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  بتكران خوش ـم مـمي دوازدهـاب شيـكت   به فصل اول ،)!ها، آقايان (ليديز اَند جِنتلْمن خانم 
ي ايـن فصـل    ي بنده به شما درباره توصيه              ستين ـوان يك معلم و مؤلف درس شيمي نخـه عنـديد. بـآم

بــه دو دليــل واضــح. دليــل اول ايــن كــه               پرسيد چرا؟ مي اين است كه اصالً به عنوان آن توجه نكنيد! 
پـاك  هـا و   در اين فصـل، يعنـي صـابون                   در مورد مواد اصلي مطرح شده» مولكول«ي  استفاده از واژه

 هستند) و نيز اسيدها و بازهـا » مولكول«                 يوني بوده و فاقد   هايي هاي غيرصابوني (كه همگي تركيب كننده
Hهاي  يون                    ها به ترتيب مؤثر آن  ي (كه براساس تعريف آرنيوس ماده O3  وOH   (هسـتند

 پساند  ها) تشكيل شده (نه مولكول                       ها درست نيست زيرا اين مواد عمدتاً و يا كامالً از يون
ــارت                         از » ها ولـولكـم«ي  واژه بهتر بود به جاي دست كم ــون مولكــول«عب » هــا هــا و ي

ــتي«                            ارت ــه عبـن كــل دوم ايــشد. دلي يـاده مـاستف ــيچ » در خــدمت تندرس ه
كند. واقعيـت ايـن اسـت     نمي                               محدوده و مبحث مشخصي در شيمي را مشخص 

فصل اول كتـاب درسـي، بـا                                    حترم كتاب درسي در ابتدايـهاي م ؤلفـكه م
هـا و   و سپس بحـث صـابون                                   »به زندگي نمودار اميد«هايي مانند  آوردن بحث

ــرده                                     ها (كه به نوعي به بهداشت مربوط شوينده ــد  اســت) ســعي ك ان
كنند، اما در » توجيه«را                                       »در خدمت تندرستي«عنوان اين فصل يعني 

و  pH  اسيدها، بازها،                                         هاي اين فصل كه صحبت از ترقسمت بيش
ــپرده                                             كامالً به» تندرستي«.... است بحث  ــي سـ فراموشـ

از كتــاب درســـي                                               شده است. شايد بخواهيد اين طور
يدها، بازهـــا، اســـ                                               دفاع كنيد كه خُب باالخره مبحث 

pH و .... هم كم و بيش در علم  
  پزشكي كاربرد داشته و به  

  تندرستي مربوط هستند. در جواب عرض
  كنم مگر بحث الكتروشيمي كه در فصل دوم مي 
  هاي ي اندام كتاب درسي آورده شده و مبناي تهيه 
  تنظيم ي انرژي الكتريكي براي  مصنوعي، تأمين كننده 

  ؤثرـها م انسان» تندرستي«ضربان قلب و ... است در 
ها چطور؟ نياز به گفتن  شوند. آن ها منجر مي انسان» تندرستي«نيست؟ و يا ساير مباحث شيمي كه به طور مستقيم و غيرمستقيم به  

طالب و نيـز سـهولت يـادگيري    هاي مختلف ايجاد يك نظام منطقي بين م بندي مطالب يك كتاب به فصل ي تقسيم نيست كه فلسفه
چنـين اهـداف مهمـي را    » ها در خدمت تندرستي مولكول«آموزان) است. اما به داليلي كه اشاره كردم عنوان  مخاطبان (يعني دانش

پـاك كننـده،   «كند. به هر حال اگر بخواهيم يك عنوان مناسب براي كل اين فصل انتخاب كنيم پيشنهاد من اين اسـت:   تأمين نمي
شود كه قرار است در اين فصل ابتـدا   آموزان مشخص مي با عنوان پيشنهادي من دست كم تكليف دانش ،بينيد مي .»هاو باز اسيدها

ي اسيدها و بازها (شامل تعريف آرنيوس، ثابت يـونش   ها (چه صابوني و چه غيرصابوني) و سپس درباره ي پاك كننده مطالبي درباره
  . و ... ) بخوانند pHاسيدي و بازي، مسائل 

  هاي مربوط به هرگام به صورت زير است.  ي اين فصل و نيز تعداد تست ي مراحل مطالعه خالصه
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  ها در خدمت تندرستی مولکولـ  اولفصل 

  دهيم: ه ميئزير ارا عنوان 7را در  فصلهاي اين   تست
  

  ي سالمت و بهداشت مقدمهـ 1
  ها پاكيزگي محيط با مولكولـ 2

  هاي مختلف يادآوري حل شدن مواد در حاللـ  1ـ  2زيرعنوان 
  ها اسيدهاي چرب و چربيـ  2ـ  2زيرعنوان 
  بونصاـ  3ـ  2زيرعنوان 
  ها) ها و محلول ي كلوئيدها با سوسپانسيون ـ پيوند با زندگي (مقايسه 4ـ  2زيرعنوان 
  ي پاك كنندگي صابون و تأثير عوامل مختلف روي آن نحوهـ  5ـ  2زيرعنوان 
  هاي غيرصابوني) هاي جديد (پاك كننده ـ در جست و جوي پاك كننده 6ـ  2زيرعنوان 

  ت (صابون مراغه و توليد صنعتي صابون)ـ پيوند با صنع 7ـ  2زيرعنوان 
  هاي خورنده ـ پاك كننده 8ـ  2زيرعنوان 
  ها ها و شوينده ـ مسائل مربوط به صابون 9ـ  2زيرعنوان 
  ها هاي مخلوط از كل زيرعنوان ـ تست 10ـ  2زيرعنوان 

 آزمون چكاپ اول  
  اسيدها و بازهاـ 3

  زهاـ آشنايي اوليه با اسيدها و با 1ـ  3زيرعنوان 
  ـ اسيد و باز آرنيوس 2ـ  3زيرعنوان 
  ها و قدرت اسيدي ـ رسانايي الكتريكي محلول 3ـ  3زيرعنوان 
  هاي تعادلي پذير و سامانه هاي برگشت ـ واكنش 4ـ  3زيرعنوان 
K)ـ ثابت يونش اسيدي 5ـ  3زيرعنوان  )a  
  مقياسي براي تعيين ميزان اسيدي بودنpHـ  6ـ  3زيرعنوان 
  ـ بازهاي قوي و ضعيف 7ـ  3زيرعنوان 
  ـ واكنش خنثي شدن اسيد و باز 8ـ  3زيرعنوان 
  ها هاي مخلوط از كل زيرعنوان ـ تست 9ـ  3زيرعنوان 

 آزمون چكاپ دوم  
  مسائل درجه يونشـ 4
  pHـ مسائل  5

H]از روي  pHي ـ نـوع اول (محاسـبه    pHائلمسـ ـ   1ـ   5زيرعنوان  ]   يـا
[OH ] يا بالعكس(  

  ظت موالر اسيد يا باز)با غل pHي بطهاـ نوع دوم (ر pHـ مسائل 2ـ  5زيرعنوان 
  ـ نوع سوم (افزودن اسيد به اسيد يا باز به باز) pHمسائلـ  3ـ  5زيرعنوان 

ـ نـــوع چهـــارم (اســـتفاده از فرمـــول    pHمســـائلـ    4ـ    5زيرعنـــوان 
M V n M V n1 1 1 2 2 2(  

  و استوكيومتري) pHـ نوع پنجم (تلفيق مسائل  pHمسائلـ  5ـ  5زيرعنوان 
ـ نوع ششم (افزودن اسيد و باز به يكديگر بـدون    pHمسائلـ   6ـ   5زيرعنوان 

  خنثي شدن كامل)
  م (رقيق كردن اسيدها يا بازها با آب مقطر)ـ نوع هفت pHـ مسائل 7ـ  5زيرعنوان 
هـاي   بـا مسـائل سـال    pHـ نوع هشتم (تلفيق مسائل   pHـ مسائل  8ـ   5زيرعنوان 

  ....) پذيري و ، سرعت واكنش، انحاللH ،ppmگذشته مانند 
  )Kaـ نوع نهم (ثابت يونش اسيدي  pHمسائلـ  9ـ  5زيرعنوان 
  هاي درهم و مخلوط) ـ نوع دهم (حل تست pHمسائلـ  10ـ  5زيرعنوان 

 آزمون چكاپ سوم  
  ؟كنند هاي خورنده چگونه عمل مي ـ شوينده 6
  ي معده و ضد اسيدها) ـ پيوند با زندگي (شيره7
  1آزمون جامع (كل فصل (  
  

  
    كتاب درسي. 4ي  در صفحه» ها پاكيزگي محيط با مولكول«تيتر تا سر   1ي  صفحهاز    

   را مطالعه بفرماييد.) 2ـ  1و ()  1ـ  1ي ( درس و نكته هاي اين قسمت، ايستگاه هاي قبل از حل تستلطفاً   

ها به همراه آب از موادي شـبيه ..................   سال پيش از ميالد، انسان.................. دهد كه چند  هاي باستاني از شهر ...................... نشان مي حفاري  ـ1
   كردند. امروزي براي نظافت و پاكيزگي استفاده مي

  هزار ـ صابونمراغه ـ ) 2  هاي غيرصابوني مراغه ـ صد ـ شوينده  ) 1
  هاي غيرصابوني بابل ـ صد ـ شوينده) 4    .بابل ـ هزار ـ صابون) 3

   هاي زير، درست هستند؟ چند مورد از عبارت  ـ2
  كنند.  مواد شوينده براساس خواص اسيدي و بازي عمل مي  آـ

  تر به مواد شوينده بود. ها، دسترسي آسان يكي از داليل اسكان انسان در كنار رودخانهب ـ 
  ها، سطح بهداشت فردي و همگاني باالتر بود.  در گذشته به دليل عدم وجود آالينده ـپ 

  شود.  ها، امروزه بيماري وبا تهديدي براي جوامع محسوب نمي ها و شوينده به لطف ساخت صابونت ـ 
1 (  1  2 (2  3 (3  4 (4  
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هاي  دهد، چند مورد از عبارت هاي زماني گوناگون نشان مي ها در دوره آن با توجه به نمودار زير كه توزيع جمعيت جهان را براساس اميد به زندگي  ـ3
  اند؟ زير درست

 70تـا   60ها بين  درصد مردمي كه اميد به زندگي آن  آـ
  سال است دائما روند افزايشي داشته است. 

، 1350تـا   1345هـاي بـين    ي زمـاني سـال   در دورهب ـ  
تـا   50ن تر مـردم دنيـا بـي    اميد به زندگي براي بيش

  سال بوده است. 60
ـ  امروزه اميد به زندگي براي حدود نيمي از مردم دنيا  پ 

  سال است.  80تا  70بين 
  ي پنجاه است.  هاي اول و دوم دهه تر از تغيير اميد به زندگي بين نيمه ي هفتاد بيش هاي اول و دوم دهه تغيير اميد به زندگي بين نيمهت ـ 

1 (  1  2 (2  3 (3  4 (4  
   اند؟ هاي زير درست مورد از عبارت چند  ـ4

  ها ياري كند.  ي بهينه از شوينده و استفاده  تواند ما را در تهيه آشنايي با رفتار اسيدها و بازها مي  آـ
 هاي چرب را به اسيدها يا بازهاي طبيعـي آغشـته كننـد و سـپس بـا آب گـرم شسـت و شـو دهنـد،          نياكان ما به تجربه پي بردند كه اگر ظرفب ـ  

  شود.  تر تميز مي آسان
  شود.  هاي نامناسب و نيز نبود بهداشت شايع مي وبا يك بيماري واگيردار است كه به دليل آلوده شدن آب توسط شوينده پ ـ
  گر ميانگين سن افراد در يك كشور معين و يا در كل جهان است.  شاخصي است كه بيان» شاخص اميد به زندگي«ت ـ 

1 (  1  2 (2  3 (3  4 (4  
ي  خوردند. پسر خانواده پس از اتمام غذايش خواسـت از سـر سـفره    اي دور هم نشسته بودند و داشتند ناهار مي هاي غارنشين، خانواده گويند در عصر انسان مي 

ي  كـه ترجمـه  » !قوچـو ناقاتا اواوگوندا بولبائو دونگا «گويد:  زند و مي غذا بلند شود كه مادر خانواده با آن دست نئاندرتالي سنگينش پس گردني محكمي به پسرك مي
در ضمن با اين پارازيت جواب تست بعدي تـا حـد   » !هاي چربت رو با خاكستر بشور كني ظرف صد دفعه گفتم وقتي غذا كوفت مي«شود:  اش چنين مي امروزي

  !دهم ها، حواسم هست خيلي دارم به شما حال مي !زيادي لو رفت
   كدام گزينه درست است؟  ـ5

  ها به طور ميانگين در زمان مورد نظر، چند سال سن دارند. دهد كه انسان زندگي در جهان نشان ميشاخص اميد به ) 1
  شود.  اميد به زندگي شاخصي است كه در كشورهاي گوناگون با هم تفاوت دارد اما در شهرهاي يك كشور، يكسان فرض مي) 2
ت جهـان كـه اميـد بـه     يسال است به درصدي از جمع 70تا  60ها بين  ندر طول زمان، نسبت درصدي از جمعيت جهان كه اميد به زندگي آ) 3

  سال است، همواره در حال افزايش بوده است. 60تا  50ها بين  زندگي آن
  . شوند تر تميز مي هاي چرب را با خاكستر آغشته و با آب گرم شستشو دهيم، آسان چه ظرف چنان) 4

هـاي   ي اميد به زندگي براي مناطق برخودار و كم برخوردار با ميانگين جهاني است، چند مورد از عبـارت  كه مربوط به مقايسه زيربا توجه به نمودار   ـ6
   اند؟ زير درست

تقريباً برابر اميد به زندگي در مناطق برخـوردار در   1390ميانگين جهاني اميد به زندگي در سال   آـ
  است.  1340سال 

  دار است. رمناطق برخواز تر  م برخوردار بيششيب افزايش اميد به زندگي در مناطق كب ـ 
  به مرور زمان سطح سالمت و بهداشت در مناطق مختلف جهان، در حال يكسان شدن است. پ ـ
  اند. سال داشته 60 حدودتر مردم جهان سني  بيش 1360در سال ت ـ 

  رابر شده است.  ب 5/1، اميد به زندگي در مناطق كم برخوردار حدود 1390تا  1340هاي  ث ـ بين سال
1 (5  2 (2  3 (3  4 (4  

دار شـود   توانـد بچـه   شان اين است كه تك پسرشـان نمـي   از اميد به زندگي بسيار بااليي برخور دارند اما تنها مشكل ،بعضي افراد به دليل رفاه بسيار باال 
ويد نسل دايناسورها با آن ابهت منقرض شد هـيچكس صـدايش   شان را ادامه بدهد. آخر يكي نيست بگ و نسل نمودهشان را حفظ  تا بتواند نام خانوادگي

  !شود مثالً؟ در نيامد، حاال نسل تو هم منقرض شود چه مي
  كدام گزينه درست است؟  ـ7

   .تري هستند، از اميد به زندگي باالتري برخوردارند مردم كشورهايي كه داراي منابع و ذخاير خدادادي بيش) 1
  ندگي در مناطق كم برخوردار برخالف مناطق برخوردار، در حال كاهش بوده است.طي نيم قرن اخير، اميد به ز) 2
  سطح سالمت و بهداشت در مناطق كم برخوردار پايين، اما از ميانگين جهاني باالتر است.) 3
  است.  1350تر از سال  كم 1390برخوردار و كم برخوردار در سال  قتفاوت اميد به زندگي بين مناط) 4
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    كتاب درسي. 13ي  در صفحه» اسيدها و بازها«تا سر تيتر  4ي  در صفحه» ها پاكيزگي محيط با مولكول« تيتراز  سر    

  

  
ايم كـه   زيرعنوان زير تقسيم كرده 10به هاي مربوط به اين قسمت را  براي رعايت ريتم آموزشي مناسب، تست

هاي كنكور سراسري مربوط  ي تست يههاي مخلوط و درهم اختصاص دارد و كل البته زيرعنوان دهم به حل تست
  ايم. باشد كه مقبول افتد! به اين مبحث را نيز در زيرعنوان دهم آورده

  ها عبارتند از: زيرعنوان
  هاي مختلف يادآوري حل شدن مواد در حاللـ  1ـ  2زيرعنوان 
  ها  اسيدهاي چرب و چربيـ  2ـ  2زيرعنوان 
  صابون (آشنايي كلي)ـ  3ـ  2زيرعنوان 

  ها) ها و محلول ي كلوئيدها با سوسپانسيون پيوند با زندگي (مقايسهـ  4ـ  2عنوان زير
  ي پاك كنندگي صابون و تأثير عوامل مختلف روي آن نحوهـ  5ـ  2زيرعنوان 
  هاي غيرصابوني) هاي جديد (پاك كننده كننده ـ درجست و جوي پاك 6ـ  2ريرعنوان 
  مراغه و توليد صنعتي صابون) ـ پيوند با صنعت (صابون 7ـ  2زيرعنوان 
  هاي خورنده  ـ پاك كننده 8ـ  2زيرعنوان 
  ها ها و شوينده ـ مسائل مربوط به صابون 9ـ  2زيرعنوان 
  ها هاي مخلوط از كل زيرعنوان ـ تست 10ـ  2زيرعنوان 

  

   
  را مطالعه بفرماييد.    )5ـ  1تا ( ) 3ـ  1ي ( درس و نكته هاي  اين قسمت، ايستگاه هاي لطفاً قبل از حل تست  

   اند؟ هاي زير درست چند مورد از عبارت  ـ8
  شوند. هاي ناقطبي حل مي هاي قطبي و مواد ناقطبي در حالل مواد قطبي در حالل  آـ

  هاي مناسب برقرار كنند.  هاي حالل جاذبه ي حل شونده با مولكول هاي سازنده شود كه ذره فرايند انحالل به شرطي انجام ميب ـ 
  هاي كربن است. هاي هيدروژن دو برابر شمار اتم در فرمول شيميايي روغن زيتون، شمار اتم پ ـ
  اتيلن گليكول، اوره و عسل همگي داراي پيوند هيدروژني هستند. ت ـ 

1 (  1  2 (2  3 (3  4 (4  
  جدول زير، اطالعات موجود در چند رديف كامالً درست هستند؟در   ـ9

1( 1   

2 (2  

3 (3  

4 (4  

  ينه درست است؟كدام گز  ـ10
  شود. شود زيرا عسل به راحتي با آب شسته مي ي چربي، آالينده محسوب نمي ي عسل روي لباس برخالف لكه لكه) 1
هاي حل شونده شكسته شده و  ي مناسب برقرار كنند، مولكول هاي حالل جاذبه ي حل شونده با مولكول هاي سازنده در فرايند انحالل، اگر ذره) 2

  شوند.  يدر حالل پخش م
)هاي قطبي است كه در ساختار خود شمار زيادي گروه كربوكسيل  عسل حاوي مولكول) 3 OH) .دارد  
  هاي شيريني مانند آب قند، شربت آبليمو و چاي شيرين است.  ي مناسبي براي لكه پاك كننده ،آب) 4

  انحالل در هگزان  انحالل در آب  فرمول شيميايي  نام ماده  ي رديف شماره
  شود حل نمي  شود حل مي  NH(CO)2  اوره  1
C  بنزين  2 H8   شود حل مي  شود حل نمي  16
C  روغن زيتون  3 H O57 114   شود حل مي  شود حل نمي  6

  اتن گليكول (ضديخ)  4
  

  شود حل نمي  شود حل مي

C  وازلين  5 H25   شود حل مي  شود حل نمي 52
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  كدام گزينه درباره ي آالينده ها درست است؟  ـ11
  موادي آلي هستند.همگي ) 1
  ها قرار ندارند. در جوامع برخوردار، برخالف جوامع كم برخوردار افراد در معرض آالينده) 2
  هستند.  ها آاليندههايي از انواع  نمونه ،گل و الي آب، گرد و غبار هوا، چربي موجود در مواد غذايي) 3
  ا جسم وجود دارند. ي  موادي هستند كه بيش از مقدار طبيعي در يك محيط ، ماده) 4

  اند؟ ي روغن زيتون درست كدام دو عبارت زير درباره  ـ12
  هاي هيدروژن دو برابر شمار اتم هاي كربن است. در فرمول شيميايي آن، شمار اتم  آـ

  الكترون ناپيوندي است. 24مولكول آن داراي ب ـ 
  شود.  مول آب توليد مي 48از سوختن كامل هر مول از آن،  پ ـ
  گزان، محلول اما در آب، نامحلول است.در هت ـ 

  (آ) و (پ)) 4  (ب) و (ت)) 3  (پ) و (ت)) 2  (آ) و (ب)  ) 1
Oي اوره درست است؟  كدام گزينه درباره  ـ13 :g.mol ) 116 ،N 14 ،C 12 ،(H 1  

CO(NHآن به صورت  فرمول شيميايي) 1 )3   است.2
  برخالف اتيلن گليكول فاقد پيوند هيدروژني است.) 2
  مانند عسل در آب محلول، اما برخالف نمك خوراكي در هگزان نامحلول است.) 3
  شود.   نوعي آميد محسوب مي) 4

  اند؟ ي وازلين درست هاي زير درباره چند مورد از عبارت  ـ14
  ها است.  جزو آلكان  آـ

  تر است.  ي جوش آب پايين ي جوش آن از نقطه جايي كه فاقد پيوند هيدروژني است نقطه از آنب ـ 
  شود.  مول كربن دي اكسيد توليد مي 26از سوختن كامل هر مول از آن  پ ـ
  تر است.  گران روي آن از بنزين بيشت ـ 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
ام. بـه نظـر شـما آيـا اجـازه       كتاب درسي مطرح كـرده  4ي  ي صفحه مربوط به حاشيه» دانيد يا ميآ«عدي را از فرمول ساختاري مطرح شده در تست ب 

ها را به اين صورت مطرح كنم؟...بله؟ .... اجازه دارم؟... منتظر جواب شما هستم. لطفاً جواب بدهيد. » دانيد آيا مي«دارم باز هم مطالب مربوط به 
  !بله؟... وكيلم؟

  
  است؟ نادرسترو  ي تركيب روبه زينه دربارهكدام گ  ـ15

Cفرمول شيميايي آن به صورت ) 1 H O6 12   است. 6
  شود.  هاي قطبي مانند آب حل مي در حالل) 2
  اتم كربن وجود دارند كه به دو اتم كربن ديگر متصلند. چهاردر ساختار مولكول آن، تنها ) 3
  و يك گروه عاملي استري است.  داراي پنج گروه عاملي الكلي) 4

  اند؟ ي بنزين درست هاي زير درباره چند مورد از عبارت  ـ16
Cيك هيدروكربن خالص به فرمول شيميايي   آـ H8   است.  18

  شوند.  توليد مي (CO)هايي مانند كربن مونوكسيد  بر اثر سوختن كامل آن در موتور خودروها، آاليندهب ـ 
  شود.  در هگزان به خوبي حل مي پ ـ

1از سوختن كامل ت ـ 
Oشود.  گرم آب توليد مي 36مول از آن،  9 :g.mol ) 116  ،(H 1  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  ؟محلول در هگزان و چند تركيب مولكولي محلول در آب وجود دارند در ميان موارد زير، به ترتيب چند تركيب مولكولي  ـ17

  بنزين، اوره، روغن زيتون ، نمك خوراكي، وازلين، اتيلن گليكول
  1ـ  4) 4  2ـ  3) 3  2ـ  4) 2  3ـ  3) 1
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  اند؟ ي عسل درست هاي زير درباره چند مورد از عبارت  ـ18
  د. شو با اين كه يك تركيب آلي است، اما در آب حل مي  آـ

)هاي قطبي است كه در ساختار خود شمار زيادي گروه هيدروكسيد  داراي مولكولب ـ  OH)  .دارند  

  باشد.  تواند به صورت  فرمول ساختاري آن مي پ ـ

  توانند با آب پيوند هيدروژني برقرار كنند. ي آن مي هاي سازنده مولكولت ـ 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  گزينه درست است؟ كدام  ـ19
  است. فرمول نقطه ـ خط اتيلن گليكول به صورت ) 1
  است. 2هاي ناپيوندي برابر  هاي پيوندي به جفت الكترون در مولكول اوره نسبت شمار جفت الكترون) 2
  روغن زيتون با اين كه داراي پيوند هيدروژني است اما در آب، نامحلول است.) 3
  كند.  دهد و در تماس فيزيكي با آن فقط يك مخلوط همگن را ايجاد مي با هگزان واكنش نمي (NaCl)نمك خوراكي ) 4

  اند؟ ي اتيلن گليكول درست هاي زير درباره چند مورد از عبارت  ـ20
  رود.  به عنوان ضديخ به كار مي  آـ

  الكترون ناپيوندي وجود دارد.  8در ساختار لوويس مولكول آن، ب ـ 
  شود.  هاي آلي مانند هگزان به خوبي حل مي از آن جايي كه يك تركيب آلي است در حالل پ ـ
  در درون هر مولكول آن، دو پيوند هيدروژني وجود دارد. ت ـ 

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

   
  را مطالعه بفرماييد.  ) 6ـ  1ي ( درس و نكته   اين قسمت، ايستگاه هاي لطفاً قبل از حل تست  

  اند؟ هاي زير درست د از عبارتچند مور  ـ21
  ها و استرهاي بلند زنجير (با جرم مولي زياد) هستند.  اسيدهاي چرب، مخلوطي از چربي  آـ

  ي اسيدهاي چرب، عامل كربوكسيل وجود دارد.  در ساختار همهب ـ 
  ها در هگزان است.  پذيري آن تر از انحالل پذيري اسيدهاي چرب در آب بيش انحالل پ ـ
  دهند.  ها را تشكيل مي ، بخشي از چربينيبوكسيليك اسيدهايي با زنجير بلند كربكرت ـ 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  رو كدام گزينه درست است؟ با توجه به شكل روبه  ـ22

  ي يك اسيد چرب است. مربوط به مدل گلوله و ميله) 1
  گر پيوند هيدروژني است. ، بيانBقسمت ) 2
  هيچ گروه عاملي حضور ندارد.Cدر قسمت ) 3
CHگروه ـ  8داراي ) 4 CHو يگ گروه  2   است.  3

Oي تركيب زير درست است؟ كدام گزينه درباره  ـ23 :g.mol ) 116 C 12 ،(H 1  
  
  
  است. 6نسبت جرم كربن به جرم هيدروژن در مولكول آن برابر ) 1
  دارد اما جزو كربوكسيليك اسيدها نيست. با اين كه عامل كربوكسيل ) 2

  شود. به دليل قابليت تشكيل پيوند هيدروژني، به خوبي در آب حل مي) 3

  شود. سير نشده محسوب مي ند دوگانه نوعي اسيد چرب است كه به دليل داشتن يك پيو) 4
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  اند؟ رو درست ي تركيب روبه هاي زير درباره چند مورد از عبارت  ـ24
  .يك استر سه عاملي است  
 ي آن  الكل سازندهC H (OH)3 5   است. 3
 اتم هيدروژن است. 35ي آن داراي  هر مولكول اسيد چرب سازنده  
 اسيدهاي چرب است. ي  يكي از اجزاي سازنده  
1 (1  2 (2  
3 (3  4 (4  
  

  ؟اند نادرسترو كه در متن كتاب درسي استفاده شده است، كدام دو عبارت  با توجه به الگوي روبه  ـ25
  اتم كربن است.  6الگويي براي نمايش كربوكسيليك اسيدهايي با حداكثر   آـ

  كربن است.قطبي بوده و فاقد اتم  Aقسمت ب ـ 
  شود.  تعيين مي Bنوع نيروهاي بين مولكولي آن عمدتاً توسط قسمت  پ ـ
  تواند با آب پيوند هيدروژني برقرار كند.  ميAقسمتت ـ 

  (ب) و (پ)) 4  (آ) و (ت)) 3  (پ) و (ت)) 2  (آ) و (ب)) 1
  رو درست است؟ ب روبهي تركي كدام گزينه درباره  ـ26

  دهد.  فرمول ساختاري يك استر بلند زنجير با جرم مولي زياد را نشان مي) 1
  ي آن داراي سه عامل كربوكسيل بوده است. اسيد چرب سازنده) 2
  فاقد پيوندهاي قطبي است.) 3
  دروالسي است.  نيروي بين مولكولي غالب در آن از نوع وان) 4

  اند؟ ي چربي درست ر دربارههاي زي چند مورد از عبارت  ـ27
 اي خالص نيست بلكه مخلوطي همگن است. ماده  
 ي آن عامل كربوكسيل وجود دارد.  در اجزاي سازنده  
 ي آن قادر به تشكيل پيوند هيدروژني نيستند. هاي سازنده هيچ يك از مولكول  
 ي است.ي آن، گروه عاملي استر هاي عاملي موجود در اجزاي سازنده يكي از گروه  
1( 1  2 (2  3 (3  4 (4  

  اند؟ هاي زير درست ، چند مورد از عبارتهاي مطرح شده در كتاب درسي است كه مربوط به يكي از گونه با توجه به الگوي مقابل  ـ28
 قسمتA  بخش قطبي مولكول بوده و فاقد پيوندC H .است  

 است. هاي آبكافت آن در شرايط مناسب، مولكولي با الگوي  وردهيكي از فرا  
  اتم اكسيژن است. 6مولكول آن داراي  
 شود.  به دليل داشتن دو بخش قطبي و ناقطبي، هم در آب و هم در هگزان حل مي  
1 (1  2 (2  
3 (3  4 (4  

Oرو درست است؟  ي تركيب روبه كدام گزينه درباره  ـ29 :g.mol ) 116 C 12 ،(H 1  
ي  جرم مولي آن نسبت به جرم مولي چربي ذخيره شده در كوهان شتر، به اندازه) 1

g.mol142 تر است. كم  
  دهد. فرمول ساختاري روغن زيتون را نشان مي) 2
  شود. ب حل ميي آن در هگزان بهتر از آ الكل سازنده) 3
ليتر گاز كـربن دي اكسـيد در شـرايط     8/1276از سوختن كامل هر مول از آن، ) 4

  شود.  توليد مي (STP)استاندارد 
  
  



  
  ها در خدمت تندرستي مولكول :1فصل   8  

  

 

  

   
  را مطالعه بفرماييد.  ) 7ـ  1ي ( درس و نكته   اين قسمت، ايستگاه هاي لطفاً قبل از حل تست  

  ؟اند نادرستي صابون  ير دربارههاي ز چند مورد از عبارت  ـ30
  شود.  هاي گياهي يا جانوري مانند روغن زيتون، نارگيل، دنبه در حضور كاتاليزگر سديم هيدروكسيد تهيه مي از گرم كردن مخلوط روغن  آـ

  هستند. هاي مايع نمك آمونيوم اسيدهاي چرب  هاي جامد نمك سديم يا پتاسيم اسيدهاي چرب، در حالي كه صابون صابونب ـ 
CHفرمول شيميايي نوعي صابون جامد به صورت  پ ـ (CH ) CH O Na 3 2 16   است.  2
  تر از درصد جرمي سديم است. هاي جامد، درصد جرمي كربن بيش ي صابون در همهت ـ 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
نه، تصـميم گـرفتيم پـنج گزينـه بـدهيم. سـنگ مفـت،        هاي احتمالي شما ملت شريف و هميشه در صح در تست بعدي، براي پوشش دادن كامل سوتي 

    !گزينه مفت
  ي تركيب زير درست هستند؟ هاي زير درباره چند مورد از عبارت  ـ31

  
  
  
 .بخش قطبي آن فاقد كربن است  
 .در ساختار لوويس آن، هر اتم اكسيژن داراي دو جفت الكترون ناپيوندي است  
 از نوع يوني است.گريز آن  دوست و سرآب پيوند بين سرآب  
 رود.  ي ذوب آن باالتر مي تر مانند كاتيون پتاسيم قرار دهيم نقطه چه در ساختار آن به جاي كاتيون سديم، يك كاتيون سنگين چنان  
  ) صفر5  4) 4  3) 3  2) 2  1 )1

  است؟ نادرستكدام گزينه   ـ32
ROOتوان نمك سديم اسيد چرب با فرم كلي  صابون جامد را مي) 1 Na  .دانست  
  شود. اي است كه هم در چربي و هم در آب حل مي صابون ماده) 2
  شوند. هاي صابون در سرتاسر مخلوط پخش مي چه مخلوط آب و صابون را هم بزنيم، ذره چنان) 3
  هاي مايع، نمك پتاسيم يا آمونيوم اسيدهاي چرب هستند.   صابون) 4

  اند؟ رو درست ي شكل روبه رههاي زير دربا چند مورد از عبارت  ـ33
 گر يكي از مراحل توليد صابون از چربي است. اين شكل در كتاب درسي بيان  
 اگر به جاي قسمتCآيد.  ، كاتيون پتاسيم قرار گيرد يك صابون مايع به دست مي  
 هاي پيوند بين قسمتA  وB .از نوع كوواالنسي ناقطبي است  
 قسمتC هاي  مانند قسمتA  وB  .داراي اتم كربن است  
1( 1  2 (2  3 (3  4 (4  

  اند؟ ي صابون درست هاي زير درباره چند مورد از عبارت  ـ34
  هايي تشكيل شده كه داراي زنجير بلند كربني هستند.  تيوناز كا  آـ

CHتواند به صورت  اي از صابون مايع مي فرمول شيميايي نمونهب ـ  (CH ) COO NH 3 2 2   باشد.  4
  شود.  كاتيون آن در آب، اما آنيون آن در چربي حل مي پ ـ
  شده است.  بخش آنيوني صابون از دو قسمت آب دوست و آب گريز تشكيلت ـ 

  ث ـ در ساختار آن عامل استري وجود دارد.
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  شوند؟ هاي صابون عمدتاً به كدام صورت در آب پراكنده مي شود، ذره هنگامي كه صابون وارد آب مي  ـ35

1(   2(    3(  

 

  4(    
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  اند؟ هاي زير درست ي چربي با صابون، چند مورد از عبارت در مراحل پاك شدن يك لكه  ـ36
  كنند.  هاي چربي پيوند كوواالنسي برقرار مي هاي صابون با بخش چربي دوست خود با مولكول ذره  آـ

  شوند.  ها مانند پلي بين آب و صابون قرار گرفته و از سطح پارچه جدا مي نحوه ي زدودن لكه چربي اين است كه اين لكهب ـ 
  در فرايند پاك كنندگي ندارد.  صابون برخالف بخش آنيوني آن نقشي يبخش كاتيون پ ـ
  ها ناقطبي است. ها بار منفي داشته اما بخش داخلي آن آيند كه سطح بيروني آن هايي پديد مي در پايان، ذرهت ـ 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  مورد نظر به صورت ......... خواهد بود.  چه در يك صابون .............، بخش آب گريز داراي .............. اتم كربن باشد، فرمول شيميايي صابون چنان  ـ37

Cـ  17جامد ـ   ) 1 H O Na17 35 Cـ  16مايع ـ ) 2  2 H O K17 33 2  
Cـ  15جامد ـ ) 3 H O Na15 31 CH ـ 16 ـمايع ) 4    2 (CH ) COONH3 2 14 4  

  دهد؟ ب توسط صابون را نشان ميكدام گزينه تصوير بهتري از حل شدن چربي در آ  ـ38

1( 2(   3( 4 ( 

    
  ي اين شكل درست است؟ آموزي الگوي زير را براي نمايش نوعي صابون حل شده در آب ارائه داده است. كدام گزينه درباره دانش  ـ39

  دارد. Aجامد يا مايع بودن صابون بستگي به ساختار قسمت) 1
  گريز است. ناقطبي و چربي Bقسمت) 2
  داراي بارالكتريكي مثبت است. Bقسمتداراي بارالكتريكي منفي و  Aقسمت) 3
  وواالنسي ناقطبي است. از نوع ك Bو  Aهاي پيوند بين قسمت) 4
  

   
  را مطالعه بفرماييد.  ) 8ـ  1ي ( درس و نكته   اين قسمت، ايستگاه هاي لطفاً قبل از حل تست  

  اند؟ هاي زير درست چند مورد از عبارت  ـ40
  اند.  دهها از يك يا چند ماده تشكيل ش مخلوطب ـ   ها نقش بسيار پررنگي در زندگي ما دارند.  ها برخالف مخلوط محلول  آـ

  ها خواص يكساني دارند. مخلوطت ـ   ها همگي مخلوط هستند.  ها، داروها و سراميك شوينده پ ـ
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

  دهد، كدام گزينه درست است؟ هاي زير كه دو مخلوط پايدار را نشان مي با توجه به شكل  ـ41
تواند حاوي  مي(II)تواند حاوي آب خالص و ظرف مي (I)ظرف) 1

  محلول كات كبود در آب باشد.
ها را مدتي به حال خود بگذاريم،  اگر مخلوط درون اين ظرف) 2

  شوند. نشين مي ته (II)هاي موجود در ظرف ذره
  هستند. نهمگ (II)محتويات ظرف) 3
اين است كه  (I)بودن مسير نور در ظرفعلت مشخص ن) 4

  كنند.  هاي آن نور را پخش نمي ذره
  اند؟ كدام دو عبارت زير درست  ـ42

  كند.  كبود در آب، مخلوط همگن است كه مسير نور را در خود مشخص مي تمحلول كا  آـ
  شود و بايد پيش از مصرف آن را تكان داد.  ين مينش شربت معده مخلوط ناهمگن و كلوئيدي ناپايدار است كه تهب ـ 
  شود كه به ظاهر همگن است.  اگر مقداري صابون به مخلوط آب و روغن اضافه كنيم، مخلوطي پايدار ايجاد مي پ ـ
  هايي از كلوئيدها هستند.  شير، ژله، سس مايونز و رنگ نمونهت ـ 

  (پ)(آ) و ) 4  (ب) و (ت)) 3  (پ) و (ت)) 2  (آ) و (ب)) 1
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  ؟اند نادرستهاي زير  پايدارند، چند مورد از عبارت (II)چه بدانيم محتويات لوله آزمايش با توجه به شكل زير، چنان  ـ43
 A  ،B  وC صابون باشند. توانند آب، روغن و  به ترتيب مي  
 هاي شكل(I)  و(II) دهند.  هاي ناهمگن و همگن را نشان مي به ترتيب مخلوط  
 ها در شكل ي ذره اندازه(I) تر از شكل بزرگ(II)  .است  
 بعد از مدتي شكل(II) مجدداً تبديل به شكل(I) شود.  مي  
1 (1  2 (2  
3 (3  4 (4  

  ي مخلوط آب، روغن و صابون درست است؟ كدام گزينه درباره  ـ44
  شود.  ي جدا تفكيك مي به ظاهر همگن است ولي به محض اين كه هم زدن را متوقف كنيم، به دو اليه) 1
  يدار و همگن است.يك مخلوط پا) 2
  هاي يكسان است.  هاي مولكولي با اندازه حاوي توده) 3
  باشد.  ي آن صابون مي يك كلوئيد است كه عامل پايدار كننده) 4

  است؟ نادرستدر چند خانه از جدول زير، ويژگي ذكر شده   ـ45

1 (6  

2 (5  

3 (4  

4 (3  

  
  اند؟ ي كلوئيدها درست هاي زير درباره چند مورد از عبارت  ـ46

  نوعي مخلوط پايدار هستند.   آـ
  ها است.  اي از آن مخلوط آب، روغن و صابون نمونهب ـ 
  هاي يكسان است.  هاي مولكولي با اندازه حاوي توده پ ـ
  كنند.  ها، نور را پخش مي هاي موجود در آن ذرهت ـ 

  ها است.  اي از آن آلود نمونه ث ـ رنگ پوششي و آب گل
1 (5  2 (4  3 (3  4 (2  

   
  را مطالعه بفرماييد. ) 10ـ  1و ( ) 9ـ  1ي ( درس و نكته هاي   اين قسمت، ايستگاه هاي لطفاً قبل از حل تست  

  اند؟ هاي زير درست چند مورد از عبارت  ـ47
  تري دارد.  تري از آالينده و چربي را بزدايد، قدرت پاك كنندگي بيش هر اندازه صابون بتواند مقدار بيش  آـ

  ، دما، نوع آب و مقدار صابون بر روي قدرت پاك كنندگي صابون تأثير دارند. نوع پارچهب ـ 
  برد.  ها را به يك اندازه از بين مي ي لكه همه  صابون پ ـ
  است.  5ها برابر  هاي استوكيومتري گونه ي واكنش صابون سديم با محلول منيزيم كلريد، مجموع ضريب در معادلهت ـ 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  اند؟ هاي زير درست مورد از عبارت چند  ـ48

 پذيري نمك  انحالل(RCOO) Mg2  گرم آب است.  100گرم در  01/0تا  1/0 بيندر آب  
 كند.  كند اما خاصيت پاك كنندگي خود را حفظ مي صابون در آب سخت به خوبي كف نمي  
 ب چشمه است. تر از آ قدرت پاك كنندگي صابون در آب مناطق كويري كم  
 اي از تشكيل  ماند، نشانه ها بر جاي مي هاي سفيدي كه پس از شستن لباس با صابون روي آن لكه(RCOO) Ca2  ياRCOOK  .است  
 توان به صورت:  ي واكنش صابون با آب سخت را مي معادلهRCOO (aq) Ca (aq) (RCOO) Ca(s)  2   .نمايش داد 22
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 نوع مخلوط
  محلول  كلوئيد  سوسپانسيون  ويژگي

  كند نور را پخش نمي  كند مينمسير نور را مشخص اما آن را پخش  كندنور را جذب مي ر برابر نوررفتار د
  همگن  باشد به ظاهر همگن است ولي ناهمگن مي ناهمگن همگن بودن
  پايدار  ناپايدار ناپايدار پايداري

  ها ها يا يون ولمولك  هاي يكسان هاي مولكولي با اندازهتوده هاي درشت مادهذره هاي سازنده ذره
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كنـيم موقـع حـل تسـت بعـدي، آهنـگ        نقش مهمي در تحليل تست بعدي دارد. پـس توصـيه مـي   » تكان دادن«توان دريافت كه  هاي زير مي با توجه به شكل 
  »!تكون بده، اووم اووم، تكون بده«... را گوش كنيد. » تكون بده«

  
  توانند باشند؟ يب كدام موارد ميتبه تر Bو  Aهاي هاي زير، نمك با توجه به شكل  ـ49

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1 (KNO3  ـCa(NO )3 2    2 (RCOOK  ـ(RCOO) Mg2  
3 (NaCl  ـNH Cl4    4 (MgCl2  ـCaCl2  

  تر است؟ قدرت پاك كنندگي مقدار معيني صابون در كدام شرايط زير بيش  ـ50
  C030ليتر آب دريا با دماي  ميلي 200) 1
  C040ليتر آب چشمه با دماي  ميلي 200) 2
  C040ليتر آب مناطق كويري با دماي  ميلي 200) 3
  كه يك قاشق نمك كلسيم كلريد به آن افزوده شده است.  C040ليتر آب مقطر با دماي  ميلي 200) 4

  كدام گزينه درست است؟  ـ51
Mgهاي گيري از يون ي كه مقادير چشمهاي مناطق كوير به آب دريا و آب) 1 2  وCa 2 گويند. دارند، آب سنگين مي  
  يابد. به آب، قدرت پاك كنندگي صابون به ميزان قابل توجهي كاهش مي KClهايي مانند  بر اثر افزودن نمك) 2
  كشي است. كنندگي آن در آب لوله تر از قدرت پاك صابون در آب چشمه به ميزان قابل توجهي كم قدرت پاك كنندگي) 3
(RCOO)ماند داراي فرمول شيميايي  ها بر جاي مي هاي سفيدي كه پس از شستن لباس با صابون روي آن لكه) 4 Mg2  و يا(RCOO) Ca2  .هستند  

  اند؟ را به درستي معرفي كرده Yو  Xهاي  نمودار تقريبي زير، چند مورد پيشنهادي، به ترتيب ويژگي با توجه به  ـ52
Mgغلظت يون   آـ 2  در آب اوليه ـ ارتفاع كف ايجاد شده بر اثر افزودن صابون و تكان دادن ظرف  

حاصل از حل شدن صابون ـ ارتفاع كف ايجاد شده بـر اثـر افـزودن صـابون و       Naغلظت يون ب ـ  
  تكان دادن ظرف

  ي باقي مانده از چربي دما ـ درصد لكه پ ـ
  ي باقي مانده از چربي مربوطه ـ درصد لكه ي استر در پارچه نسبت جرمي نخ به پليت ـ 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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  ترين عددها به ترتيب متعلق به كدام حروف هستند؟ ترين و كوچك با توجه به جدول زير و با فرض يكسان بودن ساير شرايط، بزرگ  ـ53

1 (d  وc  

2 (a  وb  

3 (d  وb  

4 (a  وc  

  يابد. علت اين پديده چيست؟ گيري كاهش مي ب داراي نمك كلسيم كلريد، به ميزان چشمآدر  (RCOONa)قدرت پاك كنندگي صابون سديم   ـ54
Caهاي يون) 1 2  وCl شوند آب كافي براي حل كردن صابون سديم وجود نداشته باشد. به شدت آب پوشي شده و باعث مي  
  دهند. كاتيون صابون با آنيون مربوط به كلسيم كلريد واكنش داده و تشكيل رسوب مي) 2
(RCOO)پذيري انحالل) 3 Ca2 پذيري تر از انحالل به ميزان قابل توجهي كمRCOONa .است  
Caهاي  در حضور يون) 4 2  وClهاي سفيد به فرمول  تواند به خوبي در آب حل شود و به صورت لكه ، صابون سديم نميRCOONa(s) 

    كند.  رسوب مي
رسـيد (وارد   اصالً به نظافـت لبـاس و نيـز بـه بهداشـت خـود نمـي        (!)ي مايه تيله داري بود  هايمان كه اتفاقاً بچه كالس اول ابتدايي كه بودم يكي از همكالسي 

ي بسيار لوسي هم بود، همين كه به  اتفاقاً وي بچه آموزان مورد نصيحت قرار گيرد. ) و همين باعث شده بود كه از سوي ساير دانش!جزئيات نشوم بهتر است
  »!كنن اينا منو مسخره مي !ئههههههههههه (صداي گريه) ممن«زد:  دويد پيش مامانش و با صدايي دلخراش فرياد مي گرفت مي لحاظ بهداشتي مورد انتقاد قرار مي

  ؟اند نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت  ـ55
 يابد.  كنندگي صابون افزايش مي پاكيم، قدرت زبا افزودن آن  
 كند.  با افزايش دما، قدرت پاك كنندگي صابون تغيير چنداني نمي  
 استري است. پلي هاي تر از پارچه هاي نخي كم هاي چربي روي پارچه ميزان چسبندگي لكه  
  صابون، تأمين چربي مصرفي است.  سنتييك چالش بزرگ در توليد  
  رصف) 4  3) 3  2) 2  1) 1

  ي صابون درست هستند؟ هاي زير درباره چند مورد از عبارت  ـ56
  كند.  ي شرايط به خوبي عمل مي در همه  آـ

  هاي مناسب، مانع گسترش آن در حد يك صنعت بزرگ در جهان شده است.  كشف و ساخت جايگزينب ـ 
  هاي سنتي تقريباً ناممكن است.  امروزه تأمين صابون مورد نياز جهان به روش پ ـ
  هاي گوناگون مانند سفرهاي دريايي و صنايع وابسته به آب شور، پاسخگوي نياز انسان نيست.  استفاده از آن در محيطـ  ت
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

   
  

  را مطالعه بفرماييد.  ) 11 ـ 1ي ( درس و نكته    اين قسمت، ايستگاه هاي لطفاً قبل از حل تست  

  ؟اند ستنادرهاي زير  چند مورد از عبارت  ـ57
  ها شبيه صابون نباشد.  با توجه به مشكالت توليد صابون، دانشمندان به دنبال توليد موادي بودند كه ساختار آن  آـ

  آيند.  هاي غيرصابوني از بنزين و ديگر مواد اوليه در صنايع پتروشيمي به دست مي پاك كنندهب ـ 

  است.   هاي غيرصابوني به صورت  فرمول عمومي پاك كننده پ ـ

  شود.  تر تهيه مي ها راحت هاي غيرصابوني نسبت به صابون اين است كه چربي الزم براي توليد آن برتري پاك كنندهت ـ 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  اند؟ رو درست ي تركيب روبه هاي زير درباره چند مورد از عبارت  ـ58
  ارد. ي جانبي د ي غيرصابوني است كه شمار زيادي شاخه يك پاك كننده  آـ

  كربن است.  12بخش آب گريز آن شامل ب ـ 
  يك تركيب يوني است.  پ ـ
  دوست و يك بخش چربي دوست است.  وجه تشابه آن با صابون، داشتن يك بخش آبت ـ 

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

)دما  نوع پارچه نوع صابون C)0  مانده از چربي روي پارچه ي باقي درصد لكه  
  a  30 نخي بدون آنزيم

  b  40 استرپلي دارآنزيم
  c  40 نخي دارآنزيم

  d  30 استرپلي بدون آنزيم
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  رو درست است؟ ي تركيب روبه كدام گزينه درباره  ـ59
  ت.يك صابون اس RCOONaهمانند ) 1
  هاي كربن است. برابر شمار اتم 5/1هاي هيدروژن،  در مولكول آن شمار اتم) 2
  دهد. ي غيرصابوني را نشان مي ي يك پاك كننده مدل گلوله و ميله) 3
  هاي اكسيژن است.  برابر شمار اتم 6هاي كربن،  در ساختار آن، شمار اتم) 4

  ي غيرصابوني هستند؟ گر شباهت و تفاوت صابون با پاك كننده هاي پيشنهاد شده، به ترتيب بيان چند مورد از ويژگي  ـ60
Cداشتن پيوند ب ـ   تركيب يوني بودن  آـ O  

Cپ ـ داشتن پيوند  O  ت ـ داشتن گروه عاملي آروماتيك  
  ر دو بخش چربي دوست و چربي گريزداشتن هـ  ج  تهيه شدن از واكنش چربي با محلول سديم هيدروكسيد ـ ث
  5ـ  1) 4  2ـ  4) 3  4ـ  2) 2  3ـ  3) 1

ي فرعي اسـت، كـدام گزينـه درسـت      اتم كربن و بدون شاخه 14يك زنجير هيدروكربني سيرشده با  R، زيرچه بدانيم در فرمول شيميايي  چنان  ـ61
Sباشد؟  مي :g.mol ) 132  ،Na  23  ،O 16  ،C 12  ،(H 1  

  در ساختار آن، تنها دو اتم كربن وجود دارد كه به سه اتم كربن ديگر متصلند.) 1
  ست. ا 45/0در آن، نسبت درصد جرمي هيدروژن به درصد جرمي اكسيژن برابر ) 2
  ها متصل است. در ساختار آن، تنها پنج اتم كربن وجود دارند كه فقط يك اتم هيدروژن به آن) 3
  اتم كربن وجود دارند كه تنها به دو اتم كربن ديگر متصلند.  18در ساختار آن ) 4

Mgكدام دو مورد با يون   ـ62 (aq)2 دهند؟ در محيط آبي واكنش مي  
CH  آـ (CH ) CO3 2 16 CHب ـ   2 (CH ) C H SO3 2 11 6 4 3  

  Clت ـ   OH پ ـ
  (ب) و (پ)) 4  (آ) و (ت)) 3  (ب) و (ت)) 2  (آ) و (پ)) 1

  اند؟ هاي غيرصابوني درست ي پاك كننده كدام دو مورد درباره  ـ63
CHمول شيميايي ي معروف آن داراي فر يك نمونه  آـ (CH ) C H OSO Na 3 2 11 6 4   است.  2

  شود.  اي در صنعت توليد مي هاي ساده از مواد شيميايي طي واكنشب ـ 
  تري از صابون دارند.  قدرت پاك كنندگي بيش پ ـ
Caها با  آنيون آنت ـ  (aq)2 دهد.  واكنش نمي  

  (پ) و (ت)) 4  (آ) و (ب)) 3  (ب) و (ت)) 2  (آ) و (پ)) 1
  هاي غيرصابوني است؟ هاي عمومي صابون و پاك كننده هاي زير جزو شباهت چند مورد از ويژگي  ـ64

Cداشتن پيوند   آـ C   نسبت شمار آنيون به شمار كاتيون ب ـ  
  ه هيچ اتم هيدروژني به آن متصل نيست. داشتن دست كم يك اتم كربن كت ـ   هاي اكسيژن در آن نسبت بار آنيون به شمار اتم پ ـ

  ث ـ تهيه شدن از واكنش چربي با محلول سديم هيدروكسيد
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

ها مشكل از مصرف كننـده   كنند اما بايد پذيرفت بعضي وقت ههاي بهتر و مؤثرتري را به بازار عرض كنند روز به روز پاك كننده ها سعي مي با اين كه شيمي دان 
  !داد قدر موهايش پر پشت و زمخت بود كه شامپو سير هم جواب نمي مثالً مورد داشتيم طرف آن !است

  
  هاي غيرصابوني نسبت داد؟ توان به پاك كننده چند مورد از ويژگي هاي زير را مي  ـ65

  با قيمت مناسبقابليت توليد شدن به ميزان انبوه و ب ـ   تهيه شدن از بنزن و ديگر مواد اوليه در صنايع كشاورزي  آـ
  RCOONaباالتر بودن قدرت پاك كنندگي نسبت به ت ـ   در آب و نيز در چربي بودنقابل حل  پ ـ

  در آب MgCl2ث ـ واكنش ندادن با محلول 
1 (5  2 (4  3 (3  4 (2  

  از صابون است؟تر  ي غيرصابوني بيش هاي زير در پاك كننده چند مورد از ويژگي  ـ66
  ترين پيوند كربن ـ كربن انرژي پيوند محكمب ـ   هاي ناپيوندي متعلق به هر آنيون شمار جفت الكترون  آـ

  هاي موجود در آب سخت قابليت انجام واكنش با كاتيونت ـ   قدرت پاك كنندگي  پ ـ
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  



  
  ها در خدمت تندرستي مولكول :1فصل   14  

  

 

هـاي هيـدروژن بـه     ي جانبي، نسبت شمار اتم ي فاقد شاخه سير شده (R)ابوني با زنجير هيدروكربني ي غيرص چه در ساختار يك پاك كننده چنان  ـ67
ي  هاي كـربن در فرمـول شـيميايي ايـن پـاك كننـده       باشد، شمار اتم 25/6اي عنصرها برابر  جدول دوره 16هاي متعلق به گروه  مجموع شمار اتم

  غيرصابوني كدام است؟
1 (14  2 (16  3 (18  4 (20  

ي جانبي نسبت جرم كل هيدروژن موجود بـه   ي فاقد شاخه سيرشده (R)ي غيرصابوني، با زنجير هيدروكربني چه در ساختار يك پاك كننده چنان  ـ68

11هايي كه فاقد اتم هيدروژن هستند برابر  جرم كربن
ي  هـاي اكسـيژن در ايـن پـاك كننـده      هاي هيدروژن بـه شـمار اتـم    باشد، نسبت شمار اتم 8

Hغيرصابوني كدام است؟ :g.mol ) 11 ،(C 12  
1 (0/11  2 (3/10  3 (6/9  4 (3/8  

است، شمار  6و  8ي غيرصابوني به ترتيب برابر  كننده يك پاكدر  و هاي اكسيژن در يك صابون هاي كربن به شمار اتم اگر بدانيم نسبت شمار اتم  ـ69
تر است؟  ي غيرصابوني مورد بحث بيش هاي هيدروژن در پاك كننده هاي هيدروژن در فرمول شيميايي صابون مورد نظر چه تعداد از شمار اتم اتم

  در نظر بگيريد. در هر دو ماده را سير شده  (R)زنجيرهاي هيدروكربني 
  صفر) 4  6) 3  4) 2  2) 1

، نسبت درصد جرمي كربن به درصد جرمي اكسيژن برابـر  (R)ي غيرصابوني با زنجير هيدروكربني سير شده چه در ساختار يك پاك كننده چنان  ـ70
Oهاي هيدروژن در اين پاك كننده كدام است؟  باشد، شمار اتم 5 :g.mol ) 116 ،(C 12  
1 (29  2 (33  3 (25  4 (31  

  اند؟ ي اين تركيب درست هاي زير درباره است. چند مورد از عبارت 2پذير ي زيست تخريب رو) يك پاك كننده (تركيب روبه 1سديم ايمينودي سوكسينات  ـ71
 هاي  مانند صابون داراي گروهCO   است.  2

 است.   هاي غيرصابوني داراي پيوند  برخالف پاك كننده  

  ي  نسبت شمار كاتيون به شمار آنيون در آن، چهار برابر اين نسبت در پاك كننـده
  غيرصابوني است.

  فرمول شيميايي آن به صورتNa C H NO4 8 9   است.  8
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  

   
  را مطالعه بفرماييد.  ) 12 ـ 1ي ( درس و نكته    اين قسمت، ايستگاه هاي لطفاً قبل از حل تست  

  هستند؟ نادرستي صابون مراغه  هاي زير درباره چند مورد از عبارت  ـ72
  سال قدمت دارد. 1500بيش از   آـ

  تنها مركز توليد صابون سنتي در ايران است. ب ـ 
  شود.  براي موهاي خشك استفاده مي پ ـ
  جوشانند.  هاي بزرگ بدون حضور آب مي ي آن پيه گوسفند و سود سوزآور را در ديگ براي تهيهت ـ 

  ث ـ اين صابون، افزودني شيميايي ندارد. 
1 (5  2 (2  3 (3  4 (4  

  ... با اطالعات مربوط به ستون ............ از رديف ............. مطابقت دارد. با توجه به جدول زير اطالعات ذكر شده در ستون ......... از رديف .........  ـ73

1 ((I) ) ـ 1ـ ((II) ) 1ـ(  

2( (II) ) ـ 3ـ ((I) ) 2ـ(  

3 ((II) ـ )ـ 1 ((I) ) 3ـ(  

4( (I) ) ـ 2ـ ((II) ) 2ـ(  

                                                 
1- Sodium iminodisuccinate   
2- Biodegradable   

 ستون
  رديف

(I) (II)  
  نقش  ي افزودني به صابونماده

  هاي پوستي از بين بردن قارچ  هاي فسفاتنمك 1
  از بين بردن جوش صورت  هاي آلي كلردارتركيب 2

  گوگرد  3
هاي  ن به واكنش صابون با يونكمك كرد

Ca 2  وMg 2 در آب سخت  
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، گفـت،  »كـدوم بهتـره؟  «، پرسـيدم:  »؟ايرانـي  خـواين يـا صـابون     صابون چيني مـي «اي تا صابون بخرم. فروشنده پرسيد:   مدتي پيش رفتم به مغازه  
  !دست به سينه ايستاديم و سرود ملي ايران را خوانديم زمان و ناخود آگاه  به طور هم دوسپس هر ». يايرانصابون «

  اند؟ هاي زير درست چند مورد از عبارت  ـ74
  شوند. هاي سنتي در شهرهاي مراغه، كاشان و رودبار توليد مي صابون) 1
  شود. ها استفاده ميبراي خشك كردن سطح سنگ  كاز نوعي صابون سنتي در تنور نان سنگ) 2
Naهاي  افزودن نمك) 3 HPO2 NaHو  4 PO2   دهد. كنندگي آن را افزايش مي به صابون، قدرت پاك 4
  شود.  كشي و نيز افزايش خاصيت ضدعفوني كنندگي استفاده مي دار براي ميكروب صابون گوگرد) 4

  اند؟ هاي فسفات در مواد شوينده درست ي نقش نمك ربارههاي زير د چند مورد از عبارت  ـ75
 كنند.  از تشكيل رسوب و ايجاد لكه جلوگيري مي  
 دهند.  هاي سخت واكنش نمي هاي كلسيم و منيزيم موجود در آب ها اين است كه با يون ويژگي مهم آن  
 دهند.  تا حدودي اثر منفي ناشي از افزودن مواد شيميايي به صابون را كاهش مي  

 است.  ها به صورت  فرمول شيميايي يك نمونه از آن  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  توانند باشند؟ به صابون به ترتيب چه مي Bو  Aهاي زير، هدف از افزودن مواد با توجه به شكل  ـ76

  
  
  
  
  
  
  كشي ـ افزايش قدرت پاك كنندگي ميكروبافزايش خاصيت ضدعفوني كنندگي و ) 1
  كشي هاي پوستي ـ افزايش خاصيت ضدعفوني كنندگي و ميكروب از بين بردن قارچ) 2
  كشي ـ از بين بردن جوش صورت  افزايش خاصيت ضدعفوني كنندگي و ميكروب) 3
  هاي پوستي ـ افزايش قدرت پاك كنندگي از بين قارچ) 4
  

مـردي   !اندازد. مدرسه كه بوديم مسئول بهداشتي داشتيم بـه نـام آقـاي كـاف     اي مي است، مرا ياد خاطره» بهداشت«راجع به تر  اين قسمت از درس كه بيش 
ها را در حياط مدرسه به صف كرد تا  ي بچه آيد يك روز صبح اول وقت، آقاي كاف همه . يادم مي!اي سرخ و برافروخته بسيار خشن و پر جذبه با قدي بلند و چهره

ها را چك كنـد. بـه    زد تا ناخن داد، در طول صف قدم مي ي معروفش را به حالت بازي بازي تكان مي ها را چك كند. آقاي كاف در حالي كه آن تركه و ناخن موها
خنم را نگاه كنم، ناگهـان احسـاس   همين كه خم شدم تا نا» اين چيه؟«اي اخم آلود پرسيد:  كرد با چهره هاي من نگاه مي من كه رسيد مكثي كرد و در حالي كه به ناخن

گر آقاي كاف با سرعت سي چهل متـر بـر ثانيـه بـه      شاهدان عيني اذعان نمودند كه گويا دست نوازش !ي صورت و گوش راستم كردم حسي خاصي در ناحيه بي
د از دو سه ثانيه كه از گيجي درآمدم ديـدم آقـاي كـاف    بع !كرده دمپمتر مربع انرژي را در ناحيه لپ  لپ من برخورد كرده و سيصد چهار صد كيلوژول بر سانتي

هايم كه ناشي از كندن  ) فهميدم كه سياهي زير ناخن!سالم بود نهوم بودم، س(سني هم نداشتم به خدا، كالس » كشي با اين سنت؟ تو خجالت نمي«گويد:  دارد مي
مـان قـوي شـود در حـد بـتن       ي بهداشت اجرا داشتيم. اما در عوض ايشان كمك كردند پايهپوست گردو بود كار دستم داده بود..... خالصه با اين آقاي كاف كلي م

، دسـت كـم سـي چهـل درصـدش بـه خـاطر        »شاخص اميد به زندگي«كنم اين بهداشتي كه در جهان حاكم است و اين افزايش  يعني من االن احساس مي !!!آرمه
  !!والّا !ر ندارم كه بگيرم.... اين را نگويم چه بگويمت ي آقاي كاف است. نتيجه از اين منطقي زحمات دلسوزانه

  اند؟ هاي زير درست چند مورد از عبارت  ـ77
  تر است. تري داشته باشد، احتمال ايجاد عوارض جانبي آن بيش اي مواد شيميايي بيش هرچه شوينده  آـ

  شود.  ها باعث افزايش سطح بهداشت فردي و اجتماعي مي مصرف زياد شويندهب ـ 
  كند. هاي تنفسي ايجاد نمي ها برخالف مواد پتروشيمي، عوارض پوستي و بيماري نفس بخار شويندهت پ ـ
  شود.  هاي قوي توصيه مي براي حفظ سالمت بدن و محيط زيست، استفاده از شويندهت ـ 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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  را مطالعه بفرماييد.  ) 13 ـ 1ي ( درس و نكته    اين قسمت، ايستگاه هاي لطفاً قبل از حل تست  

  ؟اند نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت  ـ78
  ها است.  كنش با آالينده هاي خورنده براساس برهم كننده كارآيي پاك  آـ

  ها و .... شود.  ي، لولهترك ي هتواند باعث زدودن رسوب تشكيل شده روي ديوار هاي غيرصابوني نمي كننده صابون برخالف پاكب ـ 
  هاي خورنده هستند.  كننده ها جزو پاك كننده اسيد) و سفيد كمانند سودسوزآور (سديم هيدروكسيد)، جوهرنمك (كلري موادي پ ـ
  كنند. هاي خورنده در حضور آب بسيار خورنده هستند اما در غياب آب در تماس با پوست دست مشكل خاصي ايجاد نمي پاك كنندهت ـ 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  اند؟ اي پودري شكل (شامل سديم هيدروكسيد و پودر آلومينيم) درست كننده ي پاك دربارهكدام دو عبارت   ـ79

  اند.  چربي بسته شدهتجمع شود كه بر اثر ايجاد رسوب و  ها و مسيرهايي استفاده مي براي باز كردن لوله  آـ
  هاي آن است.  دهنده نتالپي واكنشهاي آن باالتر از آ واكنش اين مخلوط با آب گرماده است يعني آنتالپي فراوردهب ـ 
  دهد.  كنندگي مخلوط را افزايش مي توليد گاز اكسيژن قدرت پاك پ ـ
  شود. هاي صنعتي استفاده مي براي باز كردن مجاري مسدود شده در برخي وسايل و دستگاهت ـ 

  (ب) و (پ)) 4  (آ) و (ت)) 3  (پ) و (ت)) 2  (آ) و (ب)) 1
ها با آب به صورت زير است، در ميان موارد زير چند عبارت درست  ي لوله ي مجاري بسته شده كنش مخلوط باز كنندهي وا چه بدانيم معادله چنان  ـ80

Al(s)  هستند؟ NaOH(aq) H O(l) X NaAl(OH) (aq)   2 4  
  اند.  يك مولكول دواتمي گازي شكل است كه هر دو اتم آن به آرايش گازهاي نجيب رسيده X  آـ

  است.  2ها برابر  هاي استوكيومتري فراورده ها به مجموع ضريب دهنده هاي استوكيومتري واكنش از موازنه، نسبت مجموع ضريبپس ب ـ 
  كند.  كنش و براساس واكنش عمل مي ي مجاري لوله، هم براساس برهم اين مخلوط بازكننده پ ـ
  كنندگي اين مخلوط دارند.  واكنش نقش مهمي در پاك Hها و نيز  حالت فيزيكي يكي از فراوردهت ـ 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  كنند؟ د پيشنهاد شده، عبارت زير را به درستي پر ميرچند مورد از موا  ـ81

  »آورد.  را به رنگ ................. در مي pHكاغذ «.................... 
  يمحلول سود ـ آب  آـ

  صابون ـ سرخب ـ 
  سركه سفيد ـ سرخ پ ـ
  مخلوط پاك كننده براي باز كردن مجاري لوله ـ آبيت ـ 

  ث ـ محلول جوهر نمك ـ سرخ
1 (5  2 (2  3 (3  4 (4  

   
  

  گرم است. فرمول مولكولي اسيد چرب مربوط به اين صابون كدام است؟  12/11مول از يك صابون جامد خالص برابر  04/0جرم   ـ82
Na : g.mol ) 123 ،O 16 ،C 12 ،(H 1  

1(CH (CH ) COOH3 2 15    2( CH (CH ) COOH3 2 14  
3 (C H COOH14 29    4 (C H COOH12 25  

توانـد فرمـول    گرم كربن دي اكسيد توليد شده است. كدام گزينه مـي  9/9ل از يك نمونه اسيد چرب خالص، مقدار مو 0125/0از سوختن كامل   ـ83
Oشيميايي صابون مايع توليد شده از اين اسيد چرب باشد؟  : g.mol ) 116 ،C 12 ،(H 1  

1( C H COO NH 17 35 4    2 (C H COO K 18 37  
3( CH (CH ) COO Na 3 2 16    4 (CH (CH ) COO Na3 2 17    

هـاي هيـدروژن در    درصد است، شمار اتـم  13/5چنان چه بدانيم درصد جرمي نيتروژن در يك صابون مايع (داراي زنجير كربني سيرشده) برابر   ـ84
Oاست؟ فرمول شيميايي اين صابون كدام  : g.mol ) 116 ،N 14 ،C 12 ،(H 1  

1 (31  2 (33  3 (35  4 (37  
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گـرم   2/13قـدار  موالر سديم هيدروكسيد با مقدار كافي از يك اسيد چرب (داراي زنجير كربني سيرشده)، م 5/2ليتر محلول  ميلي 25از واكنش   ـ85
  فرمول شيميايي اسيد چرب مورد استفاده كدام است؟  ،درصد فرض كنيم 80چه بازده درصدي واكنش را برابر  صابون به دست آمده است. چنان

Na : g.mol ) 123 ،O 16 ،(H 1  
1(C H COOH12 25  2 (CH (CH ) COOH3 2 14  3( C H COOH14 29  4 (C H COOH17 35  

/ليتر از يك اسيد چرب سيرشده با چگالي  ميلي 50از واكنش   ـ86 g.cm30 اتـم كـربن وجـود دارد بـا      15، (R)، كه در زنجير هيـدروكربني آن  8
  درصد فرض كنيد.  32آيد؟ بازده واكنش را برابر  به دست ميدرصد  5/69ار كافي سديم هيدروكسيد، چند گرم صابون جامد با خلوص مقد

O : g.mol ) 116 ،Na  23 ،C 12 ،(H 1   
1 (10  2 (20  3 (25  4 (40  

هـاي موجـود در    گرم اتم هيدروژن وجود دارد، شـمار كـربن   225/1دار، مقدار  ي آمونيوم مول از يك صابون سيرشده 025/0چه بدانيم در  چنان  ـ87
Oفرمول شيميايي اين صابون كدام است؟  : g.mol ) 116  ،N 14  ،C 12 ،(H 1  

1 (17  2 (18  3 (22  4 (23  
CHدر رسوب حاصل از واكنش صابون سديم به فرمول شيميايي   ـ88 (CH ) COONa3 2 با محلـول كلسـيم كلريـد، درصـد جرمـي كلسـيم كـدام         14

Caاست؟  : g.mol ) 140 ،O 16  ،C 12 ،(H 1    
1 (8/6  2 (3/7  3 (6/8  4 (4/9  

ليتر گـاز هيـدروژن (پـس از تبـديل بـه شـرايط        84/0، توسط (R)ي غيرصابوني با زنجير هيدروكربني سيرشده گرم از يك پاك كننده 5مقدار   ـ89
STP .هاي هيدروژن در فرمول شيميايي اين پاك كننـده   درصد باشد، شمار اتم 94اگر بازده درصدي واكنش برابر ) به طور كامل سيرشده است

Sچند است؟  : g.mol ) 132 ،Na  23 ،O 16 ،C 12 ،(H 1  
1 (  24  2( 25  3 (29  4 (33  

دهيم و مخلـوط را بـه شـدت هـم      است را در مقدار كافي محلول منيزيم كلريد قرار مي cm2يك قطعه صابون مكعبي شكل كه هر ضلع آن برابر   ـ90
در پايـان   ،درصـد باشـد   50ش برابـر  درصد و بازده واكـن  5/76چه درصد خلوص صابون اوليه برابر  زنيم تا واكنش مورد نظر كامل شود. چنان مي

شـــــود؟ فرمـــــول شـــــيميايي صـــــابون مـــــورد نظـــــر را بـــــه صـــــورت        واكـــــنش، چنـــــد گـــــرم رســـــوب تشـــــكيل مـــــي     

/و چگالي آن را برابر   g.cm30  در نظر بگيريد.  86

 Mg : g.mol ) 124 ،Na  23 ،O 16 ،C 12 ،(H 1  
1 (537/2  2 (423/3  3 (074/5  4 (846/6  

گـرم   136/2ه)، مقـدار  دموالر منيزيم كلريد با مقدار كافي از يك صابون سديم (با زنجير هيدروكربني سيرش 02/0محلول  mL250از واكنش   ـ91
  درصد فرض كنيم، فرمول شيميايي صابون سديم مورد استفاده كدام است؟  80چه بازده درصدي واكنش را برابر  است. چنانرسوب تشكيل شده 

Mg : g.mol ) 124 ،O 16 ،C 12 ،(H 1  
1 (C H COONa15 31    2( CH (CH ) COONa3 2 15  
3 (  C H COONa17 35    4 (CH (CH ) COONa3 2 17  

هـا   هاي كربني كه تنها دو اتم هيدروژن به آن ي فرعي، شمار اتم ي فاقد شاخه چه در ساختار يك صابون سديم با گروه هيدروكربني سيرشده چنان  ـ92
 دهد؟ سيژن باشد، چند درصد جرمي اين صابون را سديم تشكيل ميهاي اك متصل است هفت برابر شمار اتم

Na : g.mol ) 123 ،O 16 ،C 12 ،(H 1  
1 (4/6  2 (5/7  3 (3/8  4 (1/9  

توسـط مخلـوط سـديم هيدروكسـيد و پـودر آلـومينيم        هباز كردن مجاري مسدود شدواكنش زير كه مربوط به  ي موازنه نشدهي  با توجه به معادله  ـ93
 درصد الزم است؟  90)، چند گرم آلومينيم با خلوص STP(پس از تبديل به شرايط  Xليتر گاز  ميلي 336است، به ازاي توليد 

(Al :g.mol ) 127    Al(s) NaOH(aq) H O(l) X(g) NaAl(OH) (aq)   2 4  
1 (27/0  2 (25/0  3 (30/0  4 (50/0  

CHگرم صابون سديم به فرمول شيميايي  12مقدار   ـ94 (CH ) COONa3 2 ، در واكنش با مقدار كافي محلول كلسـيم كلريـد، چنـد گـرم رسـوب      16
Caدرصد در نظر بگيريد.  5/76دهد؟ بازده درصدي واكنش را برابر  تشكيل مي : g.mol ) 140 ،Na  23،O 16  ،C 12 ،(H 1  

1 (  05/5  2 (03/3  3 (06/6  4 (09/9  
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  هايي كه خوانديم. شته باشيم از كل زيرعنواني حسابي دا يك دوره )!(خُب، حاال وقت آن است با چند تست مخلوط و درهم ـ برهم  
  

  رو درست است؟ ي تركيب روبه كدام گزينه درباره  ـ95
  دهد.  ساختار مولكول روغن زيتون را نشان مي) 1
مـول   54بر اثر سوختن كامل هـر مـول از آن   ) 2

  شود. آب حاصل مي
پيونـد   6اين كـه هـر مولكـول آن،     با توجه به) 3

مـول هيـدروژن    6 دوگانه دارد در واكنش بـا 
  شود. به يك چربي سيرشده ميتبديل 

  ي ذوب پارافين باالتر است.  ي ذوب آن از نقطه نقطه) 4
  اند؟ ي اتيلن گليكول درست هاي زير درباره چند مورد از عبارت  ـ96

  پذيري اتانول در آب است.  تر از انحالل پذيري آن در آب، بيش آ ـ به دليل داشتن دو عامل الكلي، انحالل
  است.  5/0هاي پيوندي برابر  هاي ناپيوندي به شمار جفت الكترون ب ـ در ساختار مولكول آن، نسبت شمار جفت الكترون

  تر است.  پ ـ ميزان فرار بودن آن از اتانول كم
  ت ـ در ساختار هر مولكول آن، دو پيوند هيدروژني وجود دارد. 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
O  كدام گزينه درست است؟   ـ97 : g.mol ) 116  ،C 12 ،(H 1  

  شوند. ها موادي هستند كه بيش از مقدار طبيعي در يك محيط يا يك جسم وجود دارند و با آب به آساني شسته نمي آالينده) 1
  ولكول روغن زيتون برابر است.ي م ي مولكول اتيلن گليكول با عنصرهاي سازنده عنصرهاي سازنده) 2
  شوند.  برخالف مواد معدني از جمله نمك خوراكي، مواد آلي (مانند بنزين، وازلين و اوره) به خوبي در هگزان حل مي) 3
  شود.  يتوليد م (STP)ليتر گاز كربن دي اكسيد در شرايط استاندارد  28گرم وازلين،  08/14بر اثر سوختن كامل ) 4

  اند؟ درست هاي زير چند مورد از عبارتي واكنش زير،  با توجه به معادله  ـ98
CH (CH ) COOH NaOH CH (CH ) COONa H O  3 2 16 3 2 16 2  

  ي آلي، فاقد پيوند هيدروژني است. دهنده ي آلي تشكيل شده، برخالف واكنش آـ فراورده
  ي آلي در آب است. نش دهندهپذيري واك تر از انحالل لي تشكيل شده در آب، بيشآي  پذيري فراورده ب ـ انحالل
/تواند برابر  ي آلي تشكيل شده مي ي ذوب فراورده پ ـ نقطه C 036   باشد. 2

  ها است.  ي چربي ي آلي، يكي از اجزاي سازنده دهنده ت ـ واكنش
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  اند؟ ي صابون درست هاي زير درباره چند مورد از عبارت  ـ99

 نشان داد.   توان با الگوي  صابون را مي هر مولكول  
 دارند.ي صابون دو بخش قطبي و ناقطبي  هاي سازنده ذره  
 گيرد كه سطح بيروني آن بار الكتريكي منفي دارد. اي قرار مي ي چربي در مركز توده ي چربي روي لباس توسط صابون، لكه پس از زدودن لكه  
 گيرد. آن مانند پلي بين چربي و آب قرار مي يت كه بخش كاتيونعامل اصلي پاك كنندگي صابون اين اس  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  اند؟ هاي زير درست چند مورد از عبارت  ـ100

  آـ نور در كلوئيد و سوسپانسيون رفتار متفاوتي دارد.
  اي از كلوئيدها هستند. ها نمونه ها و سراميك ها، چسب ب ـ رنگ

  هاي ريزماده هستند.  ي آن ذره هاي سازنده كه ذره پ ـ شربت معده مخلوط ناپايدار است
  ت ـ مخلوط آب، روغن و صابون يك مخلوط پايدار (كلوئيد) است. 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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(به يك ميزان) را در  Cو  A ،Bهاي ايم و سپس به ترتيب نمك آب مقطر ريخته mL50، مقدار (III)و  (II)، (I)در هر يك از بشرهاي  ـ101
 30به هم زدن هر سه بشر (به مدت ايم. پس از  ها يك قاشق چاي خوري صابون رنده شده افزوده ي آن ايم. بعد از آن نيز به همه ها حل كرده آن

  توانند باشند؟ به ترتيب به صورت كدام گزينه مي Cو  A ،Bهاي  هاي زير به دست آمده است. نمك ثانيه) شكل

1 (NaCl  ـKNO3  ـMg  

2 ((RCOO) Mg2  ـNaNO3  ـ(RCOO) Ca2  

3 ((RCOO) Ca2  ـRCOOK  ـ(RCOO) Mg2  

4 (Ca(NO )3   MgBr2ـ  KClـ  2

  شود؟ ري محسوب ميت ي صابون در مقياس انبوه، كدام گزينه چالش بزرگ در تهيه  ـ102
  يافتن كاتاليزگري مناسب براي افزايش سرعت توليد صابون) 2  تأمين سديم هيدروكسيد مورد نياز) 1
  تأمين چربي مورد نياز) 4  در آب شور جداسازي صابون از ساير اجزاي موجود) 3
  اند؟ هاي زير درست چند مورد از عبارت  ـ103

  استري است. هاي پلي تر از پارچه هاي نخي بيش هاي چربي روي پارچه آـ ميزان چسبندگي لكه
  كند.  كه جلوگيري ميهاي سخت واكنش داده و از تشكيل رسوب و ايجاد ل هاي كلسيم و منيزيم موجود در آب ب ـ صابون گوگرددار با يون

  توان همانند پلي بين چربي و آب در نظر گرفت. پ ـ كلوئيدها را مي
  د به صورت: وش كنندگي صابون در آب دريا مي هايي كه باعث كاهش پاك ي يكي از واكنش ت ـ معادله

RCOO (aq) Mg (aq) (RCOO) Mg(s)  2   است.  22
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

كند. بـراي نمونـه، حمـام رفـتن و دوش گـرفتن روزانـه بـراي بهداشـت          مختلف جامعه را به رعايت بهداشت ترغيب ميخوبي اين فصل اين است كه آحاد  
مثالً مـورد داشـتيم پـدري سـر فرزنـدش فريـاد        !سازي شود. حاال يك وقت شورش را در نياوريد ها فردي بسيار واجب است چيزي كه بايد در كشورمان فرهنگ

  »!آيي ..... كافي شاپ كه نيست روي آن تو در نمي كشد. يك ساعت مي دارد حمام رفتنت اين قدر طول مي اصالً چه معني«زد كه:  مي
  اند؟ هاي زير درست چند مورد از عبارت  ـ104

  يابد. ها كاهش مي آـ قدرت پاك كنندگي صابون با افزودن آنزيم
  كنندگي آن تأثير دارند.  ب ـ نوع آب و مقدار صابون روي پاك 

  شود. مراغه افزودني شيميايي ندارد و به دليل چرب بودن براي موهاي خشك استفاده ميپ ـ صابون 
ـ در صابون   شوند.   هاي سخت واكنش داده و باعث تشكيل رسوب و ايجاد لكه مي هاي كلسيم و منيزيم موجود در آب هاي فسفات با يون دار، نمك هاي فسفات ت 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  ؟اند نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت  ـ105

  هاي گوناگون يكسان است. آـ ميزان چسبندگي صابون روي پارچه
RCOONa(aq)توان به صـورت:   ي واكنش صابون سديم با آب سخت را مي ب ـ معادله  CaCl (aq) (RCOO) Ca(aq) NaCl(aq)  2 22 2 

  نمايش داد. 
  بر است.هاي غيرصابوني، بار كاتيون با بار آنيون برا كننده ها برخالف اغلب پاك پ ـ در صابون

  شوند.  هاي آب، پوشيده مي وارد آب شده و توسط مولكول SO3هاي  هاي غيرصابوني در آب، يون ت ـ با حل شدن پاك كننده
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

تـوانم آن   ي صابون (كه نمي رهاي مختلف توليد كنندهاند با ذكر نام شه هاي محترم كتاب درسي در جاي جاي كتاب سعي كرده ايد كه مؤلف حتماً شما هم فهميده 
  !) جوانان كشورمان را به سمت خريد محصوالت ايراني سوق دهند. خيلي هم عالي، خيلي هم سنتي!رود را نام ببرم چون جواب تست بعدي لو مي

  ؟اند نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت  ـ106
  مانند سفرهاي دريايي و صنايع وابسته به آب شور، پاسخگوي نياز انسان است. هاي گوناگون  آـ حسن صابون اين است كه در محيط

RCاي با فرمول شيميايي  شود شوينده هاي فسفات باعث مي ب ـ وجود نمك H SO Na6 4   هاي سخت رسوب نكند. در آب 3
  شوند.  ودبار و .... نيز توليد ميهاي سنتي عالوه بر شهر مراغه، در شهرهاي ديگري مانند آشتيان، ر پ ـ صابون

  هاي پوستي است.  ها، از بين بردن جوش صورت و قارچ در صابون ت ـ نقش تركيبي با ساختار 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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  اند؟ رو را به درستي معرفي كرده تقريبي روبهدر نمودار  Bو Aهاي  چند مورد از موارد پيشنهاد شده، به ترتيب ويژگي  ـ107
  ي چربي ـ دما آـ درصد باقي مانده از لكه

  ب ـ ارتفاع كف ايجاد شده بر اثر افزودن صابون و تكان دادن ظرف ـ غلظت نمك كلسيم كلريد
  ي مربوطه در پارچهنخ به استر  پليي چربي ـ نسبت جرمي  پ ـ درصد باقي مانده از لكه

   RCOOف ايجاد شده بر اثر افزودن صابون و تكان دادن ظرف ـ غلظت يون ت ـ ارتفاع ك
1 (1  2 (2  
3 (3  4 (4  
  شوند؟ هاي زير به طور طبيعي انجام مي چند مورد از واكنش  ـ108

CHآـ  (CH ) COONa(aq) MgCl (aq) (C (CH ) COO) Mg(s) NaCl(aq)  3 2 16 2 13 2 16 22 2  
FeSOب ـ  (aq) Cu(s) CuSO (aq) Fe(s)  4 4  
Cپ ـ  H C H SO Na (aq) CaCl (aq) (C H C H SO ) Ca(s) NaCl(aq)    12 25 6 4 3 2 12 25 6 4 3 22 2  
Alت ـ  O (s) Fe(s) Fe O (s) Al(s)  2 3 2 32 2  

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

       
حـل   ................هـاي   اسـت و در حـالل   ................و آب  ................اسـت كـه زنجيـر هيـدروكربني آن      ................صابون، نمك سديم اسيدهاي   ـ109

  )88(رياضي خارج از كشور ـ    شود. مي
  ) آلي ـ قطبي ـ گريز ـ قطبي2  ـ دوست ـ ناقطبي  ) آلي ـ ناقطبي 1
  ) چرب ـ ناقطبي ـ گريز ـ ناقطبي4    ) چرب ـ قطبي ـ دوست ـ قطبي3
  )با كمي تغيير 90 ـ تجربي سراسري(    ها درست است؟ كننده ي پاك كدام عبارت درباره  ـ110

  اند. هاي آمونيوم و پتاسيم اسيدهاي چرب هاي مايع، نمك ) صابون1
  قرار گرفته است. SO23گروه  CO2جاي گروه  هاي غيرصابوني به نندهك ) در پاك2
  ي چربي است. هاي صابون به سمت درون قطره شود، سر قطبي مولكول ) در كلوئيد چربي در آب كه به كمك صابون تشكيل مي3
  چسبد. دهد، مي كننده را تشكيل مي نجير آلكيل كه بخش قطبي مولكول پاكهاي غيرصابوني، چربي به ز كننده ) در پاك4
 )با كمي تغيير 91(رياضي خارج از كشور ـ   است؟ نادرستكدام بيان   ـ111

  ) صابون، نمك سديم يا پتاسيم اسيدهاي چرب دراز زنجير است.1

  هاي فرعي است. ي غيرصابوني با شاخه ، پاك كننده  ) 2
  شود. ء آنيوني صابون، ناقطبي است و در آب حل نميهاي جز ) يكي از بخش3
  كند.  آيد كه صابون آن را پايدار مي هاي چربي با آب به وجود مي ) هنگام شستن بدن با صابون، امولسيوني از ذره4
  )92ي ـ (رياضي سراسر  اتم كربن دارد، كدام است؟ 14فرمول مولكولي يك پاك كننده غيرصابوني كه زنجير آلكيل سيرشده آن،   ـ112

1 (C H SO Na14 29 3  2 (C H SO Na14 29 4  3 (C H SO Na20 33 4  4 (C H SO Na20 33 3  
يد در آمـده اسـت، درسـت    ئي غيرصابوني در آب به صورت كلو كننده هاي پاك ي مولكول ي روغن كه به وسيله ي يك قطره كدام عبارت، درباره  ـ113

  )با كمي تغيير 96(رياضي سراسري ـ   ت؟اس
  اند. ي چربي پخش شده هاي سديم، درون قطره ) يون2  ) سطح بيروني قطره داراي بار منفي است.1
  شود. نشين مي خودي ته طور خودبه ) در صورت ساكن ماندن آب، به4    .ناپايدار استيدي ئكلويك ) 3
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