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واحد یادگیری 39 )از صفحۀ 97 تا 102(

عنوان: کلوییدها

بردانش خود بیفزایید
کلوییدها

هر سیستم کلوییدی ذره هایی دارد که دست کم یکی از ابعاد آنها 2 تا 1000 نانومتر است و در 
محیط پراکنده است. این ذره ها را ذره های کلوییدی یا فاز پخش شونده و محیط آنها را فاز پیوسته 
یا فاز پخش کننده می نامند. از آنجا که هر دو فاز پخش شونده و پخش کننده می توانند به حالت جامد، 
مایع و یا گاز باشند )هنگامی که در مخلوط، هر دو فاز به حالت گاز باشند، مخلوط یک کلویید1 به شمار 
نمی رود و به آن مخلوط همگن یا محلول گازی می گویند(، ساده ترین دسته بندی سیستم های کلوییدی 

براساس حالت فیزیکی فازهای پخش شونده و پخش کننده خواهد بود.
سول2، یک سیستم کلوییدی است که فاز پخش کنندٔه آن، مایع یا گاز است. اگر فاز پخش کننده 
به حالت گاز باشد، به آن ایروسول3 می گویند. برای نمونه مه، ایروسولی از ذره های مایع در گاز و دود، 
ایروسولی با ذره های مایع یا جامد در گاز است. دود تنباکو، ایروسولی از ذره های مایع در گاز و دود 
سفیدرنگ نشاُدر حاصل از واکنش )g(HCl با )NH3)g، ایروسولی از ذره های جامد در گاز است.

جّو زمین دارای ایروسولی از H2SO4 آبی و قطره های بسیار ریز NH4(2SO4( است که از 
سوختن سوخت های گوگرددار و انفجار آتشفشان ها پدید می آید. این ایروسول سولفات دار، افزون بر 

اسیدی کردن باران، برخی پرتوهای خورشید را بازمی تاباند و سبب سردشدن زمین می شود.

1ــ واژٔه کلویید، می تواند هم به جای سیستم کلوییدی و هم به جای ذره های کلوییدی به کار رود.
Sol ــ2
Aerosol ــ3

هدف های آموزشی
دانش  آموزان  می رود  انتظار 

در پایان این واحد یادگیری:
یک  عنوان  به  کلویید  با  1ــ 

مخلوط آشنا شوند.
در  کلوییدها  انواع  با  2ــ 

محیط زندگی آشنا شوند.
3ــ علت پایداری کلوییدها را 

درک کنند.
کلوییدها  ویژگی های  با  4ــ 

آشنا شوند.
5  ــ تفاوت کلویید با محلول و 

سوسپانسیون را درک کنند.
کلویید  تشخیص  مهارت  6  ــ 
را  محلول  و  سوسپانسیون  از 

کسب و در خود تقویت کنند.
ویژگی های  از  بتوانند  7ــ 
خاص  موقعیت های  در  کلویید 

زندگی استفاده کنند.

برای دسترسی به ادامۀ این مطلب و مطالعه بیشتر به فایل 26 نشانی 
اینترنتی زیر مراجعه کنید:

http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/index.html
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واحد یادگیری 40 )از صفحۀ 102 تا 104(

عنوان: صابون

صابون ها
آبکافت چربی ها1 و روغن ها2 با محلول آبی بازهای قوی )مانند NaOH و KOH(، نمکی تولید 

می کند که صابون نام دارد.
||
O

R COR′− + Na OH(aq)
+ −

 → 
||
O

R C O Na
− +

− − + R׳OH
در گذشته نیز برای تهیٔه صابون، چربی های حیوانی را با خاکستر چوب می جوشاندند و فراوردٔه 

آن را با استفاده از محلول غلیظ آب و نمک از مخلوط حاصل جدا می کردند.
چربی ها و روغن هایی که برای ساخت صابون ها به کار می روند، عبارت اند از:

آ( پیه یا چربی گوسفند که بخش عمدٔه آن استراستئاریک اسید )C17H35COOH( است. برای 
آنکه این نوع صابون ها، خیلی سخت و سفت نشوند، آن را با روغن نارگیل مخلوط می کنند.

ب( اغلب صابون ها در آب سخت )مانند آب دریا( به خوبی کف نمی کنند؛ زیرا با یون های +Ca 2 و 
+Mg 2 موجود در آب دریا رسوب تشکیل می دهند. لذا برای تهیٔه صابون هایی که انحالل پذیری بیشتری 

دارند، از روغن نارگیل که عمدهٔ آن استری از لوریل اسید )C11H23COOH( است، استفاده می کنند. 
پ( از روغن نخل و روغن زیتون که به طور عمده دارای استراولئیک اسیدند، به ترتیب در تهیه 

صابون های آرایشی و کاستیل استفاده می شود.
دیدید که صابون پاک کنندٔه مناسبی برای شست وشو در آب های سخت به شمار نمی رود. این 
در حالی است که پاک کننده های سنتزی برخالف صابون با یون های آب سخت واکنشی نمی دهند و 

پاک کننده های مناسبی برای شست وشو در آب سخت به شمار می روند.
به دو نمونه از پاک کننده های غیرصابونی توجه کنید )شکل 20(.

oils ــfats    2 ــ1

از جالینوس پزشک مشهور، 
از  را  صابون  که  است  شده  نقل 
آهک  و  خاکستر  قلیاب،  چربی، 

می سازند.

دارای  دانـه  پنبـه  روغـن 
و  است  اسید  استرلینولئیک 
از  استفاده  فـراوانی،  به دلیل 
صـرفٔه  صابـون  تـولید  در  آن 

اقتصادی دارد.

CH3)CH2(4)CH=CHCH2(2)CH2(6COOH 
لینولئیک اسید

شکل 20ــ دو نمونه از پاک کننده های غیر صابونی

سدیم پارادودسیل بنزن سولفونات
سدیم الکیل بنزن سولفانات

ب(
آ(

CH3

CH3

CH2 CH2 SO−
3 Na+CH2CH CH CH CH

CH3 CH3 CH3

CH3(CH2)11 SO−
3 Na+
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آنها  به  دلیل  همین  به  است؛  منفی  یون  چربی،  پاک کنندهٔ  و  قطبی  بخش  پاک کننده ها  این  در 
صابون های آنیونی می گویند. توجه کنید صابون ب، پاک کننده ای از نوع آلکیل بنزن سولفونات های 
SO تجزیه می شود، در  −2

4 خطیLAS( 1( است که توسط جانداران ریز در محیط زیست به CO2، H2O و 
حالی که صابون آ، پاک کننده ای از نوع آلکیل بنزن سولفانات های شاخه دارABS( 2( و در محیط  زیست 

تجزیه ناپذیر است و به همان شکل به عنوان آالینده باقی می ماند.
افزون بر این پاک کننده های آنیونی، پاک کننده های کاتیونی نیز وجود دارند )شکل 21(.

Linear Alkyl Sulfonate ــ1
Alkyl Benjene Sulfonate ــ2

خودارزشیابی
1ــ گاز استیلن در دمای اتاق با فشار جزئی یک اتمسفر به اندازٔه g 27 در یک لیتر استون 
حاصل می شود. در این دما انحالل پذیری استیلن را هنگامی که فشار جزئی آن به 12 اتمسفر می رسد، 

به دست آورید.
2ــ با توجه به مفهوم غلظت موالل و غلظت مولی:

برای دسترسی به ادامۀ این مطلب و مطالعه بیشتر به فایل 27 نشانی 
اینترنتی زیر مراجعه کنید:

http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/index.html

برای دسترسی به ادامۀ این مطلب و مطالعه بیشتر به فایل 28 نشانی 
اینترنتی زیر مراجعه کنید:

http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/index.html
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واژه نامه

First Law of Thermodynamics
Hydrophilآب دوست

)Lipophil( Hydrophobicآب گریز )چربی دوست(
Pollutantآالینده

Alkeneآلکن
Alkyneآلکین
Enthalpyآنتالپی

Standard Enthalpy of Hydrationآنتالپی استاندارد آبپوشی
Standard Enthalpy of Solutionآنتالپی استاندارد انحالل

Standard Enthalpy of Formationآنتالپی استاندارد تشکیل 
Standard Enthalpy of Combustionآنتالپی استاندارد سوختن

Solvation Henthalpyآنتالپی حالل پوشی
Entropyآنتروپی

Aerosolآیروسول
Tyndall Effectاثرتیندال

Piagonestic Evaluationارزشیابی تشخیصی
Formative Evaluationارزشیابی مستمر
Summative Evaluationارزشیابی پایانی
Formative Assessmentارزیابی مستمر
Stoichiometryاستوکیومتری

Boiling Point Elevationافزایش نقطه جوش
Electrolyteالکترولیت

Weak- Electrolyteالکترولیت ضعیف
Strong Electrolyteالکترولیت قوی

Electrolysisالکترولیز )برقکافت(
Immiscibleامتزاج ناپذیر

Miscibleامتزاج پذیر
Emulsionامولسیون

Solubilityانحالل پذیری
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Gibbs Free Energyانرژی آزاد گیبس
Kinetic Energyانرژی جنبشی
Internal Energyانرژی درونی

Potential Energyانرژی پتانسیل
Thermal Energyانرژی گرمایی

Isomerizationایزومرشدن
Role Playایفای نقش

Percent Yieldبازده درصدی
Crystalبلور

detergentپاک کننده غیرصابونی
Chemical Potentialپتانسیل شیمیایی

x پراش پرتوX-Ray Diffraction
Polymerizationپلیمرشدن

Progress of Reactionپیشرفت واکنش
Hydrogene Bondingپیوند هیدروژنی

State Functionتابع حالت
Path Functionتابع مسیر

Instrumental Analysisتجزیه دستگاهی
Elemental Analysisتجزیه عنصری

Thermodynamicsترمودینامیک
Organic Compoundترکیب های آلی

Sublimationتصعید
Thermal Equilibriumتعادل گرمایی

)Reversible Reaction( Equilibriumتعادلی )برگشت پذیر(
Nucleophilic and Electrophilic Substitutionجابه جایی الکتروفیلی و نوکلئوفیلی

Dual Replacementجابه جایی دوگانه
Single Replacementجابه جایی یگانه

Energy Flowجاری شدن انرژی
Atomic absorbtionجذب اتمی

Average Atomic Massجرم اتمی میانگین
Molar Massجرم مولی

Random Movementجنبش های نامنظم
Welldingجوشکاری

Fatچربی
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Depositionچگالش
Densityچگالی

Standard Stateحالت استاندارد
Excited Stateحالت برانگیخته

Ground Stateحالت پایه
Volumeحجم

Molar Volumeحجم مولی
Vibrational Motionحرکت ارتعاشی

Translational Motionحرکت انتقالی
Brownian Motion حرکت براونی

Rotational Motionحرکت چرخشی
Neutralizationخنثی شدن

Intensive Propertiesخواص شدتی
Extensive Propertiesخواص مقداری

Colligative Propertiesخواص کولیگاتیو
Self assessmentخودارزشیابی
Dissociation Degreeدرجه تفکیک
Weight )mass( Percentدرصد جرمی

Purity Percentageدرصد خلوص
Concept Attainmentدریافت مفهوم

Classifingدسته بندی
Classification of Reactionدسته بندی واکنش ها

Temperatureدما
Standard Temprature and Pressureدما و فشار استاندارد

Allotropeدگرشکل
Precipitateرسوب

Dilutionرقیق کردن
Mole-Mass Conversionsروابط مولی ــ جرمی
Mole - Mole Conversionsروابط مولی ــ مولی

Teaching Methodروش تدریس
Lecture Methodروش سخنرانی
Cooperative Methodروش همیاری
Inspection Methodروش وارسی

Oilروغن
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Micro Stateریزحالت
Iion Pairزوج یون

Opened Systemسامانه باز
Closed Systemسامانه بسته

Isolated Systemسامانه منزوی
Titrationسنجش حجمی

Combustionسوختن
Imcomplete Combustionسوختن ناقص
Complete Combustionسوختن کامل
Suspensionسوسپانسیون

Solسول
Supercritical Fluidسیال ابر بحرانی

Crystal Latticeشبکه بلور
Indicatorشناساگر

Resonance Formشکل رزونانسی
Organic Chemistryشیمی آلی

Soapصابون
Conversion-Factorضریب تبدیل

Heat Capacityظرفیت گرمایی
Molar Heat Capacityظرفیت گرمایی مولی
Specific Heat Capacityظرفیت گرمایی ویژه

Avogadro’s Numberعدد آووگادرو
Elementعنصر

Molalityغلظت موالل
Molarityغلظت مولی )موالر(

Critical Micelle Concentrationغلظت میسلی بحرانی
Nonelectrolyteغیرالکترولیت

Phaseفاز
Productفراورده

Adiabatic Proccesفرایند بی در رو
Exothermic Processفرایند گرماده

Endothermic Processفرایند گرماگیر
Empirical  Formulaفرمول تجربی

Structral Formulaفرمول ساختاری
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Chemical Formulaفرمول شیمیایی
Molecular Formulaفرمول مولکولی

Pressureفشار
Osmotic Pressureفشار اسمزی

Vapor Pressureفشار بخار
Partial Pressureفشار جزئی

Interfacialفصل مشترک
Chemical Activityفعالیت شیمیایی

Metalفلز
Main Group Elementفلز اصلی

Transition Metalفلز واسطه
Energy Conservation Lawقانون اول ترمودینامیک
The Second Law of Thermodynamicsقانون دوم ترمودینامیک

Raoul’s Lawقانون رائول
The Zeroth Law of Thermodynamicsقانون صفرم ترمودینامک
Law of Combining Volumesقانون نسبت های ترکیبی

Hess’s Lawقانون هس
Henry’s Lawقانون هنری

قانون پایستگی انرژی
Mass Conservation Lawقانون پایستگی جرم

Ideal Gas Lawقانون گازهای ایده آل
Gay-Lussac’s Lawقانون گیلوساک

Polarقطبی
Exergonicکارزا

)Expantion work( P-V Workکار فشار ــ حجم )کار انبساطی(
Endergonicکارگیر

Freezing Point Depressionکاهش نقطه انجماد
Guided Inqueryکاوشگری هدایت شده

Misconceptionکج فهمی
Colloidکلوئید

Slightly Solubleکم محلول
Thermodymanical quantity  کمیت ترمودینامیکی

fertilizerکود شیمیایی
Air Bagکیسه هوا



   126   126

Heatگرما
Bomb Calorimeterگرماسنج بمبی

Coffee-Cup Calorimeterگرماسنج لیوانی
Thermo Chemistryگرما شیمی
Coagulationلخته شدن

Pure Substanceماده خالص
Volatileماده فّرار

Inpure Subestanceماده ناخالص
)Homogeneous Mixture( Solutionمحلول )مخلوط همگن(

Ideal Solutionمحلول ایده آل
Real Solutionمحلول حقیقی

Saturated Solutionمحلول سیرشده
Unsaturated Solutionمحلول سیرنشده

Supersaturated Solutionمحلول فراسیرشده
Surroundingمحیط

Heterogeneous Mixtureمخلوط ناهمگن
Actual Boundryمرز حقیقی

Boundary Systemمرزسامانه
Virtual Boundryمرز مجازی

Symbol Equationمعادلٔه نمادی
Word Equationمعادلٔه نوشتاری

Actual Yieldمقدار عملی
Theoretical Yieldمقدار نظری

Balancing of Chemical Equationموازنٔه معادله شیمیایی
Balancingموازنه کردن

Diatomic Moleculeمولکول دو اتمی
Condensationمیعان
Nonmetalنافلز

Non Polarناقطبی
Insolubleنامحلول

Nomen clatureنامگذاری
Molar Ratioنسبت مولی
Freezing Pointنقطه انجماد
Critical Pointنقطه بحرانی
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Boilling Pointنقطه جوش
Mellting Pointنقطه ذوب

Tripla Pointنقطه سه گانه
Peptizationوالختی

Acid - Base Reactionواکنش اسید ــ باز
Addition Reactionواکنش افزایشی

Redox or Reduction - Oxidation Reactionواکنش اکسایش ــ کاهش
Reversible Reactionواکنش برگشت پذیر

Elementary Reactionواکنش بنیادی
Decomposition Reactionواکنش تجزیه

Condensation Reactionواکنش تراکمی
Combination )synthesis( Reactionواکنش ترکیب

Coupling Reactionواکنش جفت شدن
Elemination Reactionواکنش حذفی

Spontaneous Reactionواکنش خودبه خودی
Reactantواکنش دهنده

Excess Reactantواکنش دهنده اضافی
Limiting Reactantواکنش دهنده محدود کننده

Precipitation Reactionواکنش رسوبی
Chemical Reactionواکنش شیمیایی

Non Spontaneous reactionواکنش غیرخودبه خودی
Nuclear Reactionواکنش هسته ای

Reactivityواکنش پذیری
Educational Objectivesهدف های آموزشی
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پیوست 
)انواع چک لیست(         

  
 )گروهی(

مشاهدات

امتیاز

گروه ٥گروه ٤گروه ٣گروه 2گروه ١

١2٣٤٥

1ــ میزان رعایت نظم در گروه چه میزان است؟
2ــ تا چه اندازه زمان بندی پیشنهادی رعایت شده است؟

3ــ تا چه اندازه اعضای گروه در رسیدن به هدف همکاری دارند؟
4ــ مطالب ارائه  شده از طرف گروه به کالس تا چه اندازه کامل 

و علمی است؟
5  ــ تا چه اندازه بین اعضای گروه در بررسی مطالب، هماهنگی 

وجود دارد؟
6  ــ تا چه میزان تقسیم کار در گروه به خوبی انجام شده است؟

7ــ میزن اعتماد اعضای گروه در به اشتراک گذاشتن نظرات تا 
چه اندازه است؟

8  ــ تا چه اندازه از بحث گروهی در انجام فعالیت بهره می گیرد؟
9ــ گروه تا چه اندازه از ایده ها و روش های خالق و نوآورانه در 

بررسی فعالیت استفاده می کند؟
تا چه  فعالیت واگذار شده  اهداف  به  میزان دستیابی گروه  10ــ 

میزان است؟
اندازه جزئیات علمی  تا چه  ارائه شده از طرف گروه  نتایج  11ــ 

فعالیت را در بر دارد؟
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)فردی  (

رت
مها

وع 
ن

مشاهدات

امتیاز

دانش آموز ٤دانش آموز ٣دانش آموز 2دانش آموز ١

١2٣٤٥١2٣٤٥١2٣٤٥١2٣٤٥

دی
کر

عمل
ی 

ت ها
هار

م

دقت او در ثبت یافته های فعالیت چه میزان است؟
تا چه اندازه در بحث های گروهی شرکت می کند؟

تا چه اندازه در توصیف و توضیح مسئله یا فعالیت همکاری دارد؟
تا چه اندازه در طرح پرسش هایی برای درک بهتر محتوای فعالیت 

مشارکت دارد؟
گروهی  فعالیت  انجام  برای  اطالعات  جمع آوری  در  اندازه  چه  تا 

مشارکت دارد؟
تا چه اندازه از ایده های نو در انجام فعالیت گروهی استفاده می کند؟

تا چه اندازه در حل مسئله ها، تمرین ها و محاسبات مشارکت و دقت 
دارد؟

شی(
گر

ی )ن
اطف

ی ع
ت ها

هار
م

تا چه اندازه به نظر و ایده های دیگر اعضای گروه احترام می گذارد؟
تا چه میزان مسئولیت فعالیت های خود را در گروه می پذیرد؟

تا چه اندازه به مدیریت و نظم گروهی اهمیت می دهد؟
تا چه اندازه با دیگر اعضای گروه ارتباط کالمی برقرار می کند؟

تا چه اندازه به پیشنهادهای اعضای گروه توجه می کند؟
تا چه اندازه برای رفع مشکالت علمی اعضای گروه خود را مسئول 

می داند؟

دی
راین

ی ف
ت ها

هار
تا چه اندازه در فعالیت های گروه شرکت می کند؟م

تا چه اندازه به پیشرفت علمی اعضای گروه کمک می کند؟
تا چه اندازه از مهارت های حسی »دیدن، شنیدن، فکرکردن و …« 

برای پیشبرد اهداف گروه استفاده می کند؟
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چک لیست فعالیت های عملی آزمایشگاهی 
نام دانش آموز گروه ………

مشاهده
عالی 

)٥(
باالتر از 

متوسط )٤(
متوسط 

)٣(
زیر متوسط 

)2(
ضعیف 

)١(

دستورالعمل را با دقت مطالعه می کند و مطابق آن عمل می کند.

ابزار و وسایل آزمایشگاهی را به خوبی می شناسد.

به درستی از ابزار آزمایشگاهی استفاده می کند.

به هشدارهای روی سنبه های مواد شیمیایی توجه می کند.

محاسبات را به درستی انجام می دهد.

مواد شیمیایی را به دقت و به میزان خواسته شده استفاده می کند.

به نکات ایمنی و بهداشتی به هنگام انجام آزمایش توجه دارد و به دقت آنها 
را رعایت می کند.

آزمایش را با دقت انجام می دهد.

مشاهده های خود را به دقت ثبت می کند.

در مدت زمان مورد انتظار آزمایش را انجام می دهد.

به پرسش های طراحی شده به خوبی پاسخ می دهد.

نظم را رعایت می کند.

پس از انجام آزمایش ابزار و جنس آزمایشگاهی را تمیز می کند.

و  ایمنی  موارد  به  به خوبی  آزمایش  از  حاصل  مواد  دور ریختن  برای 
زیست محیطی عمل می کند و مطابق دستورالعمل داده شده مواد شیمیایی 

حاصل از آزمایش را دور می ریزد. 
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چک لیست بررسی گزارش فعالیت های عملی آزمایشگاهی 
گزارش کار آزمایشگاه / فعالیت ………

موارد ارزیابی
عالی 

)٥(
باالتر از 

متوسط )٤(
متوسط 

)٣(
زیر متوسط 

)2(
ضعیف 

)١(

گزارش عنوان دارو
نسبت ابزار و وسایل و مواد نوشته شده است.

شرح دقیق انجام فعالیت عملی ارائه شده است.
داده های حاصل از فعالیت عملی درج شده است.

محاسبات به طور دقیق نوشته شده است.
نتیجه و جمع بندی حاصل از انجام فعالیت ارائه شده است.

پاسخ پرسش طرح شده در طی آزمایش با فعالیت به درستی نوشته شده است.
نمودار، شکل و … با شرح کامل در گزارش نوشته شده است.
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