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 فصل سوم 

 پوشاک: نیازی پایان ناپذیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 پوشاک، نیازی پایان ناپذیر  

 

ن ای  ...و شماست زینت مایۀ و پوشاند می را  اشم که فرستادیم فرو شما ربای لباسی !آدم فرزندا

 قسمت اول

 کتاب درسی راشامل می شود،  102تا  97در قسمت اول که از صفحه 

 مقدمه 

 الیاف و درشت مولکول ها 

 جای خالی

 (برخی از موارد اضافی هستند.)هریک از عبارت های داده شده را با استفاده از موارد زیر کامل کنید  (1

– یریپذ انعطاف  -گلوکز –پنبه  – سلولز – تفلون –سختی - وشاکپ- طبیعت

 مصنوعی -ساختگی  – الیاف -طبیعی 

 جانوران تپوس و مو پشم،ز ا را خود پوشش نخستین توانست ........ طبیعت....از برگرفته های تجربه و هوش از مندی بهره با انسان .أ

 .کند تهیه

 .دارد بستگی جامعه هر در ...و باورها رسوم، و آداب فرهنگ، هوایی، و آب شرایط به .....وشاکپ........امروزه .ب
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 شوند. یپلیمری شدن تهیه م واکنش از شوند نمی یافت طبیعت در ........تفلون........های مولکول درشت .ج

 .شود می استفاده... و استریل گاز ماهیگیری، تور پرده، مبل، رویۀ تولید در .......پنبه  ........  .د

 می اختهس یکدیگر به...........گلوکز...... مولکول زیادی بسیار شمار اتصال از که بلند بسیار زنجیری شده، تشکیل.....سلولز الیاف از پنبه .ه

 .شود 

 . است مناسب...... پذیری انعطاف......... و استحکام با مانندی مو و بلند نازک، های رشته لیف .و

 ..... است.مصنوعی...... طبیعی و ......الیاف....تأمین گروِ درنساجی  صنعت  موفقیت .ز

 نادرست  یا درست 

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را تعیین کنید و عبارت صحیح یا علت نادرستی را بنویسید. (2

 نادرست، فقط ساختگی است .نایلون الیافی است که در طبیعت یافت می شود و به صورت ساختگی نیز تولید می شود .أ

 درست .شود منجر جدید الیاف تولید به تواند می آلی های ترکیبویژه  به و ماده های ویژگی شناخت .ب

 درست است که از اتصال درشت مولکول ها به وجود می آید. طبیعی الیاف از یکی پنبه .ج

 ساختگی است و در طبیعت یافت نمی شود.نادرست، ست.نی می شود و ساختگیت مولکولی است که در طبیعت یافت تفلون درش .د

 درست شدن تهیه می شوند. پلیمری واکنش ازو  شوند نمی یافت طبیعت در نایلون های مولکول درشت .ه

 ادرست،ن .شوند می تولید پتروشیمی های شرکت در تغییرات فیزیکی واز دنشو نمی یافت طبیعت در که هستند الیافی ساختگی، الیاف .و

 تغییرات شیمیایی

 کنیدانتخاب 

 هر یک از عبارت های زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده، کامل کنید. (3

 الیاف از گوناگونی انواع ها دان شیمی زمان گذشت با .أ
ساختگی

طبیعی
  پایۀ رب        

نفت

سلولز
 .کردند تولید و شناسایی ،      

  صنایع در فناوری و دانش گسترش و رشد با .ب
نساجی

دفاعی
پوشش هایی جهت حفظ ایمنی           

فیزیکی

روحی
بدن را در مقابل تماس با         

 می دهند. مواد خطرناک افزایش

  با  پوشاک تولید سنتی های روش .ج
افزایش

کاهش
 جامعه نیازهای پاسخگوی رشد جمعیت جهان،        

هست

نیست
      . 

  B ستون   A ستون  

 شدن پلیمری (b a  .است شده تشکیل سلولز الیاف از که طبیعی الیاف از یکی .أ

 مولکول و متصل هم به کوچک های مولکول آن در که واکنشی نام .ب

   d  .کنند تولید بلند زنجیرهای با هایی

b) پنبه 

   شرکت می کنند شدن پلیمری واکنش دریی که اه دهنده واکنش به .ج
c 

c) مونومر 

 بر روی چه موادی مطالعۀ و بررسی به هنگام  پژوهشی گروه و بالنکت .د

 e    تفلون را کشف کردند.

d) پلیمر 

 h   برای تبدیل نخ به پارچه خام از کدام فرایند استفاده می شود؟ .ه
 

e)  سرد کننده ها 

f) تفلون 
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پوشش از را خود پوشش نخستین   انسان .د
جانوران

گیاهان
  های بافت از زمان گذشت با او. ردک تهیه         

جانوران

گیاهان
 خود پوشش برای نیز   

 .کرد استفاده

 رقراری ارتباطب

ورد نظر مدر ارتباط است، این ارتباط را پیدا کرده و حرف مربوط را داخل کادر  Bبا یک مورد از ستون  Aهر یک از عبارت های ستون  (4

          اضافی  هستند.( Bبنویسید) برخی از موارد ستون 

 مهارتی

 به پرسش های زیر پاسخ دهید. (5

 طبیعی یا مصنوعی الیافای است؟ موفقیت صنعت نساجی در گرو تأمین چه ماده .أ

با  وزند و یاچون به راحتی می س ساخته شده، نمی تواند ایمنی فیزیکی بدن انسان را تأمین کند؟پوشاکی که از الیاف طبیعی چرا .ب

 مواد شیمیایی واکنش می دهند

انش، د ،یرگریهنر، تصو ،یو مهارت دست یینوع پوشاک در هر قوم،  توانادارد؟پوشاک افراد یک جامعه به چه عواملی بستگی  .ج

 .است قوم آداب و رسوم آن زیو ن یفناور

 جهان تیرشد جمع  چه عاملی به میزان چشمگیری افزایش می یابد؟ تأثیر تحتمصرف پوشاک  .د

 زیر که مربوط به تهیه با توجه به واژه های داخل کادر فرایند (6

 هر تصویررا   به مربوطواژه های  پوشاک از پنبه است، 

 بافندگی -4نخ  -3ریسندگی  -2الیاف  -1. شماره گذاری کنید

 دوزندگی -7راوری ف -6پارچه خام  -5

  

  

 

 سازندة پنبه می باشد،  ساختار ذرات شکل روبه رو نمایی ساده از (7

A  وB .را مشخص کنید A  گلوکز وB  الیاف سلولز 

  

 

 :باشد پنبه الیاف کاربردهای جزء تواند نمی مورد چند شده، داده کاربردهای میان از (8

 افشانه ها (f  g   استفاده نکرده است؟الیاف  ازکدام در گذشته های دور انسان .و

h) بافندگی 

i) فراوری 

j) ترکیب شدن 

پارچه خام  -دوزندگی،   -نخ   -الیاف   -  فراوری 

 بافندگی  - ریسندگی 
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 پوشاک ،فوالدی پنجه کفش استریل، گاز ماهیگیری، تور پرده، مبل، رویۀ ،ایمنی عینک

 بدهید.به پرسش های زیر پاسخ کوتاه  (9

 نفت  شیمی دان ها الیاف ساختگی را بر پایۀ چه ماده ای شناسایی و تولید کردند؟ .أ

 تهیۀ الیاف کدام فرایند اولین مرحله در تهیه پوشاک می باشد؟ .ب

 تفلون  و نایلون دو مورد از الیاف های ساختگی نام برید. .ج

 (مولکولدرشت انسولین جزء کدام دسته از مولکول ها می باشد؟)ریزمولکول یا  .د

دانش،  -4 یرگریتصو  -3 هنر  -2 یو مهارت دست ییتوانا-1پنج مورد از عوامل تعیین کنندة نوع پوشاک هر قوم را نام برید. .ه

 .است قوم آداب و رسوم آن -5 یفناور

 ستون جدول دسته بندی کنید. را در دو استفاده انسان از پوشاک با توجه به موارد داده شده  (10

 عوامل فیزیکی عوامل محیطی

 گرما و سرما

 خورشید نور

 باران

  حشرات گزند

 

 دفع آفات سموم

 ایی ماهواره پرتوها

 شیمیایی شدن با موادآلوده 

 و سمی بخارهای اسیدها،،

 غلیظ

 آتش، عفونی، های آلودگی

 گلوله

 

 

 با توجه به روند تولید الیاف داده شده در نموداررو به رو (11

 ای تعیین نمایید.را در نمودار دایرهسبی تولید الیاف ساختگی و طبیعی میزان ن 

 الیاف ساختگی -2الیاف طبیعی  -1

 

 است؟ تر قوی مواد ازیک  کدامذرات سازندة  در مولکولی بین نیروی کنید بینی پیشدر هر مورد  (12

 سلولز چون ذرات آن با پیوند کوواالنسی بهم متصل است سلولز یا شکر .أ

 پلی اتن  پروپان یا پلی اتن .ب

 انسولین   انسولین یا آب .ج

 نشاسته    نشاسته یا گلوکز .د

 قسمت دوم

کتاب درسی راشامل می شود 107تا  102 که از صفحه دوم  در قسمت  

 بسپارش شدن پلیمری(( 

 پیوند با زندگی 

 باران، خورشید، نور  ،دفع آفات سموم گرما، و سرما

،آلوده  حشرات گزند تگرگ،،ی ماهواره ایپرتوها

 و سمی بخارهای اسیدها،، شیمیایی شدن با مواد

 گلوله آتش، عفونی، های آلودگی غلیظ،
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 پیوند با صنعت 

 جای خالی

 هریک از عبارت های داده شده را با استفاده از موارد زیر کامل کنید )برخی از موارد اضافی هستند.( (13

 

 

 

 

 با هایی مولکول و شوند می متصل یکدیگر به مناسب شرایط در............کوچک....... های مولکول آن در که است واکنشی شدن پلیمری .أ

 .ندکن می تولید زیاد مولی جرم و  بلند زنجیرهای....

برابر یک مولکول  هزار ها هدآن ......... مولی جرم..... کهآید می دست به رنگی سفید........جامد...... دهیم، گرما باال فشار در را اتن گاز هرگاه .ب

 ..............است.سیر شده .و یک ترکیب ....است اتن

 ........  است اتن سیانو................نام مونومر سازندة پتو  .ج

 شدن پلیمری نشواک در تواند می باشد، داشته کربنی زنجیر در کربن - کربن....... دوگانۀپیوند ........ خود ساختار در که آلی ترکیب هر .د

 .کند شرکت

. به . تنتترافلوئورواو از مونومرهای . .رساند ثروت و شهرت به را...... بِالنکت ........ آن، اتفاقی کشف که است پلیمری تجاری نام تفلون .ه

 دست می آید.

بدون شاخه ....... و بلند زنجیرهای و شده متصل یکدیگر به............  پشت سرهم.......... معین شرایط در اتن های مولکول، سنگین اتن پلی .و

 .شود می ایجاد........ 

 نادرست  یا درست 

 های زیر را تعیین کنید و عبارت صحیح یا علت نادرستی را بنویسید.درستی یا نادرستی عبارت  (14

 ستدر طی یک واکنش هر اتم کربن به چهار اتم دیگر متصل شود.که می توانند  هستندسیرنشده اتی اتن ترکیبمولکول های  .أ

 درست می گویند. مونومر پیوند دوگانه دارند،  شدن، پلیمری واکنش درایی که ه دهنده واکنش به .ب

 با هایی مولکول و شوند می یکدیگرمتصل به ی شرایط هر در کوچک های مولکول آن در که است واکنشی شدن پلیمری .ج

 نادرست  در شرایط معین .کنند می تولید و بلند زنجیرهای

 درست   .نیست ممکن شدن پلیمری واکنش دریک کننده شرکت مونومرهای دقیق تعداد تعیین .د

 نادرست حل نمی شود .است نچسب و شود می حل آلی های حالل در  تفلون .ه

 انتخاب کنید

 هر یک از عبارت های زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده، کامل کنید. (15

       پلیمرهای ترین مهم از یکی اتن پلی .أ
ساختگی

طبیعی
های ویژگی اتن پلی از شده ساخته کاالهایکه  است   

گوناگونی 

 یکسانی
 .دارند      

 پیوند -با شاخه  - مولی رمج  - جامد  - اتن سیانو  - پشت سرهم -  بلند زنجیرهای -سیر شده   –کوچک 

 سیرنشده -بزرگ  – شاخه دونب  -از کناره ها  – باِلنکت  -  تترافلوئورواتن   - دوگانۀ
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 ذوب نقطۀ تفلون، .ب
باالیی

پایینی
 گرما برابر در و دارد    

مقاوم

ناپایدار
 است.     

 های اتم سوی از کلرواتن  های مولکول .ج
کربن

 کلر
  شمارو  شوند می متصلیکدیگربه     

زیادی

کمی
 افزوده یکدیگر به اتن های مولکول از  

  زنجیر با هایی مولکول و شده
بلند

کوتاه
 .شوند می ایجاد   

  معین شرایط در اتن های ، مولکولبکس اتن پلی .د
پشت سر هم

از کنار ها
  و بلند زنجیرهای و شده متصل یکدیگر به   

بدون شاخه

شاخه دار
 می ایجاد  

 .شود

 برقراری ارتباط

ورد نظر مدر ارتباط است، این ارتباط را پیدا کرده و حرف مربوط را داخل کادر  Bبا یک مورد از ستون  Aهر یک از عبارت های ستون  (16

          اضافی  هستند.( Bبنویسید) برخی از موارد ستون 

  B ستون   A ستون  

 پلی استیرن (c a   بطری یا آب های دبه پالستیکی، های لولهنام مونومر .أ

 پلیمر (d b  .است مقاوم گرما برابر در و دارد باالیی ذوب نقطۀ .ب

 اتنپلی  (e  c  بسپارش واکنش در ها دهنده واکنش نام  .ج

 تفلون (f d   نام مونومر سازندة پتو .د

 e) مونومر 

 f)  سیانو اتن 

  

 مهارتی

 به پرسش های زیر پاسخ دهید: با توجه به ساختار پلیمر داده شده (17

 .دور آن مشخص کنیده مونومر ) واحد سازندة( آن را با کشیده خط ب .أ

 استیرن یا وینیل بنزن مونومر سازندة آن چیست؟نام  .ب

 ظروف یکبار مصرف  پلیمر آن را بنویسید. یک از کاربردهای  .ج

 در جرم مولی  یکسان از پلی پروپن و پلی اتن بدون شاخه، کدام یک چگالی بیشتری دارد؟ چرا؟ (18

 

 

 

 

 پلی اتن به دلیل نداشتن شاخه مولکول ها تراکم بیشتری دارند

 برای این ماده صحیح است؟چند مورد از ویژگی های نوشته شده با توجه به تصویر به  (19

 

CF2 مونومرهای سازندة آن  .أ CF2  .درست  است 

 درست   .دارد باالییو پایداری حرارتی  ذوب نقطۀ .ب

 اتن
CH2 پروپن

C

CH3

HCH2 CH2
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 نادرست  دهد. می واکنش شیمیایی مواد با و فعال شیمیایی نظر از پلیمر این .ج

 درست .است نچسب و شود نمی حل آلی های حالل در .د

 درست    پلیمر تصویر داده شده، تفلون است. .ه

د. ها بودن انواع سرد کننده ۀو مطالع یاو در حال بررس یبالنکت و گروه پژوهش بالنکت چگونه موفق به کشف  پلیمر ارزشمند تفلون شد؟ (20

گاز  جه شد کهاز را باز کرد، متوکپسول گ ریکه بالنکت ش یروز هنگام کیکردند، تترافلوئورواتن بود.  یکه آنها مصرف م ییاز گازها یکی

کرد.  و تعجبنبود و ا زیچ چیرا باز کند، اما ه ریرو تالش کرد تا مس نیخروج گاز بسته است، از ا ریشود. او تصور کرد که مس یخارج نم

 هرمنتظریغ ۀجیکرد و با نت یریآن، جرم کپسول را اندازه گ لیدل افتنی یکند. بالنکت برا یریگیپ شتریسبب شد موضوع را ب یو یکنجکاو

هد و ا برش دحل مسئله، باعث شد تا او کپسول ر یبرا یو یروبه رو شد. جرم کپسول مورد نظر با کپسول پر از گاز برابر بود! پافشار یا

. شده بود لیتشکجامد ته کپسول  ةماد کیاز  ینازک یۀروبه رو شد. ال یداخل آن را مشاهده کند. او پس از برش کپسول با منظره تازه ا

 به دست آمده است. رواتنشدن تترافلوئو یمریجامد از پل ةماد نیتر نشان داد که ا قیدق یبررس

 جدول زیر بر حسب تفاوت و شباهت ویژگی آن ها کامل شود. با توجه به موارد ذکر شده پلی اتن سبک و سنگین  (21

 تفاوت شباهت

 مونومرهای سازنده

 نیروهای بین مولکولی
 
 

 

 چگالی

 شفافیت

 نحوه افزوده شدن به یکدیگر

 شکل زنجیره

 

 

 می تواند در شرایط معین به پلیمر تبدیل شود؟نضمن رسم ساختار مولکولی گونه های داده شده مشخص کنید کدام یک  (22

آ( 
2 2

| |

| |


F F

C CCF CF

F F

       ب(              
3

3

2

| |

| |


H

CH CHCH

H

C C

H CH

پ(          

3 2

| |

| |
  

H H

H C C Cl

H

C C

H

H H Cl             )ت

6

5

2

6

|

5

| |

| |
CH CH

C H

H H

C C

H C H

 

 واکنش های زیر را کامل کنید. (23

گرما و کاتالیزور
→      (−𝑪𝑯𝟐− 𝑪𝑯𝟐 −)𝒏    2CH=2CH  n   ( ب                                   

2

|

 
 
   
 
 
 n

CH CH

Cl

      
کاتالیزگر و گرما
→            

|
CH

Cl

CH
2

   nآ( 

 .جدول زیر را کامل کنید (24
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 نام مونومر ساختار مونومر نام پلیمر کاربرد

 پلی کلرو اتن کیسه های پالستیکی
2

CH CHCl کلرواتن 

روف ظ-نخ دندان 

 نچسب و نسوز

 تفلون
2 2CF CF تترا فلوئوراتن 

 پلی استیرن ظروف یکبارمصرف
2

|

6 5

CH CH

C H

 استیرن 

 پلی پروپن سرنگ
2 3CH CHCH پروپن 

 پلی سیانو اتن پتو
2 CH CHCN سیانو اتن 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید. (25

 یمریش پلواکن کیشرکت کننده در  یمونومرها قیتعداد دق نییتع؟دارند گوناگونی های ویژگی اتن پلی از شده ساخته کاالهایچرا  .أ

ها و ساختار لیدل نیارائه نشده است. به هم گریکدیاتصال شمار مونومرها به  یبرا یقاعده ا چیو تاکنون ه ستیشدن ممکن ن

 خواص متفاوتی از آنها تهیه می شود.

 اتصال بهتر مولکول ها می شودچون شاخه ها مانع  چرا چگالی پلیمر اتن شاخه دار کمتر است؟ .ب

 پلی اتن بدون شاخه  نیروی بین مولکولی در کدام پلیمر اتن قوی تر است؟ .ج

 کلر  در برخی از پلیمرها عالوه بر کربن و هیدروژن چه عنصرهایی یافت می شود؟ .د

 و گوگرد و نیتروژن و اکسیژن و گاهی فسفر

 ز استحکام قوی تری برخوردار است؟کدام ساختار زیر مربوط به پلیمری  از اتن  است که ا (26

 2شماره 

 قسمت سوم

 کتاب درسی راشامل می شود، 114تا  107که از صفحه  سوم در قسمت 

 استرها پلی 

 اسیدها و ها الکل 

 شدن استری واکنش 

 جای خالی

 هریک از عبارت های داده شده را با استفاده از موارد زیر کامل کنید )برخی از موارد اضافی هستند.( (27

 

  

 رد.دا وجود نیتروژن و اکسیژن کربن، هیدروژن،  های مات……ایپلیمره ساختار در .أ

 .هستند اه میوه طعم بو نیز و عطرها ها، گل ها، شکوفه خوش بوی منشأ که هستند .......آلی مواد...............از ای دسته استرها .ب

ناس آنا –پلی استر  - قطبی  – کاهش -آلی مواد- اسید کربوکسیلیک

 آب  - گریزی آب - قطبینا – افزایش –ریواس  – الکل –

(1)  

(2)  
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 است. آن در بوتانوات اتیل وجود دلیل به .........آناناس......... خوش طعم و بو .ج

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

 کربوکسیل در آن است. عاملی گروه  وجود از ناشی...... ریواس......مزة ترش  .ه

 .کند می غلبه هیدروژنی بر دروالس وان نیروی ها، الکل در هیدروکربنی زنجیر طول ....... افزایش ........... با .و

 بخش هیدروکسیل، عاملی گروه و مولکول .....قطبینا......بخش هیدروکربنی، زنجیر. دارد ناقطبی و قطبی بخش دو ها الکل .ز

  د.ده می تشکیل را مولکول.....قطبی

 .شوند می تبدیل استر به ،......آب........ دادن دست از با ها، الکل و اسیدها .ح

 نادرست  یا درست 

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را تعیین کنید و عبارت صحیح یا علت نادرستی را بنویسید. (28

 .یابد می افزایش الکل قطبی ویژگی و کند می غلبه هیدروژنی بر دروالس وان نیروی ها، الکل در هیدروکربنی زنجیر طول افزایش با .أ

 یابد می افزایش الکل قطبینا نادرست، ویژگی

 درست .دارد غلبه ناقطبی بر قطبی بخش کربن، پنج تا و کوچک های الکل .ب

 کا ویتامین   مولکولی فرمول .ج
31 46 2

C H O درست نوع عامل می باشد.و دارای سه  می باشد 

فرمول عمومی اسیدها  .د
2 2n n

C H O .نادرست، فقط یک گروه کربوکسیل است و دارای فقط یک گروه هیدروکسیل است 

 از نادرست، .شود می تولید استر پلی یک مناسب، شرایط در عاملی دو الکل یک با عاملییک  اسید کربوکسیلیک یک واکنش از .ه

 شود می تولید استر پلی یک مناسب، شرایط در عاملی دو الکل یک با عاملی دو کربوکسیلیک اسید یک واکنش

 درست بیشتر است.انحالل پذیری کربوکسیلیک اسید در آب از آلکان هم جرم آن  .و

 درست ویتامین آ الکلی است که در آن چهار پیوند دوگانه وجود دارد. .ز

 درست سرهای ناقطبی در این ترکیب است.تعداد سرهای قطبی ویتامین ث بیشتر از  .ح

ره می نادرست به دلیل حل شدن در چربی در بدن ذخی نمی کند.  ایجاد خاصی مشکل بدن برای دی  ویتامین اندازة از بیش مصرف .ط

 شود و زیادی آن ضرر می رساند

هم طعم آن را  است که با ییایمیش ةمادنوع  250 یپرتقال دارا  نادرست فقط به خاطر  ویتامین ث در این میوه می باشد.مزة پرتقال  .ی

 سازند یم

ار عامل نادرست، ویتامین ث استری است که دارای چه ویتامین ث استری است که دارای چهار عامل الکلی و یک عامل الکنی است. .ک

 الکلی و یک عامل الکنی  و یک عامل استری است

 انتخاب کنید

 یکی از موارد داده شده، کامل کنید. هر یک از عبارت های زیر را با انتخاب (29

  ها الکل کربن های اتم شمار هرچه .أ
بیشتر

کمتر
  ویژگی شود،  

آب گریزی

آب دوستی
 .یابد می افزایش آنها   

 اتم به هیدروکربنی گروه آن سوی یک در .است متصل زنجیرهیدروکربنی دو یا بخش دو استر عاملی گروه .ب
نیتروژن

اکسیژن 
 به دیگرآن سوی در و   

    اتم
هیدروژن

کربن 
 .است متصل گروه این  
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 .ج
الکل ها

اسیدها
 ه     گرو یک آنها ساختار در که هستند هایی رکیبت         

هیدروکسیل

کربوکسیل
 .است متصلکربن  اتم به اشتراکی پیوند یکبا   

    با .د
کاهش

افزایش
هیدروژنی نیروی ها، الکل در هیدروکربنی زنجیر ولط   

 وان دروالس
  رب          

وان دروالس

 هیدروژنی
     ویژگی و کند می غلبه   

قطبی

ناقطبی
 می افزایش لکلا     

 .یابد

 ارتباط برقراری

ورد نظر مدر ارتباط است، این ارتباط را پیدا کرده و حرف مربوط را داخل کادر  Bبا یک مورد از ستون  Aهر یک از عبارت های ستون  (30

          اضافی  هستند.( Bبنویسید) برخی از موارد ستون 

  B ستون   A ستون  

 متانول (g a  کوچک ترین استر  نام .أ

 هگزانول (f b   به اسید مورچه معروف است .ب

 اتیل بوتانوات (e c    ترکیب اکسیژن داری که قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی نمی باشد .ج

 ویتامین آ (h  d    الکلی که با یک اسید دو عاملی قادر به تشکیل پلی استر می باشد .د

 متیل اتانوات (b e    الکلی که در آب کم محلول است .ه

 متانوئیک اسید (i f    ویتامین محلول در آب .و

 متیل متانوات (c g    نام استری با بوی آناناس .ز

 h) اتان دی ال 

 i) ویتامین ث 

 j) اکتانول 

 مهارتی

 ؟مورد نمی تواند قرار بگیردکدام B و  Aجای  که فقط گروه عاملی استر را نشان می دهد با توجه به تصویر (31

 درست می تواند بخشی از یک ترکیب اسید آلی باشد. Aگروه  .أ

 نادرست  می تواند باشد. اسید آلیبخشی از یک  Bگروه  .ب

 درست پیوند های کواالنسی ساده وجود دارد. B و  Aدر اتم های گروه  .ج

 درست .گروهای الکیلی )هیدروکربنی( هستند Bو هم  A هم .د

 رستناد شامل کربن و نیتروژن هستندB و  Aاتم های گروه  .ه

 با توجه به ساختار استری میوه های داده شده در تصویر (32

 .اسید و الکل سازندة هر کدام را مشخص کنید .أ
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O

O
O

OH

+ OH

 

O

O
O

OH

+ CH3OH

 

O

O

+

OH

O

OH

 

 

داشته باشد. استری را از اجزای سازندة بنویسید که بیشترین جرم مولی رافرمول  .ب
O

O 

Oاز اجزای سازندة، ساختار استر جدیدی را بنویسید که بیشترین حاللیت در آب را داشته باشد؟ .ج

O

 

 انگور و سیباسترکدام یک از میوه ها الزم است؟  اسید و الکل سازندة،  باشیم اگر بخواهیم استری با طعم آناناس داشته .د

 را زنجیر راست های الکل از برخی پذیری انحالل زیر، و نمودار جدول (33

 شده مطرح های پرسش بهها  آن بررسی با .دهد می نشان آب در 

  دهید. پاسخ 

 .کنید مشخص ها الکل از یک هر در را ناقطبی و قطبی های بخش .أ

 سر قطبی است OHبخش هیدروکربنی بخش ناقطبی و 

 کند؟می  تغییری چه کربن تعداد افزایش با ها الکل پذیری انحالل .ب

 در الکل ها، یدروکربنیه ریطول زنج شیافزا با.دهید توضیح دلیل با 

 پذیری کاهش می یابدو درنتیجه انحالل می کند و ویژگی ناقطبی افزایش می یابدغلبه  یدروژنیوان دروالس بر ه یروین 

 را مشخص کنید     Cو  A , Bنام یا ساختار الکل های   .ج
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 بوتانول   Aالکل 

 پنتانول   Bالکل  

 هگزانول   Cالکل 

 

 با توجه به ساختار الکل های داده به پرسش ها پاسخ دهید. (34

 اتان دی ال کدام یک نقطۀ جوش باالتری دارد؟ چرا؟ .أ

 چون از دو سر پیوند هیدروژنی می دهد 

اتان دی ال                               کدام یک قادر به تشکیل پلی استر است؟ .ب
2 3
|

CH CH

OH

             و
2 2

| |

CH CH

OH OH

                                                                 

 آ )رتینول( و ویتامین ساختار زیر شکل در (35

 دادهویتامین ث ) آسکوربیک اسید( نشان  

  کنید نگاه دقت با ها شکل این به .است شده 

 .دهید پاسخ شده مطرح های پرسش به سپس و

 .دهید نشان شکل روی را مولکول هر قطبی های بخش .أ

در آب  Cامین در چربی و ویت Aویتامین چرا؟ پذیرباشد؟ انحالل چربی در یک کدام و آب در باید ها ویتامین این از یک کدام شما نظر به .ب

 بیشتر است Cحل می شود زیرا سرهای قطبی ویتامین 

 فع می شودچون اضافی آن در آب حل و د Cویتامین  چرا؟ کند؟ نمی ایجاد مشکلی بدن برای ویتامین کدام از الزم اندازة از بیش مصرف .ج

 الکل ها و آلکان های هم کربن رامقایسه دمای جوش نمودار زیر   (36

 .نشان می دهد 

 الکل ها به دلیل برقراری پیوند هیدروژنی ؟علت این اختالف چیست .أ

 بهتر در آب حل می شوند.

 چرا با کاهش تعداد کربن اختالف نقطۀ جوش آلکان و الکل هم کربن  .ب

 در الکل ها، یدروکربنیه ریطول زنج شیافزا با بیشتر می شود؟

ا می هیه آلکانپذیری کاهش می یابد و شبو درنتیجه انحالل می کند و ویژگی ناقطبی افزایش می یابدغلبه  یدروژنیوان دروالس بر ه یروین 

 شود.
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 آسکوربیک اسیدجدول زیر را کامل کنید (37

نام 

 آیوپاک

متانوئیک 

 اسید

آسکوربیک  اگزالیک اسید اتیل اتانوات اتانول اتانوئیک اسید متانول

 اسید

نام 

 متداول

اتیل  استیک اسید متیل الکل فرمیک اسید

 الکل

 ویتامین ث اتان دی اوئیک اسید اتیل استات

 HCOOH ساختار
3

CH OH 3CH COOH  
3 2 3CH COOCH CH HOOCCOOH  

31را به دست آوریدکاآ(فرمول مولکولی ویتامین  (38 46 2C H O 

 در چربی چون بخش  شود؟  ب( مشخص در کدام ماده )چربی یا آب(بهتر حل می

 ناقطبی آن بیشتر است

  بنزنی پ( گروه عاملی را در این ترکیب مشخص کنید.

 دوتا آلکنی-دو تا کتونی  –بنزنی 

 

 .را کامل کنید و نام فراورده را بنویسیدواکنش های استری زیر  (39

3 2
2

3 3 3
4       

O
H SO

CH C OH CH OH

O

CH C O CH H O)A 

2 4
3 2 2 3 2

       

O
H SO

H C OH CH CH O

O

H C O CH CH HH O )B 

  ساختار ویتامین دی را درنظر بگیرید (40

    O44H28Cفرمول مولکولی آن را بنویسید .أ

 چون بخش ناقطبی  با وجود داشتن عامل الکی چرا در آب حل نمی شود؟ .ب

 آن بزرگ است .ج

 پنج تادر این ترکیب چند گروه متیل مشاهده می شود؟ .د

 را بنویسیداست الکل و اسید سازندة آن  مقابل قرص آسپرین)استیل سالیسیلیک اسید( به صورت آ( ساختار

OH

OH

HO

O
O

HO

Dویتامین 
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H2O+

O

HO

O

O

CH3

 

 دارویی، و غذایی مواد در دهنده طعم عنوان به کندکه می تولید را سالیسیالت استرمتیل و دهد می واکنش متانول با را آن سازندة ب( اسید

 .بنویسید را واکنش معادله.شود می استفاده

 

رف می تواند بله چون دارای دو عامل اسیدی و الکلی است از  دو ط  پلی استر شرکت کند؟ چرا؟ ار یکآیا الکتیک اسید می تواند در ساخت (41

در واکنش استری شرکت کند
|

3 |

H O

CH C C OH

OH

   

 

 .کنید مشخص را سازنده واحدهای آن به توجه با.است شده ارائه زیر شکل در پلیمریک   سازندة مولکول ساختار از بخشی (42

2 2 2 2

n

O O O O

O C C O CH CH O C C O CH CH O

 
 
              
 
  
 

 

22 2 2 2 22
 

 
 
         
 

            

 
 n

O O

O C C O CH CH O H O

O O O O

C C H OO CH CH O H O CH CH C CO OH H

 

 با توجه به ساختار اسید و الکل زیر ساختار پلی استر را بنویسید. (43

HO

O

HO

+ HOCH3

HO

O

O

+ H2O
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عجب تولی با  پلی استر تهیه کندر سعی کرد از ترکیب زیر که هم عامل الکلی و هم عامل اسیدی دارد دانشجوئی در کارخانۀ تولید پلی است (44

 ؟با آنکه شرایط را آماده می کند ولی مونومرها قادر به تشکیل پلی استر نمی شوند. فکر می کنید دلیل آن چیست مشاهده کرد

HO

O
HO

  درون خود مولکول پیوند استری تشکیل می شود 

 سرخ حاصل می شود؟ رسم نمود که اسید سازندة آن از تقطیر مورچه  2O8H 4Cازاستری می توان چند ساختار (45

 
2 2 3 3

,
|

3

HCOOCH CH CH HCOO CH CH

CH

 

را رسم کنید کدام یک نقطۀ جوش بیشتری دارد؟چرا؟ 2O4H2Cایزومرهای   (46
3 3

HCOOCH CH COOH 

 استیک اسید چون نیروی بین مولکولی آن از نوع هیدروژنی است

𝒈جرم مولی یک پلی اتن سنگین برابر    (47

𝒎𝒐𝒍
 (  H=1و   C=12است، در این پلیمر چند مونومر وجود دارد؟) 5600   

    2 2 28 5600 200
n

CH CH n n  

 قسمت چهارم

 کتاب درسی راشامل می شود، 119تا  114که از صفحه  چهارم در قسمت 

 آمیدها پلی 

 آب کافت استرها 

O

HO O

OH

O

O O

O O

O

O
O

 ترفتالیک اسید

پروپان دی اُل 3و1  
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 پلیمرها، ماندگار یا تخریب پذیر 

 پلیمر سبز 

 جای خالی

 های داده شده را با استفاده از موارد زیر کامل کنید )برخی از موارد اضافی هستند.(هریک از عبارت  (48

 

 

 ...... وجود دارد. آمیدبدن گروه عاملی .......... پوست ناخن، طبیعی مو، ساختار پلیمرهای در .أ

 .آید می دست به آمین با........آلی اسید......... واکنش از آمیدی عامل .ب

 است.  .......متیل آمینتشکیل شده،  ............. نیتروژن.........که از اتم های کربن، هیدروژن و  آمین ترین ساده .ج

 .کنند می تولید اسیدها دی با ها آمین دی واکنش از پتروشیمی صنایع در را........ساختگی.......... آمیدهای پلی .د

 است....... فوالدو مقاومت آن پنج برابر ........ کِوالر.......، آمید پلی ترین معروف .ه

 .است شده تشکیل یکدیگر به........گلوکز....... های مولکول اتصال از که است ........پلی ساکارید.........نشاسته .و

 دی کربن انندم وکوچک ساده های مولکول به بینی ذره جانداران توسط طبیعت در که هستند موادی .........پذیر تخریب زیست.........مواد .ز

 .شوند می تبدیل... و متان،آب اکسید،

 .دارد بستگی ة آنسازند ......مونومر..........ساختار به پلی استر  تجزیۀ آهنگ .ح

 در آن شدن مریپلی ازواکنش سپس کرده، تبدیل اسید الکتیک به را مواد این در موجود........نشاستۀ....... نخستبرای تهیۀ پلیمر سبز،  .ط

 .ندکن  می تولید...........  اسید الکتیک پلی.......... مناسب شرایط

 درست  یا  نادرست

 .زیر را تعیین کنید و عبارت صحیح یا علت نادرستی را بنویسید درستی یا نادرستی عبارت های (49

م ی استری و آمیدی  استحکاپیوندها شکستن نادرست استحکام الیاف پارچه تقویت می شود. ی استری و آمیدی پیوندها شکستن با .أ

 را از بین می برد.الیاف پارچه 

 درست .است مقاوم بریدگی و خراش ضربه، دربرابر و بوده محکم بسیار و کوالرسنگین از شده دوخته پوشاک .ب

 درست .پذیرند تخریب زیست طبیعی پلیمرهایهمۀ  .ج

 درست می شود. آنها تر سریع شدن پوسیده سبب ها لباس شستن در ها شوینده از رویه بی استفادة .د

 درست .است کند بسیار ها آمید پلی و استرها پلی تجزیۀ .ه

 درستماندگارند. و دارند ها آلکان به شبیه ساختاریی تولید شده از هیدروکربن های سیرنشده، پلیمرها .و

 نیده از ااستفا نادرست ی برای پیشرفت پایدار است.راهکار پذیر، تخریب زیست پلیمرهای با نفتی ۀپای با ساختگی پلیمرهای جایگزینی .ز

 می شود. یمشکالت فراوان جادیسبب ا عتیمواد در طب نیدراز مدت ا یماندگار رایز ستین یمصرف مطلوب یالگو مرهایپل

 درست  .دننمی ک تهیه نیشکر و ذرت زمینی، سیب مانند کشاورزی های فراورده از رای سبز پلیمرها .ح

  –آمید -نیتروژن –اکاریدپلی س -طبیعی –ز فروکتو -متیل آمین –اکسیژن  –فوالد  -آلی اسید

 نشاستۀ  -مونومر -پذیر تخریب زیست  -گلوکز  -چدن  –کوالر  –ساختگی -  اسید الکتیک پلی
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 انتخاب کنید

 هر یک از عبارت های زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده، کامل کنید (50

از آبکافت   .أ
استر

آمید
در شرایط معین اسید آلی  و       

الکل

 آمین
 به وجود می آید.   

  آهنگ هرچه .ب
تشکیل

شکستن
  پارچه شدن پوسیده فرایند باشد، تر سریعآمیدی و استری   ایه یوندپ   

سریع تر

کند تر
 .دهد می خر    

   های هیدروکربن از حاصل پلیمرهای .ج
سیرشده

سیرنشده
  تمایلی واکنش انجام به   

ندارند

دارند
 تجزیه طبیعت در آن از شده تهیه های پوششپس  .

می شوند

نمی شوند
 

 محیطدر نشاسته های مولکول .د
 مرطوب و گرم

خشک و گرم
 سازنده مونومرهای به آرامی به

گلوکز

ساکارید
 .شوند می تجزیه 

  برقراری ارتباط

اخل کادر مورد نظر ددر ارتباط است، این ارتباط را پیدا کرده و حرف مربوط را  Bبا یک مورد از ستون  Aهر یک از عبارت های ستون  (51

       اضافی  هستند.(  Bبنویسید) برخی از موارد ستون 

 ستونA Bستون 

 می ینازب سرعت بهس تما محل در لباس رنگ بریزند، لباس روی مستقیم طور بهاگر  .أ
 g  .رود

a) نیتروژن 

 استر (j b    این ماده استبوی بد ماهی به دلیل وجود  .ب
 خواص فیزیکی (l c   وندشپلیمرهایی که توسط جانداران ذره بینی به مولکول های کوچک تجزیه می  .ج
 نشاسته (a d    است داده ها آمین به فردی به منحصر فیزیكی و شیمیایی خواصاتمی که  .د
 کوالر (h   e  عاملی که در اثر واکنش اسید آلی با آمین تولید می شود .ه
 ساختار (e  f   است تر برابرمقاوم پنج خود جرم هم فوالد از ی کهپلیمر .و
  .است شده تشكیل یكدیگر به گلوكز های مولكول اتصال از كه است ساكاریدی پلی .ز

d 
g) سفید کننده 

h) آمید 
 کلرید وینیل پلی (k i  دارد قرار بر روی برخی کاالها مثلث یك درون كه است عددی .ح
 متیل آمین (f j   دارد به این  ویژگی از مونومر بستگی ها آمید پلی و استرها پلی تجزیۀ آهنگ .ط

 k) نشانۀ بازیافت 
 l) پلیمر سبز 

 مهارتی

 به پرسش های زیر پاسخ دهید. (52

 -2 یافتباز یآسان ساز-1به منظور )چهار مورد(هدف از نشانه ای که بر روی کاالی ساخته شده از جنس پلیمر  حک می کنند چیست؟ .أ

  رداری بهینه از منابعبحفظ و بهره -4 افت،یحاصل از باز یفراورده ها تیفیک شیافزا -3 افتیباز ییکارا شیافزا

 مطلوبی مصرف الگوی ،پایدار پیشرفت نگاه ازصرفۀ اقتصادی دارد اما  سیرنشده های هیدروکربن از حاصل پلیمرهایچرا با آنکه   .ب

 فیبه گورستان زباله، کث ستیز طیمح لیمانند تبد یمشکالت فراوان جادیسبب ا عتیمواد در طب نیدراز مدت ا یماندگار رایز.نیست
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جامعه را  کیشده به اقتصاد  لیتحم یها نهیشود که هز یجانداران و... م یزدن به زندگ بیآس ست،یز طیشهرها و مح ةشدن چهر

 برد. یباال م یلیخ

 نید هیدروژبه دلیل قطبی بودن این ترکیبات و برقراری پیون چرا انحالل پذیری آمین ها در آب از الکان های هم کربن بیش تر است؟ .ج

 خیر آیا می توان پلی آمیدی ساخت که آمین آن یک عاملی باشد؟ .د

 و فراورده ها را نام گذاری کنید. آبکافت ترکیبات زیر را بنویسید واکنش  (53

1. 2 4

6 5 2 36 5 2 3 2

||
     H SO

O O

C H C OH H NC H C CH CH

H

N CH CH H O

H

 بنزوئیک اسید و اتیل آمین         

2. 2 4

2 2 3 2 33 3
      

H SO

O O

CH C OCH C OCH H HOCH H HC CHO  استیک اسید و اتانول            

3. 2 4

33 2 3 22 3
          

H SO

O

CH CH C O CH

O

CH CH C OH HOO CHH      پروپانوئیک اسید   و متانول   

4. 2 4

| 3

3

3 |2

3

       
H SO

O

H C OH HO C

O

H C O CH C H CH

CH

H H O

CH

    فرمیک اسید و ایزوپروپیل الکل                       

5.  2 4

33 3 2 3

||
      H SO

O

CH C OH

O

CH C N CH H O H N CH

HH

      اتانوئیک اسید   و  متیل آمین                     

OC

O

CH3

        +          H2O           

OH

                +   
3  

O

CH C OH    

اسید یا  الکل آن منتول و اسید آن استیک  ؟ مشخص کنیددر طبیعت  را اسید و الکل آن منبعترکیب فوق را بنویسید و واکنش آب کافت  (54

 جوهر سرکه است

 به پرسش های زیر پاسخ دهید. (55

مزه   د،یبجَو در دهان یمدت طوالن یاگر نان را براچگونه می توانید ثابت کنید که نشاسته  موجود  در نان به گلوکز تبدیل می شود. .أ

 از به وجود آمدن گلوکز است. یناش ینیریش اینکرد.  دیاحساس خواه نیریش یا

 شود. پلیمرهای آن زودتر تجزیه می در محیط گرو و مرطوب  چرا لباس های نخی در محیط گرو و مرطوب زودتر پوسیده می شوند؟ .ب
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 کیالستپ نیااند،  زیست محیط دوستدار چرا  کسانی که از پلی الکتیک اسید جهت ظروف بسته بندی مواد غذایی استفاده می کنند .ج

 گذارند.  یم یبرجا ستیز طیدر مح یکوچک تر یردپا لیدل نیشدن به کود را دارند به هم لیها امکان تبد

 نید.ها را مشخص کپلیمر این سازنده واحدهای آن به توجه با.است شده ارائه زیر شکل در پلیمر دو سازندة مولکول ساختار از بخشی (56

26 5 2

6 5 2 2

6 5 2

2

 

 
 
              
 
 
 

      

H O

n

O O

nHO

O O O O

NH C C H C NH CH NH C C H C NH CH NH

C C H C OH nNH CH NH
 

O

HO O

OH   +   

H2N NH2

 

 

ه برقراری پیوند به دلیل نداشتن هیدروژن متصل به نیتروژن قادر ب 2در پلیمر   تر است؟ چرا؟در کدام پلیمر زیر نیروی بین مولکولی ضعیف (57

 هیدروژنی نیست

1. 
2 2 2 2

n

O O O O

NH C CH C NH CH NH C CH C NH CH NH

 
 
              
 
  
 

 

2. 
2 2 2 2| | | | |

3 3 3 3 3 n

O O O O

N C CH C N CH N C CH C N CH N

CH CH CH CH CH
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 .کنید کاملبر حسب مورد خواسته شده زیر را در نظر بگیرید و جدول را سازندة مواد  پلیمر های (58

           

 

 

.نمود که نیروی بین مولکولی آن فقط از نوع نیروی وان دروالس باشدمی توان رسم  2O6H3C چند ایزومر از (59

3 3 2 3,      

O O

CH C O CH H C O CH CH 

 هید.به پرسش های مطرح شده پاسخ د آن به توجه با.است شده ارائه زیر شکل در پلی الکتیک اسید  سازندة مولکول ساختار از بخشی (60

| |

3 3 n

O O

O CH C O CH C O

CH CH

 
 
 
        
 
 
 

 

 پلیمر سبز  ؟می گویندبه این پلیمر ساختگی چه  .أ

سطل  ه، سفره،آشپزخان لیمصرف مانند وسا کباری یکیپالست یانواع ظرف ها دیاس کیالکت یاز پل .چند کاربرد از  این پلیمر را بنویسید .ب

 شده و کاربرد آنها رو به گسترش است دیو... تول یکیپالست ۀسیزباله، ک

 یدپار لیدل نیشدن به کود را دارند به هم لیها امکان تبد کیپالست نیاچرا این نوع پلیمر ردپایی کمتری از خود بر جای می گذارد؟  .ج

 گذارند. یم یبرجا ستیز طیدر مح یکوچک تر

ساختار مونومر آن را بنویسید. .د
|

3

  

O

HO CH C OH

CH

 

 ها را با هم مقایسه کنید؟ در هر مورد با توجه به ویژگی خواسته شده آن (61

 و    اتانول اتان دی اُل          نقطۀ جوش: .أ

 و    هگزانول         پروپانول      انحالل پإیری در آب: .ب

 –لی وینیل کلرید پ –ناخن  –تفلون  -پشم
نخ  -پوستین  –نخ پنبه ای  –نایلون  -تایر 

 -پلی اتیلن –پلی الکتیک اسید  –پلی استر 
  کتان –پالستیک بسته بندی  –کوالر 

 زیست تخریب ناپذیر زیست تخریب پذیر

 پشم

 ناخن

 نخ پنبه ای

 پوستین

 پلی الکتیک اسید

 کتان

 

 پلی وینیل کلرید

 تایر

 نایلون

 نخ

 پلی استر

 پلی اتیلن

 کوالر

 پالستیک بسته بندی
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 و    پلی استر    پلی پروپن       پایداری در مقابل شوینده ها .ج

 و    متانولمتانوئیک اسید    نیروی بین مولکولی .د

 و    ویتامین ث      ویتامین آ      انحالل در چربی .ه

 اتان و                    اتانول قطبیت .و

 استیک اسید    و   متیل اتانوات    پیوند هیدروژنی .ز

 سست و آمیدی پیوندهای شکستن معنی به شدن پوسیده این .شوند می پوسیده زمان طول در محیطی عوامل اثر در آمیدی پلی های لباس (62

 به آن به توجه با.دهد می نشان اسید حضور در را آمید نوع یک تجزیۀ واکنش به مربوط های داده زیر جدول .است لباس پود و تار شدن

 :دهید پاسخ شده مطرح های پرسش

 

 زمان  واکنش تجزیه آمید را رسم کنید. –نمودار غلظت  .أ

 
 صفر تا ده ثانیه  سرعت تجزیه آمید در کدام بازة زمانی بیشترین است؟ .ب

 mol/l.s          004/0   =R   ثانیه به بعد 40از زمان  در چه زمانی سرعت واکنش ثابت می شود؟ .ج

    پلیمر تجزیه شود؟چند دقیقه طول می کشد تا تمام  .د
0/240/004 600
0/004

A
R t s

t

      


  

انیپا  

 24/0 28/0 32/0 40/0 50/0 64/0 80/0 []آمید
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