
ُن  َدیُّ ل: َالّدیُن َو التَّ ْرُس ْاأَلوَّ  َالدَّ

 درس 1: دین و دینداری 

کتاب محتوای ویژۀ 
W	کّلی کلمه و  کلمه به  ترجمۀ متن درس ها به صورت 
W	»آموزش قواعد هر درس با عنوان »ِاعَلموا
W	کتاب درسی پاسخ به تمامی تمرین ها و سؤال های 
W	کتاب ترجمۀ تمرین های 
W	موارد مهم و سؤال های امتحانی 
W	ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ و بارم بندی
W	آزمون های دی و خرداد همراه با پاسخ و بارم بندی

عربی، 

زبان قرآن )3(

ِللّدیِن﴿أِقْم َوْجَهَك
ً
َتکوَنّنََوَحنیفا ﴾   ِمَنال شِرکینَ ُ الْ

یوُنس: 105
مشرکانازهرگز نباشویکتاپرستبرای دینروی بیاور

با یکتاپرستی به دین روی آور و هرگز از مشرکان نباش.

ُن َدّیُ
َ
نساِن.ِفيِفْطرّيٌَالّت

ْ
َلنا:َیقوُلالّتاریُخَوال

به مامی گویدتاریخوانساندرذاتیدینداری
دینداری در انسان ]امری[ ذاتی است و تاریخ به ما می گوید:

رِضُشعوِبِمْنَشْعَبال
َ ْ
ال

ّ
َودیٌنَلُهکاَنَوإال

ٌ
ِلْلِعباَدِة.َطریَقة

برای عبادت کردنراهودینبرای اوبودوبه جززمینمّلت هاازمّلتهیچ ... نیست
هیچ مّلتی از مّلت های زمین نیست مگر آن که دین و روشی برای عبادت کردن داشته باشد.

ثاُر
ْ

َفال
ُ

تياْلَقدیَمة
َ
ْکَتَشَفَهااّل نساُن،ا

ْ
ال

انسانکشف کرد آن راکهقدیمیپس بقایا
پس آثار )نشانه های( قدیمی که انسان آن ها را کشف کرده است

تياْلَحضاراُتَو
َ
قوِشَواْلِکتاباِتِخالِلِمْنَعَرَفهااّل

ُ
سوِمَوالّن ماثیِل،َوالّرُ

َ
الّت

تندیس هاونّقاشی هاوکنده کاری هاوکتیبه هامیانازشناخت آن راکهتمّدن هاو
و تمّدن هایی که آن ها را از میان کتیبه ها و کنده کاری ها و تندیس ها شناخته است

ُد
ّ

َک نساِناْهِتماَمُتَؤ
ْ

َوِبالّدیِنال
ُ

ُهَعلٰیَتُدّل
َ
ّن

َ
ُوجوِدِه؛فيِفْطرّيٌأ

وجودشدرذاتی که آنبرراهنمایی می کندوبه دینانسانتوّجهتأکید می کند
بر توّجه انسان به دین تأکید می کند و نشان می دهد که آن ]دین[ در وجودش ]امری[ ذاتی است.

؛کاَنْتَشعاِئَرُهَوِعباداِتـِهٰلِکّنََو
ً

ة ُخرافّیَ
ُخرافیبودمراسم هایشوعبادت هایشولیو

اّما عبادت ها و مراسم های او ُخرافی بود.
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َکَمِةَفــأحَضروُه لوُه:َوِلْلُمحا
َ

َسأ
َ
نَت﴿...أ

َ
َتأ

ْ
ِتناٰهذاَفَعل إبراهمُی﴾یاِبآِلَ

نبیاء: 62
َ ْ

ل
َ
ا

ابراهیمایبا خدایان مااینانجام دادیتوآیاپرسیدند از اووبرای محاکمه کردنپس حاضر کردند او را
پس او را برای محاکمه آوردند و از او پرسیدند: آیا تو این ]کار[ را با خدایان ما انجام دادی، ای ابراهیم؟!

جاَبُهم:
َ
لوَنني؟ِلَمَفأ

َ
لواَتسأ

َ
َنَمِاسأ اْلَکبیَر.الّصَ

بزرگُبتبپرسیدمی پرسید از منبرای چهپس پاسخ داد به آن ها
پس به آن ها پاسخ داد: چرا از من می پرسید؟ از ُبت بزرگ سؤال کنید.

َ
َنَم»إّنََیَتهاَمسوَن:اْلَقوُمَبَدأ ُم؛الّصَ

َ
ماال َیَتَکّل

َ
ْصناِمنا«.ااِلْسِتهزاَءإبراهیُمَیْقُصُدإّن

َ
ِبأ

ُبت های ماریشخند کردنابراهیمقصد داردفقطصحبت نمی کندُبتبی گمانپچ پچ می کنندقومشروع کرد
قوم )مردم( شروع به پچ پچ کردند: بی گمان ُبت سخن نمی گوید؛ ابراهیم فقط قصد مسخره کردن ُبت های ما را دارد.

قوُه﴿قالواُهناَو واَوَحَرّ م﴾اْنُصر
ُ

َتک آِلَ
نبیاء: 68

َ ْ
ل

َ
ا

خدایانتانیاری کنیدو بسوزانید او راگفتنداینجاو
و اینجا، گفتند: او را بسوزانید و خدایانتان را یاری دهید.

فوُه
َ

ُهالّناِر،فيَفَقذ
َ

نَقذ
َ
ِمْنها.اهلُلَفأ

از آنخداپس نجات داد او راآتشدرپس انداختند او را 
پس او را در آتش انداختند و خداوند او را از آن )آتش( نجات داد. 

4 	 َصّ
َ
َحْوَل	الّن 	

                                           .رِس
َ

 َحَسَب َنَصّ الّد
َ

حیَح َو  اْلَخَطأ ِن الّصَ َعَیّ
دربارۀ متن: درست و نادرست را با توّجه به متن درس مشّخص کن. 

 ها.    َب َشَرّ
ُ
َکْسَب ِرضاها َو َتَجّن کاَن اْلَهَدُف ِمن َتقدیِم اْلَقرابیِن ِلْلِلَهِة   -1

هدف از تقدیم )هدیه دادن( قربانی ها برای خدایان به دست آوردن خشنودی آن ها و دوری از بدیشان بود.
 ْصناِم.    

ْ
ْصَغِر ال

َ
َکِتِف أ َق إبراهیُم )ع( اْلَفأَس َعلٰی 

َ
2- َعّل

ابراهیم )ع( تبر را بر شانۀ کوچک ترین ُبت ها آویخت.
  ِلْلِعباَدِة.     

ٌ
ْو َطریَقة

َ
عوِب دیٌن أ

ُ
-3 َلم َیُکْن ِلَبْعِض الّش

برخی مّلت ها دین یا روشی برای عبادت کردن نداشتند.
 نساِن ِبالّدیِن.    

ْ
ُد اْهِتماَم ال

ّ
َک  ُتَؤ

ُ
ثاُر اْلَقدیَمة

ْ
4- َال

آثار )نشانه های( قدیمی، بر توّجه انسان به دین تأکید می کند.
 نساِن.    

ْ
َن ِفْطرّيٌ ِفي ال َدّیُ

َ
5- إّنَ الّت

بی شک دینداری در انسان ذاتی است.
 نساَن ُسدًی.    

ْ
6- ال َیْتُرُك اهلُل ال

خداوند انسان را بیهوده و پوچ رها نمی کند.

ِجْنِس«
ْ
هِة ِبالفعِل َو ال الّنافَیِة ِلل »َمعاني الحروِف الُمَشّبَ

1- حروف مشّبهه بالفعل: 
دو گروه از عبارات زیر را با هم مقایسه کنید. 

»ب«»الف«

﴿ِإّنَ اهلَل َبصیٌر ِبالعباِد﴾﴿اهلُل َبصیٌر ِبالعباِد﴾

بی گمان خدا به بندگان آگاه است.خدا به بندگان آگاه است.

ِاعَلموا

18
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7 ِاْخَتِبْر	َنْفَسَك	)1(  	

َیَتیِن اْلَکریَمَتیِن.
ْ

َترِجْم هاَتیِن ال
خودت را بیازمای )1(: این دو آیۀ کریمه را ترجمه کن.

لّروم: 56
َ
موَن﴾ ا

َ
ُکنُت ال َتْعل م 

ُ
ک ِکّنَ

ٰ
َبْعِث َول

ْ
1- ﴿َفٰهذا َیوُم ال

پس این، روز رستاخیز است ولی شما نمی دانستید.
لّصّف: 4

َ
م ُبْنیاٌن َمْرصوٌص﴾ ا ُ ّنَ

َ
َکأ  

ً
ذیَن ُیقاِتلوَن في َسبیِلِه َصّفا

َّ
-2 ﴿إّنَ اهلَل ُیِحّبُ ال

قطعًا خداوند دوست می دارد کسانی را که در راه او در صفی مبارزه می کنند؛  گویی آن ها ساختمانی استوارند.

8 ِاْخَتِبْر	َنْفَسَك	)2(  	

رِس.
َ

حادیَث َحَسَب َقواِعِد الّد
َ ْ
َترِجْم ٰهِذِه ال

خودت را بیازمای )2(: این حدیث ها را با توّجه به قواعد درس ترجمه کن.
ْفِس. أمیر الُمؤمنین علّيٌ )ع(

َ
َکِجهاِد الّن 2- ال ِجهاَد   َمَع اْلِفْعِل. رسول اهلل )ص( 

ّ
1- ال َخْیَر في َقوٍل إال

هیچ جهادی )مبارزه ای( مانند جهاد با نفس نیست. هیچ خیری در سخنی نیست جز اینکه همراه عمل باشد. 
َدِب. أمیر الُمؤمنین علّيٌ )ع(

ْ
َکال َکاْلَجْهِل َو ال میراَث  -4 ال َفْقَر  ْجَمُل ِمَن اْلعاِفَیِة. أمیر الُمؤمنین علّيٌ )ع( 

َ
3- ال ِلباَس أ

هیچ فقری مانند نادانی و هیچ میراثی مانند ادب نیست. هیچ لباسی زیباتر از عافیت )سالمتی( نیست. 

9 ِاْخَتِبْر	َنْفَسَك	)3(  	

ْن َنوَع »ال« فیِه. ِاْمَلِ اْلَفراَغ في ما َیلي، ُثّمَ َعَیّ
خودت را بیازمای )3(: جای خالی را در آنچه ]در زیر[ می آید، ُپر کن سپس نوع »ال« را در آن مشّخص کن.

نعام: 108
َ ْ

ل
َ
وا اهلَل ... ﴾ ا ذیَن َیْدعوَن ِمن دوِن اهلِل َفَیُسّبُ

َّ
وا ال 1- ﴿َو ال َتُسّبُ

           الی نهی

که به خدا دشنام دهند. که غیِر خدا فرا می خوانند دشنام ندهید زیرا  کسانی را  و 
...﴾ یوُنس: 65

ً
َة هلِل َجیعا ِعّزَ

ْ
م إّنَ ال ُ 2- ﴿َو ال َیْحُزْنَك َقولُ

          الی نهی

گفتارشان تو را نباید غمگین کند؛ زیرا ارجمندی، همه از آِن خداست.
مر: 9 لّزُ

َ
موَن...﴾ ا

َ
ذیَن ال َیْعل

َّ
موَن َو ال

َ
ذیَن َیْعل

َّ
 َیسَتِوي ال

ْ
3- ﴿... َهل

                                                                       الی نفی مضارع

که نمی دانند برابر هستند؟ کسانی  که می دانند و  کسانی  آیا 
نا ِبِه...﴾ الَبَقرة: 286

َ
نا ما ال طاَقَة ل

ْ
ل َمّ َ ُ

نا َو  ال ت ّبَ 4- ﴿... َر
                               الی نهی           الی نفی جنس

پروردگارا،  آن چه توانش را نداریم بر ما تحمیل نکن.
 اهلل )ص(

ُ
5- ال َیْرَحُم اهلُل َمن ال َیْرَحُم الّناَس. َرسول

الی نفی مضارع             الی نفی مضارع

که به مردم رحم نمی کند.  کسی  خدا رحم نمی کند به 

10 ُل	 ّوَ
َ
مریُن	األ

َ
َالّت 	

؟
َ

وضیحاِت الّتالَیة
َ
رِس ُتناِسُب الّت

َ
َکِلماِت ُمعَجِم الّد َکِلَمٍة ِمن  ّيُ 

َ
أ

تمرین اّول: کدام کلمه از کلمات واژه نامۀ درس با توضیحات زیر مناسب است؟
اْلَفأس  ذاُت َیٍد ِمَن اْلَخَشِب َو ِسًنّ َعریَضٍة ِمَن اْلَحدیِد ُیْقَطُع ِبها: 

ٌ
-1 آَلة

تبر وسیله ای که دارای دسته ای از چوب و دندانه ای پهن از آهن است که به وسیلۀ آن بریده می شود: 
َنم الّصَ و َحدیٍد ُیْعَبُد ِمن دوِن اهلِل: 

َ
ْو َخَشٍب أ

َ
2- ِتْمثاٌل ِمن َحَجٍر أ

ُبت تندیسی از یک سنگ یا چوب یا آهن که به جای )غیر( خداوند عبادت می شود: 
َاْلَکِتف ِع: 

ْ
ْعضاِء اْلِجْسِم َیَقُع َفْوَق اْلِجذ

َ
3- ُعْضٌو ِمْن أ

شانه عضوی از اعضای بدن که باالی تنه قرار می گیرد:  20
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. )0/25 نمره( تي َتحَتها َخّطٌ
َ
 اّل

َ
َتْرِجِم اْلَکِلَمة  1  

َتُه. 
َ
ذي َتْعِرُف اْلَبْطحاُء َوْطأ

َ
هذا اّل

َتْیِن. »َکلمتاِن زائدتاِن.« )0/5(
َ

کُتْب في اْلَفراِغ اْلکلَمَتیِن اْلُمَتراِدَفَتْیِن و اْلکلَمَتْیِن الُمَتضاّد ُا  2  
ئیم«

َ
غار - اْلَمصاِعب - اْلِکبار - الّل داِئد - اْلِکساء - الَصّ

َ
»الّش

 =  )الف
ب(  ≠ 

ِة. )2/25(  إَلی اْلفاِرسّیَ
َ

َتْرِجِم اْلِعباراِت الّتالَیة  3  
 .

َ
ة َمّیَ

ُ
ُه ِعْنَد ُخَلفاِء َبني أ کاَن َیْسُتُر ُحّبَ کاَن اْلَفَرْزَدُق ُمِحّبًا ِلْهِل اْلَبْیِت و  الف( 

ب( خاَف ِهشاٌم ِمن أْن َیْعِرَفُه أْهُل الّشاِم و َیْرَغبوَن فیه.
ْجمیِل.

َ
َکِبِدِه ِلِصناَعِة َمواَدّ الّت یِت ِمْن  ج( اْلَحوُت ُیصاُد اِلْسِتْخراِج الّزَ

ِة. َمُك اْلَمْدفوُن َیْسُتُر َنْفَسُه ِعْنَد الَجفاِف في ِغالٍف ِمَن اْلَمواَدّ اْلُمخاطّیَ د( الّسَ
الِم. یتوِن َرْمُز الّسَ  الّزَ

َ
هـ( إّنَ َوَرَقة

حیَحة. )0/25(  الّصَ
َ

رَجَمة
َ
ِاْنَتِخِب الّت  4  

ْزِدحاِم. ِ
ْ

طاَف ِهشاٌم َحّتی َیِصَل إَلی اْلَحَجِر  ِلَیْسَتِلَمُه، َفَلْم َیْقِدْر ِلَکْثَرِة اال
کند، پس به خاطر زیادی جمعّیت نتوانست.  کرد تا اینکه به سنگ برسد تا آن را مسح   الف( ِهشام طواف 

کند، ولی به خاطر ازدحام جمعّیت  کرد تا اینکه خودش را به سنگ برساند تا آن را با دست لمس   ب( ِهشام طواف 
قادر نبود. 

ِة. )0/5( رَجَمِة اْلفاِرسّیَ
َ
ِاْمَلِ اْلَفراَغْیِن في الّت  5  

َیراِن. بوُن اْلَوحیُد اّلذي َیْقِدُر َعَلی الّطَ
َ
اْلُخّفاُش هَو اْلَحَیواُن الّل

که قادر به  می باشد.  خّفاش همان تنها حیوان  است 
ا. )0/25( تی َتحَتها َخّطَ

َ
 اّل

َ
َتْرِجِم اْلَکِلَمة  6  

ِکساِئَك.  ِرْجَلَك َعَلی َقْدِر 
َ

ُمّد
ُکْر نوَعه. )0/5(

ْ
ن اْلَمفعوَل اْلُمْطَلَق َو اذ َعّیِ  7  

ّمُ ِلَتربَیِة أوالِدها اْجِتهادًا باِلغًا.
ُ ْ
الف( َتْجَتِهُد ال

ل اهلُل اْلُقرآَن َتْنزیاًل ِلهداَیِة الَبَشِر.  ب( َنّزَ
تي َقرأَتها. )0/75(

َ
 َحَسَب َقواِعِد اّل

َ
حیَحة  الّصَ

َ
رَجَمة

َ
ِاْنَتِخِب الّت  8  

الف( ِاْسَتْغَفْرُت اهلَل اْسِتْغفارًا.
کردم.  1- از خداوندبی گمان آمرزش خواستم.  2- از خداوند آمرزشی را طلب 

نیا عیَش اْلُفَقراِء. 
ُ

ب( َیعیُش اْلَبخیُل في الّد
1- ]انسان[ بخیل در دنیا حتمًا زندگی فقیرانه ای دارد. 

 2- ]انسان[ خسیس در دنیا مانند فقیران زندگی می کند.
کثرًا من َسَنٍة. ج( َیناُم نومًا عمیقًا أ

کرد.  1- بیش از یک سال عمیقًا می خوابد.  2- بیش از یک سال خواب عمیقی 
حیَح. )0/5( ِاْنَتِخِب اْلَجواَب الّصَ  9  

َم  َتقاَدَم
َ

َم  َتَقّد
َ

الف( ماضی »َتقدیم«:  َقّد
ب( وزن »ِاْنِتصار«:  إفعال  ِانفعال  ِافتعال

ِن اْلَمطلوَب َمْنَك. )0/5( َعَیّ  10  
فضیِل(

َ
ِر. )ِاْسَم الّت

ْ
الف( ُدّبُ اْلباندا ِعْنَد اْلِوالَدِة أْصَغُر َحجمًا ِمَن اْلَفأ

) َمُك اْلَمْدفوُن داخَل ُحْفَرٍة في اْنِتظاِر ُنزوِل اْلَمَطِر. )اْلَمجروَر ِبَحْرِف َجًرّ ب( َیعیُش الّسَ

ارزشیابی مستمر
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 )0/5( . شیَر إلْیه ِبخًطّ
ُ
عرابَيّ ِلما أ

ْ
 ال

ّ
رفّيِ و اْلَمَحَل حلیِل الّصَ

َ
حیَح في الّت ن الّصَ َعَیّ  11  

 َتْعُمُر في َقلِب اْلُمَتواِضع.«
ُ

»اْلِحکَمة

َتْعُمُر
َخَبٌرأ. ِفْعٌل مضارٌع -  َمْعلوٌم

فاِعٌلب. ِفْعٌل ماٍض - َمْجهوٌل

اْلُمَتواِضِع
ٌر

َ
ل - ُمذّک

َ
ٌف ِبأ أ. ِاْسَم اْلَمْفعوِل - َمَعّرَ

ٌ
ِصَفة

ل - مفرٌد
َ

َف بأ ُمضاٌف ِإَلْیِهب. ِاْسَم اْلفاِعِل - ُمَعَرّ

 ِمَن الَکِلماِت الّتالَیِة. »َکِلَمتاِن زائَدتاِن.« )0/5(
ً

 َمناِسَبة
ً

َکِلَمة َضْع في الفراِغ   12  
فا« ْهِل - سوٍر - الّصَ »داِرَجٍة - الّسَ

الف( َیهُجُم الَمغوُل َعَلی الّصیِن َعلٰی َرْغِم بناِء  َعظیِم َحْوَلها.
رَع َینُبُت في  . ب( إّنَ الّزَ

    َحَسَب اْلَحقیَقِة. )0/5( 
َ

حیَح و اْلَخطأ ن الّصَ َعّیِ  13  
 . ًة حوَل َبْیِت اهلِل ِلداِء َمناِسِك اْلَحّجِ الف( اْلُحّجاُج َیطوفوَن َمّرَ
  . َمِوَيّ

ُ
ب( الَفَرزدُق ِمْن ُشَعراِء الَعْصِر ال

ْکُتْب سؤااًل و َجوابًا صحیحًا. )0/25(  ُثّمَ ا
َ

َرّتِِب اْلَکِلماِت الّتالَیة  14  
ْسَوَد / ماذا / اْلُحّجاُج / عندما / ؟ / .

ْ
َیُحّجون / َیْسَتِلُم / َاْلَحَجَر ال

گام )0/25(  1 جای پا، 

غار ≠ اْلِکبار )هر مورد )0/25(( دائد = اْلَمصاِعب  ب( الَصّ
َ

 2 الف( الّش

 3 الف( فرزدق دوستدار اهل بیت بود و عالقه اش را نزد ُخلفای بنی امّیه پنهان می کرد. )0/5(

کنان شام او را ]زین العابدین[ بشناسند و به او عالقه مند شوند. )0/5( که سا ب( ِهشام ترسید 
کبد او برای صنعت مواد آرایشی، صید می شود. )0/5( ج ساختن از  ج( نهنگ برای خار

د( ماهی پنهان، خودش را در هنگام خشکی در پوششی از مواّد ُلعابی پنهان می کند. )0/5(
هـ( بی گمان برگ زیتون نماد ُصلح است. )0/25(

گزینۀ »ب« )0/25(  4 

کردن )هر مورد )0/25((  5 پستاندار - پرواز 

کن )0/25(  6 دراز 

کیدی )هر مورد )0/25((  7 الف( اْجِتهادًا: مفعول مطلق نوعی، ب( َتْنزیاًل: مفعول مطلق تأ

گزینۀ »1« هر مورد )0/25(( گزینۀ »2«، ج(  گزینۀ »1«، ب(   8 الف( 

َم، ب( ِاْفِتعال )هر مورد )0/25((
َ

 9 الف( َقّد

 10 اسم تفضیل: أْصَغر، ب( مجرور به حرف جر: اْنتظاِر )هر مورد )0/25((

گزینۀ »ب« )هر مورد )0/25(( گزینۀ »الف«، اْلُمَتواضع:   11 َتْعُمُر: 

هِل )هر مورد 0/25((  12 الف( سوٍر، ب( الّسَ

 13 الف( ، ب(  )هر مورد )0/25((

ْسَوَد. )0/25(
ْ

 14 ماذا َیْسَتِلُم اُلُحّجاُج ِعندما َیُحّجوَن؟ اْلَحَجَر ال
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حا� ال اهی ام�ت س�ؤ

..... / ..... / ..... :
ن

� ار�ی �ت ه   ی�ت �
: 75 د�ت مّد�ت �ت اّول(  ��ب

م�ن: دی ماه )�پا�یان �ن رن
آ

ا

الف( مهارت واژه شناسی )2 نمره(
. َکِلَمٍة َتحَتها َخّطٌ  

َ
ُکّل َتْرِجم   1  

 .
ً

ة کاَنْت ُخرافّیَ الف( َوٰلکّنَ ِعباداِتِه و َشعاِئَرُه 
 ِمْن َفها إَلی اْلَهواِء.

ً
ها ُتْطِلُق َقَطراِت اْلماِء ُمَتتالَیة

َ
ب( ِإّن

َتْیِن. »کلمتاِن زاِئدتاِن.«
َ

کُتْب في اْلَفراغ اْلَکِلَمَتْیِن اْلُمَتراِدَفَتْیِن و اْلَکِلَمَتْیِن اْلُمَتضاّد ُا  2  
 - الّداء«

َ
َخذ

َ
 - أ

َ
َزّل

َ
»الّدوام - أْطَلَق - اْلَمَرض - أ

ب(  ≠  الف(  =  
کُتْب ُمْفَرَد أو جمَع اْلَکِلَمَتْیِن. ُا  3  

ب( اْلَخْیَمة:   قوش:   
ُ
الف( الّن

 في اْلَمعنی.
َ

 اْلَغریَبة
َ

ِن اْلَکِلَمة َعّیِ  4  
ْحم

َ
َنم  الّل الف(  َاْلَعْظم  اْلَعَصب  الّصَ

رور  اْلَفِرَحة ب(  اْلَبْسَمة  اْلَحَسَنة  الّسُ

0/5

0/5

0/5

0/5

ب( مهارت ترجمه )7 نمره(
ِة.  َتْرِجِم اْلِعباراِت الّتالَیة إَلی اْلفاِرسّیَ  5  

ْصناِم.
ْ

 َقْوَمُه ِمْن ِعباَدِة ال
َ

الف( حاَوَل إبراهیُم )ع( أْن ُینِقذ
َنَم الَکبیَر.  الّصَ

ّ
ْصناِم في اْلَمْعَبِد إال

َ ْ
َر َجمیَع ال َکّسَ سًا َو 

ْ
ب( إبراهیُم )ع( َحَمَل َفأ

نا ِبِه ...﴾
َ
لنا ما ال طاَقَة ل َمّ َ ُ

نا و الت ّبَ ج( ﴿... ر
ِر. 

ُ
َفّک

َ
 ِمَن اْلَجْهِل َو ال عباَدَة ِمْثُل الّت

ُ
د( ال َفْقَر أَشّد

هـ( و  أِنْر َعْقلي َو َقْلبي / باْلُعلوِم الّناِفعاِت. 
سَرِة اْلُحّجاَج في اْلَمطاِر َیْرَکبوَن الّطاِئَرَة.

ُ ْ
و( شاَهَد أعضاُء ال

َك هاَتْیِن اْلَمدیَنَتْیِن. ّمُ
ُ
ز( َتُمّرُ أمامي ِذْکَریاتي حیَن ُزْرُت أنا و أ

﴾... 
ً
ْیِه َسبیال

َ
َبْیِت َمِن اْسَتطاَع إل

ْ
 الّناِس ِحّجُ ال

َ
ح( ﴿هلِل َعل

ًة﴾ ِك راضَیًة َمْرضّیَ َبّ ُة اْرِجعي إٰل َر ْطَمِئّنَ ُ ْفُس الْ ُتا الّنَ ط( ﴿یا أّیَ
.

ً
ة ی( ِعْنَدما َتْسُقُط اْلَحَشَرُة َعلٰی َسْطِح اْلماِء َتْبُلُعها َحّیَ

)0/5(.
َ

حیَحة  الّصَ
َ

رَجَمة
َ
ِاْنَتِخِب الّت  6  

﴾ حِسنینَ ُ ْجَر الْ
َ
الف( ﴿إّنَ اهلَل ال ُیضیُع أ

 1- بی گمان خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند. 
گویی خدا پاداش ]انسان های[ نیکوکار را ضایع نکرده است.  -2 

َن و أْنَت َتْعَلمیَن أّنَ ِرْجلي ُتؤِلُمني؟
ْ

ب( ِلَم َتْبکي ال
که پاهایم مرا اذّیت می کند.  گریه نکن و تو می دانی  کنون   1- ا

که تو می دانی پایم درد می کند؟ گریه می کنی در حالی   2- الن چرا 
ة. رَجَمِة الفاِرسّیَ

َ
إْمَل اْلَفراَغْیِن في الّت  7  

ْقواِمِهم اْلکاِفریَن.
َ
نبیاء و ِصراِعِهم َمَع أ

ْ
َثنا اْلُقرآُن اْلَکریُم َعْن سیَرِة ال

َ
الف( َو  َقْد َحّد

گفته است. کافرشان با ما سخن  کریم از  پیامبران و  آن ها با قوم های  و قرآن 
.

َ
ة ُکَل اْلَفراِئَس اْلَحّیَ

ْ
ها ُتِحّبُ أْن تأ

َ
َمَکِة، ِلّن ب( ُهواُة أْسماِك الّزیَنِة ُمْعَجبوَن ِبهِذِه الّسَ

که  زنده بخورند.  ماهیان زینتی با این ماهی شگفت زده شدند، زیرا آن ها دوست دارند 
کَن. ما

َ ْ
 ُمسِلٍم حیَن َیری َهذا اْلَمْشَهَد، َیْشتاُق ِإَلْیِه َو ُیِحّبُ أَن یزوَر هذِه ال

ُ
ُکّل ج( 

که از این مکان ها   . که این  را می بیند به آن مشتاق می شود و دوست دارد  هر مسلمانی هنگامی 

5

0/5

1/5
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هـ( مهارت مکالمه )0/5 نمره(
ؤاِل الّتاِلي َحَسَب الّصوَرِة. أِجْب َعِن الّسُ  24  

ما َیْسَتْخِدُم الُمزارُع ِلْلَعمِل في اْلَمزرَعِة؟

ْکُتْب سؤااًل و َجوابًا َصحیحًا. َرّتِِب اْلَکِلماِت ُثّمَ ا  25  
ّر / ؟ /.

َ
ِب / ما هَو / ِمن َتْقدیِم / الّش

ُ
اْلَقرابیِن / اْلَهَدُف / ِلَتَجّن

جمع بارم

0/25

0/25

20

ی
ن
حا�  س�اال�ت ام�ت

ن
�پاس�

 1 الف( مراسم )0/25(، ب( پی درپی )0/25(

َخَذ )هر مورد )0/25((
َ
 2 الف( اْلَمَرض = الّداء، أْطَلَق ≠ أ

قش )مفرد(،  ب( َاْلخٰیام )جمع( )هر مورد )0/25((  3 الف( الّنَ

َنم، ب( اْلَحَسنة )هر مورد )0/25((  4 الف( الّصَ

که قومش را از پرستش ُبت ها نجات دهد. )0/5( ب( ابراهیم تبری را برد و همه ُبت ها را به جز ُبت  کرد   5 الف( ابراهیم )ع( تالش 

بزرگ در معبد شکست. )0/5( ج( پروردگارا، آن چه توانش را نداریم بر ما تحمیل نکن. )0/5( د( هیچ فقری از نادانی سخت تر نیست و 
هیچ عبادتی مانند اندیشیدن نیست. )0/5( هـ( و ِخردم و دلم را با دانش های سودمند روشن کن. )0/25( و( اعضای خانواده حاجیان 
که من و مادرت این دو شهر را زیارت  که سوار هواپیما می شدند. )0/5( ز( خاطراتم در مقابلم می گذرد، آن هنگام  را در فرودگاه دیدند 
که بتوانند به سوی آن راه یابند واجب الهی است. )0/5( ط( ای نفس مطمئّنه!  کسانی  کردیم. )0/5( ح( حّج خانۀ ]خدا[ بر مردم بر 

که حشره بر روی سطح آب می افتد، آن را زنده می بلعد. )0/5( به سوی پروردگارت خشنود و خداپسند بازگرد. )0/5( ی( هنگامی 
گزینۀ »2« )هر مورد )0/25(( گزینۀ »1«، ب(   6 الف( 

کند )هر مورد )0/25(( کشمکش، ب( عالقه مندان / شکارها، ج( صحنه / دیدار  کردار ( /   7 الف( سرگذشت )روش و 

 8 الف( ببینم، ب( رحم نمی کند، ج(  نیاویخت، د( جاری می شد، هـ( آفریده شده است، و( یاری بجویید )هر مورد )0/25((

ُد: معادل ماضی استمراری )هر مورد )0/25(( کاَن َیَتَعّبَ  9 الف( الَتِهنوا: فعل نهی، ب( 

گزینۀ »1« )هر مورد )0/25(( گزینۀ »2«، ب(   10 الف( 

، ب( َلْیَت )هر مورد )0/25((  11 الف( أّنَ

ع، ج( ال: ال به معنای »نه«، د( ال َتْیأْس: الی نهی )هر مورد )0/25((  12 الف( الِعْلَم: الی نفی جنس،  ب( الَیْتُرُك: الی نفی مضار

ک بودم! )0/5( کاش من خا کافر می گوید: ای   13 و 

گزینۀ »1« )هر مورد )0/25(( گزینۀ »2«، ب(   14 الف( 

َمة )هر مورد )0/25((
ّ

کاَن، ب( َعال  15 الف( 

ریَن، ب( َو هَو الِعٌب ... )هرمورد )0/25((
ّ

 16 الف( ُمَبَش

ْمر )هر مورد )0/25((
َ ْ
 17 الف( ِاْسَم اْلَمکان، ب( ِفْعَل ال

 18 الف( ُمْبَتسمیَن: حال، ب( اْهِتماَم: مفعول )هر مورد )0/25((

گزینۀ »ب« )هر مورد )0/25(( َرًة:  گزینۀ »الف«، ب( ُمَکّسَ  19 شاَهدوا: 

 20 به ترتیب: 3/5/1 )هر مورد )0/25((

َتمّنٰی )هر مورد )0/25((
َ
َلًة، ج( أ  21 الف( بَرَکَة، ب( ُمَعّطَ

َنَم اْلَکبیَر. )هر مورد )0/25(( لوا الّصَ
َ
لوَنني؟ ِاْسأ

َ
َرًة.، د( ِلَم َتْسأ َنِم اْلَکبیِر.، ب( اهلُل،  ج( شاَهدوا أْصناَمُهم ُمَکّسَ َکِتِف الّصَ  22 الف( َعلٰی 

 23 الف(  ، ب(  )هر مورد )0/25((

 24 اْلَجّراَرة. )0/25(

ِر. )0/25(
َ

ِب الّش  25 ما هَو اْلَهَدُف ِمْن َتْقدیِم اْلَقرابیِن؟ ِلَتَجّنُ
57



 فصل 1: مولکول ها در خدمت تندرستی 

کتاب محتوای ویژۀ 
W	مفاهیم آموزشی
W	 پاسخ به تمام خود را بیازماییدها، با هم بیندیشیم ها و

کتاب درسی کنیدهای  کاوش 
W	کتاب درسی پاسخ به تمام سؤال های متن و شکل 
W	موارد مهم و سؤاالت امتحانی 
W	ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ و بارم بندی
W	آزمون های پایانی دی و خرداد همراه با پاسخ و بارم بندی

شیمی )3(

1-1- شوینده ها و امید به زندگی
شوینده ها و نقش آنها در زندگی

وبا یک بیماری واگیردار است که به دلیل آلوده شدن آب ها و نبود بهداشت شایع می شود. این بیماری در طول تاریخ چندین بار در جهان 
همه گیر شده است. ساده ترین و مؤثرترین راه پیشگیری از این بیماری، رعایت بهداشت شخصی و همگانی است.

امید به زندگی
با گذشت زمان امید به زندگی در سطح جهان افزایش یافته است.

با هم تفاوت دارد، زیرا این شاخص به عوامل  نیز  امید به زندگی شاخصی است که در کشورهای گوناگون و حتی در شهرهای یک کشور 
گوناگونی بستگی دارد.

امید به زندگی در کشورها و مناطق توسعه یافته و  برخوردار، بیشتر از مناطق کم برخوردار است.
آگاهی بیشتر از علم شیمی به ما کمک می کند تا با چگونگی عملکرد مواد شوینده آشنا شویم و با مصرف درست آنها و آسیب کمتر به محیط 

زیست، سطح بهداشت شخصی و همگانی را افزایش دهیم و از این طریق شاخص امید به زندگی را باال ببریم.
شبیه، شبیه را حل می کند

آالینده: آالینده ها موادی هستند که بیش از مقدار طبیعی در یک محیط، ماده یا یک جسم وجود دارند. مانند گرد و غبار هوا، گل والی آب، لکه های 
چربی روی لباس و بدن، ذره های معلق در هوا، دوده و ... برای زدودن مواد آالینده از روی لباس، بدن و سطوح به پاک کننده ها نیاز داریم.

کثیفی ها  و  آلودگی ها  سازندۀ  ذره های  و  ساختار  نوع،  به  توجه  با  بدانیم  که  است  این  خوب  پاک کنندۀ  یک  انتخاب  در  نکته  مهم ترین 
پاک کنندۀ موردنظر می تواند مناسب باشد یا خیر؟

یادآوری: در شیمی 1 آموختید که مواد زمانی در هم حل می شوند که جاذبۀ بین مولکولی آنها شبیه هم باشد؛ بنابراین می توانیم بگوییم مواد 
قطبی در حالل های قطبی و مواد ناقطبی در حالل های ناقطبی حل می شوند.

) دارد. وقتی عسل وارد آب می شود،  )-OH مثال: عسل دارای مولکول های قطبی است و در ساختار خود شمار زیادی گروه هیدروکسیل 
مولکول های آن از طریق همین گروه ها با آب که یک مولکول قطبی است، پیوند هیدروژنی برقرار می کنند و در سرتاسر آن پخش می شوند. 

بر این اساس مولکول های آب پاک کنندۀ مناسبی برای لکۀ عسل و شیرینی هاست.

مفاهیم آموزشی
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4 خود را بیازمایید   

جدول زیر را ... .
»شبیه،  قاعدۀ  براساس  را  جدول 
شبیه را حل می کند« کامل می کنیم، 
و  قطبی  حالل  در  قطبی  مواد  یعنی 
حل  ناقطبی  حالل  در  ناقطبی  مواد 

می شوند.

5 سؤال متن   

کرد؟ گریس آغشته شود یا روی لباس، لکه چربی بر جای بماند، چگونه باید آنها را تمیز  گر دست ها به چربی و  ا
ناقطبی هستند  و گریس دارای مولکول های  آنجایی که چربی  از 
برای تمیز کردن لکه های بر جای مانده از آنها باید از یک پاک کنندۀ 
دارای بخش ناقطبی استفاده کرد. بخش ناقطبی پاک کننده باید 

آنقدر بزرگ باشد که بتواند چربی و گریس را در خود حل کند.
زدودن  و  کیزگی  پا سبب  صابون  مولکول های  چگونه 
لکه های چربی می شوند؟ مولکول های صابون باید از یک سو 
در  باید  دیگر  سوی  از  و  کنند  حل  خود  در  را  چربی  مولکول های 

آب حل شوند )با مولکول های آب پیوند هیدروژنی برقرار کنند.(

5 با هم بیندیشیم   

1- چربی ها، مخلوطی از ... .

)1(

)2(

کدام یک فرمول ساختاری یک استر با جرم مولی زیاد را نشان می دهد؟ چرا؟ کدام یک فرمول ساختاری یک اسید چرب و  آ( 
شکل )1( ساختار یک اسید چرب و شکل )2( فرمول یک استر سنگین است؛ زیرا شکل )1( دارای گروه عاملی کربوکسیل )عامل اسیدی( 

و شکل )2( دارای گروه عاملی استری است.
کنید. ب( بخش های قطبی و ناقطبی هر مولکول را مشخص 

محلول در هگزانمحلول در آبفرمول شیمیایینام ماده

گلیکول )ضد یخ( CHاتیلن  OHCH OH2 2

کی NaClنمک خورا

Cبنزین H8 18

COاوره NH( )2 2

Cروغن زیتون H O57 104 6

Cوازلین H25 52
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7

این  از  کرده است. درهر یک  ارائه  برای نمایش یک مولکول  اسیدچرب و یک استر سنگین  را  زیر  الگوی  پ( دانش آموزی 
کنید. مولکول ها بخش قطبی و بخش ناقطبی را مشخص 

ت( نیروی بین مولکولی غالب در چربی ها از چه نوعی است؟ چرا؟ نیروی ضعیف وان دروالسی است؛ زیرا قسمت عمدۀ مولکول 
از پیوند میان اتم های C و H تشکیل شده است )زنجیر بلند هیدروکربنی(.

ث( چرا چربی ها در آب حل نمی شوند؟ توضیح دهید. چربی ها دارای مولکول های ناقطبی هستند و نیروهای جاذبۀ وان در والسی 
بین مولکول های آنها برقرار است ولی آب مولکولی قطبی است و بین مولکول های آن پیوندهای هیدروژنی برقرار است؛ در نتیجه مواد 
قطبی نمی توانند مواد ناقطبی را در خود حل کنند؛ زیرا بین آنها جاذبۀ بین مولکولی مشابه وجود ندارد. یا به عبارت دیگر بخش بزرگی از 

مولکول های چربی را زنجیرهای بلند هیدروکربنی تشکیل می دهد که آب گریز هستند و انحالل بسیار ناچیزی در آب دارند.
2- صابون را می توان ... .

کنید. آ( بخش های قطبی و ناقطبی آن را مشخص 

) آب دوست و بخش ناقطبی  )- -COO کدام بخش آب گریز است؟ بخش قطبی صابون  کدام بخش صابون آب دوست و  ب( 

آن )زنجیر هیدروکربنی R( آب گریز است.
پ( هرگاه مخلوط مقداری از این صابون و آب را هم بزنید، مولکول های صابون در سرتاسر مخلوط پخش می شوند. از این 
و  نیروی جاذبۀ میان مولکول های آب  نتیجه ای می گیرید؟ توضیح دهید.  بین صابون و آب چه  نیروهای جاذبه  تجربه درباره 
صابون به اندازه ای است که سبب حل شدن و پخش شدن صابون در آب می شود و به عبارت دیگر نیروی جاذبۀ میان مولکول های آب 

و صابون از میانگین نیرو های جاذبۀ میان مولکول های آب و مولکول های صابون بیشتر است.
ت( هرگاه مقداری صابون مایع را در روغن بریزید و مخلوط را به هم بزنید، مخلوطی مانند شکل فوق به دست می آید. با توجه 

کنید. گفت وگو  به این مشاهده، درباره درستی جمله زیر 
که هم در چربی و هم در آب حل می شود.« »صابون ماده ای است 

زنجیر  در  شده  حل  چربی  کند،  حل  خود  در  را  چربی  است  توانسته  خود  ناقطبی  بخش  از  صابون  که  می یابیم  در  شکل  به  توجه  با 
با داشتن هر دو بخش  بلند صابون توسط بخش قطبی آن )کربوکسیالت( در آب پخش می شود. به این ترتیب صابون  هیدروکربنی 

قطبی و ناقطبی قادر است هم در چربی و هم در آب حل شود. 

7 خود را بیازمایید   

1- در جدول زیر ... .

نوع مخلوط  
محلولکلوئیدهاسوسپانسیونویژگی

نور را پخش نمی کنند.نو را پخش می کندنور را پخش می کنند.رفتار در برابر نور

همگنناهمگنناهمگنهمگن بودن
پایدار است / ته نشین نمی شودپایدار است / ته نشین نمی شودناپایدار است / ته نشین می شودپایداری

یون ها و مولکول هاتوده های مولکولی و یونیذره های ریز مادهذره های سازنده

2- درباره جمله زیر ... .
گرفت.« کلوئیدها از نظر اندازۀ ذرات از محلول ها درشت تر  »کلوئیدها را می توان همانند پلی بین سوسپانسیون و محلول ها درنظر 
ولی از سوسپانسیون کوچک تر هستند. محلول ها با گذشت زمان ته نشین نمی شوند ولی سوسپانسیون ته نشین می شود. کلوئیدها به 

خودی خود ته نشین نمی شوند ولی می توان با اضافه کردن برخی مواد )افزودن الکترولیت( آنها را ته نشین کرد.
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8 سؤال شکل   

کرد؟ هر ماده ای که بتواند همانند صابون از یک  کردن لکه های چربی از چه مواد یا روش های دیگری می توان استفاده  ک  برای پا
سمت چربی ها را در خود حل کند و از سمت دیگر در آب حل شود می تواند به عنوان پاک کنندۀ لکه های چربی استفاده شود.

8 کاوش کنید 1   

کنید. کاوش  گون«  گونا ک کنندگی صابون  در آب های  درباره »پا
وسایل و مواد ... .

برابر  سرعتی  با  و  ثانیه   30 مدت  به  را  بشر   هر  محتویات   -4
کف ایجاد شده را اندازه گیری و در جدول  به هم بزنید. ارتفاع 

کنید. سپس به پرسش ها پاسخ دهید. زیر یادداشت 
+Mg2 )آب سخت( کف نمی کند یا کمی کف می کند. +Ca2 و  آ( از این داده ها چه نتیجه ای می گیرید؟ صابون در آب محتوی یون های 

کمتر از ظرف شماره 1 است؟ کف در ظرف شماره 2 و 3  ب( با توجه به معادله های شیمیایی زیر، توضیح دهید چرا ارتفاع 

1( 2 22 2RCOONa aq MgCl aq RCOO Mg s NaCl aq( ) ( ) ( ) ( ) ( )+ → +  

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

+Na در صابون جایگزین شده و ترکیب )صابون( نامحلول در آب تشکیل  +Mg2 موجود در آب سخت با یون های  +Ca2 و  یون های 
می دهند، این ترکیب های نامحلول در آب به شکل رسوب باقی مانده و بر اثر سنگینی مانع کف کردن صابون می شوند.

ک کنندگی صابون در آب دریا و آب چشمه یکسان است؟ چرا؟ خیر، آب دریا از زمین های بیشتری عبور می کند،  پ( آیا قدرت پا
بنابراین مقادیر زیادی از یون های کلسیم و منیزیم را در خود حل می کند که سبب می شود صابون در این آب کف کند.

9 خود را بیازمایید   

دانش آموزی برای مقایسه ... .
ک کنندگی صابون دارد؟ افزایش  آ( دما چه اثری بر قدرت پا

دما قدرت پاک کنندگی صابون را افزایش می دهد.
ک کنندگی صابون با افزودن آنزیم چه تغییری  ب( قدرت پا
می کند؟ افزودن آنزیم به صابون، قدرت پاک کنندگی صابون را 

به طور چشمگیری افزایش می دهد.
پارچه های  روی  چربی  لکه های  چسبندگی  میزان  آیا  پ( 
گون یکسان است؟ از کدام داده جدول چنین نتیجه ای گونا

به دست می آید؟ خیر، پارچه های نخی بهتر از پارچه های پلی استری تمیز می شوند. با توجه به جدول صابون آنزیم دار در دمای 40 درجۀ 
سلسیوس همۀ لکه ها را از روی پارچۀ نخی زدوده در حالی که در همین دما، 15 درصد از لکه ها بر روی پارچۀ پلی استری باقی مانده است.

ک کننده های جدید 4-1- در جست وجوی پا
ک کننده های غیرصابونی پا

کاربرد صابون به دلیل نقش پاک کنندگی و تأمین بهداشت شخصی و اجتماعی گسترش ویژه پیدا کرد، اما به دالیل زیر پاک کننده های جدید 
تولید شدند.

نکته: با توجه به رابطۀ بین ساختار و رفتار یک ماده، شیمی دان ها موادی را سنتز کردند که ساختاری مشابه صابون داشته باشد و بتواند 
لکه ها و چربی ها را در آب بزداید.

 ( )- -COO RSO تولید شده است. در این پاک کننده ها به جای گروه کربوکسیالت Na3 نکته: پاک کننده های غیرصابونی با فرمول کلی
) به کار می رود. مانند: سدیم دودسیل  بنزوات )- -SO3 گروه سولفانات

123شماره بشر

)cm( کف ایجاد شده 1/10/10/1ارتفاع 

)نوع پارچهنوع صابون )�C دما
درصد لکه 
باقی مانده

3025نخیصابون بدون آنزیم
4015نخیصابون بدون آنزیم

3010نخیصابون آنزیم دار
400نخیصابون آنزیم دار
4015پلی استرصابون آنزیم دار

مفاهیم آموزشی
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کاغذ pH در محیط های اسیدی و بازی رنگ های گوناگون دارد.

آبی  :pH قرمزآبیقرمزرنگ کاغذ

نکته: اگر کاغذ pH را به صابون بزنیم مشاهده می کنیم که صابون محیط بازی دارد.

11 خود را بیازمایید   

شکل زیر فرمول ... .
کنید. آ( بخش های آب دوست و آب گریز آن را مشخص 

    
)آب دوست (       )آب گریز(                                )آب دوست (       )آب گریز(

ب( شباهت ها و تفاوت های این ماده را با صابون بنویسید.
شباهت: این ماده نیز همانند صابون دارای دو بخش قطبی و ناقطبی است، بنابراین می تواند هم در آب و هم در چربی حل شود هر دو 

دارای زنجیر هیدروکربنی بلند هستند و هر دو دارای بخش آنیونی و کاتیونی هستند.
گروه  دارای  - -COO جای به  قطبی  بخش  در  است  بنزنی  حلقۀ  دارای  هیدروکربنی  زنجیرۀ  بر  افزون  ناقطبی  بخش  در  تفاوت: 

-  است. -SO3
صابون ها در آب سخت کف نمی کنند ولی پاک کننده های غیرصابونی در آب سخت نیز کف می کنند و خاصیت پاک کنندگی خود را حفظ می کنند.
 2 22

2R COO Na aq Mg aq R COO Mg s Na aq- + → - +- + + +( ) ( ) ( ) ( ) ( )   
پ( توضیح دهید چگونه این ماده لکه های چربی را هنگام شست وشو با آب از بین می برد. بخش ناقطبی این پاک کننده، یعنی 
زنجیر هیدروکربنی بلند و حلقۀ بنزنی به دلیل داشتن مولکول های ناقطبی می توانند چربی ها را در خود حل کنند؛ زیرا چربی نیز دارای 
) نام دارد به دلیل برقراری جاذبه با مولکول های قطبی آب  )- -SO3 مولکول ناقطبی است. بخش قطبی این پاک کننده که سولفونات

باعث پخش شدن چربی ها در سرتاسر آب می شود.

12 با هم بیندیشیم   

1- با توجه به ...؟

سرکه سفید:  اسیدیصابون:  بازیمحلول سود: بازیمحلول جوهر نمک: اسیدی

که ... . ک کننده  2- نوعی پا

که بر اثر ایجاد رسوب و تجمع چربی ها  کردن لوله ها و مسیرهایی استفاده می شود  آ( توضیح دهید چرا از این پودر برای باز 
بسته شده اند؟ زیرا مخلوط بازی است و در واکنش با چربی ها و روغن ها موادی همانند صابون تولید می کنند. موادی که در آب حل 

شده و خود پاک کننده هستند.
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