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پوشاک
نیازی پایان انپذری
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تاریخچۀ استفاده از پوشاک 

.انسان در طول تاریخ همواره به دنبال تهیۀ پوشاک بوده است 

 ان پوست ، مو و پشم جانورانسان با استفاده از هوش و ذکاوت خود یاد گرفت که

.برای خود پوشاک تهیه کند 

 د نیز برای این منظور استفاده شبافت های گیاهی مانند پنبه بعد از مدتی از .

ه پس از ایجاد جوامع بشری و ایجاد صنعتی به نام پوشاک ، هر جامعه ای بسته ب

پوشاکی مختص به خود را ،آداب و رسوم ، شرایط آب و هوایی ، رهنگ فنوع 

.  طراحی واستفاده کرد 

 به . ته است ، در تمدن بشری نقش بزرگی داشپوشش بدن بنابراین پوشاک افزون بر

:طوری که 

ویر نشان دهندۀ توانایی و مهارت دستی ، هنر ، تصنوع پوشاک در هر قوم و قبیله ای 

. آن قوم است گری ، دانش ، ، فناوری و نیز آداب و رسوم 
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کاربرد پوشاک 

ما در برابر عوامل محیطی مانند گرپوشش بدن و محافظت از آن پوشاک نقش اولیه 
.  است ... سرما ، نورخورشید ، باران ، تگرگ ، نیش حشرات و 

:به عنوان مثال 

حافظت سرو صورت را در مقابل تابش نور خورشید و آفتاب سوختگی م: کاله لبه دار 
.  می کند 

پاها را در برابر خاک ، سنگ ، اشیای تیز و برنده ، سردی و داغی زمین : کفش 
.  محافظت می کند 

رد که با رشد و گسترش دانش وفناوری در صنایع ، انسان به پوشاکی نیاز پیدا ک
:مانند . بتواند او را در شرایط دشوار و خطرناک محافظت کند 

...کاله ایمنی ، کفش پنجه فوالدی ، عینک ایمنی و

خار امروزه انواع پوشاکی تولید شده اند که انسان را در برابر اسید ها ، سموم ، ب
.  نند محافظت می ک... های سمی وغلیظ ، پرتوها ، آلودگی عفونی ، آتش ، گلوله و 

...  له و لباس غواصی ، لباس فضانورد ، لباس آتش نشان ، جلیقۀ ضد گلومانند 
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الیاف وانواع آن 

.  الیاف جمع مکسر لیف است 

.  ت رشته های نازک ، بلند و مو مانندی با استحکام و انعطاف پذیری مناسب اس: تعریف لیف

.  د و در هم تنیده شدن آن ها ، الیاف بوجود می آی( لیف) از کنار هم قرار گرفتن این رشته ها 

.  الیاف به دودسته تقسیم می شوند 

الیاف طبیعی( آ

فاده نشده الیافی هستند که منشأ طبیعی دارند و در تولید آن ها از هیچ گونه مواد شیمیایی است

مانند پشم شتر و گوسفند ، پوست و چرم حاصل از آن  و پنبه . است 

(مصنوعی ) الیاف ساختگی ( ب

یی در صنایع الیافی هستند که که در طبیعت یافت نمی شوند ، ، بلکه از واکنش بین مواد شیمیا

.  پتروشیمیایی بر پایۀ نفت و مواد نفتی تولید می شوند 

...مانند پلی استر ، نایلون و 
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چرا الیاف ساختگی ؟

ست نیاز با توجه به رشد جمعیت و نیاز روز افزون به پوشاک ، الیاف طبیعی نمی توان

أمین برای تپلی استر از این رو الیاف ساختگی به خصوص . انسان را برطرف کند 

.  پوشاک به کار گرفته شد 

.  امروزه استفاده از الیاف ساختگی بیش تراز الیاف طبیعی است 
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چند برداشت از نمودار یک 

 تولید پشم نزدیک به خط صفر است.

 25به حدود 1980میلیون تن در سال 15تولید الیاف پنبه ای یا نخی از حدود

.می رسد که رشد یکنواخت و کمی دارد 2020میلیون تن در سال 

در حدود نیمی از لباس های تولیدی. پنبه در تولید پوشاک سهم مهمی زیادی دارد 

.  از پنبه تهیه می شود جهان 

.  ی شود استفاده م... پنبه برای رویۀ مبل ، پرده ، تور ماهیگیری ، گاز استریل و از 

 میلیون تن در سال تولید می شده که این رقم در 7حدود 1980پلی استر در سال
(درصدی 900رشد ) میلیون در سال خواهد رسید 70به حدود 2020سال 
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مراحل تولید لباس و پوشاک 

(جا های خالی را پر کنید)

تبدیل الیاف به نخ= ریسندگی

دو . ) د رشته ای مقاوم تری که از کنار هم قرارگرفتن الیاف و به روش ریسندگی تولید می شون= نخ 
(نوع نخ وجود دارد ، نخ طبیعی و نخ ساختگی 

(  ندگی ماشینی بافندگی دستی و باف: بافندگی دو نوع است ) بافتن نخ و تبدیل آن به پارچه = بافندگی 

الیه ای انعطاف پذیر که از بافتن نخ ها ایجاد شده = پارچۀ خام 

تبدیل ماده خام به کاالی قابل استفاده = فرآوری 

پیوند دادن  دو یا چند تکه پارچه با کمک نخ وسوزن = دوزندگی 
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درشت مولکول ها و پلیمر ها 

:یادآوری 

.  موادی هستند که اجزای سازندۀ آن ها یون های مثبت ومنفی هستند :مواد یونی 

. (یند مواد یونی معموالً در اثر ایجاد پیوند یونی میان فلزات و نافلزات بوجود می آ)

...، NaCl ،KNO3 ،NH4NO3مانند 

.  موادی هستند که اجزای سازندۀ آن ها مولکول ها می باشند : مواد مولکولی 

. (ید مواد مولکولی معموالً در اثر ایجاد پیوند کوواالنسی میان نافلزات بوجود می آ)

...، H2O ،H2SO4 ،NH3مانند 
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انواع مواد مولکولی

. مواد مولکولی براساس اندازۀ مولکول به دودسته تقسیم می شوند 

کوچک مولکول ها ( الف

کم تا موادی هستند که مولکول آن ها ، تعداد اتم های کمی دارد و جرم مولی آن ها 

.است متوسط 

:  مانند 

.جرم مولی ترکیبات باال را حساب کنید : تمرین 

OH

منتول

O
HH

بنزنآب
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درشت مولکول ها ( ب

موادی هستند که مولکول آن ها ، اتم های بسیار زیادی دارد به طوری که شمار آن ها 

.  این ترکیب ها جرم مولی بسیار بزرگی دارند . به ده ها هزار می رسد 

...مانند سلولز ، نشاسته ، انسولین ، پلی اتن و 

:  بخشی از درشت مولکول نشاسته 

مولکول گلوکز



برهانی                    chemteacher94@11اسالید  

فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

انواع درشت مولکول

. درشت مولکول هایی که در ساختار آن ها واحد تکرار شونده وجود ندارد -1

اما در در این مولکول ها تعداد زیادی اتم پشت سر هم قرار گرفتند و مولکول بزرگی را ایجاد کرده اند

.  وجود ندارد (  واحد تکرار شونده ) ساختار آن ها واحد مولکولی مشابه 

Dمانند ویتامین 

به .درشت مولکول هایی که از تعداد زیادی مولکول کوچک تر و به صورت تکراری ساخته شده اند -2

سپار و چنین درشت مولکول هایی را  پلیمر یا ب.این مولکول های کوچک واحد تکرار شونده می گویند 

.می نامند

مانند پلی پروپن  

HO

...

...

واحد
تکرار شونده 
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(بسپار) انواع پلیمر 

:پلیمر های طبیعی ( آ

ان پلیمرهایی هستند که به طور طبیعی در بدن موجودات زنده یعنی گیاهان ، جانور

.  وانسان بوجود می آیند 

...(موجود در پنبه ، پشم ، ابریشم و )پروتئینو نشاسته ، سلولزمانند 

:پلیمر های ساختگی یا  مصنوعی ( ب

کیب های پلیمر هایی هستند که در صنایع پتروشیمیایی و با استفاده از برخی از تر

.  سازندۀ نفت خام و گاز طبیعی بوجود می آید 

...پلی اتن ، پلی استر ، نایلون ، تفلون و مانند
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سلولز و نشاسته 

.سلولز و نشاسته ، هر دو جزء پلیمرهای طبیعی هستند 

این دو پلیمر از اتصال مولکول های گلوکز به یکدیگر 

(  شباهت.)ساخته شده اند 

از مولکول های آرایش  خطی یک سلولزمولکول 

از آرایش مارپیچ یک نشاستهگلوکز است و 

(  تفاوت.) مولکول های گلوکز است 

O OH

HO

HO

OH

CH2OH

مولکول گلوکز
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.جاهای خالی را پر کنید : تمرین مهم  

و خواندیم که تنها قندی که می تواند در خون حل شده و جذب سلول ها شود2در بخش 

.با اکسایش خود انرژی مورد نیاز آن ها را تأمین کند گلوکز است 

را مطابق با واکنش زیر مصرف مول گلوکز 2/5بدن انسان در طول شبانه روز حدود 

.می کند 

C6H12O6 (aq) + ………  → ………..  + ………..+ ……….         

:  فرمول ساختاری گلوکز به شکل مقابل است 

در ساختار خود..... این ترکیب به دلیل داشتن 

میان مولکول های ............. می تواند جاذبه 

.  خود ایجاد کند 

O ....

....
....

....

....
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101با هم بیندیشیم صفحۀ 
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با توجه به جدول ، ترکیب های  داده شده را در سه دستۀ مولکول ، درشت :سوال 

.  مولکول و پلیمر جای دهید 

ترکیب جرم مولی 

(g.mol-1)

A 430

B 16820

C 3/67 x104

D 284

E 2/96 x105
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(بسپارش ) واکنش پلیمری شدن

ادی واکنشی است که در طی آن تعداد بسیار زیواکنش پلیمری شدن یا بسپارش ،
یر ، در شرایط مناسب به هم می پیوندند و درشت مولکول هایی با زنجمولکول کوچک

.های بلند و جرم مولی زیاد را تولید می کنند 

درجۀ سانتیگراد  گرم کنیم ، 500اتمسفر تا 1000هر گاه گاز اتن را در فشار : مثال 

.جامد سفید رنگی ایجاد می شود که آنرا پلی اتن می نامند 

بررسی ها نشان می دهد که ، جرم مولی پلی اتن ، اغلب ده ها هزار گرم برمول است و

. در ساختار هر مولکول آن هزاران اتم کربن و هیدروژن وجو د ارد 

.  این واکنش را با معادلۀ زیر نشان می دهند 

n C = C

HH

HH

C    C

H

H H

H

n
اتن نپلی ات

گرما وفشار
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چه ترکیباتی می توانند در واکنش پلیمری شدن شرکت کنند ؟

داشته باشد ، می ( C=C) کربن –هر ترکیب آلی که در ساختار خود پیوند دوگانۀ کربن 

(البته از نوع افزایشی . ) تواند در واکنش پلیمری شدن شرکت کند 

یمی به شمار بنابراین ترکیب های سیر نشده آلکنی مواد اولیۀ با ارزشی در صنایع پتروش

ده می از آن ها در ساخت پلیمر های گوناگون استفاایجاد شرایط مناسب می آیند که با 

.  شود 
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چگونگی انجام واکنش پلیمری شدن اتن: 1مثال 

کربن  –وجود پیوند دوگانۀ کربن . اتن یک ترکیب سیر نشده از خانوادۀ آلکن ها است 

.  باشد در ساختار اتن باعث شده است که هر اتم کربن ، با سه اتم دیگر پیوند داشته

ولکول در طی واکنش پلیمری شدن ، یکی از پیوند های دوگانه در اتن شکسته شده و م

ادی های اتن از سوی اتم های کربن به هم متصل می شوند وبا ادامه این روند ، تعداد زی

شکیل از مولکول های اتن به یکدیگر افزوده شده و مولکول هایی با زنجیر های بلند ت
.  می شود که همان مولکول های پلی اتن هستند 

C = C
H H

HH
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وجود مولکول های کوچکی گفته می شود که از اتصال آن ها پلیمر ب: ( تک پار)مونومر
مانند اتن . می آید 

ود می مولکول های درشتی هستند که در طی واکنش پلیمر شدن بوج: ( بسپار) پلیمر 
مانند پلی اتن . آیند 

نام قبل از نام مونومر مربوط به آن ،« پلی» با آوردن  کلمه : طریق نامگذاری پلیمر 
( مانند مثال باال . ) پلیمر بدست می آید

یل مجموعه ای از اتم ها هستند که از تکرار آن ها یک پلیمر تشک: واحد تکرار شونده 
.  می شود 

تفاوت واحد تکرار شونده ازنظر  نوع و تعداد اتم با مونومر یکسان است با این: نکته 
البته . ) که پیوند دوگانه مونومر در واحد تکرار شونده به پیوند یگانه تبدیل شده است

( در پلیمر شدن افزایشی نه تراکمی 

.گرفته شده است polymerosاز کلمه یونانی پلیمر واژۀ 

poly= بسیار

meros= یا پاره قطعه 
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+ + +C = C

H H

HH

C = C

H H

H
H

C = C

H H

H
H

C = C

H H

H
H

+   …

n C = C

HH

HH

C    C

H

H H

H

n
اتن نپلی ات

گرما وفشار

….- C – C -

HH

HH

- C – C -

HH

HH

- C – C -

HH

HH

- C – C - ….

HH

HH

1000atm

500ºC

: همین واکنش به شکل خالصه شده به شکل زیر نوشته می شود ● 
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چند نکته

تعداد دقیق مونومر های شرکت کننده در یک واکنش پلیمری شدن ممکن: 1نکته 

.  نیست و تا کنون هیچ قاعده ای برای آن بیان نشده است 

فرض کرده و در فرمول  nبه همین دلیل در واکنش پلیمری شدن تعداد مونومر ها را 

.  مشخص می کنند nپلیمر تعداد واحد تکرار شونده را با زیروند 

ا    در واکنش پلیمری شدن ، می توان  پلیمری جدید بتغییردادن مونومر با : 2نکته 

.  متفاوت بوجود می آید ...... و ......  
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ی در واکنش پلیمر شدن متغیر است ، اما با دانستن جرم مولnهر چند مقدار : 3نکته 

.  را تعیین کرد  nپلیمر ، می توان مقدار 

:  بنابراین 

که ) . اشدبقابل استفاده می پلیمری شدن افزایشی این فرمول برای واکنش های : توجه

(.و آن هم پلیمرمورد نظر است فقط یک محصول دارند 

n (جرم مولی مونومر) =    جرم مولی پلیمر قانون پایستگی جرم 

n
جرم مولی پلیمر

جرم مولی مونومر
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. گرم است 3458برابر ( پلی اتن) جرم مولی یک نمونه پلی اتیلن :مثال 

.  به پلی اتیلن را بنویسید ( اتن ) معادلۀ واکنش تبدیل اتیلن ( آ

(C=12 , H=1 : g.mol-1.)را تعیین کنید nدر معادلۀ واکنش نوشته شده ( ب

n C = C

HH

HH

C    C

H

H H

H

n
اتن نپلی ات

گرما وفشار

C2 H4 = (2 x12g) + (4x1g) = 26 g.mol-1 ( اتن )جرم مولی مونومر 

g.mol-1 3472( پلی اتن )جرم مولی پلیمر  طبق صورت سوال 

133
26

3458
1

1






mol.g

mol.g
n

جرم مولی پلیمر

جرم مولی مونومر
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ام هر یک از واکنش های پلیمری شدن زیر را کامل کرده سپس در هر مورد ن: تمرین 
.  مونومر ، نام پلیمر و واحد تکرار شونده را مشخص کنید 

: 2مثال 

......... :   برخی کاربردهای  

C = C
H H

CH3H
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

ام هر یک از واکنش های پلیمری شدن زیر را کامل کرده سپس در هر مورد ن: تمرین 
.  مونومر ، نام پلیمر و واحد تکرار شونده را مشخص کنید 

: 3مثال 

......... :   برخی کاربردهای  

C = C
H H

ClH
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:  4مثال 

.......... :  برخی کاربرد های 

C = C
F F

FF
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:  5مثال 

.......... :  برخی کاربرد های 

C = C
H H

H
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:  6مثال 

.......... :  برخی کاربرد های 

C = C
H H

CNH
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:  7مثال 

.......... :  برخی کاربرد های 

C = C
H H

OH

C = O= O

CH3
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تفلون ویژگی ها و کاربرد ها 

.ید می شود تفلون همان پلی تترا فلوئورو اتن است که از واکنش پلیمری شدن زیر تول

: ویژ گی های تفلون 

.نقطۀ ذوب باالیی دارد و در برابر گرما مقاوم است √ 

.  از نظر شیمیایی بی اثر است و با مواد شیمیایی واکنش نمی دهد√

.  در حالل های آلی حل نمی شود √ 

.  نچسب است √ 

:کاربردها 

چسب پانسمان ●کفی اتو ● تهیه ظروف نچسب  ● 

n C = C
F F

FF
C - C

F F

FF
n

تترا فلوئورو 

اتن 

تفلون 

(پلی تترا فلوئورو اتن)

(g) (S)



برهانی                    chemteacher94@33اسالید  

فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

داستان کشف تفلون 

.  بالنکت و گروهش در حال تحقیق بر روی سردکننده ها و انواع آن بودند 

.  در این مطالعات یک از گاز های مورد استفاده آن ها تترا فلوئورو اتن بود 

ج نشد یک روز هنگامی که بالنکت شیر کپسول این گاز را باز کرد ، گازی از آن خار

ن خارج ابتدا تصور بر این بود که مسیر عبور گاز مسدود شده و یا گاز گپسول از آ. 

تفاوتی اما مسیر عبور باز بود و جرم کپسول نیز با جرم کپسول پر از گاز. شده است 

.  نداشت 

د الیه ای پس از برش کپسول مشاهده کر. بالنکت تصمیم گرفت کپسول را بشکافد 

ه بررسی این مادۀ جامد منجر ب. نازک از یک مادۀ جامد ته کپسول تشکیل شده است 

ت و ثروت کشفی که بالنکت را به شهر. کشف  پلی تترا فلوئورو اتن یا تفلون شد 

.  رساند 

«  . ، یار ذهن های آماده است ( شانس)بخت » 
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پلی اتن و انواع آن 

یلیون ها تن از این پلیمر سالیانه م. پلی اتن ، یکی از مهم ترین پلیمر های ساختگی است 

.، در صنایع پتروشیمی  تولید شده و در ساخت وسایل گوناگون  بکار می رود 

:دو نوع پلی اتن وجود دارد 

(LDPE: )پلی اتن سبک 

تفاده چگالی کم تری دارد ، سبک و شفاف است و در ساخت کیسه های پالستیکی اس

.  می شود 

(HDPE: )پلی اتن سنگین 

های چگالی بیش تری داشته ، سخت تر و محکم تر است وکدر است و در ساخت لوله
.  به کار برده می شود ... پالستیکی ، دبه های آب و یا بطری کدر شیر و
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تفاوت ساختاری  پلی اتن سبک و سنگین

پلی اتن سبک

اگردرواکنش پلیمری شدن مولکول های اتن ، 

برخی مولکول از کناره ها به یکدیگر اضافه 

شده و زنجیرهای شاخه دار تولید کنند ، 

.  پلی اتن سبک بوجود می آید 

 پلی اتن سنگین

شدن، با ایجاد شرایط معین ، اگردرواکنش پلیمری 

مولکول های اتن  پشت سرهم به یکدیگرمتصل شده

و زنجیر های بلند بدون شاخه را ایجاد کنند ،

.  پلی اتن سنگین تشکیل می شود 

  باعث می شود این دو نوع ............. بنابراین می توان نتیجه گرفت که

.  پلی اتن تفاوت های آشکاری با هم داشته باشند 
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و جایزۀ نوبل« ناتا-زیگلر» کاتالیزگر

یولیو ناتاسال ها طول کشید تا دو شیمیدان آلمانی و ایتالیایی به نام های کارل زیگلر و گ

ری پیش ببرد که توانستن کاتالیزگری بیابند که بتواند واکنش پلیمری شدن اتن را از مسی

.شود ( پلی اتیلن سنگین)منجر به تولید پلی اتیلن بدون شاخه 

د ، کاتالیز گری که این دو دانشمند به این منظور ساخته و مورد استفاده قرار دادن
.  نامیده شد و جایزۀ نوبل شیمی را نصیب آن ها کرد ناتا –زیگلر کاتالیزگر 

 ده است ، استفاده شتیتانیوم و آلومینیوم ناتا از دو فلز –در کاتالیزگر زیگلر  .
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نسبت مولی 

1به 2کاتالیزگر 
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( ، تمرین های دوره ای6تمرین .) با توجه به جدول اسالید قبل پاسخ دهید 

نسبت مولی 

1به 2کاتالیزگر 

جرم مولی

پلی اتن 
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چند تمرین 

. با توجه به شکل زیر به پرسش ها پاسخ دهید : 1تمرین 

داد ؟هر یک از واژه ای پلی اتن سبک ، سنگین و فوق سنگین را به کدام شکل می توان اختصاص( آ

دلیل تفاوت در این ترکیب ها به چه عاملی بستگی دارد ؟( ب

نشان دهیم ، هر سختی مربوط به کدام 54و 42، 89اگر سختی این سه نوع پلی اتن را با عدد های ( پ

.پلی اتن است ؟ دلیل پاسخ خود را بنویسید 

A B C
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.تفلون پلیمری است که از مونومر تترا فلوئورو اتن بدست می آید : 2تمرین 

. معادلۀ تشکیل این پلیمر را بنویسید ( آ

. را تعیین کنید nباشد ، x104 g.mol-1 4اگر جرم مولی تفلون بدست آمده ( ب
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کدام گزینه نادرست است ؟: 3تمرین 

پنبه از الیاف سلولز تشکیل شده ، زنجیری بسیار بلند که از اتصال ش) مار بسیار 1

.زیادی مولکلول به یکدیگر ساخته می شود 

سلولز ونشاسته ، پلیمر هستند و مونومر سازندۀ آن ها گلوکز می باشد ) 2 .

ترکیب ها مولکولی ترکیب هایی اند که ذره های سازندۀ آن ها مولکول هستند) و 3

. جرم مولی آن ها کم تا متوسط می باشد 

در ساختار هر مولکول پلی اتن ، هزاران اتم کربن و هیدروژن وجود دارد و پلی) 4
.  واکنش دهد Br2(l)اتن می تواند با 
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وب نقطۀ ذ. می باشد ...  درصد جرمی فلوئور در واحد سازندۀ تفلون برابر  : 4تمرین 
(  C=12 , F= 19 : g.mol-1...  . ) است و در حالل های آلی حل ... این پلیمر 

(38 نمی شود –باال -% 1

(76 می شود –پایین -% 2

(56 نمی شود –باال -% 3

(76 نمی شود –باال -% 4
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با توجه به ساختار زیر عبارت کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟:5تمرین 

گروه عاملی موجود در این ترکیب کتونی می باشد ) 1  .

ترکیب سیر نشده از خانواده آروماتیک ها است ) 2.

مصرف زیاد آن باعث ایجاد مشکل در بدن می شود ) 3.

ترکیبی آب دوست بوده و در چربی انحالل پذیری کمی دارد ) 4  .

=
=_ _

_ _ _ _

O

O
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با توجه به جدول زیر ، مشخصات مربوط به کدام ردیف جدول همگی درست: 6تمرین 
بیان شده است ؟ 

1 )12 )23 )34)4

کاربرد پلیمر ساختار پلیمر نام پلیمر  نام مونومر ردیف

ساخت ظروف 

یک بار 

مصرف 

لریدپلی وینیل ک وینیل کلرید 1

کف اتو  پلی استیرن  استیرن 2

تولید نخ دندان تفلون  اتینتترافلوئورو 3

تولید پتو  پلی سانو انن سیانو اتن  4
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ر نام آن چیست و د. ساختار نشان داده شده مربوط به یک نوع پلیمر است : 7تمرین 

تهیۀ چه ماده ای کاربرد دارد ؟ 

پتو–پلی استیرن ( ا

پتو –پلی سیانواتن ( 2

ظروف یک بار مصرف–پلی استیرن ( 3

ظروف یک با رمصرف –پلی سیانو اتن ( 4

N N N N

……
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ه است ؟ در ارتباط با انواع پلی اتن ها ، عبارت کدام گزینه نادرست بیان شد:  8تمرین 

هر چه تعداد شاخه ها بیش تر باشد ، پلی اتن سبک تر است ) 1.

پلی اتن سنگین استحکام بیش تری نسبت به پلی اتن سبک دارد ) 2.

پلی اتنی که شاخه های بیش تری دارد ، کدرتر است ) 3.

انعطاف پذیری پلی اتنی که شاخه های بیش تری دارد ، بیش تر از نوع دی) گر پلی 4
. اتن است 
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در مونومر سازندۀ کدام یک از جفت پلیمر های هر گزینه ، تعداد جفت : 9تمرین 

الکترون پیوندی برابر نمی باشد ؟

تفلون و پلی اتن ) 1

پلی سیانواتن و پلی پروپن) 2

پلی استیرن و تفلون) 3

پلی وینیل کلرید و پلی اتن ) 4
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کدام گزینه نادرست است ؟ : 10تمرین 

پنبه از الیاف سلولز تشکیل شده ، زنجیری بسیار بلند که از اتصال ش) مار بسیار 1

.  زیادی مولکول گلوکز به یکدیگر ساخته می شود 

سلولز و نشاسته ، پلیمر هستند و مونومر سازندۀ آن ها گلوکز است ) 2  .

ترکیب های مولکلولی ، ترکیب های هستند که ذره های سازندۀ آن ها مولکول ه) ا 3

. هستند و جرم مولی آن ها کم تا متوسط است 

در ساختار هر مولکول پلی اتن هزاران اتم کربن و هیدروژن وجود دارد و پلی ا) تن 4
.  واکنش دهد Br2(l)می تواند با 
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کدام گزینه می تواند عبارت زیر را به درستی تکمیل کند ؟:11تمرین 

...  است و جرم مولی  ترکیب  ...  ،  ...   اندازۀ مولکول پروپان همانند مولکول   » 

«  .است ... برخالف سلولز ، 

آب ، کوچک ، انسولین ، بسیار زیاد ) 1

نشاسته ، بسیار بزرگ ، آب ، کم ) 2

پلی اتن ، بسیار بزرگ ، آب ، بسیار بزرگ ) 3

کربن دی اکسید ، کوچک ، آمونیاک ، کم ) 4
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پایان قسمت اول 

جلسۀ اینده امتحان 
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انواع واکنش پلیمری شدن 

پلیمر ی شدن افزایشی ( آ 
به هم می ( C=Cدارای پیوند )در این نوع پلیمر شدن ، مولکول ها ی کوچک سیر نشده 

لکول پیوندند ویک درشت مولکول را ایجاد می کنند بدون اینکه اتم یا اتم هایی از مو
:مانند . های کوچک حذف شود 

رتاکمی پلیمر ی شدن ( آ 
کوچکی از نوع دی اسید ها ، دی الکل ها و دیدر این نوع پلیمر شدن ، مولکول ها ی 

آمین ها به هم متصل شده و با حذف مجموعه ای از اتم ها به شکل مولکول آب ، یک 
مانند تولید پلی استر . را ایجاد می کنند ( پلیمر) درشت مولکول 

برخی برای  آشنایی با این نوع واکنش پلیمری شدن و پلیمر های حاصل از آن دانستن
.  مطالب الزم است 

n C = C

HH

HH

C    C

H H

H H n
اتن نپلی ات
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الکل ها 

ل ترکیب های آلی اکسیژن داری هستند که در ساختار آن ها گروه عاملی هیدروکسی

 (- OH ) متصل به کربن مشاهده می شود  .

ساده ترین الکل ، متانول نامیده می شود

.که به الکل چوب معروف است

الکل بعدی اتانول است  که به آن الکل قند

.  هم می گویند 
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(الکل های یک عاملی ) فرمول عمومی یا کلی الکل ها 

:به شکل مقابل است  

(R  یک زنجیر هیدروکربنی است ،) .

(چرا ؟. )، نمی توان هیدروژن قرار دادRبه جای  در فرم کلی الکل ها ،

R OH
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(1تمرین 

.فرمول مولکولی ، فرمول ساختاری و الکل سه کربنۀ سیر شده را بنویسید( آ

نام این ترکیب چیست ؟ مدل گلوله و میله و مدل فضاپرکن آن چگونه است ؟( ب

.  را رسم کنید C4H9OHفرمول ساختاری و نام الکل با فرمول مولکولی ( 2تمرین

. (پاسخ این سوال می تواند متفاوت باشد ) 
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منتول

فرمول ساختاری . حلقوی استRمنتول یک الکل با 

:این ترکیب به شکل مقابل زیراست 

.جدول زیر را برای این ترکیب کامل کنید 

:منبع و کاربرد منتول 

نتول در این ترکیب در نعنا و سوسنبر وجود دارد و بوی این گیاهان ناشی از ترکیب م
.آن ها است 

 از منتول در تهیۀ برخی آدامس ها،  آبنبات  و دارو ها استفاده می شود  .

 ند پمادها که برای کاهش درد های عضالنی و مفاصل به کار می روبرخیدر تولید
.  استفاده ، منتول است یکی از ترکیب های مورد ، 

OH

تعداد جفت الکترون
های ناپیوندی 

تعداد پیوند ها 
(جفت الکترون اشتراکی ) 

گروه عاملی  فرمول مولکولی  فرمول ساختاری نام ترکیب
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(دی الکل ها) الکل های دو عاملی 

-) به الکل هایی که در ساختار خود ، دو گروه هیدروکسیل  OH ) داشته باشد ، الکل

.های دو عاملی می گویند 

است که ( اول -دی –اتان -2و1) یکی از سا ده ترین الکل دو عاملی ، اتیلن گلیکول 

.  به عنوان ضد یخ در رادیاتور اتومبیل استفاده می شود 

.ساختار یک الکل دو عاملی سه کربنه  را رسم کنید : تمرین 

CH2 - CH2

OHOH
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اسید های آلی 

یلکربوکسترکیب های آلی اکسیژن داری هستند که در ساختار آن ها گروه عاملی 

 (- COOH ) مشاهده می شود  .

(اسید های یک عاملی ) فرمول عمومی یا کلی اسید ها 

:به شکل مقابل است 

R  یک زنجیر هیدروکربنی است ،  .

.(باشد Hمی تواند Rالبته در مورد اسید های آلی ) 

R COOH یا  R C- OH

O
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:( فرمیک اسید ) متانوییک اسید 

.  نخستین عضو خانواده کربوکسیلیک اسید ها است 

از تقطیر مورچه قرمز بدست1670این اسید در سال 

.آمد به همین دلیل آن را جوهر مورچه نیز می نامند 

سوزش وخارش در محل گزیدگی مورچه ، ناشی از فرمیک اسید موجود در نیش 

.  است  مورچه 

H C- OH

O

یا
H COOH
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:( استیک اسید ) تانوییک اسید ا

.  دومین عضو خانواده کربوکسیلیک اسید ها است 

این اسید دو کربنه ، یکی از پر کاربرد ترین اسید ها 

.  در زندگی روزمره است 
CH3 - COOH

CH3 – C  - OH

O
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. جدول زیر را کامل کنید : تمرین

تعداد جفت 

الکترون های 

پیوندی نا

تعداد جفت 

های الکترون

پیوندی 

ساختار لوییس فرمول 

مولکولی 

فرمول ساختاری  نام ترکیب 

متانوییک 

اسید 

اتانوییک 

اسید 
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( دی اسید ها ) اسید های دو عاملی 

-) اسید های آلی که در ساختار خود ، دو گروه عاملی کربوکسیل  COOH ) داشته باشند

.  ، اسید های دو عاملی نامیده می شوند 

. است ( اتان دی اوییک اسید ) ساده ترین دی اسید ، اگزالیک اسید 

.  این اسید در ریواس یافت می شود 

.  اسید دو عاملی دیگر ، تارتریک اسید است که در انگور وجود دارد 

می همانطور که مشاهده می کنید ، تارتریک اسید یک الکل دو عاملی نیز به شمار(

.(رود 

HOOC - COOH

HO – CH COOH

HO – CH COOH
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استرها 

استریترکیب های آلی اکسیژن داری هستند که در ساختار آن ها گروه عاملی 

 (- COO .  مشاهده می شود ( -

استرهافرمول عمومی یا کلی 

:به شکل مقابل است 

R  وR′، زنجیر هیدروکربنی هستند  .

(چرا ؟  . باشد Hنمی تواند ′Rباشد اما Hمی تواند Rالبته در مورد استرها ) 

 بوی خوش شکوفه ها ، گل ها ، عطر ها و نیز بو و طعم میوه مربوط به استر

.موجود در آن ها است 

 شود ایجاد میکربوکسیلیک اسید با یک الکلاز واکنش یک گروه عاملی استری  .

نا با این واکنش ها در ادامه فصل آش. ) می گویند واکنش استری شدن که به آن 

. ( خواهید شد 

R COOR′ یا  R C- OR′

O
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:هر استری از سه جزء تشکیل شده است 

(′R)گروه الکیل متصل به اکسیژن ( آ

( R)کربنگروه الکیل متصل به ( ب

گروه عاملی استری( پ

:  طریقۀ نامگذاری استر ها 

R C- OR′

O

گروه آلکیل متصل 

به کربن 

گروه آلکیل متصل

به اکسیژن 

گروه عاملی استری

«وات-»پسوند + نام الکان  هم کربن با بقیه استر+ نام گروه آلکیل متصل به اکسیژن 

آلکیل آلکانوات
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.  استر های زیر را نام گذاری کنید : مثال 

H C- OCH2CH3

O

بقیۀ استر  گروه آلکیل متصل

به اکسیژن 

اتیل
متانوات

اتیل متانوات

O

=

O
 ......

 ......

......
........

...............

مربوط به این آناناسبو و طعم خوش : نکته 
.است ............. استر یعنی 
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یاد آوری 

مولکول های قطبی و ناقطبی 

قطبی یا دوقطبیمولکول هایی ( آ

سر مثبتیک یی گفته می شود که دارای ها به مولکول 

.باشند ویک سرمنفی 

عکس العمل نشان دادهچنین مولکول هایی در میدان الکتریکی  

مانند مولکول آب. می کنند و جهت گیری 

قطبینامولکول هایی ( آ

.سر مثبت ومنفی ندارند به مولکول ها یی گفته می شود که 

مولکول مانند. کنند نمی جهت گیری العمل نشان نداده و عکس چنین مولکول هایی در میدان الکتریکی  

های کربن دی اکسید ، متان واکسیژن
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)    ( گشتاور دوقطبی

ی گشتاور دوقطبی مخصوص مولکول های دوقطبی است که اثر ومیزان چرخانندگ
گزارش ( D)این خاصیت ملکول ها با یکای دبای . مولکول دوقطبی را نشان می دهد 

.  می شود 

«. هر چه مولکولی قطبی تر باشد ، میزان گشتاور دوقطبی آن بیش تر است » 

:   مثال 

هیدروژن 

سولفید 

آب  متان کربن دی 

اکسید

اکسیژن ماده

فرمول شیمیایی 

0/97 1/85 0 0 0 مقدار گشتاور دوقطبی 

22422 OCOCHOHSH
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دوقطبی القایی

مولکول های ناقطبی هم می توانند در اثر عوامل مختلفی دچار بهم خوردگی ابر 

ل های که در این حالت به این مولکو. الکترونی شده  و دارای گشتاور دوقطبی شوند 

. ناقطبی ، دوقطبی القایی می گویند 

.  بنابراین منظور از دو قطبی القایی همان مولکول ناقطبی است 

طبی اما بهم خوردگی ابر الکترونی آرا به یک دوق. مولکول ید ناقطبی است : مثال 
.القایی تبدیل می کند 

I      I I       I
به هم خوردگی ابر الکترونی 
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انواع نیرو های بین ذره ای 

دوقطبی –یون -1

(پیوند هیدروژنی ) دوقطبی ویژه –دوقطبی -2

دوقطبی معمولی–دوقطبی -3

دوقطبی القایی-یون-4

دوقطبی القایی–دوقطبی -5

دوقطبی القایی–دوقطبی القایی –6

س می به همۀ نیروهای جاذبۀ بین مولکولی ، به جز پیوند هیدروژنی، نیرو های واندوال: نکته 
.  گویند 
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ژنیپیوند هیدرو
ون چ. نوعی خاصی از نیروی جاذبه بین مولکولی است ، که میان برخی از مولکول ها بوجود می آید 

.در ایجاد این نیروی جاذبه ،اتم هیدروژن نقش مهمی دارد ، آن را پیوند هیدروژنی نامیده اند

، N—Hپیوند هیدروژنی بین مولکول هایی بوجود می آید که در ساختار آن ها یکی از پیوند های 
O—H یاF—H مانند مولکول ها زیر . وجود داشته باشد:

ی برقرار میان مولکول های الکل ها و هم چنین  کربوکسیلیک اسید ها می تواند پیوند هیدروژن: تمرین 
چرا ؟ . شود 

HH

O

آب

H
H H

N

آمونیاک

FH

ژن فلوئوریدهیدرو
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«.شبیه ، شبیه را حل می کند » 

:  آزمایش های فراوان نشان می دهد که

 حالل های دوقطبی می توانند مواد دو قطبی را در

.(اما مواد ناقطبی  در آن ها نامحلول است ) . خود حل کند

آب ، استون را در خود حل می کند ولی هگزان را در خود:  مثال

.  حل نمی کند 

 را در خود ناقطبی توانند مواد ناقطبی می حالل های

.(است نا محلول آن ها قطبی  در مواد اما ). حل کنند  

حل را در خود آب را در خود حل می کند ولی هگزان ، ید  : مثال 

.  کند نمی 

:بنابراین 

.  حالل های دو قطبی، مواد دو قطبی و حالل های ناقطبی، مواد ناقطبی را در خود حل می کنند
:یعنی 

«. شبیه ، شبیه را حل می کند »
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مولکول های دو بخشی 

بی مولکول هایی هستند که در ساختار خود، دارای یک بخش قطبی و یک بخش نا قط

...مانند الکل ها ، اسید های آلی و. هستند 

 در الکل ها ، گروه عاملی هیدروکسیل (-OH)

(-R) بخش قطبی مولکول و زنجیر هیدروکربنی 

.  بخش ناقطبی آن را تشکیل می دهد 

:  مثال 

اتانولبوتانول-1

R - OH

بخش ناقطبی بخش ناقطبی
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نیروی بین مولکولی الکل ها 

.  دو نوع نیروی بین مولکولی میان الکل ها وجود دارد 

پیوند هیدروژنی ( آ

در ساختار آن ها ( OH-) به واسطۀ وجود گروه هیدروکسیل 

نیروی بین مولکولی واندروالسی( ب

در ساختار آن ها ( R-) به واسطۀ وجود زنجیر هیدروکربنی 

:نکته 

 گروه هیدروکسیل وجود (-OH ) در ساختار الکل ها باعث می شود که این ترکیب

. ها آب دوست باشند یعنی در حالل قطبی آب حل شوند 

 زنجیر هیدروکربنی وجود (-R ) در ساختار الکل ها باعث می شود که این ترکیب

.  ند باشند یعنی در حالل ناقطبی مانند هگزان حل شو( چربی دوست ) ها آب گریز 
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بخش قطبی و بخش ناقطبی ( برهم کنش) تقابل 

در مولکول الکل ها 

الب در الکل های کوچک ، از یک تا پنج کربن ، بخش قطبی بر بخش ناقطبی غ

دروژنی به بنا براین این الکل ها خصلت قطبی داشته و با ایجاد جاذبه پیوند هی.  است

.  پس این الکل ها آب دوست به شمار می آیند . خوبی در آب حل می شوند

 ند کربن ، بخش ناقطبی آن قدر بزرگ شده که می توا5اما در الکل ها با بیش تر از

ه و آب بر بخش قطبی مولکول غالب باشد بنابراین این الکل ها در آب نامحلول بود

.گریز به شمار می آیند 

کربن ، چربی دوست بوده و در 5بنابراین انتظار می رود که الکل ها با بیش تر از 

.  حالل های ناقطبی محلول باشند 
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

به حداکثر مقدار ماده: تعریف انحالل پذیری 

گرم آب100ای که در یک دمای معین در 

حل می شود ،انحالل پذیری آن ماده 

. می گویند 

. یکای انحالل پذیری             در آب است 

:به سه دسته تقسیم می شوند انحالل پذیری در آب مواد بر اساس 

محلول در آب   ) (1<             انحالل پذیری ) 1

کم محلول در آب ) (1>              انحالل پذیری >  0/01)             2

نامحلول در آب ) (  0/01>              انحالل پذیری )  3

OHg

g

2100

OHg

g

2100

OHg

g

2100OHg

g

2100

OHg

g

2100
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

نمودار انحالل پذیری الکل ها در مقایسه  با هیدرو کربن ها 
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

:1نکته

باشد بخش C=Oیا N-H ،O-Hدر مولکول یک ترکیب آلی ، هر جا که پیوند 

.قطبی مولکول را تشکیل می دهد 

:  تمرین 

به نظر شما کدام . در مولکول های زیر بخش های قطبی را مشخص کنید ( آ 

مولکول قطبی است ؟

مصرف بیش از حد کدام ویتامین برای بدن مشکلی ایجاد نمی کند ؟ چرا ؟( ب
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

.  را حل کنید 111و  خود را بیازمایید صفحۀ 110با هم بیندیشیم صفحۀ 
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

انحالل پذیری 

( در آب یا چربی )

قطبیت

(قطبی یا ناقطبی)

تعداد پیوند 

دوگانه 

گروه های 

عاملی 

فرمول 

مولکولی

نام ترکیب 

ویتامین آ 

ویتامین ث

ویتامین دی

ویتامین کا

منتول 

احتماال طراحان سوال )و حاشیۀ این صفحه جدول زیر را پر کنید 111با استفاده از خود را بیازمایید صفحۀ : سوال 

(. های تستی به این ترکیبات خیلی عالقه خواهند داشت  
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

چند تمرین

تر کیب های مقابل را در نظر گرفته و با : 1سوال

.توجه به آن ها به پرسش ها پاسخ دهید 

(  الکل یا اسید)هر یک به کدام دسته از ترکیب ها ( آ

تعلق دارند ؟

.گروه عاملی را در هر ترکیب مشخص کنید ( ب

. بخش قطبی و ناقطبی را در هر ترکیب مشخص کنید ( پ

نیروی بین مولکولی در آن ها از چه نوعی ( ت

است ؟ 

، در هگزان بیش تر است ؟ C6H13OHیا C3H7OHبه نظر شما انحالل پذیری کدام ترکیب ، : 2سوال 

چرا؟ 

A :   CH3 - CH2 – C - OH

= 
O

B :   CH3 - CH2 – CH2 - OH

C :   CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – C - OH

= 
O

D :   CH3 - OH
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

.با توجه به جدول داده شده به پرسش ها پاسخ دهید : 3سوال

گشتاور دو قطبی هر آلکان را با الکل ( آ

.هم کربن مقایسه کنید 

نیروی بین مولکولی در الکل ها و( ب

آلکان ها چیست ؟  

چرا نقطۀ جوش الکل ها از آلکان ها( پ

بیش تر است ؟ 

را ؟ پیش بینی می کنید نقطۀ جوش آلکان چهار کربنه بیش تر باشد یا الکل چهار کربنه ؟ چ( ت

آلکان  دمای 

جوش

الکل دمای 

جوش

CH4 -164ºC CH3OH 65ºC

CH3CH3 -89ºC CH3CH2OH 79ºC

CH3CH2CH3 -42ºC CH3CH2CH2OH 97ºC
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

ا فرمول ساختاری ایزومر خطی کربوکسیلیک اسید های مقابل را رسم کرده و به پرسش ه: 4سوال

.  پاسخ دهید 

.بخش قطبی و ناقطبی را در هر یک مشخص کنید ( آ

انحالل پذیری کدام یک در آب بیش تر است ؟ چرا ؟ ( ب

گشتاور دوقطبی آن ها صفر است یا بزرگ تر از صفر ؟ ( پ

نیروی بین مولکولی آن ها از چه نوعی است ؟ ( ت

1) C2H4O2

2) C5H10O2
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

واکنش استری شدن 

ان آن یکی از ویژگی های مهم و کاربردی الکل ها و کربوکسیلیک اسید ها ، واکنش می

.  ها است 

، به همراه استربه واکنش میان الکل ها و کربوکسیلیک اسید ها که منجر به تولید یک 

.می گویند می شود ، واکنش استریمولکول آب 

:نکته مهم

.از اسید جدا می شود OHاز الکل و Hآب ، مولکول تشکیل برای 

ید کربوکسیلیک اس+    الکل   استر                     +     آب      
سولفوریک اسید 

H2SO4
R  - C  - OH        +      H - OR′                                R – C – O R′     +   H2O

= 
O

= 
O
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

در هر مورد نام اسید ، الکل و. واکنش های استری شدن زیر را کامل کنید : تمرین

.  استر تولید شده در واکنش را بنویسید 

………….
CH3 - C  - OH        +      H O CH2CH3                                                     ……………………….          +  ……..

= 
O

………….
CH3 CH2 CH2 - C  - OH    +  H O CH2CH3                                                       ………………………   .      +  ……..

= 
O

………….
H - C  - OH    +  H O CH3                                                                ………………………            +  ……..

= 
O
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

تعیین الکل و اسید سازندۀ یک استر

با استفاده از فرمول ساختاری آن 

:برای این کار 

.نیم پیوند کوواالنسی میان گروه الکیل و اکسیژن متصل به آن را می شک( آ

به اکسیژن H–به آلکیل و یک OH–آنگاه در محل شکستگی یک گروه ( ب

.  می افزاییم 

.  دیل می شود به این ترتیب گروه آلکیل به الکل مربوطه و بقیه استربه اسید مربوطه تب
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

الکل و اسید مربوط به استر زیر را بنویسید و « خط -نقطه »فرمول : 1مثال

.  نامگذاری کنید 

:  پاسخ 

O

=

O

O

=

O

د محل شکستن پیون

O

=

O

OHافزودن 
Hافزودن 

O

=

O
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

ا فرمول ساختاری و نام هریک ر) الکل و اسید سازندۀ استر زیر چیست ؟ : 1مثال

.(بنویسید 

:  پاسخ 

CH3 – CH2 – COO – CH2 – CH2 – CH3

CH3 – CH2 – COO – CH2 – CH2 – CH3

محل شکستگی

Hافزودن  HOافزودن 

CH3 – CH2 – COOH HO – CH2 – CH2 – CH3
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

م با رس. ) الکل و اسید سازندۀ هر یک از استر های زیر را مشخص کنید : تمرین 

(فرمول ساختاری 

CH3 COO CH2 CH3

O

=
O
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

(مهم ) 113صفحۀ  
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

واکنش آب کافت استرها 

ب با ها، واکنشی است که در طی آن یک استر در شرایط مناسواکنش آب کافت استر 

.آب واکنش داده و به الکل و اسید سازندۀ خود تبدیل می شود 

( شکافته شدن بوسیلۀ آب= آب کافت)

.واکنش آب کافت استرها ، عکس واکنش استری شدن است 

: فرم کلی واکنش آب کافت استر ها به شکل زیر است 

تراس+     آب      کربوکسیلیک اسید                           +    الکل   
سولفوریک اسید 

H2SO4R  - C  - OR′ +      H - OH R – C – OH     +   HO - R′

= 
O

= 
O
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

(  مهم: )مثال 

واکنش آبکافت اتیل بوتانوات
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

دو نکته مهم 

:1نکته 

هم برای واکنش استری شدن و هم برای واکنش آبکافت استرها از کاتالیزگر 
.استفاده می شود ( H2SO4)سولفوریک اسید 

:  2نکته

یر واکنش استری شدن یک واکنش برگشت پذیر است که می توان آن را به شکل ز

. نشان داد 

واکنش استری شدن ( : از چپ به راست ) واکنش رفت 

آبکافت استر واکنش : ( راست به چپاز ) برگشت واکنش 

H2SO4
R  - C  - OH        +      H - OR′                                R – C – O R′     +   H2O

= 
O

= 
O
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

دوعاملیواکنش استری شدن میان یک الکل و یک کربوکسیلیک اسید 

ک مطابق با الگوی زیر، واکنش استری شدن میان الکل و اسید دو عاملی ، با حذف ی

.  مولکول ، منجر به تولید استر می شود 

چرا ؟ . اما استری بوجود می آید که الکل و اسید هم هست 
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

. واکنش استری شدن زیر را کامل کنید ( آ: تمرین 

می تواند  واکنش استری شدن را ادامه دهد ؟ چرا ؟ ،آیا استر حاصل از واکنش باال ( ب

HOOC – CH2 – COOH +  HO – CH2 – CH2 - OH →                                …                                    +   …



برهانی                    chemteacher94@96اسالید  

فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

پلی استر 

در طول زنجیر )              ( دسته ای از پلیمر ها هستند که گروه عاملی استری 

. کربنی آن ها تکرار شده است 

:با توجه به دواسالید قبلی 

تعداد بیشماری از دی الکل ها و دی اسید ها می توانند طی واکنش پلیمر شدن به

.  یکدیگر بپیوندند و با حذف مولکول های آب ، پلی استر ها را بوجود آورند 

یژن نیز بنابراین در ساختار یک پلی استر عالوه کربن وهیدروژن ، حتماً عنصر اکس

. حضور دارد 

.ساختار کلی یک پلی استر به شکل زیر است 

= 
O

- C – O -

- C -█- C - O -█- O --

= 
O

= 
O

- C -█- C - O -█- O --  ...
= 

O

= 
O

... - C -█- C - O -█- O --

= 
O

= 
O
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

HO -█- OH

-H2O

HO- C -█- C- OH

= 
O

= 
O

HO - C -█- C - O -█- OH

= 
O

= 
O

HO- C -█- C- OH

= 
O

= 
O

HO -█- OH

-2 H2O

- C -█- C - O -█- O
= 

O

= 
O

- C -█- C- OH

= 
O

= 
O

HO -█- O

-یا C -█- C - O -█- O

= 
O

= 
O

- C -█- C- …..

= 
O

= 
O

…..- O -█- O - C -█- C - O -█- O --
= 

O

= 
O

n

سترچگونگی تشکیل یک پلی ا
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

ی استر با استفاده از کربوکسیلیک ها و الکل های دو عاملی گوناگون ،می توان  پل

.تهیه کرد نگوناگوو ساختار متفاوت هایی با 

 ه و منحصر بخواص معین ساختار متفاوت پلی استر ها باعث می شود که هریک

.  داشته باشند کاربرد ویژه ای فردی داشته و 

 ر هر چه مولکول های سازنده پلی است. نخ های خیاطی از جنس پلی استر هستند

.  طوالنی تر باشند ، نیروی بین آن ها قوی تر و استحکام بیش تری دارند 
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

ل آب توجه کنید برای حذف مولکو. )هر یک از واکنش های زیر را کامل کنید : تمرین 
H از الکل وOH از اسید جدا می شود) .

n  HOOCCH2CH2 COOH + n  HOCH2CH2OH  → …

→ …
HO OH

= 
O

OHHO
= 

O
+   nn

→ - C –CH2 - C - O –(CH2)3 – O -

= 
O

= 
O

n

+   n                 …n                 … +    …
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 



برهانی                    chemteacher94@101اسالید  

فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

آمین اه      ، آمید اه 

و

پلی آمید اه
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

آمین ها

( .  NH3) به خاطر دارید ( شیمی دهم ) حتما آمونیا ک را از فرآیند هابر 

، حال اگر هیدروژن یا هیدروژن های آمونیاک را با گروه های آلکیل جایگزین کنید

. ترکیب هایی بدست می آید که به آن ها آمین می گویند 

ساده ترین آمین ، از جایگزین کردن یکی از اتم های هیدروژن آمونیاک با متیل 

(- CH3 ) می نامند متیل آمین بدست می آید که آن را .

H – C – H 

H 

..

خروج 

ورود

– CH3

H – C – CH3

H 

..

آمونیاک متیل  آمین 
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

:با توجه به فرمول های ساختاری آمین های  زیر: تمرین 

. گروه آلکیل  و نام آن را در هر ترکیب مشخص کنید ( آ

. نام آمین را در هر مورد بنویسید ( ب

.(فرمول آن را بنویسید )گروه عاملی در آمین ها چیست ؟ ( پ

NH2 H2N
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

دی آمین ها 

( اول آمین نوع) با توجه به تمرین اسالید قبل ، یاد گرفتیم که گروه عاملی آمین ها 
–گروه  NH2 است .

:بنابراین

-) ترکیبات آلی هستند که دارای دو گروه عاملی آمینی دی آمین ها  NH2 ) باشند.

:را می توان به شکل زیر نشان داد دی آمین بنابراین فرم کلی یک 

: مثال

H2N -█- NH2

زنجیر کربنی

H2N – (CH2 ) 2 – NH2H2N – CH2 – NH2
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بوی ماهی شده به 

وجود متیل آمین و 

برخی آمین های 

.دیگر است 
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آمید ها 

)            ( ترکیبات آلی نیتروژن داری هستند که در ساختار آن ها گروه عاملی 
.مشاهده می شود 

.آمیدها ، از واکنش میان یک  اسید آلی و یک آمین بدست می آیند 

روه بنابراین در گ. است ، یعنی باید سه تا پیوند کوواالنسی ایجاد کند 3نیتروژن ظرفیت : توجه 

: جوری یعنی این . در نظر بگیرید Nکنارعاملی آمیدی یک هیدروژن 

:مثال

:واکنش میان متیل آمین و اتانوییک اسید 

– C – N –
= 

O
 

= 
O

 

CH3 - C – OH +  H – N – CH3

H 

CH3 - C– N – CH3 + H2O

H 

= 
O

 
آلیاسید 

(اتانوییک اسید)

آمین

(آمینمتیل )

آمید 

– C – N –

= 
O

H
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دو سوال کاربردی مهم 

یم ؟چگونه از ترکیب یک اسید با یک آمین ، به یک آمید دست پیدا کن: سوال یک 

:  پاسخ 

.  برای رسیدن به آمید باید در مجموع یک مولکول آب ، از اسید و آمین جدا شود 

گروه     )Cرا از آمین حذف کرده ، سپس ........ را از اسید  و .......... بنابراین 

د متصل می کنیم ، به این ترتیب آمی( گروه عاملی آمین )Nرا به ( عاملی اسید

.  بدست می آید 

حذف حذف

= 
O

 

CH3 - C – OH +  H – N – CH3

H 

CH3 - C– N – CH3 + H2O

H 

= 
O

 

اسید آلی آمین

در مجموع یک مولکولآمید 

H2O
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ن چگونه با توجه به ساختار یک آمید، به ساختار اسید و آمین سازنده آ: سوال دو 

برسیم ؟  

مید برای رسیدن به آمین و اسید سازنده ، باید در مجموع یک مولکول آب به آ: پاسخ 

.مربوطه اضافه کنیم 

Cو  Nسپس پیوند میان . بنابراین ، در شروع گروه عاملی آمیدی را مشخص می کنیم 
.....  و یک اتمCرا به .......  آنگاه یک گروه . را در گروه عاملی آمیدی می شکنیم 

.  اضافه می کنیم که به ترتیب اسید و آمین مربوطه بدست می آید  Nرا به

اسید آلی

آمین

محل شکستگی

CH3 – C – N – CH3

H 

= 
O

 

OHافزودن 
Hافزودن 

CH3 – C - OH

= 
O

 
H – N – CH3

H 
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.  در هر مورد فرمول ساختاری اسید و آمین سازندۀ آمید را مشخص کنید :تمرین

N
= 

O
 

– C – CH3

= 
O

 

CH3 – CH2– N

H 

اسید آلی

آمین

اسید آلی

آمین
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.جاهای خالی را در واکنش های زیر کامل کنید : تمرین 

H

CH3 - N –H +  HO - C– CH2 – CH3
…             + H2O

…         +         … + H2O

= 
O

 
H

CH3 – CH2 - N –H +              …. CH3 – CH2 - N –C– CH2 – CH3 +   …

H

= 
O

 

N

= O
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ود یک دی آمین و یک دی اسید می توانند با هم واکنش داده و یک آمید را بوج: نکته

ه نیز ب.............. و یک ............. ترکیبی که عالوه بر آمید بودن ، یک .  آورند 

.  حساب می آید 

نش چنین آمیدی می توان دوباره  با خودش ، یا با یک دی اسید یا دی آمین دیگر واک

.  داده و مولکول بزرگ تری را ایجاد کند 

:  فرم کلی ، واکنش میان یک دی آمین و یک دی اسید 

این واکنش چه تفاوت و چه شباهتی با واکنش استری شدن دارد ؟ :  سوال 
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پلی آمید ها 

بنی در طول زنجیر کر)             ( ای از پلیمر ها هستند که گروه عاملی آمیدی دسته 

. آن ها تکرار شده است 
Cر ، می توان گفت این پلیمرها در ساختار خود عالوه بآمیدی بر اساس گروه عاملی 

.  نیز دارند Nو Oحتماً Hو 

پشم این پلیمرها را به طور طبیعی در مو ، ناخن ، پوست بدن انسان ، شاخ حیوانات و

.گوسفند وجود دارند 

– C – N –

= 
O
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واکنش تولید پلی آمید 

یک، اسید دی مولکول های و آمین دی مولکول های از واکنش پلیمری شدن  میان 

. بدست می آید آمید پلی 
.فرم کلی این واکنش را می توان در اسالید بعدی مشاهده کرد 
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H2N -█- NH2

-H2O

HO- C -█- C- OH

= 
O

= 
O

HO - C -█- C -N-█- NH2

= 
O H

H H

HO- C -█- C- OH

= 
O

= 
O

H2N -█- NH2

-2 H2O

- C -█- C -N -█- N
= 

O
- C -█- C- OH

= 
O

= 
O

H2N -█- N

-یا C -█- C - N -█- N

= 
O

= 
O

- C -█- C- …..

= 
O

= 
O

…..- N -█- N - C -█- C - N -█- N --
= 

O

= 
O

n

میدچگونگی تشکیل یک پلی آ

H
= 

O

= 
O

H

H

H

H

H

H
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.  واکنش زیررا کامل کنید : تمرین 

n  H2N - CH2CH2 – NH2 + n  HO - C– CH2 – C - OH …             +2n H2O

+2n H2ON

= O
 

N --

= 
O

 
n

+
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کاربرد پلی آمید ها 

(kevlar)کوالر
این رو  پلیمربسیار مقاوم است ازاین. است پلی آمید ها یکی از معروف ترین ِکوالر

باس های تایر اتومبیل ، بال هواپیما ، قایق بادبانی و جلیقه های ضد گلوله ، لدر تهیه 

.به کار می رود... مخصوص مسابقۀ موتور سواری و 

.  برابر مقاوم تر است 5هم جرم خود ، فوالداز ،  ِکوالرپلیمر 

ش و ضربه ، خرابوده و در برابر بسیار محکم و سبکپوشاک ساخته شده از کوالر 

.  مقاوم است بریدگی

.  این پلیمر تا کنون جان میلیون ها انسان را در حوادث گوناگون نجات داده است 
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برخی کاربرد های کوالر 
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:با توجه به شکل . شکل باال ساختار دو رشته از پلیمر کوالر را نشان می دهد : تمرین 

.  را رسم کنید( دی آمین و دی اسید مربوطه) ساختار مونومر های سازندۀ این پلیمر ( آ

بین رشته های کوالر  چه نوع نیروی بین مولکولی وجود دارد ؟ چرا ؟( ب
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لکولی فرمول مو. است اسپارتام فرمول ساختاری زیر مربوط به ترکیب آلی : تمرین 

.این ترکیب و گروه های عاملی موجود در آن را مشخص کنید 
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چند تمرین 

. واکنش های زیر را کامل کنید : 1تمرین 

مشخص کنید هر یک از استر های زیر از واکنش کدام اسید و الکل بدست آمده است ؟ : 2تمرین 

آ ) CH3 – CH2 – C – OH  + HO – CH2 – CH3

ب) CH3– C – OH  + CH3–OH

+            …             CH3– C – O– CH3...(آ

+            …             CH3 – CH2– C – O–CH2- CH3...(ب
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با بیان دلیل مشخص کنید آیا فرآورده دو واکنش زیر با هم تفاوت دارد یا خیر ؟ : 3تمرین 

آ ) CH3 – CH2 – C – OH  + HO – CH2 – CH3

ب) CH3– C – OH  + CH3– CH2 – CH2 - OH
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

. ویسید از واکنش کدام الکل و استر زیر می توان پلی استر تهیه کرد ؟ دلیل پاسخ خود را بن: 4تمرین 

آ ) CH3 – CH2 – C – OH ب ) HO – C – C – OH

پ) HO – CH2 – CH2 – OH ت) CH3 – CH2 – OH
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

هر یک از ترکیب های زیر به کدام دسته از ترکیب ها تعلق دارد ؟ : 5تمرین 

ب ) CH3 – C – OH ( آ CH3 – N – H 

CH3

پ) CH3 – C – CH3
ت ) CH3 – CH2 – C –H 

ث ) CH3 – CH2 – C –OH ( ج CH3 – CH2 – C –NH2
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:6تمرین

تفاوت پلی استر و پلی آمید چیست ؟ ( آ

آیا از واکنش زیر می توان به یک پلی آمید دست یافت ؟ چرا ؟ ( ب

. واکنش باال را کامل کنید ( پ 

CH3 – CH2 – C –OH + CH3 – NH2 →
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:7تمرین

کدام یک از تر کیب های داده شده  ،  می تواند فراوردۀ واکنش زیر باشد ؟ 

CH3– C –OH + CH3 – NH2 → ….

CH3

CH3– C –CH2 – NH

CH3

CH3– C – N- CH3

CH3

CH3– C – NH - CH3

CH3
Cترکیب Bترکیب Aترکیب 
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:8تمرین

(با دلیل) کدام یک از تر کیب های زیر استر است ؟ 

ترکیب زیر یک پلی استر یا پلی آمید ؟ چرا ؟ ( آ: 9تمرین 

. فرمول ساختاری مونومر های سازنده آن را رسم کنید ( ب

2)   CH3– CH2 –CH2 – C - OH

3) CH3 – CH2– C – CH3

1 )  CH3– C – O - CH3

4) CH3– C –CH3

– C – CH2 - C - N - CH2 –N –

HH
n
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پلیمرها ، ماندگار یا تخریب پذیر

.مواد از نظر ماندگاری در طبیعت به دو دسته تقسیم می شوند 

:مواد زیست تخریب پذیر ( آ

ک و کوچساده موادی هستند که در طبیعت توسط جانداران ذره بینی به مولکول های 

.تبدیل می شوند ... مانند کربن دی اکسید ، متان ، آب و 

...  و مانند نشاسته ، سلولز ، پروتئین. پلیمرهای طبیعی زیست تخریب پذیرند 

ر از میان پلیمر ها مصنوعی ، پلی استر ها و آمید ها می توانند زیست تخریب پذی

.  باشند 

:مواد زیست تخریب ناپذیر ( ب

ه باقی موادی هستند کدر طبیعت تجزیه نمی شوند و برای سالیان طوالنی دست نخورد

.می مانند 

می آیند پلیمر های حاصل از هیدروکربن های سیر نشده زیست تخریب ناپذیر به حساب

...  مانند پلی اتن ، پلی پروپن و 
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نشاسته ، پلیمری تخریب پذیر 

شکیل شده نشاسته پلی ساکاریدی است که از اتصال مولکول های گلوکز به یکدیگر ت

.  است 

رم و محیط مرطوب با کاتالیزگر یا محیط گ} در شرایط مناسب نشاسته مولکول های

لوکز گبه آرامی تجزیه شده و به مونومرهای سازنده اش یعنی { مرطوب بدون کاتالیزگر

.  تبدیل می شود 

:اکنون شما می توانید به سوال های زیر پاسخ دهید 

چرا ؟. سیب زمینی پخته اندکی مزۀ شیرین دارد ( ا

، مزه ای شیرین احساس دهان بجوید اگر نان را برای مدت طوالنی تری در ( ب
چرا ؟ . خواهید کرد 
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گوارش نشاسته 

ای دستگاه این فرآیند از ابتد. آن است تجزیۀ نشاسته شامل واکنش های شیمیایی گوارش

سرعت آن را ( در نقش کاتالیزگر ) آنزیم ها آغاز می شود و دهانگوارش یعنی 
.  افزایش می دهند 

نشاسته ( تجزیۀ ) فرآیند گوارش 
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پلی استرها ، پلیمر هایی تخریب پذیر 

ی پلی استر ها در شرایط مناسب با  آب واکنش داده و به مونومر های سازندۀ خود یعن

( مشابه با فرآیند آبکافت استر ها . ) تبدیل می شوند ............ و ........ 

. فرم کلی فرآیند تجزیۀ پلی استرها را می توان به شکل زیر نمایش داد 
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.  واکنش های زیر را کامل کنید : تمرین 

- C –CH2 - C - O –(CH2)3 – O -

= 
O

= 
O

n

+ 2 n H2O  →

O

O

= 
O

= O

+ 2 n H2O  →
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پلی آمید ها ، پلیمر هایی تخریب پذیر 

ای پلی آمید ها همانند پلی استر ها در شرایط مناسب با  آب واکنش داده و به مونومر ه

.  تبدیل می شوند ............ و ........ سازندۀ خود یعنی 

.  فرم کلی فرآیند تجزیۀ پلی آمید ها  را می توان به شکل زیر نمایش داد 
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.  واکنش های زیر را کامل کنید : تمرین 

- C –CH2 - C - N –(CH2)3 – N -

= 
O

= 
O

n

+ 2 n H2O  →

+ 2 n H2O  →
N

= O
 

N --

= 
O

 

n
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پلیمر های زیست تخریب ناپذیر 

اتن مانند)هنگامی که مونومرهایی از جنس هیدروکربن های سیر نشده یا مشتقات آن ها 

د ، پلیمر هایی تبدیل به پلیمر می شون... ( ، پروپن ، وینیل کلرید ، تترا فلوئورو اتن و 

.  را ایجاد می کنند که ساختاری شبیه آلکان ها دارند و سیرشده هستند 

تمایلی به ...( ید و مانند پلی اتن ، پلی پروپن ، پلی وینیل کلر) بنابراین چنین پلیمر هایی 

.  انجام واکنش ندارند و ماندگاری آن ها در طبیعت بسیار زیاد است 

n C = C

HH

HH

C    C

H

H H

H

n
اتن

( سیر نشده)
پلی اتن

(سیر شده ) 

گرما وفشار
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مزیت و عیب پلیمر های تخریب ناپذیر

:  زیرا . عمر طوالنی این پلیمر ها هم مزیت آن ها و هم عیب آن ها محسوب می شود 

عمر طوالنی باعث می شود

 (مزیت.) داشته باشد صرفۀ اقتصادی استفاده از آن ها

 ( عیب .)محیط زیست تبدیل به گورستان زباله شود

 (عیب .) چهره شهرها  و محیط زیست زشت و کثیف به نظر آید

 (  عیب. ) به زندگی جانداران آسیب وارد کند

ت پایدار توسعه و پیشرفاز نظر این پلیمر ها با توجه به معایب ذکر شده، استفاده از
.  رد زیرا هزینه های تحمیل شده ، صرفۀ اقتصادی آن را از بین می ب. نیستمناسب 
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فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

راه های مقابله با معایب استفاده از پلیمر های تخریب ناپذیر

(نفت خام ) و حفاظت از منبع اولیۀ آن ها 

بازیافت این مواد -1

یعنی جمع آوری ونگهداری این مواد پس از استفاده و تبدیل آن ها

به فرآورده های جدید 

به عنوان مثال استفاده از پالستیک ها ی بازیافتی برای ساخت 

...سرعت گیر خیابان ها و 

  .

های به جای پلیمر( پلیمر های سبز ) های زیست تخریب پذیر پلیمر از استفاده -2

ساختگی با پایۀ نفتی 
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برای هر پلیمر و حک کردن آنیک نشانه با در نظر گرفتن : نکته

روی کاالها ، هر پلیمر را می توان به طور جداگانه جمع آوری و

.  دو مزیت دارد این کار . بازیافت کرد 

.بازیافت آسان تر شده و کارایی آن بیش تر شود -1

.یابدکیفیت فرآورده های حاصل از بازیافت افزایش –2
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فرآیند پوسیدگی لباس ها 

تخریب ی و یا الیاف مصنوع...( پنبه ، ابریشم و) لباس هایی که با کمک الیاف طبیعی 
ی شوند مپوسیده، مانند پلی استرها یا پلی آمید ها ساخته می شوند به مرور زمان پذیر

  .

سازندۀ آن ها با مولکول های موجود در محیط واکنش داده و پلیمر مولکول های زیرا
جاورت مانند شکستن پیوند استری یا آمیدی در شرایط مناسب در م.) تجزیه می شوند 

( مولکول های آب 

ی گسسته با شکستن این پیوند ها ،استحکام الیاف پارچه کم شده و تارو پود آن به سادگ
.  می شود که اصطالحا می گوییم پارچه پوسیده شده است 

:سرعت پوسیدگی پارچه به عوامل مختلفی بستگی دارد 

گرما ورطوبت محیط-1

تفاده می میزان شتشو ی پارچه و مقدار شوینده و سفید کننده ای که برای این کار اس-2
.  شود 

پلی استر یا پلی آمیدمونومرهای سازنده ساختار -3
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:  طول عمر و مقاومت در برابر پوسیدگیمقایسه الیاف لباس ها از نظر 

الیاف طبعی

( پنبه و ابریشم ) 

الیاف ساختگی

پلی استر و پلی آمید 

الیاف ساختگی

<حاصل از هیدروکربن های سیر نشده  >
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.  را پاسخ دهید 117خود را بیازمایید صفحۀ : تمرین 
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پلیمر سبز

) هی ، پلیمر هایی هستند که پس از رها شدن در طبیعت در مدت کوتاپلیمر های سبز

، ، توسط موجودات ذره بینی تجزیه شده و به مولکول های ساده ای مانند آب( چند ماه 

پلی الکتیک اسید مانند . تبدیل می شوند ...  کربن دی اکسید و 

:کاربرد پلی الکتیک اسید 

...یکی ، وساخت ظروف پالستیکی یک بار مصرف ، سفره ، سطل زباله ، کیسه پالست

شده و به ، می توانند به کود تبدیل( از جنس پلی الکتیک اسید ) پالستیک ها : نکته

ه جای بر محیط زیست بردپای کوچکی به همین دلیل . چرخه مواد در طبیعت بازگردند 

.  می گذارند 
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روش تهیه پلی الکتیک اسید 

می این پلیمر را از فرآورده های کشاورزی مانند سیب زمینی ، ذرت و نیشکر تهیه

.  شود 

:به این ترتیب که 

با کمک مخمرها نشاسته موجود در این گیاهان را به الکتیک اسید -1

.  تبدیل می شود 

ت کرده درواکنش پلیمری شدن شرکالکتیک اسید شرایط مناسب ، با ایجاد -2

.و پلی الکتیک اسید را بوجود می آورد 

نشاسته
موجود در) 

( سیب زمینی ، ذرت و نیشکر

الکتیک اسید پلی الکتیک 

اسید 

واکنش 

پلیمری شدن

تخمیر
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.  شیر ترش شده دارای الکتیک اسید است : نکته 

. ( بد نیست بدانید پنیر الکتیکی از شیر ترش شده بدست می آید ) 
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چند تمرین 

واکنش استر با آب چه نامیده می شود ؟ فراورده های این واکنش چیست ؟ ( آ:  1تمرین 

.واکنش های زیر را کامل کنید ( ب

1 )  CH3 - CH2 – CH2 – C – O - CH3 + H2O →

2 )  CH3– C – O - CH3 + H2O →

3 )  CH3 – CH2 – C – N               + H2O →

CH3

CH3



برهانی                    chemteacher94@146اسالید  

فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

.واکنش های زیر را کامل کنید ( آ:  2تمرین 

گرم از این آمید با مقدار کافی آب واکنش دهد چند گرم فرآورده تولید خواهد شد ؟ 10/1اگر ( ب

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

3 )  CH3 – CH2 – C – N               + H2O →

CH3

CH3
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:  3تمرین 

.  ساختار یک الکل چهار کربنه  و یک اسید دو کربنه را رسم کنید ( آ

.  واکنش میان این دو ترکیب چه نامیده می شود ؟ معادلۀ این واکنش را بنویسید( ب

د اولیه اگر استر حاصل از واکنش باال را با آب واکنش دهیم ، آیا الکل و اسید حاصل با الکل و اسی( پ

از این مقایسه چه نتیجه ای می گیرید ؟ تفاوتی دارد ؟ 
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:  4تمرین 

.  ساختار یک آمین دوکربنه  و یک اسید دو کربنه را رسم کنید ( آ

.  نویسیداز واکنش میان این دو ترکیب ، چه ترکیبی به جز آب بوجود می آید ؟ معادلۀ این واکنش را ب( ب

آیا با ادامه این واکنش می توان پلی آمید تهیه کرد ؟ چرا ؟ ( پ
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چند مورد از عبارت های زیر در مورد الکل ها درست است ؟:5تمرین 

. د اتانول ، الکلی دو کربنی و بی رنگ است که به هر نسبتی در آب حل می شو( آ

علت انحالل همۀ الکل ها در آب ، غلبۀ پیوند های هیدروژنی بر نیرو های ( ب

.  واندروالس است 

شکیل مولکول الکل ها همانند کربوکسیلیک اسید ها از دو بخش قطبی و ناقطبی ت( پ

.  شده است 

کاهش در الکل ها با افزایش تعداد کربن ، گشتاور دو قطبی و انحالل پذیری در آی( ت

.   می یابد 

1)12)23)34)4
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کدام یک از عبارت های زیر نادرست است ؟ : 6تمرین 

در مو ، ناخن و پوست ، پلیمر های طبیعی با گروه عاملی آمیدی وجود دارد ) 1.

کوالر یکی از معروف ترین پلی آمید هاست که از فوالد هم حجم خود ، پنج ب) رابر 2

.مقاوم تر است 

در الکل های تک عاملی دارای حداکثر ) کربن ، بخش قطبی مولکول بر بخش 35

.ناقطبی آن غلبه می کند و به همین دلیل این الکل ها در آب محلول هستند 

از واکنش پلیمر شدن یک کربوکسیلیک اسید دوعاملی و یک الکل دو عام) لی ، پلی 4
. استر تولید می شود 
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ه در میان ترکیب های زیر ، کدام یک در اثر آبکافت در شرایط مناسب ب: 7تمرین 
تبدیل می شود؟C4H8O2اتانول و یک کربوکسیلیک اسید به فرمول 

1 )2)

3)4)

O

O=
O

O=

O

O=

O

O=
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کدام گزینه در مورد پلی آمیدها درست است ؟:8تمرین 

بوی ماهی به دلیل وجود برخی از انواع پلی آمید ها است ) 1  .

پوشاک تهیه شده از کوالر در برابر ضربه مقاوم است ، به راحتی بریده می) .شود 2

ه دست از پلیمر شدن یک دی آمین مانند دی متیل آمین با یک دی اسید ، پلی آمید ب( 3

.  می آید 

.ساختار پلی آمید به شکل زیر است ( 4



برهانی                    chemteacher94@153اسالید  

فصل  سوم                        پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر                   شیمی سال یازدهم 

کدام عبارت در مورد آن . شکل پایین ساختار منتول را نشان می دهد : 9تمرین 
(C=12 , H=1 , O=16 : g.mol-1) نادرست است ؟

در هر مولکول آن ، تعداد هیدروژن ها دوبرابر تعداد کربن ها است ) 1.

بخش ناقطبی آن بر بخش قطبی غلبه دارد و در آب نامحلول است ) 2  .

گروه عاملی موجود در آن با گروه عاملی موجود در کلسترول مشابه است ) 3.

درصد جرمی اکسیژن در آن از هیدروژن بیش تر است ) 4  .
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با توجه به نمودار زیر که به انحالل پذبری الکل ها و آلکان های راست : 10سوال 

زنجیر مربوط می شود ، کدام مطالب نادرست است ؟

مربوط به الکل ها و بقیه Aنمودار ( آ

.نقاط مربوط به الکان های راست زنجیر است 

متانول ، اتانول و پروپانول به دلیل داشتن ( ب

پیوند هیدروژنی و هم چنین تعداد اتم کربن کم ، 

.در آب انحالل پذیری زیادی دازند 

الکل ها که گشتاور د قطبی نزدیک به صفر ( پ

.  دارند در آب حل نمی شوند 

پنتانول -1به ترتیب می تواند مربوط به CوB( ت

. بوتانول باشد -1و 

ب و پ وت( 4آ و ب و پ( 3ب و پ ( 2آ و ت( 1
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چند مورد از مطالب بیان شده در مورد منتول درست است ؟: 11تمرین 

. دارای گروه عاملی کربوکسیل است ( آ

.  است و فاقد حلقۀ بنزنی می باشد C10H20Oفرمول مولکولی آن ( ب

.  پیوند اشتراکی بین اتم ها وجود دارد 30در مولکول آن ( پ

.  در فرمول ساختاری آن سه گروه متیل وجود دارد ( ت

1 )12 )23 )34 )4
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.  را حل کنید 120تمرین دوره ای صفحۀ 

پایان فصل سوم
.  موفق باشید 


