
   



  

  فيلنامه!
  

  ! 90ي  آموز دقيقه سكانس اول: دانش 
  1389ارديبهشت ماه سال  20زمان: 

ها سرمستانه  پرنده  شوند، ها باز مي شود. حق هم دارند. در اين فصل شكوفه ترين فصل سال محسوب مي قشنگ  ها بهار، براي خيلي از آدم
شكل به نام  ! در يك اتاق مستطيل؟ هيچيهاي كنكور از اين فصل چيست ي ما معلم بهره... ولي و  كند خوانند، طبيعت لباس سبز به تن مي مي

مان را پيش ببريم، چرا كه كنكور درست مثل يك بمب ساعتي، شمارش  ي درس ارابه  زنان، (!) بايد شالق گالدياتور درست مثل يك  كالس،
اق استراحت تدر ا  بعد از ظهر، 6شود يا نه. آن روز، ساعت  ان به موقع تمام ميم معكوس خود را شروع كرده و همه نگران اين هستيم كه آيا درس

هاي  آيد كالس سنگيني داشتم. خيلي خسته بودم. احساس يك بوكسور را داشتم كه با چشم (!) نشسته بودم. يادم ميآموزشگاه فالن  دبيران در
خوردن آماده شود! در همين اثنا بود كه  ي كتك تا براي راند بعدي و ادامه كند ي رينگ كز كرده و مربي دارد عرقش را خشك مي كبود گوشه

  صدايي به گوش رسيد. 
  ...تَق تَق تَق ـ 

  1هاي سرحال و بشاش را به خودم بگيرم. ي آدم جا شدم. سعي كردم چهره سرم را بلند كردم و كمي روي صندليم جابه
  ـ بفرمايين. 

  ي در است كه در حال باز شدن است!)! (اين مثالً صدا. ـژژژژژـ قيـ ..
  خورين.  آموز) آخ ببخشين، مثل اين كه دارين چاي مي ي معذب دانش ـ (چهره

  بگو چيكار داري.   ـ اشكالي نداره،
  گين؟ ـ آقا يه سؤال بپرسم راستشو مي

  !! بپرس عزيز من!ـ معلومه كه نه
كنم خيلي عقب افتادم. تـو ايـن فرصـت     پيش نرفتم. االن هم احساس مي ها رو خوب با كالس ـ آقا راستش رو بخواين من تا حاال درس

  تونم خودمو برسونم؟ جوري مي مونده چه باقي
  ؟!دي برات داروي شفا بخش تجويز كنماوم 90ي  ها رو پيچوندي حاال تو دقيقه ماه درس 6!  ـ اي بابا

  شه كرد؟ دونم كم كاري كردم، ولي حاال چيكار مي ـ خودم مي
  هاي منو كه سر كالس كار كرديم از اول بخوني.  ي! مجبوري تمام كتابـ هيچ

هـا   جوري اون مونده چه هاتون كلي مطلب داره. تو اين وقت باقي هر كدوم از كتاب  شه، آموز) آقا اين كه نمي  ي دانش رفته همي در ـ (چهره
  رو بخونم؟

اي وجـود   راه شـاهانه  كالس گفتم كه بـراي يـادگيري علـم،    ي اول لسههمون ج  ماه پيش، 6 - 5ين ديگه مشكل خودته! يادت هست ـ ا
ها، نه عرق نعناع!) مطالـب رو   عرق بريزي (عرق جبين  زحمت بكشي،  نداره ! يعني حتي اگه شاهزاده هم باشي بايد تنبلي رو بذاري كنار،

  يواش يه چيزي بشي.  مفصل و عمقي و تدريجي بخوني تا يواش
ها ندارين كه من بتـونم   ي نكته و تستي يا يه چيزي تو اين مايه ي خالصه يا جزوه خواستم ببينم يه جزوه ولي مي گين. ـ شما درست مي
  خودمو برسونم؟

  !خيرـ 
  جور آورده باشه؟و صورت خالصه و جمع شناسين كه مطالب رو به ـ كتاب خاصي هم نمي

هـا   جـور كتـاب   : ايـن  ها رو توصيه كـنم. آخـه اوالً   تونم اون هست. ولي نميي درس تا دلت بخواد تو بازار  شناسم! كتاب خالصه ـ چرا نمي
ي نگـارش   : نحـوه  دن. ثانيـاً  گم در حد كامل) پوشش نمي قدرخالصه نوشته شدن كه مطالب الزم رو حتي درحد معقول (نمي اون  معموالً

كلـي از وقـت خـودش رو از دسـت       ها رو بفهمـه،  ور عبارتگونه داره و تا خواننده بخواد منظاغلب حالت شخصي و رمز  ها، كتاب جور اين
تونه مفيد باشه كـه توسـط خـود     هاي شخصي و قراردادي داره و به شرطي مي نويسي يه سري تكنيك برداري و خالصه نُت  . اصوال2ًده مي

  آموز نوشته شده باشه.  دانش

                                                                  
صورت تصاعدي (!) روي  جوري آثار خستگي به . اينوندشاگردها متوجه خستگي معلم بشيز بدتر از اين نيست كه چ كه هيچ دنناد مي دكار تدريس هستن دركه  هايي آن - 1

  وند!سرحال ش نآموزا دانشد و هم بايد كاري كن دخستگي خودش غلبه كن ر. چون هم بايد بودش بدبختي معلم دوچندان مي د و آن وقت است كهذارگ اثر مي نآموزا دانش
كه از  دبازار موجود باشن دري خوبي هم  هاي چكيده و خالصه كتاب است ها ! چون ممكن هاي موجود در بازار صادق نيست ي كتاب در مورد همه  ي من، لزوماً ن گفتهالبته اي - 2

  .دنده باشاچشمان نه چندان تيزبين (!) من دور م



 

 )4(فرعي 

  فت:زد گ اش موج مي اميدي در قيافهكه نا حاليآموز آهي كشيد. در دانش
  تون هم سرد شد.  ـ آقا، ممنون. چايي
Iceـ اشكالي نداره، من tea !دوست دارم  

مونده يه حركتي بكنه! ولي چه فايده، من  داد كه واقعاً تصميم داره تو وقت باقي نشون مي اش  ي خدا گناه داشت! چهره بنده: «پيش خودم گفتم
  »كه هيچ كمكي نتوستم بكنم.

  

  كار! التحصيل كهنه كانس دوم: فارغس 
  1391آذرماه سال  3: زمان

  شدم بروم سر كالس كه يكهو: (!) بودم و داشتم آماده مي 1در آموزشگاه بهمان  ساعت چهار و نيم بعدازظهر،
  ـ تَق تَق تَق ...

  ـ بفرمايين
  هاست كه در حال باز شدن است!) معلم اق استراحتصداي در ات !(اگه گفتين اين صداي چيه؟ آفرين ـ قيـ ... ـژژژژژ !

  ـ آقا، خسته نباشين. 
  بفرماييد.   ـ ممنون،

  ـ ببخشيد، من يكي از شاگردهاي كالستون هستم ...
  تر شد و ادامه داد: خورده نزديك تر است. يك ها بزرگ بچه ي داد كه چند سالي از بقيه اش نشان مي چهره

  ي پرستاري هستم.  التحصيل رشته ن هم فارغسال پيش ديپلم گرفتم و اال 9ـ راستش من 
  چه كمكي از دستم برمياد؟  ـ خُب،

  نام كردم.  چند تا از اساتيد ديگه رو ثبت شه كه تصميم گرفتم پزشكي بخونم واسه همين كالس شما و ـ چند ماهي مي
  تون چيه؟ ـ چه خوب، حاال مشكل

يعني پزشكي برسم. ولي از شنبه تـا چهارشـنبه از صـبح      خوام به هدفم، مي هم  ـ راستش من درس خوندن رو خيلي دوست دارم. حتماً
س خوندن ندارم.  متأهل هم هستم و يه بچه هم دارم! طبيعتاً وقت زيادي براي در  بعدازظهر، تو بيمارستان مشغول كارم، 3زود تا ساعت 

  كنين؟ بندي معرفي نمي جمع ه وهايي كه خودتون نوشتين، يه كتاب خالص خواستم ببينم عالوه بر اين كتاب
  ؟2شه هايي كه خودم نوشتم چه ـ مگه همين كتاب

  هاي مفصل شما رو بخونم.  رسم كتاب ام نمي ي ادب نباشه! ولي راستش به خاطر وضعيت ـ اسائه
  ين.ها رو بخون ي پزشكي قبول بشين بايد وقت بذارين و همون كتاب خواين رشته اي نداريد! اگه واقعاً مي ـ چاره

  كنين؟ بندي تأليف نمي هاي خالصه و جمع ـ ولي آخه شما هيچ كتابي ندارين كه مناسب شخصي در شرايط من باشه؟ اصالً چرا يه كتابي تو مايه
بندي كرد. تنهـا كـاري كـه     همشه سر علوم پايه مثل شيمي رو نميبندي ندارم.  هاي خالصه و جمع ـ نه خانم! من اصالً اعتقادي به كتاب

  ها وقت بذارين.  تر روي اون هاي خودم رو براتون مشخص كنم تا بيش تر كتاب هاي نسبتاً مهم تونم براتون بكنم اينه كه قسمت يمن م
  همان موقع نگاهي به ساعتم انداختم و ادامه دادم:

  ـ االن هم ديگه بايد برم سر كالس. بعد از كالس بياين براتون توضيح بدم چكار كنين. 
  

  : نابغه!سكانس سوم 
  1392خرداد ماه سال  12زمان: 

دانستم كه خيلي  ها عادت كرده بودم. مي ها كار كرده بودم. كالس خيلي خوبي بود. خيلي به آن شد كه با آن روز آخر كالس بود. يك سالي مي
هاي كالس  بود را گفتم و از كل بچه نامه (!) تر شبيه وصيت ها كه حال و هواي فلسفي داشت و بيش شود. آخرين توصيه شان تنگ مي دلم براي

اي به در خورد و در با  وبِش كردم. چند لحظه بعد، چند ضربه خداحافظي كردم. در دفتر آموزشگاه نشستم و با يكي از دبيرهاي فيزيك خوش
  داري باز شد.  صداي كش

  اق استراحت دبيران است!)تا اشاره كردم اين صدا ناشي از باز شدن در  كه قبالًطور (همان. ـژژژژژژ ! ـ قيـ ..
  من و ايضاً همكارم، سرمان را به طرف در چرخانديم تا ببينيم چه كسي است.

  خسته نباشيد.   ـ آقا،
                                                                  

  !شد نوبت آموزشگاه بهمان هست ديگر، حاال نوبتي هم باشگاه فالن (!) بود. خُبوزتان هست كه سكانس اول تو آم حتماً حواس - 1
 !بودها ! آن موقع هنوز اين كتاب متولد نشده  نيست فيل شيمي  كتاب  البته منظور، - 2
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  ؟ بيا تو.ـ به به، تويي
  رو به همكارم كردم و گفتم:

  ـ ببينم، اين سر كالس تو هم مياد؟
  باالتره!ي كالس  ايه! دو سه سر و گردن از بقيه يه اعجوبه  ـ آره،

  جوريه.  تو درس شيمي هم اين  ـ چه جالب،
  آموز كردم و پرسيدم: مجدداً رو به دانش

  شده؟ـ خُب، بگو ببينم چي 
  شم! كنم قبول نمي ـ آقا من خيلي نااميدم! احساس مي

  !ديگه واي به حال بقيه، جوري بگه (!) معروفه، اين ـ واااي خدا ! تو ديگه چرا؟! اگه يكي مثل تو كه تو كالس به مندليف زمانه
  چي رو قاطي كردم! كنم همه ـ آخه احساس مي

گن آنفوالنزاي كنكوري! تو اين نوع بيماري كه در كشور عزيزمون ايران، در مـاه   ـ نگران نباش. تو به يه بيماري مبتال شدي كه بهش مي
ايـن    تحقيقات پزشكان نشون داده كـه معمـوالً    . اما اخيراًها رو قاطي كرده  كنه درس كنه، بيمار احساس مي شيوع پيدا مي  خرداد شديداً

يمار(!) يا همون داوطلـب  كنان از ذهن ب ي كنكور، مطالب مثل يك ارتش لجستيك و منظم، رژه اساس بوده و در جلسه احساس بيمار، بي
  !شن رد مي

  گرفت پرسيد: را مي  اش جورايي داشت جلوي خنده كه يك حاليآموز در دانش
  بندي كلي نياز دارم.  كنم يه جمع دارم ولي احساس مي   در مورد همين درس شيمي. با اين كه وضعيت خوبي تو درس شيميمثالً ـ 

  بندي كن ديگه! مگه كسي جلوتو گرفته؟ جمع  ـ خُب،
  ها هم، ره. در مورد تستگي مي  هاي شما رو بخونم خيلي وقت برداري نكردم. االن هم اگه بخوام كل كتاب ـ آخه در طول سال، من خالصه

وار بـرام   صـورت خالصـه   ش رو بزنم. االن من به يه كتابي نياز دارم كه مطالب رو به هتونم هم هاي كتاب شما خيلي زياده نمي چون تست
  ها رو هم معرفي كنه. ترين تست مهم دوره كنه و

هاي خالصه و  شروع به تشريح معايب و ايرادهاي كتاب بندي داشتم هاي خالصه و جمع طبق معمول، به خاطر گاردي كه نسبت به كتاب
حيايي بود با  بهاما چون پسر مأخوذ  هاي من قانعش نكرده، د كه استداللآموز حاكي از اين بو هاي آن دانش آيد چشم بندي كردم. يادم مي جمع

را پذيرفته. اما متأسفانه برخالف درس   هاي من رفكرد نشان دهد ح !) سعي ميشمال و جنوب (يعني باال و پايين حركت دادن سر خود به سمت
  شيمي، در هنرپيشگي اصالً موفق نبود!

  

  سكانس چهارم: كنكوري آينده! 
  1392آبان ماه سال  29: زمان

  ...اي به در خورد و  كه چند ضربهي رفتن سر كالس بودم  اق دبيران نشسته بودم و آمادهتبرم (!) در ا در يك آموزشگاهي كه اسم نمي
  !)كاري كنه! صداشون خيلي رو اعصابه ها رو روغن ـژژژ ! (بابا يه نفر اين درهاي آموزشگاه ـ قيـ ...

  ـ بفرماييد. 
  ـ ببخشيد. من خودم شاگرد شما هستم ولي يه سؤالي در مورد برادرم داشتم. 

  ـ خُب، به گوشم. 
يـدم  هاي شما رو بـراش خر  خونه. در مورد شيمي هم، كتاب درس نمي  ـ برادرم سال دوم دبيرستانه. از نظر هوشي بدك نيست ولي اصالً

  !خونه اونا رو نمي  ولي اصالً
  ـ چرا؟
  دان بشم! خوام شيمي گه من كه نمي گه تعداد صفحاتش خيلي زياده. مي ـ مي

  حاال من چيكار كنم؟  ـ خُب،
جـورايي راغـب بشـه درس     بيان كرده باشه؟ بلكه برادر من يـه جور  و رو خالصه و جمع  شناسين كه مطالب خواستم ببينم شما كتابي ميـ 

  شيمي رو بخونه. 
قدر  اون  اي كه تو بازار هست، هاي خالصه جايي هم كه در جريانم كتاب ي درس تأليف نكردم. تا اون صورت خالصه ـ خود من كه كتابي به

  فهم نيستند. خالصه و مختصر نوشته شدن كه عمالً براي افرادي مثل برادر شما قابل 
  در كمك به درخواست مردم!] ،كننده براي من[باز هم سكانسي نااميد
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  ي انگشتر! سكانس پنجم: جعبه 
  1393سال   فروردين 18زمان: 

يت اولين هفته بعد از تعطيالت نوروز بود. خيلي سرحال بودم. با قدرت و صالبت در حال تدريس بودم. با نوشتن هر مطلب روي تخته، رو به جمع
زد!  آموزان مشكوك مي ي يكي از دانش دادم چهره دادم. در يكي از اين نوسانات كه بين تخته و جمعيت انجام مي را توضيح مي  كردم و مطالب مي

ك اي مناسب (كه جز خود بنده، فقط شرلو  احساس كردم نگاهش به من است اما حواسش زير ميز! با تغيير موقعيت فيزيكي خودم و ايجاد زاويه
پيش خود گفتم اَي بابا ! باز فصل بهار   !ي انگشتر داشت ادي در حد يك جعبههولمز قادر به انجام آن بود و بس!) شئ زير ميز را رؤيت كردم. ابع

رد؟! يك كردم كه اصالً چه معني دا جور كه مشغول تدريس بودم به اين فكر مي خيال شوم ولي همين ها ... بگذريم! سعي كردم بي شد و اين جوان
ها و دنياي ورزش  بچه مان كيهان مان نشستيم و ته خالف جوان در اين سن و سال به فكر انگشتر باشد، آن هم سر كالس! ما كه پاي درس و مشق

ك تمرين (!) مچش را بگيرم. يTM31 ي شود! تصميم گرفتم با استفاده از نقشه جوري نمي ها ! نه اين بود شديم اين! ديگر واي به حال اين جوان
شوم. در   كردم سعي كردم به سوژه (!) نزديك ها را چك مي كه جواب بچه حاليهاي آهسته و در حلش كنيد. با قدمگفتم  ها دادم و دار به بچه جون

! شكي شانساَي بخ.. . . وليم ..وار (!) سه گام آخر را سريع برداشتم تا عين جن باالي سر متهم ظاهر شو آخرين مرحله با يك حركت يوزپلنگ
آموز خاطي  ي مذاكره را انتخاب كنم! رفتم باالي سر دانش ام با شكست مواجه شد! تصميم گرفتم گزينه كرد. نقشه داشت تمرين كالس را حل مي

  ».خوام باهاتون صحبت كنم بعد از كالس تشريف بيارين دفتر مي  آقاي محترم! لطفاً«و گفتم: 
  اي به در خورد و ... چند ضربه گذشت. در دفتر استراحت دبيران نشسته بودم كه تراحت ميهشت دقيقه از زنگ اس - .. حدود هفت .

  شدني نيست!) ها درست كه صداي در آموزشگاه.. ـژژژ ! (نه خير! مثل اين ـ قيـ .
  ـ بفرماييد. 

  كه با من كار داشتين. آقا ببخشيد. مثل اين  ـ 
  ـ بله عزيزم، بيا جلو.

  گونه به من نزديك شد. دستم را به طرفش دراز كردم و گفتم:هايي سست و با حالتي ترديد ا قدمسابي شوكه شده! بداد ح اش نشان مي چهره
  ي انگشتر. ـ جعبه

  به طرف باال پرتاب شدند!  متر بر ثانيه، 2از شدت تعجب، ابروهايش با سرعت 
  ي انگشتر؟ آقا؟ جعبه ـ چي

  ... ـ خودتو به اون راه نزن
  گين؟ فهمم شما چي مي نمي آقا من اصالً ـ 

  كردي.  ي قرمز رنگ رو نگاه مي ـ خودم ديدم سر كالس داشتي اون جعبه
  لبخندي زد و نفس راحتي كشيد. دست كرد دركاپشنش و يك كتاب جيبي قرمز رنگ را در آورد. 

  گين؟ ـ آقا اينو مي
ي انگشتر نبود، يك كتاب كوچولو و در عين حال، خپِلو بود! طول و  گويند آدم در شلنگ شنا كند ولي كنف نشود! اشتباه ديده بودم. جعبه مي

ي  مسلح (!) خيال كنم جعبهن هم با چشم غيرحق داشتم از آن فاصله، آ  كرد. واقعاً قدري كوچك بود كه با ضخامت آن برابري مي عرض كتاب به
  انگشتر است.

  جريان اين چيه ؟  خُب،ـ 
بندي خوب  توش هست. فكر كنم براي جمع هاي شيمي،  ها و فرمول اي از تمام نكته كنم يه خالصه هنوز درست نخوندمش. احساس مي ـ 

  باشه. 
ذار ببينم مثالً خود گفتم بگ كه بتوانم يك قضاوت كلي در مورد كتاب انجام دهم پيششروع كردم به ورق زدن. براي اين  كتاب را از او گرفتم و

تست از  3كم  تان روز بد نبيند! كل اين بخش كه در كنكور سراسري دست وواالنسي) چه نوشته. چشمشيمي (يعني مبحث پيوند ك 4در بخش 
!)ي   صفحه 5ي معمولي، بلكه  صفحه 5صفحه، آن هم نه  5آيد در  آن سؤال مي cm cm)6 6 خالصه شده بود. چيزهايي هم كه نوشته بود يك

  كرد. پيش خودم گفتم بهتر است تو ذوقش نزنم. از او پرسيدم.  ي دوا نميسري كلياتي بود كه هيچ دردي از كس
  ـ ببينم، چه چيزي تو اين كتاب برات جذاب بود؟

.. آقا، حاال نظر شما چيـه؟  لي كوچيك بود ازش خوشم اومد .ي كتاب خي ولي چون اندازه  ـ راستش من كه هنوز نديدم چي توش نوشته،
  خوره؟ به درد مي
  !م مقايسه كن. ديگه قضاوت با خودتگم. فقط يكي از مباحثش رو با چيزايي كه من سر كالس گفت يگه خريدي! من چيزي نميـ حاال كه د

ي درس به شرطي خوبه كه  ي درس نباشين. خالصه هاي خالصه باباجون! اينقدر دنبال كتاب«گفتم كه:  ها مي حس بدي داشتم. هر چه به بچه
  اي نداشت كه نداشت! كه فايدهمثل اين ». به مرور نوشته باشينو خودتون در طول سال اونا ر

                                                                  
  در برابر من كم مياره!واقعاً باباي جيمز باند هم  »...ه قدم آخر رو سريع بردار ! س «يعني  3و » ها قدم بزن ميون نيمكت «مخفف  M، »تمرين بده «مخفف  T ـ1
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  سكانس ششم: بلندگو! 
  1394ارديبهشت ماه سال  3زمان: 

پرسند، شغل شما چيه؟ و  ي دختر از خواستگار مي رود خواستگاري، خانواده يك جايي يك لطيفه شنيده (و شايد هم خوانده) بودم كه يك نفر مي
زنم كه آي ملت بياين تو،  ايستم و داد مي زني؟ گفت، يعني جلو در مغازه مي گفتند يعني چي داد مي»زنم! من داد مي« گويد:  او در جواب مي

  فالن جنس رو بخرين. 
گو  گشتم كه صداي خشن يك مرد در بلند روي دانشگاه تهران دنبال يك كتاب شعر براي يكي از دوستانم مي هاي روبه فروشي آن روز دركتاب

  رو جلب كرد.نظرم 
  .دانشگاهي، ..  ي، تست، تقويتي،درس بِرِس خانم بِرِس! درسي، كمك ـ بدو آقا بدو!

كردم،  شدم. شگفتا كه اشتباه مي كشيد نزديك مي فروشي فرياد (!) مي مسيرم طوري بود كه خواه ناخواه داشتم به آن مردي كه جلو در يك كتاب
با ديدن   فاير را شرمنده كرده بود! قدري قوي و دالبي (!) بود كه مخترع بلندگو و آمپلي الّا صداي آن مرد بهگويي در كار نبود! ماشالّا هزار ماش بلند

هاي كهنه روي  فروشي! جاي انواع و اقسام زخم خورد جز كتاب چيز مي اش به همه قيافه  چهره و هيبت آن مرد احساس ناامني كردم ! راستش
اندام را ديدم كه ي ريزنقش و الغر  ساله 18 - 17زه از خالف استعفاء داده بود! در همين حين و بين يك پسر شد. احتماالً تا صورتش ديده مي

  رفت به طرف آن مرد ... صاف مي
  چي دارين؟  بندي براي شيمي ، كتاب خالصه و جمعآقا  ـ (پسر ريزنقش با لحني محتاطانه!) آقا،

  شناسي؟ .. رو نميخَعلي پرتي بغران! يعني كتاب .مه ي مرد!) معلو هاي هولناك و وحشيانه ـ (خنده
هاي همان كتابي كه در سكانس قبلي  اي رفت داخل مغازه و چند لحظه بعد با يك كتابي تو مايه باز حرفه  اين را گفت و با ژستي شبيه يك شعبده

  آموز معصوم (!) داد. راجع به آن صحبت كرديم ظاهر شد! كتاب را دست آن دانش
  شم؟ آقا، يعني اينو بخونم كنكور قبول مي  ،اـ آق

  رو شاخشه!75/19دم، ولي  رو قول نمي 20هاي وحشيانه و دلخراش همان مرد!) آره داآش!  ـ (تكرار خنده
قدر دنبال كتاب  ها اين گه كافيه! حاال كه بچهديگه كافيه! آره دي«همان لحظه رفتم توي فكر و ديگر يادم نيست دقيقاً چه شد. به خودم گفتم: 

هاي خودم را به چالش نكشم؟ بالفاصله خودم را به دفتر كارم رساندم و سعي كردم  بندي هستن چرا من تو اين زمينه توانايي خالصه و جمع
. بعضي نوشتم چكيده و خالصه طفره بروم را  افكارم را منظم كنم. روي يك برگه افكاري را كه باعث شده بود چندين و چند سال از نوشتن كتاب

  از اين افكار شامل موارد زير بود. 
  آيد.  علمي به نظر ميكار بازاري و غير ترين مشكل كتاب چكيده و خالصه اين است كه يك بزرگ -1
گويم و اصالً قصد  را از صميم قلب مي  شود يك كار علمي و فرهنگي انجام داد. (باور كنيد اين خالصه نمي كردم با كتاب چكيده و احساس مي -2

  اي را ندارم.) هاي كليشه شعار دادن و بازگو كردن حرف
شود يك چيزهايي  قابل حذف كردن نيست و اصالً نمي  اي در كتاب درسي، دانستم كه هيچ نكته هاي كنكور داشتم مي با اشرافي كه روي سؤال -3

  آيد.  م نيست و دركنكور سؤال نميرا از متن كتاب درسي نگفت به هواي اين كه مه
هاي  افتاد كه چندين سال پيش تأليف كرده بودم و تا همين لحظه هم يكي از پرطرفدارترين كتاب درهمان لحظه چشمم به كتاب تست شيمي

تر بيان كرد  را خالصهشود اين مطالب  كلفتي بود! پيش خودم گفتم يعني نمي شود. خوب براندازش كردم، كتاب قطور و گردن بازار محسوب مي
اي از قلم بيفتد؟ بدون هدف خاصي شروع به ورق زدن كتاب كردم. سعي كردم هر مطلبي در آن كتاب را با چيزهايي كه در  كه نكته بدون اين

  صفحه 4يا  3ر سطر گفته بود در آن كتاب د 3يا  2كتاب درسي نوشته شده بود مقايسه كنم. در خيلي از موارد، مطلبي را كه كتاب درسي در 
.. ولي كني، ولي . ي مشتاق شيمي باز ميها قدر مطالب رو براي بچه جون! كه اين ، دمت گرم بهمنخُب« كرده بودم. به خودم گفتم:  موشكافي

تستش رو تو كنكور دونن كه صرفاً بايد  دارن و شيمي رو درسي مي  هاي ديگه عالقه ها به رشته دان بشن! شايد خيلي از بچه  مگه قراره همه شيمي
جور باشه كه و  الصه و جمعقدر خ بزنن و ويزاي (!) ورود به دانشگاه رو دريافت كنن! شايد بشه يه كاري كرد كه نه سيخ بسوزه و نه كباب. نه اون

چيز را سياه و  لحظه همه به خودم آمدم! چرا تا آن» ي كاربردي كنكور خارج بشه مفصل باشه كه از حوزهقدر  بيفته و نه اون لبي از قلم يه مط
تواند كتاب چكيده و خالصه باشه  ي خير و شر تقسيم كنيم. يك كتاب مي مان را به دو دسته هاي اطراف ديدم؟ قرار نيست كل پديده سفيد مي

نين كتابي بايد چه آل) كار علمي و فرهنگي خوبي هم به حساب آيد. چ تا حد معقولي (نه در حد ايده  ولي با رعايت يك سري اصول و ضوابط،
فرمان بنويسم و سعي كنم در تأليف اين كتاب به  10ها را به صورت  به ذهنم رسيد كه سعي كردم آن  ويژگي 10هايي داشته باشد؟  ويژگي

  فرمان پايبند باشم.  10رعايت كامل اين 
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  ده فرمان:
  شوند بايد در اين كتاب موجود باشند. هاي كنكور سراسري مطرح  توانند در تست هايي كه مي تمام نكته :1فرمان 
اند قابل  ها از درس دور بوده هايي كه مدت ي بيان مطالب بايد طوري باشد كه حتي براي صفر كيلومترها و يا آن طرح درسي و نحوه: 2فرمان 

  شود.)» ايجاز مخل« نبايد   ها، . (به قول ادبياتي1فهم باشد
. (باز هم به قول 2بندي را داشته باشد قوي حكم جمع آموز جور باشد كه براي يك دانشو  جمع ه وقدر خالص مطالب كتاب بايد آن :3فرمان 
  شود. )» اطناب ممل«نبايد   ها، ادبياتي
  ي كتاب، كامالً جا بيفتد. هاي آموزشي در حدي گنجانده شود كه مطالب براي خواننده تمرين :4فرمان 
  از محدوده پرهيز شود.  هاي كهنه و خارج از ذكر نكته :5فرمان 
  مطالب، بيش از حد الزم شكافته نشوند تا كتاب، حجيم نشود.  :6 فرمان
هاي  ي كتاب داده شود. مبني بر اين كه فالن مبحث تاكنون چند بار در تست در مورد هر مبحث، اطالعات آماري خوبي به خواننده :7 فرمان

  نگريسته شده است.  اي به آن كنكور سراسري مطرح شده و با چه زاويه
  هاي گذشته، مورد بحث و بررسي قرار گيرد.  تكرار كنكور سراسري سالهاي كليدي و پر در هر مبحث، تست :8  فرمان

هاي  عبارت »هاي زير درست هستند؟ چند مورد از عبارت«و يا » كدام عبارت درست و يا نادرست است؟«هايي كه به صورت  در تست: 9فرمان 
  رار به خواننده معرفي شوند. تكمعروف و پر

  نمايي شوند!هاي آينده رو احتمالي كنكور سال هاي تست :10فرمان 
فرمان زير پا گذاشته شده، بالفاصله به ما  10كنم اگر در هر قسمتي از اين كتاب، احساس كرديد يكي از اين  از شما خوانندگان عزيز تقاضا مي

  كنيم. تان دعا مي كلي به جان  گويم، حتماً اين كار را بكنيد، تعارف مي ها، بي يادتان نرود اطالع دهيد تا به راه راست هدايت شويم! 
  

                                                                  
  . بودمدر سكانس چهارم » كنكوري آينده«در سكانس دوم و نيز » كار داوطلب كهنه«تر ياد  در نوشتن اين فرمان، بيش ـ1
  در سكانس سوم بودم.» نابغه «تر ياد   بيش  در نوشتن اين فرمان، ـ2
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  حاال چرا فيل؟!
شويم و  تيم، كمي به جلو خم ميايس پرسند كه چرا اسم اين مجموعه را فيل گذاشتيد؟ ما هم در جواب، دست به كمر مي ها از ما مي خيلي

بعد از » 1شه؟ مگه فيل چه«پرسيم:  شويم با عصبانيت مي كننده خيره مي نافذ (!) شخص سؤال(!) به چشمان غيرخود كه با چشمان نافذ  حاليدر
شود! حالت دوم  ترسد و بالفاصله از منطقه متواري مي كننده مي اين ديالوگ، دو حالت ممكن است پيش آيد. حالت اول اين است كه شخص سؤال

ترسيم و با مهرباني از او دعوت  بيدهايي نيست كه از بادي چون ما بترسد! در اين صورت، ما از او مي از آن  كننده اين است كه شخص سؤال
  دهيم كه فيل نماد چند چيز است: و ...) برايش توضيح مي 2شاين السه، سانگكنيم بنشيند و پس از پذيرايي (با نسكافه، كافه  مي

.. به تروفيل، نوكلئوفيل، هيدروفيل و .هايي مثل الك دانم واژه نميفيل = دوستدار:  - 1
هاي درسي  (كه تا چند سال پيش در كتاب ها حـال ايـن واژههـــر تان خورده يا نه. به گوش

ترتيب به معني دوستدار الكترون، دوستدار هسته و دوستدار آب  حضور داشتند) بـه
» دوستدار«در شيمي به معني  (Phile)» فيل«بله، درست فهميديد! پسوند هستند.
  است. 

ها فيل  ها فيل دانشگاه هستند، بعضي اش فيل يك چيزي هست! بعضي هر كسي در زندگي
ها فيل ماشين آخرين مدل و يا خيلي چيزهاي ديگر. بين خودمان  پول و ثروت، بعضي

ايم كه طراحان كنكور سراسري در درس  ايم. ما فهميده باشد. ما يك رازي را كشف كرده
هاي فيل شيمي  طالبي هستند و دقيقاً همان مطالب را در مجموعه كتابشيمي، فيل چه م

ترين زمان ممكن مطالبي را ياد  ها، در سريع ايم. پس با خواندن اين مجموعه كتاب آورده
  ها) هستند. ها (يعني دوستدار آن گيريد كه طراحان كنكور سراسري فيل آن مي

ترين حس بويايي را دارد بدانيد كه سخت در اشتباهيد! چون حس  نيد كه سگ قويك اگر فكر مي :ترين حس بويايي فيل = قوي - 2
ي گومبا  جمله منطقهخشكسالي، بوميان مناطق مختلف (ازبويايي سگ در برابر حس بويايي فيل، عددي نيست! در صحراهاي آفريقا به هنگام 

توانند بوي آب را احساس كنند و بــه طــرف آن حركت  ن كيلومتري ميي چندي ها از فاصله كنند. فيل ها را يواشكي تعقيب مي گومبا !) فيل
كنند و با ايجاد  ها پس از رسيدن به جايي كه سطح آب زيرزميني به سطح خاك نزديك است، با خرطوم خود خاك را مي كنند. فيل مي

  كنند. هم خود و هم بوميان منطقه را سيراب ميترتيب  ها شوند و بدين هاي زيرزميني وارد اين گودال شوند آب هايي، باعث مي گودال
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي كنكور  كشند، تست ها بو مي ايي بسيار قوي هستند، البته چيزي كه اين مجموعه كتابينيز داراي حس بو» فيل شيمي« هاي  مجموعه كتاب
شدن در ترين شانس را براي مطرح  كه بيش وندهايي مطرح ش ها و تمرين ها، سعي شده است تست هاي آينده است! در اين مجموعه كتاب سال

  هاي آينده دارند. كنكور سراسري سال

فيل «هاي  دانيد ما چطور مجموعه كتاب مي پِرِس كردن!  فيل = متخصص - 3
طور نيست! براي  ايم؟ نه، اصالً اين ايد خيلي زحمت كشيده را نوشتيم؟ فكر كرده» شيمي

هاي تست و آموزش شيمي مبتكران (كه  ي كتاب هابتدا كلي» فيل شيمي«هاي  توليد كتاب
جلد و چند هزار صفحه بود) را روي هم گذاشتيم سپس براي يك فيل  10بالغ بر 
خصوص براي  داشتني (!) توضيح داديم كه سر پا ايستادن زياد، براي سالمتي و به دوست

و آموزش  هاي تسـت زانوهايش خوب نيست و او را قانع كــرديم كه روي مجموعه كتاب
شيمي مبتكران بنشيند. حاصل چه شد؟ بله، در عرض چند ثانيه، چندين جلد كتاب قطور 

فيل «صورت فشرده، چكيده و عصاره در آمدند. ما هم اسمش را گذاشتيم:  پرس شدند و به
  »!شيمي

                                                                  
  يم!رخيلي روي فيل غيرت داـ ببخشيد كه كمي عصبي شديم! باور كنيد دست خودمان نيست. آخه ما 1

  كنيم. كالس الزم را ندارد! ـ از چاي استفاده نمي2



 

 )10(فرعي 

دهيم بعد از خواندن مجموعه  به شما قول مي فيل = مظهر قدرت و صالبت: -4
، قدرت و صالبت شما در درس شيمي، با قدرت و صالبت فيل در »يفيل شيم«هاي  كتاب

  كند.  جنگل برابري مي
  
  
  
  
  
  
  
ا همواره فيل شما ها فيل شيمي شويد و اين را بدانيد كه م هاي فيل شيمي، شما هم يكي از ميليون اريم با خواندن مجموعه كتابوحال اميدهر به

  تان سرشار از فيل باشد! كه زندگيكنيم  م قلب برايتان آرزو ميهستيم و از صمي
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  تشكر و قدرداني

اند.  سازي اين كتاب زحمات زيادي متحمل شده و حاال جا دارد يادي از همكاراني كنيم كه در واحدهاي مختلف انتشارات مبتكران براي آماده
آقاي اميرحسين داودي طراحي جلد اين كتاب را انجام  اند. اين مجموعه را برعهده داشته يراستاريو عليرضا تمدنيآقاي  باستاد گرامي جنا

نيز زحمات  احمدي مينا غالمو خانم اند  آرايي اين كتاب نهايت دقت و حوصله را به خرج داده صفحهتايپ و در  حميده نوروزياند. و خانم  داده
ياري  اي انتقادات و پيشنهادات ما ر ين كتاب كه با ارائههاي ا ي خواننده پيشاپيش از كليهد. ان ها و نمودارها متحمل شده زيادي در رسم شكل

  كنم.  قدرداني مي دكنن مي
  
  

  به اميد موفقيت شما. 
  بهمن بازرگاني

  
  

مـا انتقـاد كنـين،     خـواين از  اي باشه لطفاً !) از ما تشكر كنين و حتي اگـه مـي   خواين با ارسال گل و شيريني (ترجيحاً شيريني تر و خامه خواين نظر بدين، اگه مي اگه مي
  فرمايد: . شاعر در اين باره ميرسونه ها لطف و مهربوني شما رو مي ي اين همه

  

  داني، بيا اين هم نشاني! ارسال كن براي ما يك خرده مهرباني          از هر راهي كه مي
  

 : از طريق تلگرام   @Bazargani Bahman Chem Academy     
 : از طريق اينستاگرام   @ Bahman – Bazargani – Chem – academy     
 از طريق E-mail :   bahman.bazargani@yahoo.com  

  

توانيد به طور مستقيم با مؤلف كتاب (بهمن بازرگاني) تماس بگيريد. در ضمن، فراموش نكنيد كه بگوييد راجع به چه كتابي (تست، فيل  هاي فوق مي با آدرس
  دهيد. ممنون. تر از همه چاپ چندم، داريد نظر مي ازدهم و ...) و مهم.) و چه سالي (دهم، ي.شيمي و .
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  ها در خدمت تندرستي مولكولفصل اول:   2   

  

 

  

  ي بهداشت و بررسي يك جدول مهم مقدمه  -1-1  

  

وهـواي علـوم اجتمـاعي دارنـد تـا       تـر حـال   پردازيم كه بـيش  ي اول كتاب درسي مي به مطالب چهار صفحه در نخستين قسمت اين فصل !عرض سالم و ادب
كتـاب درسـي    4ي  لب و نكات مربوط به جدول پايين صفحههاي كنكور سراسري ندارند. سپس مطا بنابراين شانس چنداني براي مطرح شدن در تست !شيمي

  ي يادآوري حل شدن مواد در يكديگر را دارد. تر جنبه را بررسي خواهيم كرد كه بيش
  

  

  ي بهداشتي! مقدمه
بايد مطالب زيـر را بـه    !ي نيستا ي اول كتاب درسي به مطالبي اختصاص دارد كه ربط چنداني به شيمي ندارند. ولي چاره صفحهطوركه اشاره كردم، چهار  همان

  !مغز مبارك تزريق بفرماييد
  

  )!در ادامه خواهيد ديد ؟(حاال اين يعني چيكنند.  عمل مي خواص اسيدي و بازياساس بر مواد شوينده 
  

شـوي بـدن،   و (مانند شسـت  .) دسترسي به آب الزم براي مصرف بهداشتيها و .. ابع آبي (رودها، رودخانهيكي از داليل اسكان انسان در كنار من 
  ظروف و ...) بود.

  

هـا بـه همـراه آب از     هزار سال پيش از ميالد، انسـان دهد كه چند نشان مي )!(بابل سرسبز خودمان نه ها! بابِـل  شهر بابلهاي باستاني از  حفاري 
  كردند. افت و پاكيزگي استفاده ميبراي نظ شبيه صابون امروزيموادي 

  

 شوند.  تر تميز مي شو دهند، آسانو كنند و سپس با آب گرم شست آغشته خاكستررا به  چربهاي  پي بردند كه اگر ظرف نياكان ما به تجربه 

تواننـد در واكـنش بـا     هاي مختلفي از فلزهاي گروه اول وجود دارند كه خاصيت بازي داشته و مي در ساختار خاكستر تركيبتوجه داشته باشيد كه 
  د.  چربي، توليد صابون كنن

  
  
  
  

   را چند صفحه جلوتر خواهيم خواند.ي توليد صابون  فرمول شيميايي چربي و صابون و نيز نحوه الزم به ذكر است كه
  

از جمله كمبود يا استفاده نكردن از صابون، سطح بهداشت فردي و همگاني بسيار پايين بود، بـه همـين    (!)به دليل كمبود امكانات در گذشته  
يك بيماري واگيردار است كه به دليل آلـوده شـدن آب و    بيماري وبايافت. براي نمونه،  گوناگون به سادگي در جهان گسترش مي هاي دليل بيماري

در ضـمن خيـال    !تقـديم عزرائيـل نمـود   انسـان را   ها گير شد و جان ميليون شود. اين بيماري در طول تاريخ بارها در جهان همه نبود بهداشت شايع مي
 ؤثرترين راه پيشگيري اين بيمـاري، ترين و م كننده باشد. سادهتواند براي هر جامعه تهديد هم مياين بيماري هنوز  !طور كامل برطرف شده نكنيد خطر به

  عايت بهداشت فردي و همگاني.ر !... آفرين ؟چيزي نيست جز چي ي ي ي ي ي
  

هـاي فـردي و    زا در محـيط  و عوامـل بيمـاري   ها ها، آلودگي داشت، ميكروبو نيز رعايت نظافت و به )!( هـا  به لطف صابون و بچهبا گذشت زمان،  
نيز در » شاخص اميد به زندگي«همگاني كاهش يافته و سطح بهداشت جامعه افزايش يافت. با افزايش سطح تندرستي و بهداشت فردي و همگاني، 

  جهان افزايش يافته است.
  

طور ميانگين چند سـال عمـر    ي معين و يا در كل جهان، به ها در يك منطقه هد انساند شاخصي است كه نشان مي شاخص اميد به زندگي: 
  كنند. مي

اميد به زندگي در كشورهاي گوناگون و حتي در شهرهاي يك كشور با هم تفاوت دارد، زيرا اين شاخص به عوامل گوناگوني (مثـل سـطح بهداشـت    
  بستگي دارد. و ...)  )!( هاي كنكور در كشور مربوطه ي سختي سؤال درجه فردي و همگاني، نوع تغذيه، ميزان شادي افراد جامعه،

ارتقاي سـطح   هان افزايش يافته است كه دليل آنبا گذشت زمان، اميد به زندگي در سطح ج كتاب درسي، 2ي  طبق نمودار پايين صفحه 
  تي و بهداشت فردي و همگاني است. تندرس



  
  3  ندرستيها در خدمت ت مولكولفصل اول: 

  

 

به زندگي براي مردم منـاطق برخـوردار    رو، اميد با توجه به نمودار روبه 
بـاالتر از  . ژاپـن، سـوئيس، سـوئد، امريكـا و ..     يافتـه) مثـل   (كشورهاي توسـعه 

كــه اميــد بــه زنــدگي بــراي مــردم منــاطق  حــاليميــانگين جهــاني اســت. در
برخوردار (كشورهاي در حال توسعه و نيـز كشـورهاي جهـان سـوم) مثـل       كم

تر از ميانگين جهـاني اسـت.    و ... پايين )!( زولبياا، تانزانيا، ناميبيا، گامبيا، زامبي
زيـر   صـورت  بـه خالصه اين كه ترتيب اميد به زندگي در مناطق مختلف جهان 

  است.
  مناطق برخوردار : اميد به زندگي ميانگين جهاني  برخوردار  مناطق كم

زيـرا   !و ايـن يـك خبـر خـوب اسـت     تر است  برخوردار نسبت به مناطق برخوردار بيش مناطق كم به زندگي براي شيب منحني اميد 
  برخوردار با مناطق برخوردار در حال كم شدن است. ي اميد به زندگي براي مناطق كم دهد كه در طول زمان فاصله نشان مي

  شيب منحني اميد به زندگي:  برخوردار كممناطق  اني ميانگين جه  ارمناطق برخورد
  كتاب درسي 4ي  بررسي جدول صفحه

هاي قطبي و ناقطبي و نيز تعيـين   كتاب درسي، جدولي آورده شده كه هدف اصلي آن يادآوري تشخيص مولكول 4ي  صفحه» خود را بيازماييد«در 
 3هاي قطبي و نـاقطبي مشـكل داريـد بـه فصـل       كنم كه اگر در تشخيص مولكول يكديگر است. بنابراين توصيه ميحل شدن يا حل نشدن مواد در 

 3كتاب فيل شيمي دهم مراجعه كنيد. همچنين اگر در تعيين حل شدن يا حل نشدن مواد در يكديگر دچار ضعف هسـتيد بهتـر اسـت بـه فصـل      
بنده به يادآوري سـه مـورد زيـر از     (!) جهت خالي نبودن عريضـه هرحال  به !سري بزنيديازدهم كتاب فيل شيمي  3كتاب فيل شيمي دهم و نيز فصل 

  كنم. هاي شيمي دهم و يازدهم بسنده مي كتاب
د. بنـابراين  هاي ناقطبي هسـتن  راي مولكولند) داا تشكيل شده Hو  Cهايي كه فقط از دو عنصر  ها (يعني تركيب هيدروكربني  كليه 

C)هايي مانند هگزان  مولكول H )6 C)، بنزين 14 H )8 C)و وازلين  18 H )25   باشند. همگي ناقطبي مي 52
شدت به سمت خود كشيده  الكترون پيوندي را به ها جفت شعاع كوچكي دارند در پيوند با ساير اتم Nو  Oهاي  كه اتم با توجه به اين 

بخش ناقطبي، بخـش قطبـي نيـز     برهستند عالوه  Nو يا  Oهاي  هاي آلي كه داراي اتم كنند. بنابراين مولكول و پيوندهايي شديداً قطبي ايجاد مي
تـر يـا برابـر آن باشـد، مولكـول مربوطـه عمـدتاً قطبـي          هاي اكسيژن (يا نيتروژن) كوچك برابر شمار اتم 5هاي كربن از  دارند كه البته اگر شمار اتم

  شود. محسوب مي
باشد، بخش ناقطبي بر بخش قطبي غلبه نموده و مولكـول  تر  هاي اكسيژن (يا نيتروژن) بزرگ برابر شمار اتم 5بديهي است كه اگر شمار اتم كربن از 

  موردنظر ناقطبي خواهد بود.
  به چند مثال زير توجه كنيد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

هاي قطبي، مـواد قطبـي را در خـود حـل      . يعني حالل»كند شبيه، شبيه را در خود حل مي«ايد كه  كتاب شيمي دهم خوانده 3در فصل  
  كنند (و بالعكس). هاي قطبي، مواد ناقطبي را در خود حل نمي نمايند. اما معموالً حالل طبي نيز مواد ناقطبي را در خود حل ميهاي ناق كنند و حالل مي



  
  ها در خدمت تندرستي مولكولفصل اول:   4   

  

 

كتـاب درسـي را بررسـي     4ي  توانيم جدول پـايين صـفحه   هاي شيمي دهم و يازدهم يادآوري كرديم مي حال كه مطالب فوق را از كتاب !بسيار خُب
  ين جدول بايد به موارد زير توجه كنيد.ا در موردكنيم. 

H)آب   O)2  يك حالل قطبي و هگزان(C H )6   يك حالل ناقطبي است. 14
CH)گليكول  اتيلن  OHCH OH)2 C) گلـوكز ، 2 H O )6 12 CO(NH)اوره  يزنو  6 ) )2 هاي قطبي هستند، زيـرا در سـاختار    داراي مولكول ،2
، شكر و اوره كه موادي قطبي هسـتند در آب  گليكول اتيلنتر است. درنتيجه،  هاي اكسيژن بسيار كم برابر شمار اتم 5هاي كربن آن از  ها شمار اتم آن

  شوند. نمي خوبي حل شده اما در هگزان (كه يك حالل ناقطبي است) حل (كه يك حالل قطبي است) به
  زير حفظ كنيد. صورت بهگليكول و اوره را بايد  ساختار لوويس اتيلن 

  
  
  

  

  رود. كار مي ضديخ به عنوان بهدر آب  گليكول اتيلنمحلول  !... آفرين ؟چه كاربرد معروفي دارد گليكول اتيلن !راستي بگوييد ببينم
هـايي ماننـد    يد كه عسل حاوي مولكـول كتاب درسي بايد بدان 5و  4هاي  با توجه به مطالب صفحه 

)گلوكز است كه در ساختار خود شمار زيادي گروه هيدروكسيل  OH) خوبي در آب  دارند. به همين دليل عسل به
رو كه مربوط به گلوكز است فقط جهت درك بهتر اين نكته آورده شده و نيازي بـه حفـظ    شود. (فرمول روبه حل مي
  )؟!خوشحال شديد، نهآن نداريد. كردن 
C) بنزين  H )8 C) وازلينو  18 H )25 هاي ناقطبي بوده  ي مولكولها هستند دارا كه هر دو جزو هيدروكربن 52
C)هاي ناقطبي، مانند هگزان  اللو در ح H )6 هاي قطبي  كه اين مواد در حاللشوند. بديهي است  خوبي حل مي به 14

  (مانند آب) قابل حل شدن نيستند.
كربن است كه البتـه چـون در    10تا  7ها معموالً چيزي بين  هاي كربن آن مخلوطي از چند هيدروكربن است كه شمار اتم در واقعبنزين،  

C صورت بهمولكولي بنزين را تر است، ميانگين فرمول  اتم كربن از همه بيش 8هاي داراي  بنزين، تعداد مولكول H8 گيرند. اين موضوع  در نظر مي 18
C صـورت  بـه هـا را   كند، يعني وازلين نيز مخلوطي از چند هيدروكربن است كه فرمـول مولكـولي ميـانگين آن    ي وازلين نيز صدق مي درباره H25 52 

  دهند. نمايش مي
Cها، يعني  بنزين و نيز وازلين از فرمول عمومي آلكان مولكولي فرمول  Hn ( n )2   كنند. پيروي مي 2

C)روغن زيتون   H O )57 104 دار) نيـز دارد كـه البتـه چـون در      بخش ناقطبي (قسمت هيدروكربني)، بخش قطبي (قسـمت اكسـيژن   عالوه بر، 6
شـوند.   هايي ناقطبي محسوب مي هاي روغن زيتون مولكول تر است، مولكول هاي اكسيژن بسيار بيش ي كربن از شمار اتمها ساختار روغن زيتون، شمار اتم
  گردد. حل نمي شود اما در آب كه حاللي قطبي است نند هگزان) حل ميهاي ناقطبي (ما اي ناقطبي است در حالل بنابراين روغن زيتون كه ماده

طوركه در كتـاب   شوند، زيرا همان هاي يوني فقط در آب كه يك حالل شديداً قطبي است حل مي كلي تركيبطور و به (NaCl)نمك خوراكي  
بـديهي اسـت   ايجاد كنند. » دوقطبي -يون «ي  هاي قطبي آب، جاذبه توانند با مولكول خوبي مي به NaClهاي موجود در  ايد يون شيمي دهم خوانده

  هاي ناقطبي (مانند هگزان) حل شوند. توانند در حالل ) نميNaClهاي يوني (مانند  كه تركيب
  

زير بلد باشيد. (البته رديف مربوط به عسل (گلوكز) را خود بنـده   صورت بهكتاب درسي را پس از تكميل شدن بايد  4 ي هجدول صفح 
  اضافه كردم.)

  انحالل در هگزان  انحالل در آب  هاي سازنده ذره  مول شيمياييفر  ماده
  گليكول اتيلن

    (ضد يخ)
  شود حل نمي  شود حل مي  هاي قطبي مولكول

  شود حل نمي  شود حل مي  هاي قطبي مولكول  اوره

6  عسل (گلوكز) 12 6C H O شود حل نمي  شود حل مي  هاي قطبي مولكول  
8  بنزين 18C H شود حل مي  شود حل نمي  هاي ناقطبي مولكول  
25  وازلين 52C H شود حل مي  شود حل نمي  هاي ناقطبي مولكول  

57  روغن زيتون 104 6C H O شود حل مي  شود حل نمي  هاي ناقطبي مولكول  
  شود حل نمي  شود حل مي  ها ها و آنيون اي ازكاتيون شبكه NaCl  نمك خوراكي



  
  5  ندرستيها در خدمت ت مولكولفصل اول: 

  

 

  

  توان مطرح نمود. هايي را مي تر حالت مقدمه و يادآوري داشت، چه تست حال ببينيم از اين مبحث كه بيش
  

  ؟اند نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت 
 وشـو دهنـد،    ي طبيعي آغشته كنند و سپس با آب گـرم شسـت  هاي چرب را با اسيدها يا بازها نياكان ما به تجربه پي بردند كه اگر ظرف

  شوند. تر تميز مي آسان
 شود. هاي نامناسب و نيز نبود بهداشت شايع مي وبا يك بيماري واگيردار است كه به دليل آلوده شدن آب توسط شوينده  
 نظر، چند سال سن دارند.وردطور ميانگين در زمان م ها به دهد كه انسان شاخص اميد به زندگي در جهان نشان مي  
 تر به مواد شوينده بود. ها، دسترسي آسان يكي از داليل اسكان انسان در كنار رودخانه  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  ؟اند درستهاي زير  چند مورد از عبارت 
 اند. گليكول و عسل همگي داراي پيوندهاي هيدروژني و همگي در هگزان نامحلول اوره، اتيلن  
  است. 25/2هاي هيدروژن به شمار اتم هاي كربن برابر  هاي موجود در بنزين نسبت شمار اتم ي مولكول ساختار كليهدر  
 هاي كربوكسيل  وجه تشابه اوره و عسل داشتن گروه( OH) هاي خود است. در ساختار مولكول  
 است. 2هاي غيراشتراكي برابر  الكترون كي به شمار جفتهاي اشترا الكترون در ساختار اوره نسبت شمار جفت  
  ،هـاي   سوختن كامل هر مول روغن زيتون، تفاوت شمار مول هنگامالكترون ناپيوندي وجود داشته و  24در ساختار مولكول روغن زيتون

CO2  وH O2  است. 5توليد شده برابر  
1 (5  2 (4  3 (3  4 (2  

  
  

  
  

  

  زير است. صورت بهها  بررسي هر يك از عبارت  )4ي ( گزينه -1
  نوشته شود. »خاكستر«، بايد »اسيدها يا بازهاي طبيعي«جاي  نادرست است. به -عبارت اول
  ندارد.» هاي نامناسب شوينده« هاي مختلفي باشد و ربطي به استفاده از تواند آلودگي نادرست است. عامل ايجاد بيماري وبا مي -عبارت دوم
كردند  گين چند سال عمر ميطور ميان ها به نظر انساندهد كه در زمان مورد هان نشان مينادرست است. شاخص اميد به زندگي در ج -عبارت سوم

  كه چند سال سن داشتند.نه اين 
دانسـتند شـوينده چيسـت كـه بخواهنـد محـل        ) چه مـي !ها، در حد نئاندرتالكنم  آخه نياكان ما (نياكان خيلي قديمي را عرض مينادرست است.  -رمعبارت چها

  بود. آبها در قديم دسترسي به  معيار اسكان انسان !ها انتخاب كنند اسكان خود را براساس دسترسي به شوينده
  ) درست است.4( ي هپس گزين

  زير است. صورت بهها  بررسي هر يك از عبارت  )3ي ( گزينه -2
دانيد فقط موادي قادرند پيونـد هيـدروژني تشـكيل دهنـد كـه در سـاختار خـود پيونـد          طوركه از شيمي سال دهم مي درست است. همان - عبارت اول

H F  ياO H  ياN H  و نيز عسل، پيوند  گليكول اتيلندارند. در ساختارO H و در ساختار اوره، پيوند ،N H    وجود دارد پس همگـي قـادر
  باشند. هاي قطبي بوده و در هگزان كه يك حالل ناقطبي است، نامحلول مي به تشكيل پيوند هيدروژني هستند. در ضمن هر سه تركيب، داراي مولكول

Cارت براي فرمول مولكولي نادرست است. اين عب -عبارت دوم H8 اي خـالص نبـوده و در    جاست كه بنـزين مـاده   آيد، اما مشكل اين جور درمي 18
C صورت بهها را  آن ميانگينشوند كه  هاي مختلفي يافت مي ساختار آن مولكول H8 زين مخلـوطي  هرحال با توجه به اين كه بن دهند. به نشان مي 18

  كند. ي آن صدق نمي هاي مختلف است، اين عبارت درباره از هيدروكربن
) هيدروكسيلنادرست است. اميدوارم از كتاب شيمي يازدهم يادتان باشد كه فرمول شيميايي گروه  -عبارت سوم OH)    كربوكسـيل بـا گـروه 

  شد. نوشته مي» هيدروكسيل«، بايد »كربوكسيل«ي جا هرحال در اين عبارت، به فرق دارد. به 

الكتـرون غيراشـتراكي    جفت 4الكترون اشتراكي و  جفت 8درست است. در ساختار مولكول اوره،  -عبارت چهارم
  است. 2وجود دارد كه نسبت اولي به دومي برابر 
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C)درست است. مولكول روغن زيتون  -عبارت پنجم H O )57 104   الكتـرون ناپيونـدي   4اكسـيژن داراي  اتم اكسيژن است و چون هر اتم  6 داراي 6
) 24ع داراي والكترون ناپيوندي) در ساختار لوويس خود است، مولكول روغن زيتون، در مجمـ  جفت 2( ) 4 6   باشـد.   الكتـرون ناپيونـدي مـي    24

و به تعداد نصف  CO2ي آلي به هنگام سوختن كامل، به تعداد كربن خود،  داريد، هر مادهطوركه از كتاب شيمي يازدهم به ياد  از سوي ديگر، همان

Hهيدروژن خود،  O2 كند. بنابراين از سوختن كامل هر مـول روغـن زيتـون     توليد مي(C H O )57 104 ) 52و  CO2مـول   57، 6 )104 مـول   522
H O2 است. 5ها برابر  شود كه تفاوت آن توليد مي  
  ) درست است.3( ي هپس گزيناند  هاي داده شده تنها سه عبارت درست شود در ميان عبارت طوركه مشاهده مي همان
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  ها ها و محلول ي كلوئيدها با سوسپانسيون مقايسه  -1-2  

  

بحث كلوئيدها را مطرح كرده است. پاسخ اين اسـت كـه    (!)جور يهويي  ها، همين كننده ها و پاك پرسيد چرا كتاب درسي، وسط بحث بهداشت و صابون شايد مي
كننـدگي صـابون ابتـدا نيـاز      ي پاك درك نحوه كنندگي صابون از طريق تشكيل يك كلوئيد بوده بنابراين براي ي پاك طوركه چند صفحه جلوتر خواهيد ديد نحوه همان

  .شويمطور كامل آشنا  داريم با مفهوم كلوئيد به
  

  

هـا خـواص    انـد. مخلـوط   ها سروكار داريم، از مخلوط دو يا چند مـاده تشـكيل شـده    اغلب موادي كه در زندگي روزانه با آن )!( كه مستحضـريد طور نهما
  كنند: ها را به سه دسته تقسيم مي گون، آنهاي گونا متفاوتي دارند و بسته به ويژگي

  كلوئيد  -پسوسپانسيون    -بمحلول    -آ
  كنيم. ها را بررسي مي هاي هر يك از اين مخلوط ترين ويژگي مهم قسمتدر اين 

  

  محلول 
  ها بايد موارد زير را بدانيد. محلول در مورد

  

ها كامالً يكسان است. بـراي نمونـه،    هاي آن ي قسمت يزيكي و شيميايي در همههستند بدين معني كه خواص ف همگنهايي  ها، مخلوط محلول 
جاي ايـن محلـول يكسـان      ) در همههاي مختلف (مانند رنگ، طعم و ... ينمك يك مخلوط همگن (محلول) است زيرا خصوصيات و ويژگ محلول آب

CuSO)سولفات (II)مساست. محلول      ها) هستند. هاي همگن (محلول اي ديگر از مخلوط ز نمونهدر آب ني 4(
  

باشـد. بـراي نمونـه، محلـول اتـانول در آب، شـامل        مي هاي مجزا ها يا يون مولكولنهايت ريز بوده و شامل  بي ها ي محلول هاي سازنده ذره 
CHهاي مجزاي  مولكول CH OH3 هاي مجـزاي   سولفات در آب نيز شامل يون (II)اند. محلول مس هاي آب پراكنده شده ي مولكولال است كه البه 2

Cu (aq)2  وSO (aq)24  و كنار محلول در حال پلكيدن هستند  در گوشهاست كه!  
  

ي  هاي سـازنده  علت اين است كه ذره .ها قابل تشخيص نيست مسير عبور نور در آندهند اما  ميها شفاف بوده و نور را از خود عبور  محلول 
   .قابليت انعكاس و پخش نور را ندارندقدر ريز هستند كه  ها) آن ها يا يون ها (يعني مولكول محلول

  

شوند. براي نمونه محلول شكر در آب  از يكديگر جدا نميخود  بهها خود ي آن معني كه مواد سازندههستند بدين  پايدارهايي  ها، مخلوط محلول 
  تواند براي مدتي طوالني بدون تغيير باقي بماند.  مي

  

  سوسپانسيون 
  بايد موارد زير را بلد باشيد. ها سوسپانسيون در مورد

  

  تواند متفاوت باشد.  ي مختلف، ميها ها در قسمت هاي آن هستند، بدين معني كه خواص و ويژگي ناهمگنهايي  ها، مخلوط سوسپانسيون 
آلود را برداريد، بسته به ايـن كـه از    اي از يك سوسپانسيون است. اگر سعي كنيد با يك استكان مقداري از اين آب گل آلود نمونه آب گل براي نمونه،
آلـود يـك    گـل   گـوييم آب  . به همين دليـل مـي  تواند متفاوت باشد برداري كنيد، نسبت آب و گل در استكان مي اي و يا از چه عمقي نمونه چه نقطه

  هاي مختلف آن يكسان و همگن نيست.   مخلوط ناهمگن است زيرا نسبت وجود آب و گل در قسمت
  

  هاي ريز خاك رس وجود دارند.  آلود، ذره مثال، در يك نمونه آب گل عنوان بهاست.  مادههاي ريز ذرهي سوسپانسيون، شامل  هاي سازنده ذره 
  

هـاي   تان باشد كه ذره معرفي كرده، حواس »مادههاي ريز ذره«ي سوسپانسيون را  هاي سازنده ين كه كتاب درسي، ذرهبا ا 
 شوند! پيكر محسوب مي بسيار عظيم و غولهاي منفرد هستند)  ها يا مولكول ها (كه يون ي محلول هاي سازنده ي سوسپانسيون در برابر ذره سازنده

براي ها،  ها و مولكول شوند اما در مقايسه با يون هاي ريزماده ديده مي ذره صورت بهي سوسپانسيون، با چشم غيرمسلح،  ازندههاي س ه بيان ديگر، ذرهب
  !خودشان عظمتي دارند
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قـدري بـزرگ هسـتند كـه      ها بـه  ي سوسپانسيون هاي سازنده علت اين است كه ذره .كنند نور را پخش ميها،  ها برخالف محلول سوسپانسيون 
  بتوانند نور را منعكس و پخش كنند. 

  

نشـين   ها تـه  هاي معلق آن هستند بدين معني كه اگر به حال خود رها شوند در مدت زمان كوتاهي، ذره هايي ناپايدار مخلوطها،  سوسپانسيون 
اثـر نيـروي   قدر بزرگ هستند كـه بـر    ا) آنه ي محلول هاي سازنده ها (در مقايسه با ذره ي سوسپانسيون هاي سازنده گردند. علت اين است كه ذره مي

  شوند.  نشين مي  خود در ظرف ته بهجاذبه، خود
شوند. به همين دليل پيش از مصرف بايد آن را تكان داد تـا   نشين مي هاي جامد معلق آن ته براي نمونه، شربت معده يك سوسپانسيون است كه ذره

  معلق در آيند.  اند مجدداً به حالت نشين شده هاي جامدي كه ته ذره
بديهي است كه اگر قبل نوشـيدن آن  ي ديگري از يك سوسپانسيون است كه قبل از نوشيدن بايد حسابي آن را تكان بدهيد.  شربت خاكشير نيز نمونه

  !را تكان ندهيد، مجبوريد بعد از نوشيدن، خودتان را تكان بدهيد
  

  كلوئيد 
  كلوئيد بايد موارد زير را بدانيد. در مورد

  

هاي  ها است. به عبارت ديگر، برخي از ويژگي ها و سوسپانسيون ها چيزي بين محلول هاي آن هستند، كه ويژگي ناهمگنكلوئيدها نوعي مخلوط  
تـوان رفتـاري بـين     رفتـار كلوئيـدها را مـي   ها است. به همين دليـل   هاي آن شبيه سوسپانسيون ها و برخي ديگر از ويژگي كلوئيدها شبيه محلول

    .ها در نظر گرفت ها و محلول پانسيونسوس
  اي از كلوئيدها هستند.   هواي آلوده، مه، رنگ پوششي، شير، ژله، مايونز، سراميك و چسب نمونه

  

هاي  هاي مولكولي با اندازه تودهها،  كلوئيد ي هاي سازنده ذره 
هـاي منفـرد    هـا يـا يـون    ها نه مثل مولكـول  هستند. اين ذره متفاوت

هستند كه يك مخلوط همگن (محلول) را ايجاد كننـد   قدر كوچك آن
نشـين   هـاي سوسپانسـيون تـه    قدر بزرگ هستند كه مانند ذره و نه آن
  شوند. 

  

قـدر بـزرگ    هاي سازنده آن ها، ذره در كلوئيدها، برخالف محلول 
بنابراين به هنگام عبـور نـور از    .نور را پخش كنندهستند كه بتوانند 

  هـاي   زيرا ذره ص استـابل تشخيــور نور قمسير عبد، ـيـك كلوئي
ي آشنا، مشخص شدن مسير نور خودروها در مـه   رسانند. شايد يك تجربه ي كلوئيد، نور تابيده شده را منعكس نموده و آن را به چشم ما مي سازنده

  يا در يك هواي آلوده به هنگام شب است. 
  

  شوند.  نشين نشده و يا از يكديگر جدا نمي خود ته طور خودبه ي آن به هاي سازنده است يعني ذره پايداركلوئيد، مخلوطي  

  ها بايد به جدول زير توجه نمود.  ها و محلول ي كلوئيدها، سوسپانسيون طور خالصه، در مقايسه به يك جدول اساسي!
  

  نوع مخلوط
  محلول  كلوئيد  سوسپانسيون  ويژگي

  كند نور را پخش نمي  كند ا پخش مينور ر  كند  نور را پخش مي  رفتار در برابر نور
  همگن  ناهمگن  ناهمگن  همگن بودن 
  شود) نشين نمي پايدار است (ته  شود) نشين نمي پايدار است (ته  شود) نشين مي ناپايدار است (ته  پايداري

  هاي مجزا ها يا مولكول يون  هاي متفاوت هاي مولكولي با اندازه توده  هاي ريزماده ذره  هاي سازنده ذره

  آلود، شربت معده،  آب گل  چند مثال معروف
  شربت خاكشير

مه، هواي آلوده، چسب، سراميك، شير، 
ژله، سس مايونز، رنگ، مخلوط آب و 

  روغن و صابون

سولفات  (II)محلول مس
4(CuSO نمك،  در آب، آب (

  قند آب
  

 ي رفتار نور در يك محلول و كلوئيد * مقايسه



  
  9  ندرستيها در خدمت ت مولكولفصل اول: 

  

 

  

  كنيم. ها است. بنابراين به حل يك تست در اين مبحث بسنده مي كننده اي براي مبحث بعدي، يعني صابون و پاك بحث صرفاً مقدمهم اين مطوركه اشاره كرد همان
  

  هاي زير درست هستند؟ چند مورد از عبارت 
 كنند. كلوئيد برخالف سوسپانسيون، مخلوطي همگن و پايدار است اما هر دو نور را پخش مي  
 شوند. كلوئيد محسوب مي ،ها ها و شوينده ها، چسب راميكها، س انواع رنگ  
 باشد. هاي مجزا مي ها يا يون هاي ريزماده است كه شامل مولكول ي سوسپانسيون، ذره هاي سازنده ذره  
 محلول مس(II) كند. ا پخش ميسولفات در آب، مخلوطي همگن و پايدار است كه نور را از خود عبور داده و آن ر  
 هاي متفاوت است كه قادرند نور را پخش كنند. هاي مولكولي با اندازه يك كلوئيد حاوي توده  
1 (5  2 (2  3 (3  4 (4  

  
  

  
  

  

  صورت زير است. ها به بررسي هر يك از عبارت  )2ي ( گزينه -1
  شوند. مي محسوب ناهمگنها، مخلوطي  كلوئيدها همانند سوسپانسيوننادرست است.  -عبارت اول
  كتاب درسي خواهيد يافت. 6ي  هاي كلوئيدي را در پاراگراف آخر صفحه درست است. اين نمونه -عبارت دوم
ي  (در مقايسه با اندازه يهاي بزرگ ها به يكديگر چسبيده و توده ها يا يون ها، مولكول ي سوسپانسيون هاي سازنده در ذرهنادرست است.  -عبارت سوم

  ها. هستند نه سوسپانسيونها  ي محلول واحدهاي سازنده مجزاهاي  ها يا يون د كه مولكولاند. توجه داشته باشي ها) ايجاد كرده نها و يا يو مولكول
  كنند. دهند ولي آن را پخش نمي ها نور را از خود عبور مي . محلولنادرست است -عبارت چهارم
  كتاب درسي خواهيد يافت. 7ي  حهدرست است. اين عبارت را در پاراگراف دوم صف -عبارت پنجم

  ) درست است.2( ي هگزيناند بنابراين  هاي داده شده، تنها دو عبارت درست شود در ميان عبارت كه مشاهده ميطور همان
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