است؟
الف) از ميان سه تركيب «بنزين، روغن زيتون و وازلين» ميزان فّراريت تركيبى بيشتر است كه نسبت شمار اتم هاى هيدروژن به شمار اتم هاى 

كربن، در آن برابر 2/25 است.
ب) نسبت شمار جفت الكترون هاى ناپيوندى به شمار جفت الكترون هاى پيوندى در اوره، كمتر از اين نسبت در اتيلن گليكول است.

پ) براى سوختن كامل 22 گرم وازلين به 76 گرم گاز اكسيژن نياز داريم.
ت) ميزان مقاومت وازلين در برابر جارى شدن، بيشتر از روغن زيتون است.

4 (4  3 (3  2 (2  1 (1

 چربى ها
كدام عبارت در رابطه با كربوكسيليك اسيدهاى تك عاملى، نادرست است؟- 20

n مى باشد. nC H O2 2 1) فرمول مولكولى عمومى آن ها 
2) كربوكسيليك اسيدهاى هم كربن با استرها، ايزومر يكديگر محسوب مى شوند.

3) حداقل تعداد اتم كربن در كربوكسيليك اسيدها همانند استرها، يك اتم كربن است.
4) در ساختار آن ها دو بخش قطبى و ناقطبى وجود دارد.

با هم بينديشيم صفحة 5 و 6 كتاب درسى- 21 در كدام يك از گزينه هاى زير، به ترتيب از راست به چپ، تعريف دقيقى از چربى و اسيد چرب آمده است؟ 
1) موادى هستند كه از اسيدهاى چرب و استر سنگين تشكيل شده اند - كربوكسيليك اسيدهايى با زنجير بلند كربنى هستند.

2) موادى هستند كه از دو بخش آب دوست و چربى دوست تشكيل شده اند - كربوكسيليك اسيدهايى با زنجير بلند كربنى هستند.
3) موادى هستند كه از اسيدهاى چرب و استر سنگين تشكيل شده اند - الكل هايى با زنجير بلند كربنى هستند.

4) موادى هستند كه از دو بخش آب دوست و چربى دوست تشكيل شده اند - الكل هايى با زنجير بلند كربنى هستند.
با هم بينديشيم صفحة 5 و 6 كتاب درسى- 22 عبارت كدام گزينه در مورد مولكولى با ساختار زير نادرست است؟  

1) اين مولكول از دستة كربوكسيليك اسيدها مى باشد.
C مى باشد. H O18 38 2 2) فرمول مولكولى آن 

3) توانايى تشكيل پيوند هيدروژنى با آب را دارد.
4) در اين مولكول بخش ناقطبى بر بخش قطبى غلبه دارد و نيروى بين مولكولى غالب از نوع وان دروالسى است.

6 و 6 كتاب درسى چربى ها 5صفحة 5
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با هم بينديشيم صفحة 5 و 6 كتاب درسى- 23 با توجه به شكل هاى روبه رو، چند مورد از مطالب زير درست هستند؟ 
)، مدل فضاپركن يك اسيد چرب را نمايش مى دهد. )1 الف) شكل شمارة 
)، مدل فضاپركن يك استر سنگين را نمايش مى دهد. )2 ب) شكل شمارة 

پ) هر دو مولكول نمايش داده شده، در ساختار خود داراى پيوند دوگانه هستند.
ت) هر دو مولكول داراى بخش هاى قطبى و ناقطبى در ساختار مولكول خود هستند.

1 (1
2 (2
3 (3
4 (4

آن - 24 قسمت  كدام  و  است  مولكولى  نوع  چه  از  ساده اى  نمايش  روبه رو،  شكل  در  داده  نشان  الگوى 
باهم بينديشيم صفحة 5 و6 كتاب درسى نشان دهندة بخش ناقطبى اين مولكول مى باشد؟ 

1) استر سنگين – (الف)
2) استر سنگين – (ب)
3) اسيد چرب – (الف)
4) اسيد چرب – (ب)

الگوى روبه رو نمايش ساده اى از چه مولكولى است و بخش كروى آن چه نوع نيروى جاذبه اى برقرار - 25
مى كند؟ 

2) استر سنگين – هيدروژنى 1) اسيد چرب – وان دروالسى  
4) استر سنگين – وان دروالسى 3) اسيد چرب - هيدروژنى  

كدام عبارت در ارتباط با مولكولى با فرمول ساختارى روبه رو نادرست است؟- 26
1) يك استر سه عاملى مى باشد كه نيروى بين مولكولى غالب در آن، وان دروالسى مى باشد.

2) براى توليد هر مول از اين مولكول، سه مول آب توليد شده است.
0/ گرم در هر 100 گرم است. 3) ميزان انحالل پذيرى آن در آب كمتر از 01

4) حاصل واكنش يك الكل سه عاملى و يك كربوكسيليك اسيد سه عاملى مى باشد.

شكل روبه رو، ساختار يك استر بلندزنجير را نشان مى دهد، با توجه به آن، چه تعداد از مطالب زير - 27
درست است؟

الف) گروه R، قسمتى از بخش قطبى اين مولكول است.
صورت  به  استر،  مولكولى  فرمول  باشد،  شده  سير  و  بوده  كربن  اتم  ده  داراى   ،R گروه  اگر  ب) 

C است.  H O36 68 6
پ) بخش ناقطبى اين مولكول، داراى اتم هاى كربن، هيدروژن و اكسيژن است.

ت) اگر يك مول از اين استر در محلول آبى، آب كافت شود، سه مول از يك كربوكسيليك اسيد داراى 
گروه R توليد مى شود. 

2 (2   1 (1
4 (4   3 (3

 صابون
با هم بينديشيم صفحة 6 كتاب درسى - 28 كدام يك از عبارت هاى زير در ارتباط با صابون درست نيست؟ 

RCOONa است، كه در آن R بيانگر زنجير هيدروكربنى بلند است. 1) صابون تركيبى با فرمول كلى 
2) صابون حاصل واكنش يك كربوكسيليك اسيد و يك باز مى باشد.

3) در ساختار صابون دو بخش قطبى و ناقطبى وجود دارد.
4) قسمت هيدروكربنى صابون، آب دوست مى باشد.

29 -  RCOONH RCOOK RCOONa( ) 4 حالت فيزيكى هر يك از مولكول هاى مقابل به ترتيب از راست به چپ به چه صورت است؟ 
2) جامد – مايع – مايع 1) جامد – مايع – جامد   
4) مايع – جامد – جامد 3) جامد – جامد – مايع   

6صفحة 6 كتاب درسى صابون
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با توجه به مولكول زير، كدام موارد از مطالب زير درست هستند؟ - 30

الف) اين مولكول مى تواند نوعى صابون باشد.
ب) بخش آب گريز اين مولكول داراى 18 اتم كربن است.

پ) اين مولكول از واكنش يك اسيد چرب و سديم هيدروكسيد توليد شده است.
ت) اين مولكول هم در چربى ها و هم در آب حل مى شود.

2) (پ) و (ت) 1) (الف) و (ب)  
4) (الف)، (پ) و (ت) 3) (الف)، (ب) و (پ)  

با توجه به شكل مقابل، وضعيت انحالل پذيرى صابون در آب و چربى مايع به ترتيب از راست به چپ چگونه است؟   - 31
با هم بينديشيم صفحة 6 كتاب درسى  

1) محلول – نامحلول
2) نامحلول – محلول
3) محلول – محلول

4) نامحلول – نامحلول

با هم بينديشيم صفحة 6 كتاب درسى- 32 پاسخ درست هر سه جاى خالى زير در كدام گزينه آمده است؟ 
الف) صابون جامد را مى توان از گرم كردن دنبه با  تهيه نمود.

ب) مخلوط آب و صابون  مخلوط چربى و صابون همگن و يكنواخت است.
پ) گروه عاملى موجود در ساختار اسيد تشكيل دهندة صابون  است.

2) پتاسيم هيدروكسيد - همانند -   1) سديم هيدروكسيد - همانند -   

4) سديم هيدروكسيد - همانند -   3) آمونيم هيدروكسيد - برخالف -   
)R در يك اسيد چرب، 7 برابر شمار اتم هاى اكسيژن اين اسيد باشد، در صابون حاصل از - 33 ) اگر شمار اتم هاى كربن قسمت هيدروكربنى 

 H C O Na g mol     ( , , , : . )    11 12 16 23 واكنش اين اسيد با سديم هيدروكسيد، درصد جرمى كربن به تقريب كدام است؟ 
53 (2   59 (1

 71 (4   68 (3
با توجه به واكنش زير كه مربوط به توليد صابون از واكنش سديم هيدروكسيد با يك استر با جرم مولى زياد مى باشد، چه تعداد از مطالب  زير - 34

 H C O Na g mol     ( , , , : . )    11 12 16 23 درست است؟ 

الف) مادة X يك الكل سه عاملى است.
ب) با ورود عسل به درون مادة X، مولكول هاى سازندة عسل در سراسر ماده X پخش مى شوند.

ج) R مى تواند يك آلكيل سير شده با 17 اتم كربن باشد.
د) يك مولكول مادة X نسبت به يك مولكول صابون جامد، بخش قطبى بزرگ ترى دارد. 

2 (2   3 (1
1 (4   4 (3
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پيوند با زندگى، كلوئيدها
35 -  مطالب عنوان شده در همة گزينه هاى زير درست است به جز

1) مخلوط ها نقش بسيار پررنگى در زندگى ما دارند و اغلب مواد مورد استفاده، مخلوطى از دو يا چند ماده هستند.
2) آب دريا، هوا، چسب ها و شوينده ها مخلوطى از دو يا چند ماده هستند.
3) مخلوط كات كبود در آب همانند شربت معده مخلوطى همگن است.

4) مخلوط كات كبود در آب مى تواند نور را از خود عبور دهد و شربت معده نمونه اى از يك سوسپانسيون است.
36 -.  را نشان مى دهد و دربارة آن مى توان گفت  شكل مقابل نمونه اى از يك

1) سوسپانسيون - ناپايدار است.
2) سوسپانسيون - حاوى توده هاى مولكولى با اندازه هاى متفاوت است.

3) كلوئيد - ذرات موجود در آن كوچك تر از ذرات سازندة محلول است.
4) كلوئيد - مى تواند نور را پخش كند.

تشابه و تفاوت مخلوط كلوئيد و محلول به ترتيب از راست به چپ كدام اند؟- 37
2) همگن بودن - رفتار در برابر نور 1) شفافيت - ته نشين شدن ذرات  

4) رفتار در برابر نور - پايدارى 3) پايدارى - اندازة ذرات  
خود را بيازماييد صفحة 7 كتاب درسى- 38 در جدول زير ويژگى هاى كلوئيدها با مخلوط هاى ديگر مقايسه شده است. كدام مورد به مطلب درستى اشاره ندارد؟  

نوع مخلوط
محلولكلوئيدهاسوسپانسيونويژگى

(ب)نور را پخش مى كندرفتار در برابر نور

همگنناهمگنهمگن بودن
پايدار است / ته نشين نمى شود(الف)پايدارى

(ت)(پ)ذره هاى زيرمادهذره هاى سازنده
1) (الف)  ناپايدار است و ته نشين مى شود.

2) (ب)  نمى تواند نور را پخش كند و مسير عبور نور از درون آن مشخص نيست.
3) (پ)  توده هاى مولكولى با اندازه هاى متفاوت 

4) (ت)  يون ها يا مولكول ها
با توجه به شكل روبه رو، چند مورد از مطالب زير درست است؟- 39

الف) مخلوط ظرف (الف) ناپايدار است و از دو الية مجزا تشكيل شده است.
مخلوط  مانند  همگن  ظاهرى  با  مخلوطى  شود،  اضافه  ظرف (الف)  محلول  به  صابون  اگر مقدارى  ب) 

ظرف (ب) تشكيل مى شود.
پ) شكل (ب) كلوئيد پايدار شده آب و روغن با استفاده از صابون را نشان مى دهد.

ت) در صورت اضافه كردن صابون به مخلوط آب و روغن، آب و روغن را نمى توان به صورت ظاهرى 
از يكديگر تفكيك نمود. 

4 (2   3 (1
2 (4   1 (3

مطالب عنوان شده در كدام گزينه در رابطه با شكل مقابل درست است؟- 40
1) مخلوط (ب) ناهمگن و حاوى توده هاى مولكولى با اندازه هاى يكسانى است.

2) مخلوط (ب) را مى توان پلى بين محلول و سوسپانسيون در نظر گرفت.
3) شير، ژله، سس مايونز، شربت معده و آب دريا مى توانند به جاى مخلوط (ب) قرار گيرند.

(الف)  ظرف  در  موجود  ذره هاى  و  مى دهد  رانشان  كلوئيد  و  محلول  يك  در  نور  رفتار  مقايسة   (4
بزرگ تر از ظرف (ب) است.

) را در نظر بگيريد. با توجه به آن كدام مورد (موارد) از عبارت هاى زير نادرست است؟- 41 )2 ) و  )1 دو مخلوط 
): سس مايونز )2 ): شربت معده / مخلوط  )1 مخلوط 

) است. )2 ) بزرگ تر از مخلوط  )1 الف) اندازة ذرات در مخلوط 
) ظاهرى كدر يا مات دارد. )2 ) برخالف مخلوط  )1 ب) مخلوط 

) است. )1 ) بيشتر از مخلوط  )2 پ) ميزان پخش نور توسط مخلوط 
) به ترتيب ذرات ريز ماده و توده هاى مولكولى هستند. )2 ) و  )1 ت) ذرات سازندة مخلوط هاى 

4) (ب) و (پ) 3) فقط (پ)  2) (الف)، (ب) و (پ)  1) فقط (ب) 

7 و 7 كتاب درسىپيوند با زندگى، كلوئيدها 6 6صفحة
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چند مورد از مطالب زير براى تكميل جملة داده شده مناسب است؟- 42
.  ، برخالف 

الف) كلوئيدها - محلول ها - ناهمگن هستند
ب) مسير عبور نور در سوسپانسيون ها - كلوئيدها - قابل ديدن است

پ) ذرات سازندة كلوئيدها - ذرات سازندة محلول ها - بعد از مدتى ته نشين مى شوند
ت) ذرات سازندة كلوئيدها - ذرات سازندة محلول ها - قابل جداسازى به وسيلة صافى هستند

4 (4  3 (3  2 (2  1 (1

 عوامل مؤثر بر قدرت پاك كنندگى صابون
كدام عبارت در ارتباط با نحوة پاك كنندگى صابون نادرست است؟- 43

1) هنگامى كه صابون وارد آب مى شود، مولكول هاى صابون از سمت سر آب دوست خود در آب حل مى شوند.
2) وقتى مخلوط آب و صابون در مجاورت لكة چربى قرار مى گيرد، صابون از بخش ناقطبى (چربى دوست) خود با مولكول هاى چربى جاذبه 

برقرار مى كند.
3) با ادامة فرايند حل شدن چربى در مخلوط آب و صابون، همة لكة چربى از روى لباس زدوده مى شود.

4) مولكول هاى چربى مانند پلى بين آب و صابون قرار مى گيرند و باعث حل شدن صابون در آب مى شوند.
در شكل مقابل، بار قسمت (الف)، خاصيت قسمت (ب) و نوع نيروى بين مولكولى ايجاد شده بين قسمت (ب) - 44

و قسمت (پ) در كدام گزينه درست معرفى شده است؟
1) مثبت - آب دوست - وان دروالسى
2) منفى - چربى دوست - وان دروالسى

3) منفى - آب گريز - هيدروژنى 
4) مثبت - چربى دوست - هيدروژنى

كدام يك از گزينه هاى زير دربارة عوامل مؤثر بر قدرت پاك كنندگى صابون نادرست است؟- 45
1) هر اندازة صابون بتواند مقدار بيشترى از آالينده و چربى را بزدايد، قدرت پاك كنندگى بيشترى دارد.

2) قدرت پاك كنندگى صابون به عوامل گوناگونى بستگى دارد.
3) صابون نمى تواند همة لكه ها را به يك اندازه از بين ببرد و صابون هاى مختلف قدرت پاك كنندگى يكسانى ندارند.

4) نوع پارچه بر روى قدرت پاك كنندگى صابون تأثيرى ندارد.
درون سه بشر 100 ميلى ليترى، 50 ميلى ليتر آب و يك قاشق پودر صابون مى ريزيم. اگر به ظرف هاى دوم و سوم به ترتيب مقدارى منيزيم كلريد و - 46

كاوش كنيد صفحه هاى 8 و 9 كتاب درسى كلسيم كلريد اضافه كنيم و هر سه ظرف را با سرعت برابر هم بزنيم، ارتفاع كف در كدام ظرف بيشتر خواهد بود؟ 
2) ظرف دوم 1) ظرف اول  

4) تفاوتى بين ارتفاع كف در سه ظرف وجود ندارد. 3) ظرف سوم  
قدرت پاك كنندگى صابون در آب حاوى مقدار يكسانى از يون منيزيم  از آب حاوى يون كلسيم مى باشد و قدرت پاك كنندگى صابون - 47

در آب دريا  از آب چشمه مى باشد و علت تشكيل لكه هاى سفيدى كه پس از شستن لباس با صابون بر روى آن ها باقى مى ماند، 
 است.

2) بيشتر – كمتر- وجود يون هاى منيزيم و كلسيم در آب 1) كمتر – كمتر- وجود يون هاى سديم و پتاسيم در آب 
4) كمتر – بيشتر- وجود يون هاى سديم و پتاسيم در آب 3) بيشتر – بيشتر- وجود يون هاى منيزيم و كلسيم در آب 

آب هايى كه حاوى يون هاى كلسيم و منيزيم هستند به آب  معروف اند و صابون در اين آب ها قدرت پاك كنندگى  دارد، - 48
  زيرا

1) سخت – زيادى – انحالل پذيرى كثيفى ها را در مخلوط آب و صابون افزايش مى دهد.
2) مقطر – كمى – مولكول هاى صابون با يون هاى موجود توليد رسوب مى كنند و صابون به خوبى كف نمى كند.
3) سخت – كمى – مولكول هاى صابون با يون هاى موجود توليد رسوب مى كنند و صابون به خوبى كف نمى كند.

4) مقطر – زيادى – انحالل پذيرى كثيفى ها را در مخلوط آب و صابون افزايش مى دهد.
اگر 612 گرم صابون جامد ( RCOONa ) كه در ساختار آن، 18 اتم كربن وجود دارد، با مقدارى محلول منيزيم كلريد واكنش دهد و در - 49

انتهاى واكنش همة مواد واكنش دهنده به طور كامل مصرف شوند، چند مول يون در اين واكنش توليد مى شود؟
RCOONa aq MgCl aq RCOO Mg s NaCl aq( )  ( ) (( ) () )  2 22 2
H C O Na g mol     ( , , , : ).     11 12 16 23

1/5 (4  3/5 (3  4 (2  2 (1
CaCl2 با مقدار كافى صابون جامد واكنش داده و 121/2 گرم مادة جامد توليد مى كند. در ساختار اين صابون، - 50 1000mL محلول 0/2 موالر 

H C O Ca g mol    ( , , ,  : . )    11 12 16 40 چند اتم كربن وجود دارد؟ 
19 (4  18 (3  17 (2  16 (1

8 تا 10 كتاب درسى عوامل مؤثر بر قدرت پاك كنندگى صابون 8صفحة



21

 صابون آنزيم دار
خود را بيازماييد صفحه هاى 9 و 10 كتاب درسى- 51 پاسخ صحيح هر سه پرسش زير در كدام گزينه آمده است؟ 

الف) كاهش دما چه تأثيرى روى قدرت پاك كنندگى صابون دارد؟
ب) افزودن آنزيم به صابون، قدرت پاك كنندگى آن را چه تغييرى مى دهد؟

پ) ميزان چسبندگى لكه هاى چربى روى لباس هاى گوناگون يكسان است يا متفاوت؟
4) افزايش – افزايش – يكسان 3) افزايش – كاهش – يكسان  2) كاهش – كاهش – متفاوت  1) كاهش – افزايش – متفاوت 

عبارت كدام گزينه نادرست است؟- 52
1) نقش پاك كنندگى صابون سبب شد تا كاربرد آن از پاكيزگى و تأمين بهداشت شخصى به مراكز صنعتى، بيمارستانى و ادارى نيز گسترش يابد.

2) رشد صنعت صابون سازى سبب كاهش قابل توجهى در گسترش بيمارى هاى گوناگون شد و سطح بهداشت را در جهان افزايش داد.
3) يكى از مزاياى توليد صابون در مقياس انبوه، نياز كمتر به استفاده از چربى ها مى باشد.

4) تأمين نياز جهان به چربى براى توليد صابون با روش هاى موجود ناممكن است و از سوى ديگر صابون، تنها در برخى شرايط به خوبى عمل مى كرد.
استفاده از صابون در سفرهاى دريايى  صنايعى كه از آب شور استفاده مى كردند، به دليل وجود يون هايى مانند  در آب، - 53

.  امكان پذير
2) برخالف – سديم و كلريد - است 1) همانند – سديم و كلريد – نيست 

4) برخالف – منيزيم و كلسيم – است 3) همانند – منيزيم و كلسيم – نيست 

اگر جدول زير بيانگر رابطة ميان نوع صابون شوينده، نوع پارچه و درصد لكة باقى مانده در دماهاى گوناگون باشد، با توجه به آن به 
دو پرسش بعدى پاسخ دهيد.

)C0نوع پارچهنوع صابون ) درصد لكة باقى ماندهدما 
3025نخىصابون بدون آنزيم
X 40نخىصابون بدون آنزيم
3010نخىصابون آنزيم دار
400نخىصابون آنزيم دار
4015پلى استرصابون آنزيم دار

اگر پارچه اى از جنس نخ را با صابون معمولى در آبى با دماى اتاق شست وشو دهيم، كدام يك از اعداد زير درصد لكة باقى مانده بر روى پارچه - 54
خود را بيازماييد صفحه هاى 9 و 10 كتاب درسى مى تواند باشد؟ 

5 (4  15 (3  25 (2  30 (1
در شرايط يكسان بين نوع پارچه و دما كدام عامل در ميزان قدرت پاك كنندگى صابون مؤثرتر است و مقدار X در جدول باال چه عددى مى تواند - 55

خود را بيازماييد صفحه هاى 9 و 10 كتاب درسى باشد؟ 
4) دما – 15 3) نوع پارچه – 15  2) دما – 30  1) نوع پارچه – 30 

افزايش دماى آب و نوع پارچه به ترتيب از راست به چپ، با چه فرايندى باعث تغيير قدرت پاك كنندگى صابون مى شوند؟- 56
1) كاهش سختى آب – تغيير نحوة واكنش صابون و پارچه

2) كاهش برخورد مناسب صابون و لكه - تغيير نيروى چسبندگى بين لكه و پارچه
3) كاهش برخورد مناسب صابون و لكه - تغيير نحوة واكنش صابون و پارچه

4) كاهش سختى آب – تغيير نيروى چسبندگى بين لكه و پارچه

در جستجوى پاك كننده هاى جديد
عبارت كدام گزينه در مورد سير تحول پاك كننده هاى جديد درست نيست؟- 57

1) با افزايش تقاضاى جهانى براى صابون و كاهش عرضة اين فراورده، شيمى دان ها براى توليد پاك كننده هاى غيرصابونى وارد عمل شدند.
2) شيمى دان ها در جست وجوى موادى بودند كه افزون بر قدرت پاك كنندگى زياد، بتوان آن ها را در مقياس انبوه و با قيمت مناسب توليد كرد.

3) با توجه به رابطة بين ساختار و رفتار يك ماده، شيمى دان ها دريافتند كه بايد موادى توليد كنند كه ساختارى مشابه صابون داشته باشد.
4) شيمى دان ها براى توليد پاك كننده هاى جديد موادى مانند بنزين و ديگر مواد اوليه اى كه در صنايع پتروشيمى توليد مى شد را در اختيار داشتند.

58 -  مطلب عنوان شده در همة گزينه ها در ارتباط با پاك كننده هاى غيرصابونى درست است به جز
RCاست.  H SO Na6 4 3

  1) فرمول عمومى اين دسته از تركيبات 
2) از مواد پتروشيميايى طى واكنش هاى پيچيده در صنعت توليد مى شوند.

3) مولكول هاى چربى به آنيون موجود در اين تركيبات متصل مى شوند.
SO3 وجود دارد.

 4) در ساختار همة اين پاك كننده ها حلقة بنزن و آنيون 

صفحة 9 و 10 كتاب درسىمم صابون آنزيم دارم

اگر جدول زير بيانگر رابطة ميان نوع صابون شوينده، نوع پارچه و درصد لكة باقى مانده در دماهاى گوناگون باشد، با توجه به آن به 
دو پرسش بعدى پاسخ دهيد.

)نوع پارچهنوع صابون )C0 درصد لكة باقى ماندهدما 
3025نخىصابون بدون آنزيم
40Xنخىصابون بدون آنزيم
3010نخىصابون آنزيم دار
400نخىصابون آنزيم دار
4015پلى استرصابون آنزيم دار

صفحة 10 و 11 كتاب درسىدر جستجوى پاك كننده هاى جديد
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هر كدام از قسمت هاى (الف) و (ب) در مولكول روبه رو، به ترتيب از راست به چپ چه نوع نيروى جاذبه اى - 59
خود را بيازماييد صفحة 11 كتاب درسى را ايجاد مى كنند؟ 
2) وان دروالسى، يون – دوقطبى 1) وان دروالسى، پيوند هيدروژنى  

4) يون- دوقطبى، پيوند هيدروژنى 3) پيوند هيدروژنى، يون – دوقطبى 
در كدام يك از گزينه هاى زير به ترتيب از راست به چپ يك شباهت و يك تفاوت پاك كنندة غيرصابونى با مولكول پاك كنندة صابونى آمده است؟- 60

خود را بيازماييد صفحة 11 كتاب درسى  
1) هر دو از واكنش مواد پتروشيميايى در صنعت توليد مى شوند – در ساختار پاك كننده هاى صابونى برخالف پاك كننده هاى غيرصابونى، نمك 

اسيد چرب وجود دارد.
2) هر دو داراى دو بخش آب دوست و آب گريز هستند – فقط پاك كننده هاى غيرصابونى مى توانند در آب لكه ها و چربى ها را بزدايند و پاك كنند.

3) هر دو از واكنش مواد پتروشيميايى در صنعت توليد مى شوند – فقط پاك كننده هاى غيرصابونى مى توانند در آب لكه ها و چربى ها را بزدايند 
و پاك كنند.

4) هر دو داراى دو بخش آب دوست و آب گريز هستند – در ساختار پاك كننده هاى صابونى برخالف پاك كننده هاى غيرصابونى، نمك اسيد 
چرب وجود دارد.

كدام گزينه دربارة مقايسة پاك كننده هاى صابونى و غيرصابونى جملة زير را به درستى تكميل نمى كند؟- 61
  پاك كنندة صابونى  پاك كنندة غيرصابونى

1) برخالف - كاتيون يك بار مثبت و آنيون يك بار منفى دارد.
2) همانند - دم هيدروكربنى چربى دوست دارد.

3) برخالف - داراى حلقه اى است كه به تركيب خاصيت آروماتيك مى دهد.
4) برخالف - از مواد پتروشيميايى مانند بنزن تهيه مى شود.

كدام گزينه در ارتباط با مولكول نشان داده شده در شكل روبه رو درست است؟  - 62

1) يك پاك كننده غيرصابونى است و فرمول ساختارى اين تركيب را مى توان به صورت رو به رو نمايش داد. 
RSO است.

3 2) قسمت قطبى اين تركيب كه در آب محلول است و در چربى حل نمى شود، بخش آنيونى 
3) تركيب نشان داده شده همانند صابون در آب سخت به خوبى كف نمى كند و خاصيت پاك كنندگى آن كاهش مى يابد.

4) همانند صابون ها مى تواند با مولكول هاى آب پيوند هيدروژنى برقرار كند.
)COO قرار - 63 ) ، گروه كربوكسيالت  SO3( ) اگر در تركيب زير به جاى گروه سولفونات 

گيرد، فرمول شيميايى تركيب حاصل كدام خواهد شد؟
C H CO Na19 31 2

   (2  C H CO Na19 29 2
   (1

C H CO Na18 31 2
   (4  C H CO Na18 29 2

   (3
چند مورد از عبارت هاى زير در ارتباط با تركيب رو به رو درست است؟   - 64

الف) يك پاك كنندة صابونى بدون شاخة فرعى است.
ب) زنجير كربنى آن سبب پخش شدن چربى ها در آب مى شود.

C است. H SO Na18 29 2 پ) فرمول مولكولى آن 
ت) لكه هاى چربى به گروه سولفونات اين پاك كننده مى چسبند.

3 (4  2 (3  1 (2 1) صفر 
كدام مورد از موارد زير مزاياى استفاده از پاك كننده هاى غيرصابونى نسبت به پاك كننده هاى صابونى مى باشد؟- 65

ب) حفظ خاصيت پاك كنندگى در آب سخت الف) قدرت پاك كنندگى بيشتر  
ت) نياز به چربى براى توليد  پ) طيف كاربرد وسيع تر  

4) (الف)، (پ) و (ت) 3) (الف)، (ب) و (پ)   2) (ب) و (ت)  1) (الف) و (ب) 
66 -C H S Na O g mol      ( , , , , : . )     112 1 32 23 16 چند مورد از مطالب زير درست است؟ 

R آن سيرشده است، در اثر واكنش با 6 گرم گاز هيدروژن، به يك تركيب سيرشده تبديل مى شود. الف) يك مول از يك پاك كنندة غيرصابونى كه گروه 
ب) در پاك كننده هاى صابونى، 4 جفت الكترون ناپيوندى و در پاك كننده هاى غيرصابونى 9 جفت الكترون ناپيوندى وجود دارد.

پ) در ساختار يك پاك كنندة صابونى بدون شاخة فرعى، تعداد اتم هاى كربنى كه با هيچ اتم هيدروژنى پيوند اشتراكى ندارند، نصف اين تعداد 
در يك پاك كنندة غيرصابونى بدون شاخة فرعى است.

 g mol. 1112 R يك پاك كنندة صابونى جامد و يك پاك كنندة غيرصابونى يكسان باشند، جرم مولى پاك كنندة صابونى،  ت) اگر گروه هاى 
كمتر از پاك كنندة غيرصابونى مى باشد.

4 (4  3 (3  2 (2  1 (1
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رياضى 92- 67 فرمول مولكولى يك پاك كنندة غيرصابونى كه زنجير آلكيل سيرشدة آن، 14 اتم كربن دارد، كدام است؟ 
 C H SO Na20 33 3  (4  C H SO Na20 33 4  (3  C H SO Na14 29 4  (2  C H SO Na14 29 3  (1

اگر در ساختار صابون (داراى 18 اتم كربن)، در بخش باردار به جاى گروه كربوكسيل، گروه سولفونات قرار گيرد، كدام تغيير روى مى دهد؟ - 68
تجربى 94   S O C H g mol( , , , : . )    132 16 12 1

1) افزايش جرم مولكولى و شمار اتم هاى اكسيژن در مولكول تركيب شوينده
2) تغيير عالمت بار الكتريكى سطح ذرات كلوئيد چربى در آب
3) تغيير نسبت استوكيومترى كاتيون به آنيون در پاك كننده

4) كاهش انحالل پذيرى تركيب به دست آمده در آب

 پيوند با صنعت، صابون طبيعى
مطلب عنوان شده در كدام گزينه دربارة صابون مراغه اى نادرست است؟- 69

1) صابون طبيعى معروف به صابون مراغه با بيش از 150 سال قدمت، معروف ترين صابون سنتى ايران است.
2) براى تهية اين صابون، پيه گوسفند و پتاسيم هيدروكسيد را در ديگ هاى بزرگ با آب براى چندين ساعت مى جوشانند.

3) پس از قالب گيرى، صابون ها را در معرض نور آفتاب قرار مى دهند تا خشك شوند.
4) صابون سنتى افزودنى شيميايى ندارد و به دليل خاصيت بازى مناسب براى موهاى چرب استفاده مى شود.

كدام يك از گزينه هاى زير درست است؟- 70
1) از نوعى صابون همراه با مواد افزودنى شيميايى در تنور نان سنگك براى چرب كردن سطح سنگ ها استفاده مى شود.

2) صابون سنتى در ايران فقط در شهر مراغه توليد مى شود و ساالنه حدود 20 تن صابون توليدى در اين شهر به دست مشتريان مى رسد.
3) ميزان مواد شيميايى صابون با ميزان احتمال عوارض جانبى آن نسبت مستقيم دارد و به همين دليل مصرف زياد شوينده ها و تنفس بخار 

آن ها، عوارض پوستى و بيمارى هاى تنفسى ايجاد مى كند.
4) در شمال ايران گياهى به نام اشنان مى رويد كه در گذشته مغز ريشة آن را خشك كرده و به عنوان شوينده استفاده مى كردند.

براى افزايش قدرت پاك كنندگى مواد شوينده به آن ها نمك هاى  مى افزايند. اين نمك ها با يون هاى  موجود در آب سخت - 71
  واكنش داده و

1) فسفات - منيزيم و پتاسيم - باعث تشكيل رسوب مى شوند.
2) سولفات - سديم و كلسيم - از تشكيل رسوب جلوگيرى مى كنند.

3) فسفات - كلسيم و منيزيم - باعث تشكيل رسوب مى شوند.
4) فسفات - كلسيم و منيزيم - از تشكيل رسوب جلوگيرى مى كنند.

72 - B و براى افزايش خاصيت ميكروب كشى صابون از عنصر A براى از بين بردن جوش صورت و همچنين قارچ هاى پوستى از صابون حاوى عنصر
استفاده مى شود. چند مورد از موارد زير در رابطه با اين دو عنصر درست است؟

الف) دو عنصر A و B در يك دوره از جدول دوره اى قرار دارند.
A2 به آرايش گاز نجيب مى رسد.  ب) عنصر A در دماى اتاق جامدى زرد رنگ است و از طريق تشكيل آنيون 

پ) براى افزايش قدرت پاك كنندگى مواد شوينده از نمكى استفاده مى شود كه اتم مركزى آنيون آن هم تناوب با اين دو عنصر است.
ت) عنصر B فعال ترين هالوژن جدول تناوبى است.

4 (4  3 (3  2 (2  1 (1

 پاك كننده هاى خورنده
كدام گزينه دربارة پاك كننده هاى خورنده نادرست است؟- 73

1) رسوب تشكيل شده بر روى لوله ها و آب راه ها چسبندگى كمى با اين سطوح دارند و به وسيلة پاك كننده هاى صابونى و غيرصابونى زدوده مى شوند.
2) پاك كننده هاى خورنده با رسوب ها واكنش شيميايى مى دهند و آن ها را به فراورده هايى تبديل مى كنند كه با آب شسته مى شوند.

3) اين پاك كننده ها از نظر شيميايى فعال هستند و خاصيت خورندگى دارند.
4) هيدروكلريك اسيد، سديم هيدروكسيد و سفيدكننده ها از جمله اين پاك كننده ها هستند.

در صورت فرو بردن كاغذ pH در محلول هر يك از مواد صابون، جوهر نمك و سود، كاغذ pH به ترتيب از راست به چپ به چه رنگى تغيير مى يابد؟- 74
با هم بينديشيم صفحة 12 كتاب درسى  

4) قرمز– قرمز – آبى 3) آبى – قرمز– آبى       2) آبى – آبى – قرمز  1) قرمز – آبى – آبى 

صفحة 11 و 12 كتاب درسى پيوند با صنعت، صابون طبيعى

3 و 13 كتاب درسى پاك كننده هاى خورنده صفحة 12
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براى باز كردن لوله ها و مسيرهايى كه بر اثر ايجاد رسوب و تجمع چربى بسته شده اند از چه مخلوطى استفاده مى شود و دليل استفاده از اين - 75
با هم بينديشيم صفحة 12 و 13 كتاب درسى مخلوط چيست؟ 

1) مخلوط آلومينيم و سديم هيدروكسيد – واكنش با چربى ها و توليد تركيب هاى محلول
2) مخلوط سديم و آلومينيم هيدروكسيد - جداسازى فيزيكى چربى ها و كثيفى ها

3) مخلوط سديم و آلومينيم هيدروكسيد - واكنش با چربى ها و توليد تركيب هاى محلول
4) مخلوط آلومينيم و سديم هيدروكسيد - جداسازى فيزيكى چربى ها و كثيفى ها

واكنش مخلوط آلومينيم و سود با آب از جهت مبادلة گرما چگونه است و گرماى مبادله شده در اين واكنش چه تأثيرى بر قدرت پاك كنندگى - 76
با هم بينديشيم صفحة 12 و 13 كتاب درسى اين شوينده دارد؟ 

4) گرماگير – افزايش 3) گرماده – افزايش  2) گرماده – كاهش  1) گرماگير – كاهش 
در اثر واكنش مخلوط آلومينيم و سود با آب چه گازى توليد مى شود و اين گاز از چه طريق باعث افزايش قدرت پاك كنندگى اين مخلوط مى شود؟- 77

با هم بينديشيم صفحة 12 و 13 كتاب درسى  
1) هيدروژن – واكنش مخلوط آلومينيم و سود با كثيفى ها
2) اكسيژن – واكنش مخلوط آلومينيم و سود با كثيفى ها

3) اكسيژن – جداكنندة فيزيكى چربى ها و كثيفى ها
4) هيدروژن – جداكنندة فيزيكى چربى ها و كثيفى ها

چند مورد از مطالب زير نادرست است؟- 78
الف) اوره همانند عسل و برخالف پاك كننده هاى صابونى قادر به تشكيل پيوند هيدروژنى با آب است.

ب) در يك استر سنگين كه از واكنش سه مولكول اسيد چرب و يك الكل سه عاملى توليد شده است، 12 جفت الكترون ناپيوندى ديده مى شود.
پ) مخلوط عسل و روغن زيتون، برخالف مخلوط اتيلن گليكول و اوره، همگن و يكنواخت است.

ت) با افزايش شعاع يون هايى از گروه دوم جدول دوره اى كه در آب وجود دارند، ميزان سختى آب كمتر مى شود. (در شرايط يكسان)
2 (4  1 (3  4 (2  3 (1

كدام يك از گزينه هاى زير نادرست است؟- 79
1) استفاده از مواد و غذاهاى طبيعى، اثر يكسانى با افزايش استفاده از شوينده ها در ميزان شاخص اميد به زندگى دارد.

2) افزايش آگاهى ما از علم شيمى باعث كاهش خسارات ناشى از شوينده ها به محيط زيست مى شود.
RC مى باشد. H SO Na 

6 4 3 3) فرمول مولكولى عمومى همة پاك كننده هاى غيرصابونى به صورت 
4) تصوير روبه رو، نشان دهندة مخلوط نمك يك اسيد آلى با چربى مايع مى باشد.

پاسخ صحيح هر سه پرسش زير در كدام گزينه بيان شده است؟- 80
الف) ميانگين نيروى جاذبة ذرات در گريس خالص و هگزان خالص نسبت به ميانگين نيروى جاذبة ذرات در مخلوط گريس و هگزان چگونه است؟

ب) از ميان مخلوط هاى (شربت معده، شير و كات كبود در آب) كدام يك نور را به ميزان بيشترى پخش مى كند؟
پ) خاصيت شيميايى (اسيدى و بازى بودن) صابون، با خاصيت شيميايى كدام پاك كنندة خورنده يكسان است؟

2) كمتر - شربت معده - سود 1) كمتر - كات كبود در آب - جوهرنمك 
4) بيشتر - شربت معده - سود 3) كمتر - شير - جوهرنمك  

كدام موارد از مطالب زير درست است؟- 81
الف) عالمت Q در واكنش مخلوط آلومينيم و سود با آب همانند عالمت Q در واكنش هاى سوختن مى باشد.

ب) لكه هاى سفيدى كه پس از خشك شدن لباس ها بر جاى مى مانند، در آب محلول هستند.
پ) در ُدم هيدروكربنى اسيد چرب، همواره همة پيوندها يگانه هستند.

ت) با گذشت زمان، فاصلة ميان نمودار اميد به زندگى در مناطق برخوردار، با مناطق كم برخوردار كاهش مى يابد.
4) (ب)، (پ) و (ت) 3) (ب) و (ت)  2) (الف) و (پ)  1) (الف) و (ت) 

معرفى اسيدها وبازها
كدام گزينه نادرست است؟- 82

1) عملكرد بدن ما به ميزان مواد اسيدى و بازى موجود در بدن بستگى دارد.
2) برگشت مقدارى از محتويات بازى معده به لولة مرى، دليل درد شديدى است كه به دليل سوزش معده در ناحية سينه ايجاد مى شود.

3) اغلب داروها تركيب هايى با خاصيت اسيدى يا بازى هستند.
4) مواد اسيدى و بازى افزون بر كاربرد در پاك كننده ها و شوينده ها، در بخش هاى گوناگون زندگى نقش مهمى دارند.

سؤاالت تركيبى

3صفحة 13 و 14 كتاب درسىمعرفى اسيدها وبازها
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