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5 قانون حمایت از حقوق 

مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 
1348/10/11 کلیه ی حقوق این کتاب برای 

انتشارات بین المللی گاج محفوظ می باشد و هیچ 
شخص حقیقی یا حقوقی حق استفاده از آن 

را ندارد و متخلفین به موجب این 
قانون تحت پیگرد قانونی 

قرار می گیرند.



امیر علـی زاده ـ طاهره پالیــزدار 

مقدمـــه مؤلفــان

 ویژگی های بارز کتاب

الف( تا جایی که در توان مؤلف بود، سعی شده همسو 
با اصول و اهداف برنامۀ درس شیمی )تربیت افرادی که 
با کسب سواد علمی شیمی مبتنی بر اصول نقشۀ جامع 
علمی کشور، بتوانند زندگی خود را در همه سطوح بهبود 
ببخشند( بوده و در راستای تقویت و اشاعۀ اهداف کتاب 
عزیز دچار سردرگمی  دانش آموزان  تا  رود  درسی پیش 
نشده و بتوانند از این کتاب برای یادگیری و تسلط کامل 

بر مفاهیم درسی استفاده کنند.
ب( روند نوشتاری کتاب مطابق با کتاب درسی است و از 

کتاب درسی تبعیت کرده است.
کتاب سعی شده مفاهیم، شکل ها،  این  تألیف  در  پ( 

نمودارها و جمالت مهم کتاب به طور کامل و با بیانی ساده پوشش داده شود تا دانش آموز این مفاهیم را به طور مفهومی و عمیق یاد بگیرد و 
دانش آموزی که در کالس حضور نداشته و یا به امکانات آموزشی دسترسی ندارد با خواندن متن این کتاب به مفاهیم تسلط کامل پیدا کند.

ت( مطالبی مانند دانستنی های روز، کی بود کشف کرد، کامل تر بدانیم و ... چاشنی درس شده تا دانش آموز ابعاد کامل یک مفهوم را به دور 
از استرس نمره گرفتن، به طور کامل بیاموزد

ث( در طول درس و متناسب با مطالب ارائه شده QR کدهایی وجود دارد که حاوی فیلم های آموزشی می باشد که با استفاده از تلفن همراه 
خود می توانید آنها را مشاهده کنید و آن مفهوم علمی را به طور عینی لمس کند.

 سخن اّول

دانش آموزان عزیز سالم کتاب پیش روی شما از 

آموزش  با هدف  گاج  انتشارات  جدید  مجموعۀ 

ساده و مفهومی در اختیار شما قرار گرفته و در این 

کتاب تالش کرده ایم مطالب درسی را با روش های 

جدید و خالقانه خدمتتون ارائه بدیم.

به  شیمی،  جدید  درسی  کتاب های  تألیف  در 

شده،  ویژه ای  توجه  زندگی  در  علم  کاربردهای 

با درک ماهیت،  بتوانند  طوری که دانش آموزان 

در  را  ها  تجربه  این  فرآیندهای شیمی،  و  روش 

به کار  آینده(  و  )حال  زندگی  واقعی  مسائل  حل 

ببرند و با علم شیمی همان طور که در زندگی عادی 

اّما متأسفانه  جاری و ساری است برخورد شود، 

هنوز هم کتاب های کمک درسی یافت می شوند 

که با همان روش های قدیمی و برخالف اهداف آموزش مفهومی در کتاب های 

جدید التألیف پیش می روند و با بیان نکته های حفظی و کلیشه ای بیش از حد 

معمول و سؤاالت و مثال های تکراری، به بمباران ذهن خواننده می پردازند.

در حالی که تحوالت کتب درسی جدید همسو با پیشرفت های آموزشی جهان 

بوده و نباید در مقابلش ایستادگی کرد! بنابراین ما هم باتوجه به خالء موجود در 

کتب کمک درسی فعلی کشور و همچنین الگوبرداری از روش های کارآمد کتب 

خودآموز برتر جهان، بر آن شدیم تا نسل جدیدی از کتاب های کمک درسی را 

منطبق بر آخرین تغییرات محتوای کتب درسی جدید التالیف و رعایت روابط 

طولی و عرضی در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. این سری کتاب ها، همان طور 

که می دانید، در واحد تالیف انتشارات بین المللی گاج، نام »آس« به خود گرفت 

که مخفف »آموزش ساده« است و تمام قابلیت های نسل های قبلی کتب کمک 

درسی چه برای مطالعه در منزل و چه برای تمرین در مدرسه، یکجا در آن ها 

گنجانده شده است.



 شیوه بهره مندی و استفاده مفید از این کتاب

باتوجـه بـه تنوع طلبی ذهنی و بصـری دانش آموزان 

امـروز کـه ناشـی از رشـد هـوش و افزایش گسـتره 

اطالعات شـان در عصـر ارتباطـات می باشـد، در این 

کتـاب بـرای تفکیـک مطالب از بخش هـای مختلف 

خـالق و جذابـی بـرای تفکیـک مطالـب بـه کمـک 

گرافیک اسـتفاده شـده اسـت. بنابراین یکی دیگر از 

ویژگی هـای مخصـوص کتابهـای آس، بهره گیـری از 

ایـن بخش های موضوعـی ـ گرافیکی متنوع اسـت 

کـه در ادامـه به معرفـی آن هـا می پردازیم.

ماجرا چیـــه؟

در بخش »ماجرا چیه؟«، در ابتدای هر فصل با ارائه 

دیدگاه های کلی درباره موضوعات مورد بحث، تالش 

برای درک مطالب  تا فضای ذهنی دانش آموز  شده 

آماده شود.

فکر کن تا کشف کنـی

در بخش »فکر کن تا کشف کنی«، با طرح یک نمونه 

جالب از مسائل چالشی هدفدار و به ظاهر ساده، در 

کرده ایم  سعی  دانش آموز،  قبلی  دانسته های  سطح 

برای  را  زمینه  موضوع،  تعقیب  برای  او  ترغیب  با 

یادگیری اکتشافی مطالب درسی، پیشاپیش فراهم 

نماییم. واضح است حتی دانش آموزانی که در ابتدای 

درس نتوانند به جواب صحیح دست یابند، پس از 

مطالعه و تسلط بر مفاهیم می توانند به عقب برگشته 

و به سادگی از عهده حل چالش پیشین برآیند.

بیــــا بریـــم درس

با  انطباق  بر  عالوه  درس« ها  بریم  »بیا  نگارش  در 

محتوا و اهداف کتاب درسی، سعی شده تا سادگی 

بیان در عین حفظ جامعیت مطالب، همواره مدنظر 

با مطالعه مثال های متنوع  قرار گیرد. دانش آموزان 

و کاربردی در خالل درسنامه های مفهومی و خالق، 

ابعاد مختلف درس  بر  به سادگی می توانند  معموال 

مسلط شوند.

از »یادت میاد؟«  ارائه درسنامه با استفاده  در حین 

مواردی که برای شروع مبحث جدید از دانسته های 

ارائه  جداگانه  کادری  در  را  دارید  نیاز  آن  به  قبلی 

کرده ایم تا برای یادآوری این موارد نیازی به مراجعه 

باشید.  نداشته  گذشته  سال های  کتاب های  به 

و  رایج  اشتباهات  تا  کمک  شما  به  »بپا«  همچنین 

کج فهمی هایی که در هر بخش ممکن است به آن ها 

روبه رو شویم را متوجه شوید.

در طـول درسـنامه و در قالـب »آقـا اجـازه!!!« چنـد 

دانش آموز سـواالت احتمالی در هر مبحث را از معلم 

خـود می پرسـند. بهتـر اسـت خـود را به جـای ایـن 

دانش آمـوزان بگذاریـد و وارد فضای درس شـوید تا 

لذت درس خواندن و یادگیری اکتشـافی را بچشـید.

کـــی بـــود کــشف کــــرد

در ایـن بخـش به سـیر تاریخـی یک مفهـوم علمی 

پرداختـه یـا زندگی نامـه یـک دانشـمند را بررسـی 

می کنیـم و بـه گونـه ای بـا تاریـخ آن مبحـث علمی 

یادگیـری مفهومـی و  تـا شـیرینی  داریـم  سـروکار 

دقیق تـر یـک مبحـث علمـی را بیشـتر درک کنیـم.. 

کـــامل تـــر بــدانیــــــم

در این بخش، مباحثی از درس را که در سال های آینده 

و در مباحث بعدی به آن ها نیاز داریم را به طور کامل تر 

و باالتر از سطح کتاب بیان کرده ایم تا یادگیری کامل 

آن ها بتوانیم بین مباحث متنوع کتاب راحت تر ارتباط 

برقرار کنیم.

ساده تــــر ببینیــــم

بعد از بررسی مباحثی که نیاز به خالصه و جمع بندی 

دارند، با بخش »ساده تر ببینیم« و در قالب جدول و 

نمودار یا متن هایی کوتاه، جمع بندی هایی مفید را ارائه 

کرده ایم.

دانستنــــی هـــــای روز

مباحثی از کتاب را که با پیشرفت های قابل توجهی 

در دنیای امروز روبه رو هستند را در این بخش بررسی 

کرده ایم و سعی کرده ایم آخرین فناوری های موضوع 

مربوطه را بیان کنیم. در بعضی از موارد نیز به توضیح 

در  مفیدی  علمی  اطالعات  ارائه  یا  عملی  کاربردهای 

موضوع مربوطه پرداخته ایم تا به نوعی مباحث را از 

جهات مختلف بررسی کرده باشیم.

کــــافــــه ســـــؤال

در بخش کافه سوال تالش کرده ایم انواع سواالت در 

کتاب  استاندارد  در سطح  را  با موضوع درس  ارتباط 

درسی و امتحانات مدارس به گونه ای که کتاب را به طور 

کامل پوشش دهد و در عین حال تکراری و خسته 

کننده نباشد، پیش روی شما قرار دهیم تا با حل کردن 

تعداد محدودی مساله از ساده به دشوار، بتوانید بر انواع 

سواالت مرتبط با درس مسلط شوید. از این رو تقریبا 

هیچ دو سوالی به طور کامل مشابه هم نیستند، و هر 

سوال هم جنبه های علمی جدیدی را می سنجد. تالش 

کرده ایم راه حل هایی که برای سواالت آورده ایم، منطقی 

و طبیعی و خالق باشند، و ضمنا نحوۀ تفکر بر روی 

مسائل برای کشف ایده حل را آموزش دهند تا کم کم 

به مهارت کافی در فنون حل کردن مساله ها برسید.

گزینــــــــه چنـــــــد

در بخش گزینه چند با ارائه سواالت تستی محدود، که 

با حساسیت باال طراحی و از ساده به دشوار چینش 

شده اند، سواالتی با سطح باالتر از کافه سوال پیش روی 

سواالت  شامل  بخش  این  سواالت  دهیم.  قرار  شما 

مؤلفین کتاب، المپیادهای کشوری و سواالت متناسب 

و گزینش شده از کنکور سراسری است، بنابراین با حل 

سواالت تستی محدود می توانید این اطمینان را پیدا 

کنید که به سطح قابل قبولی از تسلط بر مباحث کتاب 

دست یافته اید.

 سخن پایانی

در پایان خداوند متعال را شاکریم که این توانایی را 

به ما عطا کرد تا بتوانیم قلم را در جهت تعلیم و تربیت 

فرزندان این مرز و بوم بر صفحۀ سپید کاغذ به گردش 

درآوریم. به امید شکرگزاری از این موهبت الهی.

هرگونه پیشنهاد و انتقاد و همچنین مشاوره درسی و سؤاالت علمی خود را با مؤلفان این کتاب در میان بگذارید، 

برای این منظور می توانید همه روزه از ساعت  16 تا 18 با تلفن ثابت 64344360-021 تماس گرفته و یا با ارسال 

ایمیل به آدرس Acebook@gaj.ir با مؤلفین این کتاب ارتباط برقرار کنید. 



فهرســـــت مطالـــب

09

فصـــل اول

قدر هدایای 
ــی را  ــ زمین
ــم ــ ــ بدانی

307

فصـــل سوم

ــاک  ــ ــ ــ پوش
ــان  ــازی پای نی
نا پذیــــــــر

161
فصـــل دوم

در پــی غذای سالــم



فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم
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عنصرها در جدول تناوبی براساس بنیادی ترین ویژگی  آن ها یعنی عدد اتمی )z( چیده شده اند

بررسی ها نشان می دهند که عنصرهای جدول تناوبی )دوره ای( را براساس رفتار آن ها می توان در سه دسته شامل  1 فلز  2 نافلز  3 شبه فلز 
جای داد.

بـیـا بـریـم درس
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  روند شعاع اتمی در جدول تناوبی )دوره ای(

همانطور که متوجه شدید، در جدول تناوبی )دوره ای( خواص فیزیکی و شیمیایی عنصرها بصورت دوره ای تکرار می شود. 
یکی از مهم ترین خواص اتم که در جدول روند خاصی را دارد شعاع اتمی است.

حرف حساب  قبل از بررسی روند شعاع اتمی می خوام با چند مفهوم جالب آشنا بشید که خارج از مطالب کتاب درسی هست 

ولی دونستنش برای فهمیدن روند شعاع اتمی در جدول تناوبی خیلی خیلی مهم هست.

بار مؤثر هسته: به مقدار جاذبه ای که از طرف هسته اتم به یک الکترون وارد می شود بار مؤثر هسته می گویند.

اثرپوششی الکترون های درونی: بیرونی ترین الکترون یک اتم را در نظر بگیرید. وجود الکترون های زیرالیه های 

مختلف بین هسته و الکترون موردنظر )بیرونی ترین الکترون( باعث می شوند تا مقداری از جاذبه هسته خنثی 

شود و همواره بار مثبت و جاذبه ای که الکترون مورد نظر احساس می کند کمتر از مقدار کل بار مثبت هسته 

باشد. به این اثر، اثر پوششی الکترون های درونی گفته می شود.

حاال اثر بار مؤثر هسته و اثر پوششی الکترون های درونی را در جدول زیر ببینید.

نئونفلوئوراکسیژننیتروژنکربنبوربریلیملیتیمعنصر

)z( 345678910عدد اتمی
)s(17/205/2اثر پوششی 4/2 75/31/3 45/3 8/415/

) zm 13/195/2بار مؤثر هسته) 6/3 25/3 9/4 55/5 2/5 85/

برای مثال کل بار مثبت هسته در اتم کربن باتوجه به تعداد پروتون 

6 می باشد. اّما بار مؤثر هسته بر الکترون ظرفیت و عدد اتمی 

مثبت  بار  کل  از   6 3 25 2 75− =/ / مقدار و  می باشد   3 25/

هسته به خاطر اثرپوششی الکترون های درونی خنثی شده است.

خوب بریم سراغ بررسی روند تغییر شعاع اتمی در جدول 

تناوبی )دوره ای(

 1 شعاع اتمی در گروه ها: در یک گروه از باال به پایین شعاع اتمی افزایش می یابد، چون:

 9 2 2 51 2 2F s s p: /   n = 2 الف( تعداد الیه های الکترونی افزایش می یابد. مثالً در گروه 17    

 17 2 2 6 2 51 2 2 3 3Cl s s p ps: / /   n = 3    

 35 2 2 6 2 6 2 10 51 2 2 3 3 4 3 4Br ss s p p d p: / s/ /   n = 4    

ب( اثرپوششی الکترون های درونی افزایش می یابد )تعداد الکترون های بین هسته و الکترون های ظرفیتی بیشتر می شوند( و باعث می شود تا بار مؤثر 
هسته بر الکترون های ظرفیتی کم شود و چون جاذبه هسته کم می شود الکترون ها در فاصله بیشتری نسبت به هسته قرار می گیرند.

بـیـا بـریـم درس
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 عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

الف( گرما دادن به مواد و افزودن آن ها به یکدیگر سبب ..................... و گاهی ..................... می شود.

ب( شیشه از ..................... و ..................... ساخته شده است.

پ( عنصرها در جدول دوره ای براساس بنیادی ترین ویژگی آن ها یعنی............................... چیده شده اند.

ت( فلزها به طور عمده در ..................... و ..................... جدول قرار دارند در حالی که نافلزها در ..................... و ..................... جدول چیده شده اند.

ث( در یک گروه از باال به پایین شعاع اتمی..................... می یابد در حالی که در یک دوره، شعاع اتمی عنصرها از چپ به راست ..................... می یابد.

ج( هر چه اتم فلزی در شرایط معین ..................... الکترون از دست بدهد، خصلت فلزی ..................... دارد و فعالیت شیمیایی آن بیشتر است.

کنش های شیمیایی نافلزها تمایل دارند که با ..................... الکترون به ..................... تبدیل شوند. چ( در وا

ح( سیلیسیم رسانایی الکتریکی ..................... ولی قلع رسانایی الکتریکی ..................... .

خ( اسکاندیم، نخستین ..................... در جدول دوره ای است که در وسایل خانه مانند ..................... و ..................... وجود دارد.

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. دلیل نادرستی یا شکل صحیح عبارت نادرست را بنویسید.

الف( گسترش فناوری فقط به میزان اطالعات علمی وابسته است.  

  

ب( علم شیمی را می توان مطالعۀ هدف دار، منظم و هوشمندانه رفتار عنصرها و مواد فقط برای یافتن روندها و الگوهای رفتار شیمیایی آن ها 

دانست.   

  

پ( شبه فلزها در بین فلزها قرار دارند. 

  

ت( فلز سدیم نرم است و با چاقو بریده می شود و به سرعت در هوا تیره می شود. 

  

ث( فلزهای دستۀ d رفتاری شبیه  فلزهای دستۀ s و p دارند. 

  

) است.  Ga)31 ) کمتر از گالیم )20Ca ج( فعالیت شیمیایی کلسیم

  

) در اثر ضربه خرد نمی شود.  Ge)32 چ( ژرمانیم

  

کنش می دهد و به زنگ آهن تبدیل می شود.  ح( آهن با اکسیژن در هوای مرطوب به کندی وا

  

خ( رنگ های زیبای یاقوت، زمرد و سنگ  فیروز نشانی از وجود برخی ترکیب های فلزهای اصلی است. 

  

  

  چه عواملی سبب شده است تا تقاضای جهانی برای استفاده از هدایای زمینی افزایش یابد؟ توضیح دهید.

  

  

1

2

3
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 شناسایییکعنصردرسنگمعدن

فلزها در دنیای مدرن و صنعتی امروزی، کاربردهای گسترده ای در صنایع مختلف دارند. آن چنان که چرخ های 

اقتصادی کشورها به تولید و مصرف این مواد گره خورده است. 

آهن فلزی است که بیشترین مصرف ساالنه در ایران و جهان را دارد. از طرفی می دانید که آهن اغلب در 

طبیعت به شکل اکسید یافت می شود. بنابراین شناسایی آهن در سنگ معدن و روش استخراج مناسب 

آن برای تولید این حجم انبوه از آهن بسیار حائز اهّمیت است. 

شیمیدان ها با بررسی دقیق مواد، رفتار آنها را می شناسند تا بتوانند فلزهای موجود در سنگ معدن را 

شناسایی کنند. بنابراین: )یه جملۀ مهم که جون میده واسه طرح سؤال( 

 شناسایییوندرمحلول

یکی از راه های تشخیص وجود یک یون در یک محلول، این است که ماده ای خاص )با استفاده از داده های تجربی( به محلول اضافه می کنیم که در 

اثر حل شدن، با یون موردنظر واکنش داده و رسوبی رنگی ایجاد می کند که رنگ و مقدار رسوب نشان دهندۀ نوع و مقدار یون موجود در محلول 

می باشد. در پایه دهم نیز با شناسایی چند یون آشنا شدید.

) به محلول و مشاهده تشکیل رسوب سفیدرنگAgCl می باشد. )Ag+ −Cl در یک محلول، افزودن یون نقره  یکی از راه های شناسایی یون

Ca می باشد. PO3 4 2( ) ) به محلول و مشاهده تشکیل رسوب سفیدرنگ )PO4
3− +Ca2 در یک محلول، افزودن یون فسفات  یکی از راه های شناسایی یون

BaSO4 می باشد.  ) به محلول و مشاهده تشکیل رسوب سفید رنگ )SO4
2− +Ba2 در یک محلول، افزودن یون سولفات  یکی از راه های شناسایی یون

در ادامه با شناسایی یون های آهن آشنا خواهیم شد.

بـیـا بـریـم درس

شیمیدان شویم

 چگونهمیتوانفلزموجوددریکنمونهراشناساییکرد؟

نوبتی هم باشه نوبت کارهای علمی و آزمایشگاهیه، تو این قسمت قراره فلز موجود در یک نمونه رو شناسایی کنیم. خیلی آروم و با دقت وارد آزمایشگاه 

می شیم تا به همراه یک شیمیدان آزمایش های شناسایی فلز رو انجام بدیم. 

کلرید، آب مقطر، سدیم هیدروکسید، محلول هیدروکلریک اسید، لولۀ آزمایش، قطره چکان، قاشقک  III کلرید، آهن II وسایل موردنیاز: آهن



1

126

با یه جمع بندی خوشجیل!!! دیگه از آلکین در خدمت شما هستیم. :هتکن

 ویژگیآلکینها

 دارند. C C≡ 1( در ساختار خود حتمًا پیوند سه گانه

2( از جمله هیدروکربن های سیرنشده هستند.

3( به علت وجود پیوند سه گانه و تمایل برای تبدیل به پیوند یگانه و دوگانه، بسیار فعال و واکنش پذیر هستند.

C می باشند. Hn n2 2− 4( دارای فرمول عمومی

5( اتین نخستین عضو خانواده آلکین ها است که در ساختن ترکیبات شیمیایی، برشکاری و جوشکاری استفاده می شود و دمای شعله آن بسیار 

باالست.

6( اتین گازی بی رنگ با بویی شبیه به بوی سیر و در دما و فشار اتاق به شدت آتشگیر است.

7( همانند آلکان ها و آلکن ها، آلکین ها هم دو نوع هستند:

1( آلکین های راست زنجیر

2( آلکین های شاخه دار

ترکیب های زیر را نام گذاری کنید یا ساختار آنها را رسم کنید.

1(  

2(  

3ـ  اوکتین )3  

2، 3، 3ـ متیل پنتان )4  
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ادامه حیات بشر محسوب  برای  نیازهای اصلی  و  از دغدغه ها  تأمنی غذا یکی  از زمان های دور 

می شود. اگر نگوییم مهم ترین نیاز ولی قطعاً پس از هوا و آب، مهم ترین نیاز موجودات زنده، غذا 

است. اّما غذا از آن جهت برای حیات موجودات زنده مهم است که تأمنی کننده انرژی در بدن 

است، بطوری که اجنام کوچکترین کارها، حتی پلک زدن، بدون انرژی ناممکن است.

اّما این که: طی چه فرآیندی و چگونه، انرژی موجود در مواد غذایی به بدن ما می رسد؟

انرژی ذخیره شده در مواد چقدر است و چگونه می توان این انرژی را اندازه گیری کرد؟

سواالت مهمی است که در این فصل شیمیدان ها با بررسی واکنش های شیمیایی و سرعت اجنام 

آن ها در تالش هستند تا به آن ها پاسخ دهند. برمی ببینیم دانشمندان چه حرف هایی برای گفنت در 

 .این زمینه دارند. با ما همراه باشید

آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که منبع انرژی ذخیره شده در گیاهان و موادغذایی چیست؟ 
آیا یم دانید انرژی موادغذایی به چه شکل هایی ظاهر یم شود؟ هیچ کس منی تواند نقش غذا در تأمنی 
انرژی را نادیده بگیرید، خمصوصاً بعد از یک فعالیت ورزشی یا اکری که احساس گرسنگی یا ضعف 
یم کنید و با مصرف موادغذایی مناسب به حالت طبیعی بازیم گردید. آیا تا به حال به واکنش های شیمیایی که 

در بدن رخ یم دهد تا انرژی موادغذایی آزاد شود، فکر کرده اید؟
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همه این روش ها چه در گذشته و چه در دنیای امروز از نکاتی علمی و دقیق پیروی می کنند که باعث می شود سرعت واکنش فاسد شدن مواد 

غذایی ُکند شود، نگاهی به روش های گذشتگان و نیاکان ما در نگهداری از مواد غذایی نشان از تالش انسان ها در طول تاریخ برای استفاده از 

حداقل امکانات برای نگهداری مواد غذایی است و این تحسین برانگیز است.

روش های مختلف نگهداری مواد غذایی همگی دارای چند نقطه مشترک هستند که باعث می شود سرعت فساد مواد غذایی کند شود.

بنابراین می توانیم بگوییم: عوامل محیطی مانند رطوبت، اکسیژن، نور و دما در چگونگی و زمان نگهداری غذا مؤثرند. بریم و عوامل موثر بر افزایش 

زمان ماندگاری مواد غذایی و علت آن ها را بررسی کنیم:

 1 رطوبت کم و محیط خشک: در محیط مرطوب میکروب ها شروع به رشد و تکثیر نموده تا جایی که ماده غذایی کپک زده و سرانجام فاسد 

می شود اّما در محیط خشک امکان رشد این جانداران ذره بینی وجود ندارد، از این رو می توان خشکبار را آسان تر و به مدت طوالنی تری در این 

محیط نگهداری کرد. نیاکان ما نیز بر همین اساس بسیاری از میوه ها را در فصل برداشت خشک می کردند تا آن ها را برای مصرف در فصل های 

دیگر ذخیره کنند.

 2 حذف یا کاهش اکسیژن از محیط نگهداری مواد غذایی: در شیمی دهم آموختید که اکسیژن گازی واکنش  پذیر است و تمایل زیاد به انجام 

واکنش با دیگر مواد دارد. براساس این ویژگی، مواد غذایی در هوای آزاد و در معرض اکسیژن، سریع تر فاسد می شود. وجود پوست و پوشش میوه ها 

و خشکبار یک عامل طبیعی برای افزایش زمان ماندگاری است، زیرا مانع ورود اکسیژن و جانداران ذره بینی به درون آن ها می شود.

میوه بدون محافظ در برابر اکسیژن محافظ اول، پوست طبیعی میوه محافظ دوم، مالیدن پارافین به پوست میوهمحافظ سوم، دستمال یا پالستیک

همانطور که در تصاویر می بیند، پرتقال یا میوه های دیگر را عالوه بر پوست طبیعی خود 

اغلب به پارافین آغشته می کنند تا اکسیژن به داخل پوست میوه نفوذ نکند، در برخی موارد 

هم درون کیسه پالستیکی یا دستمال کاغذی می پیچند )پس به این خاطر اینقدر برای 

میوه ها احترام قائل بودن!!!(، در بسته بندی های جدید با خالی کردن هوای درون بسته بندی 

و حذف اکسیژن، ماندگاری آن ها را افزایش می دهند.

 3 دمای پایین و محیط خنک: بیشتر واکنش های شیمیایی برای شروع واکنش نیاز به حداقلی از گرما دارند، همچنین خیلی از واکنش ها با 

افزایش دما سریع تر انجام می شوند، بنابراین دمای پایین و محیط سرد، سرعت واکنش فاسد شدن مواد غذایی را کاهش می دهد و موجب افزایش 

ماندگاری مواد غذایی می شود. 
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دانستنی های روز

این شما و این هم پلیمرهای پرکاربرد دنیای شیمی!!

پلیمر
کد

بازگردانی
کاربردهاخواصساختارمونومر)ها(

کاربردهای
پلیمربازیافت

شده

پلی اتیلن ترفتاالت
HOCH CH OH2 2

شفاف، مقاوم و محکم، 
مقاوم در برابر خرد شدن، 

نشت ناپذیر نسبت به 
اسید و هوا

بطری نوشابه های گازدار، 
بطری شوینده ها، الیاف فرش

بسته بندی، الیاف 
فرش، بطری 

شوینده

پلی اتن با چگالی 
CHزیاد CH2 2

بسیار سفت، محکم، 
انعطاف پذیری کم تر

بطری های کدر برای 
آب میوه، شیر، شامپو، سس، 

کیسه فریزر

لوله آب در 
کشاورزی، سطل 

زباله، مبل

Hپلی وینیل کلرید C CHCl2 

صاف و درخشان )اما اغلب 
رنگی است.(، مقاوم در برابر 
اسید، روغن و اغلب مواد 

شیمیایی

لوله کشی، پرده حمام 
چکمه های ضد آب

بطری شوینده ها 
و لوله کشی

CHپلی اتن با چگالی کم CH2 2

نرم، انعطاف پذیر، سفت 
و محکم، مقاوم در برابر 

اسید و باز

اسباب بازی ها، عایق سازی 
سیم، کیسۀ پالستیکی، زباله، 

ورقه های پالستیکی سیاه

کیسه زباله، 
بسته بندی و 
کاشت گیاهان

پلی پروین
نقطۀ ذوب بسیار باال، کدر 

)مات(، مقاوم در برابر 
روغن، بسیار محکم

ظروف بستنی، ماست، خامه 
و مارگارین، کیسه چیپس، نی 
نوشابه، مبلمان راحتی، فرش

سطل زباله، 

کارخانه پرورش 

کرم

پلی استیرن
تا حدی شکننده، محلول 

در حالل های آلی
جعبه CD، خط کش، ظروف 

یکبار مصرف، بسته بندی

جعبه CD، لوازم 
اداری، گیره لباس

پلی آکریلو نیتریل 
)آگریالن(

مقاومت زیاد، مقاوم در 

برابر روغن، چربی، اسیدها 

و بازها

ـپتو، ریسمان، راکت بدمینتون

ـانواع چسب، رنگ پالستیکیحساس به بازها و اسیدهاپلی وینیل استات
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پاسخ نامه تشریحی کافه سؤال بخش 3

 1 

الف( مرطوب 
ب( تمشک ـ توت فرنگی

پ( اتانوئیک اسید

ت( کمی
ث( ضریب استوکیومتری

 23 ج(

 2 
الف( نادرست ـ محیط سرد, تاریک و خشک برای نگهداری انواع مواد غذایی مناسب تر است.

ب( درست

پ( درست

ت( نادرست ـ ریزمغذی ها ترکیب های آلی سیرنشده هستند.

ث( نادرست ـ شیب نمودار مول ـ زمان برای شرکت کننده ها در واکنش متناسب با ضریب استوکیومتری آن ها است.

ج( درست

 3 

الف( رطوبت, اکسیژن, نور و دما

ب( دما, غلظت, نوع مواد واکنش دهنده, کاتالیزگر و سطح تماس واکنش دهنده ها

 4 
الف( اثر کاتالیزگر

ب( اثر افزایش سطح تماس
پ( اثر دما

ت( اثر دما 
ث( اثر کاتالیزگر

ج( اثر افزایش سطح تماس

 5 
الف( در محیط مرطوب, میکروب ها رشد و تکثیر می کنند تا جایی که مواد غذایی کپک زده و سرانجام فاسد می شوند. اما در محیط خشک امکان رشد این 

جانداران ذره بینی وجود ندارد. ازاین رو می توان خشکبار را آسان تر و به مدت طوالنی تری در این محیط نگهداری کرد.
ب( در خاک باغچه کاتالیزگر مناسب برای این واکنش وجود دارد.

پ( زیرا فاقد آنزیمی هستند که کلم و حبوبات را کامل و سریع هضم کند.

 6 
الف( زیرا از یک سو می خواهند راه هایی برای کاهش سرعت یا توقف واکنش های ناخواسته پیدا کند و از سوی دیگر به دنبال سرعت بخشیدن به واکنش هایی 

هستند که بتوانند فراورده های گوناگونی با صرفۀ اقتصادی تولید کنند.
ب( برای دستیابی به چنین اهدافی باید دربارۀ شرایط و چگونگی انجام واکنش های شیمیایی و عوامل مؤثر بر سرعت آن ها آگاهی داشته باشند.

 7 
الف( کاهش می یابد ـ زیرا واکنش داده و تمام می شود.

 R Br
n
t molBr( ) min( )

2
2 12 0 0 0 5

4 1 25 10= − = − − = × − −∆
∆

/ / ب(

 R HBr R Br mol( ) ( ) min= = × × = ×− − −2 2 1 25 10 2 5 102
2 2 1/ / پ(

CO2 تولیدشده از ظرف واکنش خارج می شود. ت( کاهش می یابد ـ زیرا گاز

 8 
الف( لیکوپن ـ هندوانه و گوجه فرنگی

با انجام واکنش های سریع به بافت های بدن آسیب  ب( در بدن ما به دلیل انجام واکنش های متنوع و پیچیده, رادیکال هایی به وجود می آیند که می توانند 
برسانند. مصرف خوراکی های محتوی بازدارنده سبب خواهد شد که رادیکال ها به دام بیفتند تا با کاهش مقدار آن ها از سرعت واکنش های ناخواسته کاسته شود.
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