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 او نامبه 

 

 

 فصل سوم

 پوشاک، نیازی پایان ناپذیر
های گیاهی نیز برای پوشش خود استفاده کرد. امروزه  انسان نخستین پوشش خود را از پشم، مو و پوست جانوران تهیه کرد. با گذشت زمان از بافت

 پوشاک به شرایط آب و هوایی، فرهنگ، آداب و رسوم، باورها و ... در هر جامعه بستگی دارد.  

بزرگی داشته است. پوشاک بدن را در برابر عوامل محیطی گوناگون مانند سرما و گرما، نور خورشید،  پوشاک افزون بر پوشش بدن، در تمدن بشری نقش

دار، سر و صورت را در برابر تابش نور خورشید و آفتاب سوختگی و نیز پوشیدن کند. برای مثال کاله لبهباران، تگرگ، گزند حشرات و ..... نیز محافظت می

 کند. ک، سنگ، اشیای سخت، سردی و داغی زمین محافظت میکفش، پاها را در برابر خا

 ایمنی عینك فوالدی، پنجه کفش ایمنی، کاله  انواع مانند   گوناگونی  پوشاک خاص، و  جدید نیازهای ایجاد  و صنایع در فناوری و دانش گسترش و رشد با

 تازگی به.  دهد می  افزایش  ها فعالیت انجام  هنگام ویژه به خطرناک و دشوار شرایط در را بدن فیزیكی ایمنی کدام  هر که هایی  پوشش.  شد تولید ...و

 بخارهای سموم، اسیدها، مانند شیمیایی مواد برابر در بدن از که کند تولید پوشاک از  ای تازه انواع است توانسته نو های فناوری و دانش بر تكیه با بشر

 کند. می محافظت ...و گلوله آتش، عفونی، های آلودگی پرتوها،  غلیظ، و سمی

 پوشاک مصرف جهان، جمعیت رشد با .  کردمی تهیه ...و پنبه چرم،  پوست، شتر، و گوسفند پشم  مانند  طبیعی مواد از را خود پوشاک گذشته در انسان

به همین دلیل صنعت نساجی به   .نبود جامعه نیازهای پاسخگوی دیگر پوشاک تولید سنتی های روش  طوریكه به یافت،  افزایش چشمگیری میزان  به

های نو به تولید  گیری از فناوریشكل صنعتی و امروزی پدیدار شد، صنعتی که با بهره

پوشاک پرداخت. موفقیت این صنعت در گرو تامین الیاف مورد نیاز بود. برای رفع این 

ه نفت، شناسایی  های فراوان انواع گوناگونی از الیاف ساختگی بر پایمحدودیت بعد از تالش

و تولید شد. الیافی که جایگزین الیاف طبیعی شد و امروزه بخش عمده پوشاک را تشكیل 

 دهد.  می
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 های »نخ، الیاف، دوزندگی، فراوری و بافندگی« را قرار دهید. تمرین: در هر یك از جاهای خالی یكی از واژه

 

 واقع در.  شوند می  تولید پتروشیمی های شرکت در شیمیایی  مواد بین واکنش از بلكه شود نمی  یافت طبیعت در که  هستند الیافی ساختگی، الیاف

 پوشاک، و پارچه ٔ  تهیه بر  افزون الیاف این از.  روند می کار به ...و نایلون استر، پلی مانند  الیاف گوناگون انواع تولید برای  پتروشیمیایی های فراورده اغلب

 .شود می استفاده ...و پرده فرش،( پالستیكی و مصرف یكبار نچسب، ظروف ها، پوشش انواع) تهیه در ای گسترده طور به

 هاالیاف و درشت مولکول 

 از جهان در تولیدی های  لباس  از نیمی حدود که دهد می   نشان  آمارها .  دارد توجهی قابل سهم  پوشاک تولید در که است طبیعی  الیاف از یكی پنبه

 الیاف از پنبه که دانید می  .شود می استفاده ...و استریل  گاز ماهیگیری، تور پرده،  مبل، رویۀ تولید در پوشاک تولید بر  افزون پنبه از.  شود می تهیه پنبه

 سازندۀ های  اتم شمار توصیف این با. شود می ساخته یكدیگر به گلوکز مولكول زیادی بسیار شمار اتصال از که بلند بسیار  زنجیری شده، تشكیل سلولز

 .است بزرگ آن مولكول اندازۀ و بوده زیاد بسیار سلولز، مولكول هر

 

ها  این مولكولاکسید، برم، متان و ..... .  دیها هستند. مانند کربنهای سازنده آن مولكولدانید ترکیب مولكولی، ترکیبی است که ذرههمان طور که می

و ... بسیار بزرگ    ها مانند سلولز، نشاسته و پروتئین موجود در پشم، ابریشمبرخی ترکیب  کوچك هستند و جرم مولی کمی دارند. در حالی که مولكول 

اتن، نایلون، تفلون و های دیگری مانند پلیاند. درشت مولكول رسد، از این رو به درشت مولكول معروفهزار میهای آنها به دهاست به طوری که شمار اتم 

 شود.  ارش( تهیه میشوند و ساختگی هستند. این مواد از واکنش پلیمری شدن )بسپ...... نیز وجود دارند که در طبیعت یافت نمی
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درصد از حرارت دادن یك تنه درخت   ۹۰تشكیل دهد، چند کیلوگرم زغال با خلوص    n(C6H10O5)درصد وزن تنه یك درخت را سلولز    ۵۰اگر  تست:  

H)توان به دست آورد؟ می kg۸۱با جرم  = 1 , C = 12, O = 16 g.mol−1) خارج(  ۹۸)تجربی 

(C6H10O5)n(s)
حرارت
→  C(s) + H2O(g) معادله موازنه شود.   

۱)۱۶.۲     ۲)۲۰   ۳)۴۰   ۴)۴۲ 

 

 

 پلیمری شدن)بسپارش(  

 زیاد مولی جرم و  بلند زنجیرهای با هایی مولكول شد،   متصل یكدیگر به مناسب شرایط در کوچك های مولكول آن در که است واکنشی شدن پلیمری

 این مولی جرم که دهد می  نشان ها بررسی .آید می دست به رنگی سفید جامد دهیم، گرما باال فشار در را اتن گاز هرگاه   نمونه برای .کنندمی تولید

 . دارد وجود هیدروژن و کربن اتم هزاران آن مولكول هر ساختار در که است این بیانگر مولی جرم بودن زیاد .است مول بر گرم هزار ها ده اغلب فراورده،

 

یك مولكول پلی اتیلن هیدروکربنی سیر شده است زیرا هر اتم کربن در آن با چهار پیوند اشتراکی یگانه به چهار اتم دیگر متصل است، در حالی که در  

ی اتن از سوی ها اتن هر اتم کربن به سه اتم دیگر متصل است. با این توصیف در طی این واکنش یكی از پیوندهای دوگانه در اتن شكسته شده و مولكول

هایی با زنجیر کربنی بلند های اتن به یكدیگر افزوده شده و مولكولشوند. با ادامه این روند، شمار زیادی از مولكول های کربن به یكدیگر متصل میاتم

 شود.  ایجاد می

 

دهند و پلیمر را  ها شمار زیادی از مونومرها با یكدیگر واکنش میگویند. در این واکنشپار( میپلیمری شدن، مونومر )تكها در واکنشدهندهبه واکنش

ر مونومرها به ای برای اتصال شماسازند. تعیین تعداد دقیق مونومرهای شرکت کننده در یك واکنش پلیمری شدن ممكن نیست و تاکنون هیچ قاعدهمی

 توان فرمول مولكولی دقیقی نوشت. یكدیگر ارائه نشده است. به همین دلیل برای پلیمرها نمی

 تواند در این نوع واکنش پلیمری شدن شرکت کند.  در زنجیر کربنی داشته باشد، میکربن   -هر ترکیب آلی که در ساختار خود پیوند دوگانه کربن
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 تشکیل پلیمر از مونومر 

 

 

 

 خراج مونومر از پلیمر است
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 ( ۹۴: )ریاضی بجزشود،  تست: از همه ترکیبات زیر به عنوان مونومر استفاده می

 (کلرواتان۴   (وینیل کلرید ۳   (سیانواتن ۲    ( پروپن ۱

 

𝐶2𝐻3𝐶𝑙−)تست: چند درصد جرمی پلی وینیل کلرید  −)𝑛 دهد؟ را کلر تشكیل می(𝐶𝑙 = 35.5, 𝐶 = 12,𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) (۹۵جربی )ت 

۱)25.7   ۲)36.2   ۳)42.1   ۴)56.8 

 

 (۹۷تست: چند مورد از مطالب زیر درست است؟)ریاضی 

 توان تهیه کرد.های آلی بسیاری میاز اتین، ترکیب -

 .آید، گاز اتن بدست می(𝐶𝑎𝐶2)از واکنش آب با کلسیم کاربید  -

 است. ترین آلكین است و مولكول آن خطی و ناقطبی اتین، ساده -

 رود. های سیرشده است و در تولید سرنگ به کار میپروپن، جزو ترکیبپلی -

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

 ( ۹۸است؟)ریاضی  نادرستتست: کدام مطلب 

 هایی با زنجیرهای بلند و جرم مولكولی زیاد هستند.  پلیمرها، دارای مولكول ( ۱

 شود.  در فشار باال، تشكیل میاتن، جامد سفید رنگی است که با گرما دادن اتن ( پلی۲

 اتن، هر اتم کربن با چهار اتم دیگر )کربن و هیدروژن( پیوند کوواالنسی یگانه دارد.  ( در مولكول پلی۳

 کربن داشته باشند.  -( در همه پلیمرهای طبیعی و مصنوعی، مونومرها باید پیوندهای دوگانه کربن۴

𝐶لن، به تقریب چند کیلوژول است؟)انرژی پیوندهای واکنش پلیمر شدن کامل یك مول اتی  Δ𝐻تست:   = 𝐶  ،𝐶 − 𝐻   و𝐶 − 𝐶    ۶۱۲به ترتیب برابر ،

است.  ۳۴۸و    ۴۱۲ (۹۸)تجربی  مول  بر     )کیلوژول 

۱)۲۶۴  +   ۲)۸۴+   ۳)۸۴-   ۴)۲۶۴ - 
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𝑁)است؟ نادرستتست: کدام مطلب،  = 14, 𝐶 = 12, 𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) (۹۸)تجربی 

 است. g۱۱( تفاوت جرم مولی سیانواتن با پروپن برابر ۱

 هگزن با سیكلوهگزان، یكسان است.-۲( فرمول مولكولی ۲

 آید.  ( از پلیمر شدن کلرواتان، پلی وینیل کلرید به دست می۳

 برمواتان با فرمول مولكولی آن، متفاوت است. دی  -۲، ۱( فرمول تجربی ۴

 

 خارج( ۹۸است؟)ریاضی  نادرستیرن، استتست: کدام مطلب درباره پلی

𝐻2𝐶( مونومر آن، ۲    ( ترکیبی، سیر شده است.۱ = 𝐶𝐻(𝐶6𝐻5)   .است 

( واحد تكرار شونده آن، ۳ رود.  های یكبار مصرف به کار می( در ساخت ظرف۴  است.

 

 تولید تفلون 

 در او پژوهشی گروه  و بالنكت.  افتاد اتفاق  1920 سال در ماجرا .رساند ثروت و شهرت به را بِالنكت آن، اتفاقی کشف که است پلیمری تجاری نام تفلون

 کپسول شیر بالنكت که هنگامی روز یك. بود تترافلوئورواتن کردند، می مصرف آنها که گازهایی از یكی.  بودند هاکننده سرد انواع مطالعۀ و بررسی حال

 کنجكاوی.  نبود چیز هیچ اما کند، باز را مسیر تا کرد تالش است، بسته گاز خروج مسیر که کرد  تصور او.  شودنمی خارج گاز که شد متوجه کرد، باز را گاز

 جرم. شد رو روبه ای غیرمنتظره نتیجۀ با  و کرد گیری اندازه را کپسول جرم آن، دلیل یافتن  برای بالنكت. کند پیگیری بیشتر را موضوع شد سبب وی

 از پس او. کند مشاهده را آن داخل و دهد برش را کپسول او تا شد باعث مسئله، حل برای  وی پافشاری. بود برابر گاز از  پر  کپسول با نظر مورد کپسول

 از جامد  مادۀ این که داد نشان تردقیق بررسی.  بود  شده تشكیل کپسول ته جامد مادۀ یك از نازکی  الیۀ.  شد رو روبه ایتازه منظره با کپسول برش

 ای در صنعت و زندگی یافت. تفلون در مدت کوتاهی کاربردهای گسترده .است آمده دست به تترافلوئورواتن شدن پلیمری

 

 های حالل در دهد، نمی واکنش شیمیایی مواد با و  است  اثر بی شیمیایی نظر  از پلیمر ین. ااست مقاوم گرما برابر  در و دارد باالیی ذوب نقطۀ  تفلون،

 .است پلیمر این وسیع کاربرد دلیل ها ویژگی ین. ااست نچسب و شود نمی حل آلی
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 پیوند با صنعت 

 گوناگون وسایل ساخت برای و شده تولید پتروشیمی های شرکت  در آن از تن ها میلیون ساالنه که است ساختگی پلیمرهای ترین مهم از یكی اتن پلی

های  پذیر و برخی ماننده لولهو انعطاف  ند. برخی مانند کیسه پالستیك شفافهای گوناگونی دارویژگیاتن  شود.کاالهای ساخته شده از پلی می استفاده

خواهیم بررسی کنیم  تر هستند. یك تفاوت آشكار دیگر بین آنها تفاوت در چگالی است. حال میتر و محكمها، سختهای آب یا بطریپالستیكی، دبه

 های متفاوت و گاهی متضاد دارند.اند، ویژگیمونومر یكسان ساخته شده چگونه این مواد که از پلیمرهایی با

 اتن، پلی نوعی .  آورد می پدید متفاوت ساختار با هایی  فراورده  شدن پلیمری واکنش انجام با  گوناگون، شرایط در اتن که داد  نشان تجربی های یافته

 . است کدر و داشته بیشتری چگالین،  سنگی اتن پلی که حالی در است معروف سبک اتن پلی به رو این از است، شفاف و داشته کمتری چگالی

 

 

 

 

های  توانند به دو صورت به یكدیگر متصل شوند، و دو فراورده متفاوت ایجاد کنند. مولكولهای اتن میکنید مولكولطور که در شكل باال مشاهده میهمان

های اتن از  ول شود. اما در شرایطی دیگر برخی مولكاتن در شرایط معین پشت سر هم به یكدیگر متصل شده و زنجیرهای بلند و بدون شاخه ایجاد می

 شود. ها به یكدیگر افزوده شده و زنجیرهای شاخه دار تولید میکناره

شود. در نتیجه حجم بیشتری داشته، تر میپلی اتیلن شاخه بیشتری داشته باشه، سطح تماس کمتر شده و نیروی بین مولكولی واندروالسی ضعیف هرچی  

دار پلی اتن  است. همچنین پلی اتن شاخه  0.97اتن بدون شاخه برابر  و چگالی پلی  0.92دار،  تن شاخهاچگالی کمتری دارد. مثال در شكل باال چگالی پلی

. همچنین به دلیل نیروی بین مولكولی بیشتر پلی اتن بدون شاخه)سنگین( استحكام بیشتری نسبت  دهستن  سنگینبدون شاخه پلی اتن    پلی اتن  سبك و

 دارد.  داربه پلی اتن شاخه

 خارج( ۹۸)تجربی اند؟م موارد از مطالب زیر، درست کداتست: 

 اتن سبك، در برابر نور، کدر است. آ( پلی

 اتن سنگین، ساختار بدون شاخه دارد. پلیب( 

 اتن سبك است. ها، از پلیهای پالستیكی موجود در مغازهپ( کیسه

 اتن سنگین و در برابر نور شفاف است. ت( بطری شیر، از جنس پلی

 (ب، پ، ت ۴   (ب، پ۳  (آ، ب، ت ۲   (آ ،پ۱
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 ( ۹۹)ریاضی کدام مطالب درست است؟تست: 

 کنند. های یكبار مصرف را از استیرن تهیه میآ( در صنعت، ظرف

 دهند. درصد الیاف تولیدی در جهان را الیاف طبیعی تشكیل می ۵۰ب( بیش از 

 اثر است.  پ( تترافلوئورواتن، یك نوع سرد کننده و پلیمر آن را از نظر شیمیایی بی

 د زیست تخریب پذیر هستند. اوهای تجزیه ماکسید، فراوردهت( آب، متان و کربن دی

 های اتن در شرایط معین، قابلیت اتصال پشت سرهم و از کناره به یكدیگر را دارند. ث( مولكول 

 ( آ، پ، ت و ث ۴  ( ب، پ، ت و ث ۳  ت و ث  (پ،۲  ( آ، ب و پ۱

 کنند.  پلی اتن مذاب را در دستگاهی با عمل دمیدن هوا به ورقه نازک پالستیكی تبدیل می نکته:

ست،  کربن هستند. افزون بر آنها در صنعت پلیمرهای دیگری نیز ساخته شده ا-تاکنون فقط با پلیمرهایی آشنا شدیم که فقط دارای پیوند دوگانه کربن

 های دیگری مانند اکسیژن، نیتروژن و ...... وجود دارند.  های کربن و هیدروژن، اتمپلیمرهایی که در ساختار آنها افزون بر اتم

 های عاملی گروه

 بخشد. هاست که به مولكول آلی دارای آن خواص فیزیكی و شیمیایی منحصر به فردی میگروه عاملی آرایش مشخصی از اتم

های الكلی، اتری، آلدهید، کتون، اسید، استر، آمین و آمید اشاره کرد که در ادامه بیشتر در مورد آنها توان به گروهنواع گروه های عاملی میاز مهمترین ا

 صحبت خواهیم کرد.  

 𝑪𝒏𝑯𝟐𝒏+𝟏 𝑶𝑯ها الکل

 شود.  دارای گروه عاملی هیدروکسیل هستند. نام آنها به پسوند » اُل« ختم می

𝑹 − 𝑶𝑯 
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 ها با تعداد کربن برابر ایزومر الکل(𝑪𝒏𝑯𝟐𝒏+𝟐𝑶)اترها

 باشد.  های عاملی+اتر« مینام آنها به صورت » نام گروه هستند.  اتری دارای گروه عاملی

𝑹 − 𝑶− 𝑹′ 

 

 های عاملی الكلی و اتری است.  طعم و بوی گشنیز و رازیانه به طور عمده وابسته به گروه نکته:

 

 (𝑪𝒏𝑯𝟐𝒏𝑶)آلدهیدها 

 شود. باشند. نام آنها به »آل« ختم میدارای گروه عاملی کربونیل می

𝑶
||

   𝑹 − 𝑪 − 𝑯  
 

 

 رود.  های جانوری بكار میی نمونه دارترین آلدهید است که محلول آبی آن برای نگهفرمالدهید ساده نکته:

 ایزومر آلدهیدها با کربن برابر (𝑪𝒏𝑯𝟐𝒏𝑶)ها کتون

نباید هیدروژن   این گروه نیز دارای گروه عاملی کربونیل است با این تفاوت که در آلدهیدها به گروه کربونیل باید حداقل یك هیدروژن متصل باشد و اینجا

 شود.  متصل باشد. نام آنها به پسوند »ون« ختم می

𝑶
||

   𝑹 − 𝑪 − 𝑹′  

 

 

 ید است.  هپتانون و بادام دارای بنزآلده -۲میخك دارای  نکته:
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 (𝑪𝒏𝑯𝟐𝒏𝑶𝟐)کربوکسیلیک اسیدها 

 باشد.  باشند. نامگذاری آنها به صورت »آلكانوییك اسید« میای از ترکیبات آلی هستند که دارای خواص اسیدی بوده و دارای گروه کربوکسیل میدسته 

𝑶
||

    𝑹 − 𝑪 − 𝑶𝑯
 

 

 

شود. و باعث سوزش و خارش در محل اولین عضو خانواده است که بر اثر گزیدگی مورچه سرخ وارد بدن می  (𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻)متانوئیك)فورمیك(اسید  

شود. اتانوئیك اسید)استیك اسید( یك اسید دو کربنی است که به جوهر سرکه معروف بوده و یكی از پرکاربردترین اسیدها در زندگی روزانه گزیدگی می

 است. 

   دارندگی دارد. شود، نقش نگهدر تمشك و توت فرنگی یافت میبنزوییك اسید یك کربوکسیلیك اسید آروماتیك بوده که  نکته:

 ایزومر کربوکسیلیک اسیدها با کربن برابر (𝑪𝒏𝑯𝟐𝒏𝑶𝟐)استرها 

 باشد.  دارای گروه عاملی استری بوده و نامگذاری آنها به صورت آلكیل آلكانوات می

𝑶
||

    𝑹 − 𝑪 − 𝑶𝑹′
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 (𝑪𝒏𝑯𝟐𝒏+𝟑𝑵)ها آمین

 شود.  های آلكیل متصل به نیتروژن را نوشته و بعد کلمه آمین ذکر میباشند.برای نامگذاری آنها نام گروهگروه عاملی دارای نیتروژن می

𝑹′ − �̈� − 𝑹"
|
𝑹

 

 آمین است. هایبوی آزاد شده از ماهی به دلیل آزاد شدن مولكول  نکته:

  (𝑪𝒏𝑯𝟐𝒏+𝟏𝑵𝑶)آمیدها

 این گروه عاملی شامل نیتروژن و اکسیژن است.  

        
𝑶
||

−𝑵 − 𝑪 −
|          

 

 شود دارای پلی آمید است.های مخصوص مسابقه موتورسواری استفاده میکوالر برای تهیه لباس  نکته:

 های عاملی چند مثال برای شناسایی گروه

   آسپرین: 

 

 آسپارتام: 
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 چند نکته مهم در سواالت کنکور 

 شود.رعایت میتایی در ساختار لوویس  همواره توجه کنید که در ترکیبات آلی قاعده هشت  - ۱

 کنید: برای محاسبه تعداد پیوندها در ترکیبات آلی با داشتن فرمول بسته به صورت زیر عمل می  - ۲

 = تعداد پیوند  
𝟒𝑪+𝟐𝑶+𝟑𝑵+𝑯+ هالوژنها

𝟐
 

 کنیم: برای محاسبه تعداد جفت ناپیوندی نیز را رابطه زیر استفاده می  - ۳

تعداد  جفت  ناپیوندی  =  𝟐𝑶 + 𝑵+ 𝟑 ∗  هالوژنها 

 وجود داشته باشد:   𝑯.𝑪.𝑵.𝑶نکته: این روابط در حالتی درست است که در ترکیب آلی فقط عناصر 

 مثال: در ترکیبات زیر تعداد پیوند و جفت ناپیوندی را محاسبه کنید:

𝑪𝟐𝑯𝟔,                                                             𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶𝑯,                                             𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔  

 داریم:   C, O,Nها در ساختار باز بودن شمردن آنها با داشتن تعداد در یک ترکیب آلی برای محاسبه تعداد هیدروژن   - ۴

 باشد:  aاگر مجموع تعداد پیوندهای دوگانه و حلقه در ترکیب برابر

تعداد هیدروژن    = 𝟐𝑪 + 𝟐 − 𝟐𝒂 + 𝑵 - ها  هالوژن   

 

 ( ۸۹است؟) تجربی  نادرستکدام عبارت درباره ترکیبی که ساختار مولكولی آن نشان داده شده است،  تست: 

 های بنزن است.( از مشتق۱

 ( دارای گروه عاملی اتری است.۲

 ( دارای گروه عاملی آمینی است. ۳

 است. 𝐶11𝐻18𝑁𝑂3( فرمول مولكولی آن ۴
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ی  توان دریافت که ترکیب .................. یك ........................ و ترکیب ...................... یك ............. است.)تجربهای زیر، میتوجه به فرمول ساختاری ترکیببا  تست:  

۹۰) 

 

 ، پ( آمین( آ( کربوکسیلیك اسید۴  ( ب( کتون، ت( آلدهید ۳ ( آ( استر، پ( آلكان۲  ( پ(اتر، ت(کتون۱

 ( ۹۰کدام دو ترکیب ایزومرهای ساختاری یكدیگرند؟)ریاضی تست: 

 اتیل اتردی -(اتانول۴  متیل اتر دی -( اتانول۳  اتانال -( استون۲  متانال  -( متانول۱

 ( ۹۱................. جفت الكترون پیوندی وجود دارد. )تجربی رو به مولكول ....................... مربوط است و در آن فرمول ساختاری روبهتست: 

 ۲۶ -( آسپیرین۲   ۲۱ -( آسپیرین۱

 ۲۶ –( دارچین ۴   ۲۱ -( دارچین۳

 

 

 (۹۲رو، درست است؟)تجربی ی ترکیبی با فرمول روبهکدام گزینه دربارهتست: 

 تواند پیوند هیدروژنی تشكیل دهد. ( فاقد گروه استری است و می۱

 اتم متصل هستند.  ۲های اکسیژن در آن به ( همه اتم۲

 ( یك گروه عاملی کتونی و دو گروه عاملی هیدروکسیل دارد. ۳

 است.   𝐶15𝐻20𝑂5( فرمول مولكولی آن ۴
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 (۹۳است؟)تجربی  نادرسترو، کدام عبارت با توجه به ساختار مولكولی ترکیب روبهتست: 

 ساختار آن شرکت دارد.( گروه عاملی اتری و استری در ۱

 های اکسیژن در آن یكسان نیست. های متصل به اتم( تعداد اتم۲

 متیل بوتان یكسان است.دی - ۲، ۲های کربن مولكول آن با مولكول ( شمار اتم۳

 های ناپیوندی در مولكول آن از اگزالیك اسید بیشتر است.( شمار جفت الكترون ۴

 

 ( ۹۴داده شده، درست است؟)تجربی  ی ترکیبتست: کدام عبارت درباره

 ها وجود دارد.ی آخر اتمجفت الكترون ناپیوندی در الیه ۱۱( در ساختار آن، ۱

 های نیتروژن در آن به سه اتم متصل هستند و دارای پیوند آمیدی هستند. ( اتم۲

𝐶ی  گانهکربن در آن به پیوند ی-ی پیوندهای دوگانه کربن ( در واکنش با سه مول هیدروژن، همه۳ − 𝐶 شوند. تبدیل می 

 های اکسیژن در آن با یكدیگر برابر است.های متصل به اتمهای اکسیژن و شماراتمهای کربن در آن، سه برابر اتم(شمار اتم۴

 خارج( ۹۴اند، به جز: )ریاضی تست: همه مطالب درباره دی متیل اتر درست

 ایزومر اتانول بوده و یك ترکیب قطبی است. (۱

𝑪𝑯𝟑فرمول شیمیایی آن  ( ۲ − 𝑪𝑶 − 𝑪𝑯𝟑 

 ها وجود دارد. ( در ساختار مولكول آن، هشت پیوند بین اتم۳

 های آن، وجود دارد. ( دو جفت الكترون ناپیوندی در الیه آخر اتم۴

از ترکیب  بوتانوات جزو کدام دسته  اتیل  اتمتست:  فرمول تجربی آن کدام است و  از نظر  ها و  اکسیژن  الكترونی در مولكول آن های  شمار قلمروهای 

 خارج( ۹۴اند؟)تجربی چگونه 

 اند. یكسان 𝑪𝟑𝑯𝟔𝑶(اسیدهای آلی،  ۲   اند ، متفاوت𝑪𝟑𝑯𝟔𝑶( استرها،  ۱

 اند. متفاوت 𝑪𝟓𝑯𝟏𝟐𝑶𝟐( اسیدهای آلی،  ۴   اند. یكسان 𝑪𝟓𝑯𝟏𝟐𝑶𝟐(استرها،  ۳
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 ( ۹۴های کربن برابر است؟)ریاضی متست: در کدام دو ترکیب داده شده، شمار ات

 (اتیل بوتانوات، هپتان۲    هپتانون  -۲( بنزآلدهید، ۱

 دی متیل هگزان، نفتالن  - ۵، ۲( ۴   متیل پروپان - ۲( تری متیل آمین، ۳

های هیدروژن چند  است. شمار اتم (𝑪𝟗𝑯𝟖𝑶𝟒)های کربن در مولكول آسپرینهای کربن در آن برابر شمار اتمتست: در مولكول یك آلكن که شمار اتم

 خارج( ۹۴های هیدروژن در مولكول آسپرین است؟)تجربی برابر شمار اتم

۱)2.5  ۲)2.25   ۳)1.5   ۴)1.25 

 ( ۹۵های عاملی وجود دارند؟)تجربی تست: در مولكول ترکیبی با ساختار روبرو، کدام گروه

 الكلی  - آلدهیدی -( اتری۲  فنولی  -آلدهیدی -(استری۱

 فنولی  -کتونی -(اتری۴  الكلی  -کتونی -(استری۳

  𝑔.𝑚𝑜𝑙−1شود و جرم مولی ترکیب جدید چند  بنشیند، به کدام ترکیب تبدیل می  𝐶𝐻𝑂تست: اگر در مولكول تولوئن، به جای گروه متیل، گروه  

𝐻)است؟  = 1, 𝐶 = 12, 𝑂 = 16 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  خارج( ۹۵)ریاضی 

 ۱۲۲(بنزآلدهید، ۴  ۱۰۶(بنزآلدهید، ۳ ۱۲۲ك اسید، (بنزویی۲ ۱۰۶( بنزوییك اسید، ۱

 

 خارج(  ۹۵تست: در چند مورد از موارد زیر، نام ترکیب با فرمول آن مطابقت دارد؟)ریاضی 

 

 

 

 

 

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 
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 خارج(  ۹۵اند؟)تجربی تست: چند مورد از مطالب زیر، درست

های عاملی آلدهیدی و کتونی در گروه  ویژگی مشترک گروه -
𝑂
||

−𝐶 −
 است. 

 ها در مولكول آنها است. گستردگی و تفاوت خواص مواد آلی، به دلیل آرایش ویژه اتم -

 ها، به دلیل وجود دسته ای از مواد آلی به نام استرها در آنها است.ها و میوهطعم و بوی خوش برخی از گل -

 دی برمواتان از مجموع شمار جفت الكترون های پیوندی بیشتر است. -۲،  ۱ها در های ناپیوندی الیه ظرفیت اتمجفت الكترون مجموع شمار  -

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

 ( ۹۶اند؟)ریاضی تست: کدام موارد از مطالب زیر، درست 

 است. 𝐶10𝐻20𝑂آ( فرمول مولكولی منتول 

 عاملی کربونیل دارند و ایزومر یكدیگرند. هپتانون و بنزآلدهید، گروه  -۲ب( 

 متیل نونان است.  -۳خط  ۰پ( نام هیدروکربنی با فرمول نقطه

 است.  ۱های کربن در مولكول نفتالن، برابر به شمار اتم Hهای  ت( نسبت شمار اتم

 ت - پ -( آ۴  ت - پ -( ب۳   پ -(ب۲   ( آ، پ ۱

 ( ۹۶شود؟)ریاضی روژن حذف شود، به کدام هیدروکربن مبدل میتست: اگر از مولكول سیكلوهگزان، سه مولكول هید

 (سیكلوهگزین۴  (سیكلوهگزن ۳   (بنزن ۲  ( هگزین ۱

 

 ( ۹۶تست: کدام موارد از مطالب زیر، درباره ترکیبی با ساختار روبرو، درست است؟)تجربی 

 است. 𝐶15𝐻24𝑂3𝑁آ( فرمول مولكولی آن،  

 صل هستند. اتم مت ۳اتم در آن، هر یك به  ۵ب( 

 های عاملی آمینی، استری و الكلی است.پ( دارای گروه

 الكترون ناپیوندی وجود دارد.   ۱۴های آن، ت( در الیه ظرفیت اتم

 (ب، پ، ت ۴  (آ، پ، ت ۳   (پ، ت۲  ب -(آ۱
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 ( ۹۶آید؟)تجربی  اکسید به وجود مییدتست:  از سوختن کامل یك مول از هگزانوییك اسید، به ترتیب از راست به چپ، چند مول آب و چند مول کربن

۱)۶- ۴   ۲)۷-  ۴   ۳)۶-  ۶   ۴)۷- ۶ 

 

 ( ۹۶فرمول تجربی کدام الكل با فرمول مولكولی آن، متفاوت است؟)تجربی تست: 

 (گلیسرین ۴  (اتیلن گلیكول ۳   (اتانول۲   ( متانول ۱

 

)ریاضی  کربوکسیل بنشیند، چند مورد از مطالب زیر، درباره ترکیب به دست آمده درست است؟اگر در مولكول کلرومتان، به جای اتم کلر، گروه عاملی  تست:  

 خارج( ۹۶

 شود. تشكیل می 𝐶𝐻2𝑂ترکیبی با فرمول تجربی   -

 شود.  های ناپیوندی آن افزوده میدو الكترون بر شمار الكترون  -

 اتم پیوند داده است.  ۳اتم وجود دارد که به  ۲در آن  -

 سرکه وجود دارد.   ترکیب حاصل در -

۱)۱  ۲)۲  ۳)۳  ۴)۴ 

 

 خارج( ۹۶اند؟)تجربی تست: درباره ترکیبی با فرمول ساختاری روبرو، کدام موارد از مطالب زیر درست 

 آ( دارای یك گروه عاملی آمینی است.

 ب( دارای دو گروه عاملی استری است

 سوزد.مول اکسیژن می ۲۵پ( هر مول آن با 

 های کربن در مولكول آن وجود دارد. یوندی بین اتمجفت الكترون پ  ۱۷ث( 

 (ب، پ، ث ۴  (آ، ب، پ ۳  (ب، پ۲  (آ، ب۱
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 خارج( ۹۷تست: کدام عبارت درباره ترکیب روبرو، درست است؟)ریاضی 

 به سه اتم دیگر متصل هستند.   داریم که اتم  ۷( در ساختار آن، ۱

 مولكول اوکتان یكسان است.های های کربن آن با شمار اتمشمار اتم(۲

 آید. به دست می گروه عاملی آمیدی، NH( با جایگزینی اتم اکسیژن گروه اتر در آن با گروه ۳

 های اکسیژن آن، است.های ناپیوندی در اتمهای کلر در آن، کمتر از مجموع شمار الكترون هی ناپیوندی اتممجموع شمار الكترون (۴

 

 ( ۹۸درباره فرمیك اسید، درست است؟)ریاضی تست: کدام مطلب، 

 ( پرکاربردترین کربوکسیلیك اسید، است. ۱

 دهد.  با آب، پیوند هیدروژنی، تشكیل می (۲

 در ساختار آن، پنج جفت الكترون ناپیوندی وجود دارد.   (۳

 شود. شود و در طبیعت یافت نمی( به صورت مصنوعی تهیه می۴

 

𝐶)ولكول با ساختارهای زیر، درست است؟تست: کدام مطلب درباره دو م = 12,𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) خارج(  ۹۹)تجربی 

 دارای گروه کتونی است.  (II)( ترکیب ۱

 ( شمار پیوندهای دوگانه در دو ترکیب برابر است. ۲

 است.  0.106به تقریب  (II)( نسبت جرم هیدروژن به جرم کربن در ترکیب ۳

 های آنها است.  های ناپیوندی روی اتماوت آنها در شمار جفت الكترون( دو ترکیب با هم ایزومرند و تف۴
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 پذیری ترکیبات آلی در آبانحالل

شیمی  ها:هیدروکربن  - ۱ هیدروکربن  در  به  آلی،  غیرقطبی  موادی  دارند(شمار میها  دوقطبی حدود صفر  هیدروکربنآیند،)گشتاور  رو  این  از  های  . 

 شوند.های غیرقطبی مانند هگزان، بنزن، تولوئن و .... به خوبی حل میغیرقطبی در آب نامحلول و در حالل

بخش هستند. قسمت هیدروکربنی آنها بخش ناقطبی    ۲دار دارای  دار و نیتروژن اکسیژن ترکیبات آلی    دار:دار و نیتروژنترکیبات آلی اکسیژن  - ۲

دهند. قطبیت کل مولكول به میزان برتری هریك ( بخش قطبی مولكول را تشكیل میN, Oهای  مولكول را تشكیل داده و قسمت گروه عاملی )اطراف اتم

کربن( بخش قطبی به بخش ناقطبی غلبه کرده    ۵لهای سبك )تا در مولكوملی الكلی یا اسیدی  های عادر صورت وجود گروهاز این دو بخش بستگی دارد.  

اتم کربن( بخش ناقطبی غلبه کرده    ۵های سنگین )بیش از  های قطبی نظیر آب حل شود. اما در مولكولتواند در حاللشود، پس میو مولكول قطبی می

 شوند.  های غیرقطبی حل میی قطبی حل نشده و بیشتر در حاللهاو مولكول غیرقطبی شده و در نتیجه در حالل 

ها و اسیدها نوع نیروی بین مولكولی در بخش گروه عاملی هیدروژنی بوده اما در بخش هیدروکربنی از نوع واندروالسی است. با افزایش  در الكل   نکته:

 یابد.  به کرده و ویژگیهای ناقطبی الكل افزایش میدروالسی بر هیدروژنی غلها، نیروی وانطول زنجیر هیدروکربنی در الكل

 کنید.  های کربن آنها را مشاهده میهای راست زنجیر در آب بر حسب تعداد اتمها و آلكاندر زیر نمودار انحالل پذیری الكل

 

و در نتیجه ویژگی آب گریزی)یا  شوند.  محلول میو با تعداد بیشتر کربن در چربی  ها و اسیدهای آلی حداکثر با پنج کربن در آب محلول هستند.  الكل

 یابد.  ها با افزایش تعداد کربن افزایش میچربی دوستی( الكل

 خارج( ۹۷تست: درباره ترکیبی با ساختار مولكولی روبرو، کدام مطلب درست است؟)تجربی 

 شود. (به خوبی در آب حل می۱

 های عاملی کتونی و استری است.(دارای گروه۲

 اتم کربن در آن، فقط به سه اتم دیگر متصل هستند.  ۱۶کثر، (حدا۳

 شود. تشكیل می 𝐶𝑂2مولكول  ۲۰از سوختن کامل هر مولكول آن،  (۴
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 شوند؟های زیر در آب و کدامیك در چربی حل میکدامیك از ویتامین

 ویتامین آ     

   

 

 

 ویتامین ث 

 

 

 

 

 دی ویتامین 

 

 

 

 

 ویتامین کا 

 

 

 

 

 عاملی را در ترکیبات باال مشخص کنید. گروه
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کنند زیرا مقدار اضافه آنها از بدن دفع  های مانند ویتامین ث که در آب محلول هستند مشكلی برای بدن ایجاد نمیمصرف بیش از اندازه ویتامین نکته:

 شود.  می

 خارج(  ۹۸رباره آن درست است؟)تجربی که نشان داده شده، کدام مطلب د Cتست: با توجه به ساختار مولكول ویتامین 

(𝐻 = 1, 𝐶 = 12, 𝑂 = 16 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1) 

 ( فاقد گروه عاملی استری است. ۱

 شود. ( بخش ناقطبی آن بر بخش قطبی آن غلبه دارد و در آب حل نمی۲

 است.   ۸.۵ها در آن، برابر نسبت شمار پیوندهای یگانه به شمار پیوندهای دوگانه بین اتم(۳

 های عاملی هیدروکسیل در مولكول آن، برابر شمار این گروه در مولكول اتیلن گلیكول است. ( شمار گروه۴

 

از ویتامین    1.05تست:   ,C  (C6H8O6گرم مخلوطی  M = 248 g.mol
,K  (C31H36O2و ویتامین    (1− M = 450 g.mol

 ۱۰۰در    (1−

گرم به طور کامل سوزانده    0.45شود. جامد جمع شده روی کاغذ صافی به وزن دقیقه به شدت هم زده و سپس صاف می ۵لیتر آب ریخته و برای میلی

 (۹۹)ریاضی چند مول است؟تولید شده، برابر  CO2در نمونه، برابر چند گرم و مقدار   Cشود. به ترتیب از راست به چپ، مقدار ویتامین می

۱ )0.45 ،0.012  ۲)0.45 ،0.031    ۳)0.6 ،0.012  ۴)0.6 ،0.031 

 

 خارج( ۹۹است؟)تجربی  نادرستکدام مطلب زیر، درباره ترکیبی با ساختار روبرو، تست: 

 در مولكول آن وجود دارد. ( چهار گروه  ۱

 ( مولكول آن، دارای پنج گروه عاملی الكلی و یك گروه اتری است. ۲

 پذیری آن مشابه اتانول است.شود و مقدار انحاللتشكیل پیوند هیدروژنی در آب حل می( ۳

 های کربن در مولكول آن، مشابه مولكول هگزن است.  های هیدروژن به شمار اتم( نسبت شمار اتم۴
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)ها  پذیری الكلبطه انحاللتست: کدام نمودار، را
𝑔

100𝑔 𝐻2𝑂
 خارج( ۹۹دهد؟)تجربی های کربن زنجیر آلكانی را به درستی نشان می، با شمار اتم(

 

 پلی استرها

استری تولید  لیهای پ توان الیاف، نخ و در نهایت پارچهاند. از این پلیمرها میتشكیل شده  Oو    C  ،Hهای  ای از پلیمرها هستند که از اتمپلی استرها دسته

 کرد.  

ای از  هبرای درک بهتر پلی استرها ابتدا عالوه بر گروه عاملی هیدروکسیل و کربوکسیل مروری بر  چگونگی تولید استرها خواهیم داشت. استرها دست

 س به دلیل وجود اتیل بوتانوات است. ها هستند. بو و طعم خوش آناناها، عطرها و نیز بو و طعم میوهها، گلترکیبات آلی هستند منشا بوی خوش شكوفه 

 استری شدن 

در این واکنش آنها آب از دست  آیند.  استرها بوجود می  در مجاورت کاتالیزور مناسب)سولفوریك اسید(  ها و کربوکسیلیك اسیدهااز واکنش میان الكل

 شوند.  دهند و به استر تبدیل میمی

 

 تولید اتیل اتانوات

 

 تولید اتیل بوتانوات

 

 تولید متیل پروپانوات
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 مثال: جدول زیر را کامل کنید. 

 

 خارج( ۹۸خط« چند ترکیب زیر، درست است؟)ریاضی  -فرمول »نقطهتست: 

 اتیل بوتانوات:   -   اتیل اتانوات:  -

 پروپیل اتانوات:   -  متیل پروپانوات:  -

۱ )۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

  %۸۰شود. در صورتی که بازده درصدی واکنش  ی برای تهیه یك استر )اسانس موز( استفاده میناز واکنش استیك اسید با یك الكل پنج کربتست:  

 ( ۹۸)تجربی آید؟باشد، از واکنش یك مول استیك اسید با مقدار کافی از این الكل، چند گرم از این استر به دست می

CH3COOH + C5H11OH
H+

→ C7H14O2 + H2O    (O = 16, C = 12, H = 1 g.mol−1) 

۱)۱۰۴   ۲)۱۱۲   ۳)۱۲۱   ۴)۱۳۰ 

 

 خارج( ۹۹ تست: احتمال انجام کدام واکنش در شرایط مشخص شده، کمتر است؟)تجربی

۱ )𝑆𝑖𝑂2(𝑠) + 2𝐶(𝑠)
Δ
→ 𝑆𝑖(𝑙) + 2𝐶𝑂(𝑔)  ۲ )𝐶2𝐻4(𝑔) + 𝐶𝑙2(𝑔)

𝐹𝑒𝐶𝑙2(𝑎𝑞)
→      𝐶2𝐻4𝐶𝑙2(𝑔) 

۳ )2𝐹𝑒2𝑂3(𝑠) + 3𝐶(𝑠)
Δ
→ 4𝐹𝑒(𝑠) + 3𝐶𝑂2(𝑔) ۴)𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻(𝑙) + 𝐶2𝐻5𝑂𝐻(𝑙)

𝐻2𝑆𝑂4
→   𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐶2𝐻5(𝑙) + 𝐻2𝑂(𝑙) 
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 استر مراحل تولید یک پلی

 مناسب، شرایط در عاملی  دو  الكل یك با دوعاملی اسید  کربوکسیلیك یك واکنش از که گرفت نتیجه توان می شدن، استری واکنش به توجه با اکنون

 در موجود کربوکسیل  های  گروه  از یكی با الكل در موجود هیدروکسیل های گروه از یكی  واکنش، این نخست  ه مرحل  در.  شود می تولید استر پلی  یك

 کند.  می ایجاد را استری عاملی گروه آب، دادن دست از با و شده ترکیب اسید

  شدن  استری واکنش که دهد می نوید ساختار این.  دارد وجود کربوکسیل عاملی گروه یك و  هیدروکسیل عاملی گروه یك همچنان فراورده، ساختار در

   .کندمی شرکت واکنش در الكلی عامل با دیگر سوی از و اسیدی عامل با سو یك از که چنان آن کند، پیدا ادامه تواند می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشكیل استری عامل زیادی شمار و بلند زنجیر با هایی مولكول  سرانجام و دهند می واکنش یكدیگر با بیشتری و بیشتر های مولكول روند این ادامۀ با

 دهد.  شود. الگوی زیر فرمول پلی استر تولید شده را نشان میپلی استر نامیده می که ای فراورده. شود می
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 اتیلن ترفتاالتمثال: پلی

 

 

 استرهاییپلی گوناگون، عاملی دو هایالكل و اسیدها کربوکسیلیك  از استفاده با بنابراین.  دارد بستگی آنها ساختار  به مواد های ویژگی و رفتار که دانید می

 رفتار گوناگونی.  دارند ای ویژه کاربردهای  فرد، به منحصر  و معین  خواص داشتن دلیل به که پلیمرهایی.  کرد تهیه توان می گوناگون  و متفاوت ساختار با

 پلیمرها  از ایتازه دستۀ شناسایی  ها بررسی این نتیجۀ.  شوند مند  عالقه شدن پلیمری واکنش بررسی  به بیشتری هایدانشیمی تا شد سبب پلیمرها

 بود

 خارج( ۹۷تست: در مقایسه با اتیل بوتانوات با سیانواتن، کدام مورد، درست است؟)تجربی 

 ( کاربرد مشابهی در تهیه پلیمرها دارند. ۱

 است. های پیوندی در مولكول آنها، یكسان شمار جفت الكترون (۲

 های کربن در مولكول آنها، برابر است. های هیدروژن به شمار اتم( نسبت شمار اتم۳

 شود. های کربن با عدد اکسایش مشابه هر یك از سه اتم کربن مولكول سیانواتن، در مولكول این استر یافت می( اتم۴

 (۹۸)تجربی درباره دو ترکیب زیر، کدام مورد، درست است؟تست: 

 دهد.  ( ترکیب )آ(، با آب پیوند هیدروژنی تشكیل می۱

 در هر دو یكسان است.  Oعدد اکسایش اتم کربن متصل به اتم (۲

 استرها استفاده کرد.  توان به عنوان الكل در تهیه پلی( از ترکیب )آ( می۳

 ل )ب( متفاوت است. های کربن در حلقه آروماتیك مولكوهای کربن در مولكول )آ( با شمار اتمشمار اتم(۴

 ( ۹۸تست: اگر ویتامین آ با ساختار زیر، با استفاده از اتانوییك اسید به استر مربوطه تبدیل شود، کدام مورد، درست است؟)تجربی 

 استر است.( فراورده واکنش، نوعی پلی۱

 یابد.  ( انحالل پذیری آن در آب، افزایش می۲

 یابد.  خاصیت آبگریزی فراورده آلی، کاهش می(۳

 دهنده، کمتر است. ( جرم فراورده آلی از مجموع جرم دو واکنش۴
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ر این فرایند، کدام پیوند  شوند. داستر، عوامل محیطی سبب شكسته شدن پیوند استری و در نهایت پوسیدن لباس میدر اشیای ساخته شده از پلیتست:  

 خارج( ۹۸شود؟)تجربی شكسته می

۱)a  

۲)b 

۳)c 

۴)d 

 

 پلی آمیدها 

وجود دارد. مو، ناخن، پوست بدن ما همچنین شاخ حیوانات و   Nو    C  ،H  ،Oهای  پلیمرهای طبیعی زیادی شناسایی شده است که در ساختار آنها اتم

)وه عاملی آمید  ستند. در این دسته از پلیمرها گرای از این پلیمرهای طبیعی هپشم گوسفند نمونه
        

𝑶
||

−𝑵 − 𝑪 −
|          

در طول زنجیر کربنی تكرار شده    (

 است. 

از واکنش اسید آلی با آمین به دست می وجود دارد. متیل آمین،   Nو    C  ،Hهای  آید. آمین، ترکیبی آلی است که در ساختار آنها اتمعامل آمیدی 

 های موجود در آن است. ترین آمین است. به طوری که بوی ماهی ناشی از آمینساده

 کنید.  میله و فضا پرکن متیل آمین را مشاهده می -در شكل زیر، فرمول ساختاری، مدل گلوله

 

 ولید آمید از آمین و اسیدت
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 دهد.  گروه عاملی آمین با گروه کربوکسیل واکنش میواکنش تولید پلی آمید شبیه به تولید پلی استراست. با این تفاوت که به جای گروه عاملی الكل، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 این .است ها  آمید پلی  ترین معروف از یكی کِوالر.  کنند  می تولید اسیدها دی  با هاآمین دی واکنش از پتروشیمی صنایع در را ساختگی آمیدهای پلی

 جلیقه  و موتورسواری ٔ  مسابقه مخصوص های لباس بادبانی، قایق اتومبیل، تایر ٔ  تهیه در  کوالر از. است تر مقاوم برابر پنج خود جرم هم فوالد از  پلیمر

 .  شود می استفاده ضدگلوله های
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ها انسان را در حوادث پوشاک دوخته شده از کوالر سبك و بسیار محكم بوده و در برابر ضربه، خراش و بریدگی مقاوم است. این پلیمر تاکنون جان میلیون 

 گوناگون نجات داده است.  

 ( ۹۸اسید به کار رفته برای تهیه آن، چند گرم است؟)تجربی تست: در پلیمری با ساختار زیر، تفاوت جرم مولی دی آمین و دی

(𝑂 = 16,𝑁 = 14, 𝐶 = 12,𝐻 = 1 𝑔.𝑚𝑜𝑙−1)  

۱)۵۴    ۲)۵۸ 

۲)۶۲   ۴)۶۴ 

 آمیدهادیگری برای تولید پلی استرها و پلی روش 

 پلی استر

 

 

 

 آمید پلی

 

 

 

 ( ۹۷درست است؟)ریاضی  تست:  چند مورد از مطالب زیر درباره ترکیبی با ساختار مولكولی داده شده 

 جفت الكترون ناپیوندی است. ۸دارای  -

 آمیدها، استفاده کرد. توان از آن در تهیه پلیمی -

 های عاملی آمین و آمید و اسید است.دارای گروه -

 های کربن در مولكول هگزان برابر است.های کربن در مولكول آن با شمار اتمشمار اتم -

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 
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 (۹۹)تجربی در کدام گزینه، واحد تكراری پلیمر، درست است؟تست: 

 

 

 

 

آمید )به عنوان مونومر یا یكی از واحدهای  های عاملی( در تهیه پلیمری از نوع پلیتواند به طور مستقیم)بدون تغییر گروهتست: چند ترکیب زیر، می

 (۹۸سازنده( به کار رود؟)ریاضی خارج 

 

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

 

 پذیرپلیمرها، ماندگار یا تخریب

 یكدیگر به گلوکز های مولكول اتصال از که است ساکاریدی پلی نشاسته،  .هستند غنی نشاسته از زمینی سیب و نانزمینی شیرین است؟  آیا نان یا سیب

زمینی پخته نیز  شیرین احساس خواهید کرد. سیبای  تری در دهان بجوید، مزهواقعیت این است که اگر نان را برای مدت طوالنی  .است شده تشكیل

 اندکی مزه شیرین دارد.  

 مرطوب  و گرم محیط یا کاتالیزگر با مرطوب محیط مانند مناسب  شرایط در نشاسته هایمولكول  که انددریافته تجربی هاییافته  اساس بر ها دان شیمی

 تبدیل گلوکز به(  شودمی آغاز دهان  از که)  گوارش هنگام  نشاسته.  کنندمی ایجاد شیرین ٔ  مزه و شوند می تجزیه)گلوکز(    سازنده  مونومرهای به آرامی به

 .  شود می تسریع ها آنزیم کمك به که است آن تجزیه  شیمیایی واکنش شامل نشاسته گوارش واقع در. گرددمی
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کافت استرها معروف است. برای شوند. این واکنش به آبدهند و به الكل و اسید آلی سازنده تبدیل میاسترها نیز در شرایط مناسب با آب واکنش می

 کند.  دهد که اتانول و بوتانوئیك اسید را تولید میبوتانوات )در محیط اسیدی سولفوریك اسید( را نشان میکافت اتیلنمونه معادله زیر آب

 

گرم   0.8را به همراه    Aط مناسب در محیط اسیدی با آب واکنش داده و ترکیب  گرم از ماده اصلی تولید کننده بوی نوعی میوه در شرای  5.1تست:  

 (۹۹)تجربی و فرمول مولكولی ماده اولیه کدام است؟  Aدرصد باشد، جرم مولكولی ماده  ۵۰کند. در صورتی که بازده واکنش برابر متانول تولید می

CnH2nO2 + H2O
H+

→  A + CH3OH           (O = 16, C = 12, H = 1 g.mol
−1)  

۱ )۸۸-  C5H10O2  ۲)۸۸-  C4H8O2  ۳)۱۱۶-  C6H12O2  ۴)۱۱۶-  C7H14O2 

 

 

 شوند.  دهند و به مونومرهای سازنده تبدیل میدوم( نیز در شرایط مناسب با آب واکنش می واکنش ) اول( و پلی استرها واکنشپلی آمیدها)

 



 ولف: حسین نصراللهیم   جزوه ردسی شیمی سال یازدهم دبیرستان

 

31 

 سازندۀ پلیمر های مولكول زیرا شوند می پوسیده و سست آنها پود و تار مدتی از پس گفت توانمی دارد مصرفی تاریخ پوشاک نوع هر اینكه به توجه با

.  شوندمی  شكسته آمیدی  یا استری پیوند مانند آنها ساختار در موجود پیوندهای از برخی و دهندمی واکنش پیرامون  محیط در موجود هایمولكول با آنها

 ها پیوند این شكستن آهنگ هرچه که است بدیهی.  شود می گسسته سادگی به  آن پود و تار و شده کم پارچه الیاف استحكام پیوندها، این شكستن با

 .دهد می رخ تر سریع پارچه شدن پوسیده فرایند باشد، تر سریع

 (۹۷تست: درباره ترکیبی با ساختار مولكولی روبرو، کدام مطلب درست است؟)تجربی 

𝑝𝐻( در محلول گرم و با  ۱ =  پایدار است. 14

 اتری و یك گروه آلدهیدی است.  املی گروه ع  ۲دارای دو گروه عاملی استری و  (۲

𝐶( هشت پیوند یگانه  ۳ − 𝑂  .در ساختار آن شرکت دارد 

 ( دوازده جفت الكترون ناپیوندی در ساختار آن وجود دارد.۴

اکسید، متان، آب و  دیهای ساده و کوچك مانند کربنبینی به مولكولپذیر موادی هستند که در طبیعت توسط جانداران ذرهتخریب  مواد زیست نکته:

 پذیرند.  تخریب شوند. پلیمرهای طبیعی زیست... تبدیل می

 زمان لباس، جنس به بسته بنابراین.  دارد بستگی دهسازن مونومرهای  ساختار به آنها تجزیۀ آهنگ اما شوند، می تجزیه ها آمید پلی و استرها پلی هرچند

 دلیل همین  به.  است کند بسیار  ها  آمید پلی و استرها پلی تجزیۀ واکنش کلی طور  به که دهد می نشان تجربه.  است متفاوت  ها لباس از استفاده

 پلیمرهای  که است حالی در این.  کنندمی حفظ را  خود استحكام زیرا است استفاده قابل طوالنی  هایمدت برای هاپارچه  نوع این از شده تهیه هایلباس

 نمی تجزیه طبیعت در مواد این از شده تهیه های پوشش و پوشاک   رو این از و ندارند تمایلی واکنش انجام به سیرنشده، های هیدروکربن از حاصل

 دارند ها آلكان به  شبیه ساختاری  پلیمرها، این که است این علت.  ماندگارند پلیمرهای واقع در.  مانند  می باقی نخورده دست  طوالنی سالیان برای و شوند

 مطلوبی  مصرف الگوی  پلیمرها این  از استفاده و تولید پایدار، پیشرفت نگاه از اما دارد، اقتصادی  صرفۀ پلیمرها این از استفاده چند هر.  هستند شده سیر و

 شهرها چهرۀ شدن کثیف زباله، گورستان به زیست محیط تبدیل مانند  فراوانی مشكالت ایجاد سبب طبیعت  در مواد این مدت دراز ماندگاری زیرا نیست

 بازیافت است بدیهی.  برد می باال خیلی  را جامعه یك اقتصاد به شده تحمیل  های هزینه که شود می ...و جانداران زندگی به زدن  آسیب زیست، محیط و

 و  بازیافت کارایی افزایش و سازی آسان منظور به.  شد خواهد منجر منابع از بهینه برداری بهره  و حفظ به که است عملی راهكارهای از  یكی مواد این

 است عددی شامل نشانه این. شود می حك کاالها روی بر که اند گرفته  نظر در ای نشانه پلیمر هر برای بازیافت، از حاصل های فراورده کیفیت افزایش

 .شود تر آسان آنها  بازیافت فرایند تا شود حك نیز ایرانی کاالهای روی نشانه این که رود می انتظار رو این از .دارد قرار مثلث یك درون که

 قرار جهانیان ٔ  همه  توجه مورد اخیر دهه دو در که  است  دیگری راهكار پذیر، تخریب زیست پلیمرهای با نفتی ٔ  پایه با ساختگی پلیمرهای جایگزینی

 .است گرفته
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 خارج( ۹۸اند؟)تجربی با توجه به شكل روبرو، چند مورد از مطالب زیر، درستتست: 

 آمید است.  بخشی از مولكول یك پلی -

 پذیر است.  پلیمر مربوط، از نوع زیست تخریب -

 است.   [𝐶17𝐻10𝑁2𝑂2]فرمول پلیمر مربوط  -

 اند.  های آروماتیكهر دو ماده سازنده آن )مونومرها( از ترکیب  -

۱)۱   ۲)۲   ۳)۳   ۴)۴ 

 پلیمر سبز 

 این هرگاه.  شوند می تجزیه بینی ذره جانداران توسط که  شدند  پلیمرها از ای دسته ساخت به موفق گسترده، های پژوهش  انجام با ها دان شیمی

 به.  شوند می تبدیل  اکسید دی کربن و آب مانند ساده های مولكول به ماه چند از پس شوند، رها طبیعت در آنها  از  شده ساخته کاالهای و پلیمرها

 .هستند معروف سبز پلیمرهای یا زیست محیط دوستدار  پلیمرهای به دلیل همین

 الکتیك به را مواد این در موجود نشاستۀ نخست که  طوری به .کنندمی  تهیه نیشكر و ذرت  زمینی، سیب مانند کشاورزی هایفراورده  از را پلیمرها این

 هایظرف  انواع اسید  الکتیك پلی از  .کنندمی تولید اسید الکتیک پلی مناسب شرایط در آن شدن پلیمری واکنش  از سپس کرده، تبدیل اسید

  ها پالستیك این.  است گسترش  به رو آنها کاربرد و شده تولید ...و پالستیكی کیسۀ زباله، سطل  سفره، آشپزخانه، وسایل مانند مصرف یكبار پالستیكی

 .گذارندمی برجای زیست محیط در تری کوچك ردپای دلیل همین به دارند را کود به شدن تبدیل امكان

 شیر ترش شده الکتیك اسید دارد.   نکته:

 ( ۹۸عاملی مشابه کدام پلیمر، خواهد داشت؟)ریاضی تست: با توجه ساختار الکتیك اسید، پلیمر به دست آمده از آن، گروه 

 اتیلن ترفتاالت ( پلی۴   اتن (پلی۳   (سلولز ۲   ( کوالر  ۱

 ( ۹۸اند؟)تجربی کدام موارد از مطالب زیر، درست تست: 

 مصرف، بازیافت کرد.توان پس از اتیلن ترفتاالت را میب( پالستیك پلی  پذیرند. تخریبها، زیستآ( به گونه معمول، بیشتر پالستیك

 آید. ای از نتایج خالقیت بشر به شمار میها، نمونهپ( دسترسی به پالستیك

 های آنها است.  ها در برابر آب و هوا، از ویژگیت( چگالی باال و نفوذناپذیری پالستیك 

 (ب، پ، ت ۴  (آ، ب، پ ۳   ( ب،ت۲   (ب، پ۱
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 (۹۹)تجربی چند مورد از مطالب زیر، درست است؟تست: 

 شوند. پلی استرها و پلی آمیدها به آسانی تجزیه می -

 های یكبار مصرف است.یكی از مصارف عمده پلی الکتیك اسید، در تهیه ظرف -

 تواند کار بازیافت مواد را آسان کند. های ویژه روی کاالهای پالستیكی، میاستفاده از نشانه -

 شود.  زمینی، نشاسته و شیر ترش شده استفاده میهایی مانند سیببرای تهیه صنعتی پلی الکتیك اسید از فراورده -

های سیر های تهیه شده از پلیمرهای حاصل از هیدروکربنآمیدی، ماندگاری بیشتری نسبت به لباسهای پلیهای تهیه شده از پارچهلباس -

 نشده دارند.  

۱ )۲   ۲)۳   ۳)۴   ۴)۵ 

 

 

 ۱۴۰۰کنکور 
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