
رزاقی: بررسی تحلیلی ترکیبات شیمیایی کتب شیمی دبیرستان                                                                                            تهیه   

 

 ( ویتامین ث) اسکوربیک اسید  ( 1

 

 

-------------------------------------- 
 (4 شیمی76ص )بیماری ها  تقویت کننده سیستم ایمنی بدن در برابر-  غیر سمی  –جامدی سفید رنگ - استری حلقوی 

 

 شرح موضوع ردیف

𝑪𝟔𝑯𝟖𝑶𝟔 فرمول مولکولی و جرم مولی  1 = 𝟏𝟕𝟔. 𝟏𝟐 

 𝑪𝟑𝑯𝟒𝑶𝟑 فرمول تجربی 2

  پیوند22 تعداد  کل پیوند کوواالنسی میان اتم ها  3

جفت12 تعداد جفت الکترون ناپیوندی  4  

 ( عدد   C=O     1  و  C=Cعدد        1)          2    تعداد کل  پیوند دوگانه 5

 4 ( 𝑶𝑯)تعداد  گروه هیدرکسیل 6

  (الکلی  ) گروه  هیدروکسیل 4 -  (حلقوی)گروه استری 1 گروه های عاملی  7

 صفر  تعداد پیوند داتیو  8

3: کربن  تعداد اتم های سه قلمروی  9 1:  اکسیژن    

 حلقه بنزنی ندارد تعداد حلقه بنزنی  10

   5:    اکسیژن      3:کربن  تعداد اتم های چهار  قلمروی 11

  ( OHهیدروژن های گروههای  )4  ( قابل جانشینی با فلزH )تعداد هیدروژن اسیدی  12

 ( داردO متصل به Hچون در ساختار خود   )دارد  توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی  13

  (پایین صفحه توجه شود )+3، + 1، +  1  ، 0 ،  0، -  1 عدد اکسایش اتم های کربن 14

 +  4 مجموع عدد اکسایش اتمهای کربن 15

 -1:    کمترین  + 3:   بیشترین  بیشترین  و کم ترین عدد اکسایش کربن در آن 16

 .در حالل های قطبی مانند آب خوب حل می شود  حاللیت  در آب  17

 (4 شیمی76ص )میوه ها بویژه مرکبات  منبع در طبیعت  18

 54/4:      هیدروژن    5/54:      اکسیژن                             88/40: کربن  درصد جرمی عناصر سازنده 19

 

 

 

𝑪𝟔𝑯𝟖𝑶𝟔 = 𝟏𝟕𝟔. 𝟏𝟐 



رزاقی: بررسی تحلیلی ترکیبات شیمیایی کتب شیمی دبیرستان                                                                                            تهیه   

 

 ( ویتامین ث) اسکوربیک اسید  ( 1

 

 

-------------------------------------- 
 (4 شیمی76ص )بیماری ها  تقویت کننده سیستم ایمنی بدن در برابر-  غیر سمی  –جامدی سفید رنگ - استری حلقوی 

 

 شرح موضوع ردیف

  فرمول مولکولی و جرم مولی  1

  فرمول تجربی 2

  تعداد  کل پیوند کوواالنسی میان اتم ها  3

  تعداد جفت الکترون ناپیوندی  4

  تعداد کل  پیوند دوگانه 5

  ( 𝑶𝑯)تعداد  گروه هیدرکسیل 6

  گروه های عاملی  7

  تعداد پیوند داتیو  8

   تعداد اتم های سه قلمروی  9

  تعداد حلقه بنزنی  10

   تعداد اتم های چهار  قلمروی 11

   ( قابل جانشینی با فلزH )تعداد هیدروژن اسیدی  12

  توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی  13

  عدد اکسایش اتم های کربن 14

  مجموع عدد اکسایش اتمهای کربن 15

 :    کمترین  :   بیشترین  بیشترین  و کم ترین عدد اکسایش کربن در آن 16

  حاللیت  در آب  17

  منبع در طبیعت  18

 :      هیدروژن  :      اکسیژن   : کربن  درصد جرمی عناصر سازنده 19

 

 

 

𝑪𝟔𝑯𝟖𝑶𝟔 = 𝟏𝟕𝟔.𝟏𝟐 



رزاقی: بررسی تحلیلی ترکیبات شیمیایی کتب شیمی دبیرستان                                                                                            تهیه   

 

 ( اتان دی اوئیک اسید) اگزالیک اسید  (2

  کربوکسیلیک اسید  دو عاملی

 

 

 

 

 

 شرح موضوع ردیف

𝑯𝟐𝑪𝟐𝑶𝟒 فرمول مولکولی و جرم مولی  1 = 𝟗𝟎. 𝑪𝟐𝑯𝟐𝑶𝟒     یا               𝟎𝟑 = 𝟗𝟎.𝟎𝟑           

 𝐇𝐂𝐎𝟐 فرمول تجربی 2

 (روی هر اکسیژن دو جفت )جفت 8 تعداد جفت الکترون ناپیوندی  3

  پیوند 9 تعداد پیوند کوواالنسی  4

 2: اکسیژن 2: کربن  قلمروی3تعداد  اتم  5

  (  C=O) عدد هردو 2 تعداد پیوند دوگانه   6

      2: اکسیژن صفر: کربن  تعداد اتم چهار قلمروی  7

 +3،   +     3  عدد اکسایش اتم های کربن 8

 به هم چسبیده  ( COOH- )دو گروه کربوکسیل گروههای عاملی 9

   (اسیدی دو پروتون دار است  ) عدد2 تعداد هیدروژن اسیدی  10

 ( داردO متصل به Hچون در ساختار خود   )دارد  توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی  11

 جامد سفید رنگ  حالت فیزیکی  12

 ترکیبی قطبی است و در آب محلول است  حاللیت  آن در آب  13

 بازهای مزدوج حاصل از یونش 14

 (بنیان های اسیدی )

𝐇𝐂𝟐𝐎𝟒
 هیدروژن اگزاالت                         −

𝐂𝟐𝐎𝟒
                                     اگزاالت−𝟐

 نمونه هایی  از نمک های آن  15

  (تمرینی جهت فرمول نویسی )

 𝐂𝐚𝐂𝟐𝐎𝟒کلسیم اگزاالت                      

                  𝐊𝟐𝐂𝟐𝐎𝟒                        پتاسیم اگزاالت

 22/2:      هیدروژن  08/71:      اکسیژن                             66/26: کربن  درصد جرمی عناصر سازنده 16

  مولکول آب تبلور نیز دیده 2معموال به صورت آب پوشیده  همراه با  بد نیست بدانیم  17

 𝐂𝟐𝐇𝟐𝐎𝟒.𝟐𝐇𝟐𝐎. می شود 

 07/126جرم مولی دراین حالت 

   است اگزالیک اسید قوی تر از اتانوئیک اسید مقایسه قدرت اسیدی آن با اتانوئیک اسید 18

𝑯𝟐𝑪𝟐𝑶𝟒 = 𝟗𝟎. 𝟎𝟑 



رزاقی: بررسی تحلیلی ترکیبات شیمیایی کتب شیمی دبیرستان                                                                                            تهیه   

 

 ( اتان دی اوئیک اسید) اگزالیک اسید  (2

  کربوکسیلیک اسید  دو عاملی

 

 

 

 

 

 شرح موضوع ردیف

  فرمول مولکولی و جرم مولی  1

  فرمول تجربی 2

  تعداد جفت الکترون ناپیوندی  3

  تعداد پیوند کوواالنسی  4

    قلمروی3تعداد  اتم  5

  تعداد پیوند دوگانه   6

   تعداد اتم چهار قلمروی  7

   عدد اکسایش اتم های کربن 8

  گروههای عاملی 9

  تعداد هیدروژن اسیدی  10

  توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی  11

  حالت فیزیکی  12

  حاللیت  آن در آب  13

 بازهای مزدوج حاصل از یونش 14

 (بنیان های اسیدی )

 

 نمونه هایی  از نمک های آن  15

  (تمرینی جهت فرمول نویسی )

 کلسیم اگزاالت                      

                         پتاسیم اگزاالت

 :      هیدروژن  :      اکسیژن   : کربن  درصد جرمی عناصر سازنده 16

  مولکول آب تبلور نیز دیده 2معموال به صورت آب پوشیده  همراه با  بد نیست بدانیم  17

 𝐂𝟐𝐇𝟐𝐎𝟒.𝟐𝐇𝟐𝐎. می شود 

 07/126جرم مولی دراین حالت 

   است اگزالیک اسید قوی تر از اتانوئیک اسید مقایسه قدرت اسیدی آن با اتانوئیک اسید 18

𝑯𝟐𝑪𝟐𝑶𝟒 = 𝟗𝟎.𝟎𝟑 



رزاقی: بررسی تحلیلی ترکیبات شیمیایی کتب شیمی دبیرستان                                                                                            تهیه   

 

 : آسپارتام (3

 

 

 شرح موضوع ردیف

𝑪𝟏𝟒𝑯𝟏𝟖𝑵𝟐𝑶𝟓 فرمول مولکولی و جرم مولی  1 = 𝟐𝟗𝟒. 𝟑𝟎 

 𝑪𝟏𝟒𝑯𝟏𝟖𝑵𝟐𝑶𝟓 فرمول تجربی 2

 جفت روی اکسیژن ها و10  )جفت 12 تعداد جفت الکترون ناپیوندی  3

 (  دو جفت روی اتم های نیتروژن 

     پیوند 43 تعداد کل  پیوند کوواالنسی  4

  عدد 3  (تعریف دیوی )تعداد هیدروژن اسیدی  5

(تحلیل شکل پایین صفحه  )گروههای عاملی  6   حلقه بنزنی– آمین – آمید – استری –کربوکسیل  

  ( C=O) مورد 3و  ( در حلقه بنزنی  C=C مورد 3 ) مورد6 تعداد کل پیوند دوگانه  7

 3: اکسیژن          9:    کربن   قلمروی 3تعداد اتم های  8

-3 عدد اکسایش عدد اکسایش  اتم های کربن در ساختار آن 9  2-  1-  0 3+  

 سه  سه پنج دو یک تعداد  اتم کربن 

-3،   -   3 عدد اکسایش اتم های نیتروژن در ساختار آن  10  

-C  تعداد پیوند  11 O   3  موجود در این ماده 

   2:اکسیژن  5: کربن       2:     نیتروژن تعداد اتم های چهارقلمروی  12

 محلول در آب می باشد حاللیت  13

  (  دارد N  و Oچون هیدروژن متصل به  ) دارد توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی  14

08/57:کربن درصد عناصر سازنده  15 51/9: نیتروژن  12/6:  هیدروژن  18/27: اکسیژن    

 
 
 

 

 

 

𝑪𝟏𝟒𝑯𝟏𝟖𝑵𝟐𝑶𝟓 = 𝟐𝟗𝟒.𝟑𝟎 
 

 نمایش عدد های اکسایش 
 نمایش گروههای عاملی  



رزاقی: بررسی تحلیلی ترکیبات شیمیایی کتب شیمی دبیرستان                                                                                            تهیه   

 

 : آسپارتام (3

 

 

 شرح موضوع ردیف

  فرمول مولکولی و جرم مولی  1

  فرمول تجربی 2

  تعداد جفت الکترون ناپیوندی  3

  تعداد کل  پیوند کوواالنسی  4

   (تعریف دیوی )تعداد هیدروژن اسیدی  5

(تحلیل شکل پایین صفحه  )گروههای عاملی  6   

  تعداد کل پیوند دوگانه  7

 : اکسیژن  :        کربن   قلمروی 3تعداد اتم های  8

      عدد اکسایش عدد اکسایش  اتم های کربن در ساختار آن 9

      تعداد  اتم کربن 

  عدد اکسایش اتم های نیتروژن در ساختار آن  10

-C  تعداد پیوند  11 O   3  موجود در این ماده 

:         نیتروژن تعداد اتم های چهارقلمروی  12 :اکسیژن  : کربن     

  حاللیت  13

   توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی  14

:کربن درصد عناصر سازنده  15 :نیتروژن  :  هیدروژن  :اکسیژن    

 
 
 

 

 

 

𝑪𝟏𝟒𝑯𝟏𝟖𝑵𝟐𝑶𝟓 = 𝟐𝟗𝟒.𝟑𝟎 
 

 نمایش عدد های اکسایش 
 نمایش گروههای عاملی  



رزاقی: بررسی تحلیلی ترکیبات شیمیایی کتب شیمی دبیرستان                                                                                            تهیه   

 

 گلوگز (4

 

 

 

 

-------------------------------------- 
 شرح موضوع ردیف

𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔 فرمول مولکولی و جرم مولی  1 = 𝟏𝟖𝟎 

𝑪𝑯𝟐𝑶 فرمول تجربی 2  

(روی هر اکسیژن  دو جفت   )جفت 12 تعداد جفت الکترون ناپیوندی  اتم ها  3  

  پیوند 24    تعداد کل  پیوند کوواالنسی  4

   ( OHهیدروژن های گروههای  ) مورد 5  (تعریف دیوی )تعداد هیدروژن اسیدی  5

  یک گروه عاملی اتری– (الکلی  )پنج گروه هیدروکسیل  گروههای عاملی  6

  (در ساختار گلوکز  پیوند دوگانه وجود ندارد )صفر  تعداد کل پیوند دوگانه  7

 +1 ،0،0،0  ،0، - 1 عدد اکسایش اتم های کربن  8

 6: اکسیژن 6: کربن  تعداد اتم های چهار قلمروی 9

1نکته  10   قلمروی هستند4تمام اتم های کربن و اکسیژن  

2نکته 11 جرم .فرمول تجربی آن با استیک اسید  و فرمالدهید یکسان است  

.مولی آن نیز تقریبا با آسپرین برابر است   

(توجه به حالت فیزیکی مواد): واکنش اکسایش در بدن  12  𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔 𝒂𝒒 + 𝟔𝑶𝟐 𝒈 → 𝟔𝑪𝑶𝟐 𝒈 + 𝟔𝑯𝟐𝑶(𝒍) 

 محلول در آب می باشد حاللیت در آب  13

 ( دارد Oچون هیدروژن متصل به  )دارد توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی  14

     66/6:  هیدروژن  33/53:      اکسیژن   40: کربن  درصد جرمی عناصر سازنده 15

                                                                         

                                                                                       

 

𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔 = 𝟏𝟖𝟎 
 

 نمایش گلوگز به روش گلوله و میله



رزاقی: بررسی تحلیلی ترکیبات شیمیایی کتب شیمی دبیرستان                                                                                            تهیه   

 

 گلوگز (4

 

 

 

 

-------------------------------------- 
 شرح موضوع ردیف

  فرمول مولکولی و جرم مولی  1

  فرمول تجربی 2

  تعداد جفت الکترون ناپیوندی  اتم ها  3

  تعداد کل  پیوند کوواالنسی  4

   (تعریف دیوی )تعداد هیدروژن اسیدی  5

  گروههای عاملی  6

  تعداد کل پیوند دوگانه  7

  عدد اکسایش اتم های کربن  8

 : اکسیژن : کربن  تعداد اتم های چهار قلمروی 9

1نکته  10   

2نکته 11   

(توجه به حالت فیزیکی مواد): واکنش اکسایش در بدن  12   

  حاللیت در آب  13

  توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی  14

 :     هیدروژن  :      اکسیژن   :کربن  درصد جرمی عناصر سازنده 15

                                                                         

                                                                                       

 

5 

𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟔 = 𝟏𝟖𝟎 
 

 نمایش گلوگز به روش گلوله و میله



رزاقی: بررسی تحلیلی ترکیبات شیمیایی کتب شیمی دبیرستان                                                                                            تهیه   

 

 (رتینول )ویتامین آ  (5

 

 

 

 شرح موضوع ردیف
𝑪𝟐𝟎𝑯𝟑𝟎𝑶 فرمول مولکولی و جرم مولی  1 = 𝟐𝟖𝟔. 𝟒𝟓 

 𝑪𝟐𝟎𝑯𝟑𝟎𝑶 فرمول تجربی 2

 1 ( 𝑶𝑯)تعداد  گروه هیدرکسیل 3

  (OH  هید روژن گروه      )  1  (قابل جانشینی با فلز )تعداد هیدروژن اسیدی 4

 55 تعداد کل  پیوند ها 5

 5  کربن – تعداد پیوند دوگانه کربن  6

 2 تعداد جفت الکترون ناپیوندی  7

 صفر:    اکسیژن 10:    کربن  تعداد اتم سه قلمروی  8

 عدد اکسایش کربن در ساختار آن 9

 

  0 -1 -2 -3 عدد اکسایش 

  5 7 3 5 تعداد کربن 

 .کربن در ویتامین آ عدد اکسایش مثبت ندارد نکته  10

 1:  اکسیژن                                                10:    کربن      قلمروی 4تعداد اتم های  11

 ویتامین آ حلقه بنزنی ندارد تعداد حلقه بنزنی  12

 در حالل های  ناقطبی خوب حل می شود حاللیت  13

  3      شیمی80صفحه ی      مرجع  معرفی در کتاب درسی  14

 47/10:      هیدروژن    58/5:      اکسیژن                             78/83: کربن  درصد جرمی عناصر سازنده 15

 

 

 

𝑪𝟐𝟎𝑯𝟑𝟎𝑶 = 𝟐𝟖𝟔. 𝟒𝟓 



رزاقی: بررسی تحلیلی ترکیبات شیمیایی کتب شیمی دبیرستان                                                                                            تهیه   

 

 (رتینول )ویتامین آ  (5

 

 

 

 شرح موضوع ردیف
  فرمول مولکولی و جرم مولی  1

  فرمول تجربی 2

  ( 𝑶𝑯)تعداد  گروه هیدرکسیل 3

   (قابل جانشینی با فلز )تعداد هیدروژن اسیدی 4

  تعداد کل  پیوند ها 5

   کربن – تعداد پیوند دوگانه کربن  6

  تعداد جفت الکترون ناپیوندی  7

 :    اکسیژن :    کربن  تعداد اتم سه قلمروی  8

 عدد اکسایش کربن در ساختار آن 9

 

      عدد اکسایش 

      تعداد کربن 

 . نکته  10

 :  اکسیژن  :                                                 کربن      قلمروی 4تعداد اتم های  11

  تعداد حلقه بنزنی  12

  حاللیت  13

  مرجع  معرفی در کتاب درسی  14

 :     هیدروژن  :     اکسیژن   : کربن  درصد جرمی عناصر سازنده 15

 

 

 

𝑪𝟐𝟎𝑯𝟑𝟎𝑶 = 𝟐𝟖𝟔.𝟒𝟓 
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 بنزن  و مشتقات آن در یک نگاه   (6

 بنزن تولوئن بنزالدهید فنول

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 بنزوئیک اسید سالیسیلیک اسید متیل سالیسیالت آسپرین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفتالن  سدیم دو دسیل بنزن سولفونات
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 بنزن  و مشتقات آن در یک نگاه   (6
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 بنزن   (7
  (سرگروه ترکیب های آروماتیک)

 

 

 

 

 شرح موضوع ردیف
𝑪𝟔𝑯𝟔 فرمول مولکولی و جرم مولی  1 = 𝟕𝟖.𝟏𝟏 87 

𝑪 فرمول تجربی 2 𝑯  

 15 تعداد کل پیوندها 3

  3  کربن –تعداد پیوند دوگانه کربن  4

 صفر تعداد جفت الکترون ناپیوندی   5

 مول   3  تعداد مول هیدروژن الزم برای سیرشدن   6

𝟐𝑪𝟔𝑯𝟔(𝒍) معادله سوختن  7 + 𝟏𝟓𝑶𝟐 𝒈 → 𝟏𝟐𝑪𝑶𝟐 𝒈 + 𝟔𝑯𝟐𝑶(𝒈) 

 است- 1عدد اکسایش تمام اتم های کربن  عدد اکسایش اتم های کربن   8

   مول گاز حاصل می شود  9از سوختن هر مول آن  سوختن  9

 ( تا کربن موجود در حلقه بنزنی سه قلمروی اند 6هر  ) تا 6  قلمروی 3تعداد اتم های  10

 فرم های رزونانسی  و هیبرید رزونانس  11

 چرخش الکترون های پیوندهای دوگانه :جهت اطالع 

موجب پایداری بنزن شده و به این دلیل بنزن در 

مقایسه با ترکیب های سیر نشده دیگر ، تمایل کم 

 .تری به شرکت در واکنش های افزایشی دارد

 دو فرم رزونانسی

 

 

 

 هیبرید رزونانس

 

 ساختاری مسطح دارد تمام اتم های آن در یک صفحه اند نکته  12

 سیرشده و به سیکلوهگزان تبدیل می   H2 مول گاز 3این ماده با  هیدروژن دارشدن  13

 .شود 

 کربن دارند  ولی کربن های سیکلوهگزان چهارقلمروی 6هردو  مقایسه بنزن  با سیکلوهگزان  14

  .(سه ضلعی مسطح  ) قلمروی 3ولی بنزن  (چهاروجهی)

ساختار بنزن مسطح .   هردو ناقطبی و غیر محلول در آب هستند

 .ولی سیکلو هگزان مسطح نیست 

 

 69/7:      هیدروژن  92/ 17:کربن  درصد جرمی عناصر سازنده 15

مایعی بی رنگ و فراربا شعله زرد  همراه با . بنزن سرگروه ترکیب های آروماتیک است 

سرطان زا است .در نفت خام و قطران زغال سنگ یافت می شود. دوده آروماتیک است 

 (2 شیمی104حاشیه صفحه )کاربرد آن در صنایع شیمیایی ممنوع شده 

 

𝑪𝟔𝑯𝟔 = 𝟕𝟖. 𝟏𝟏 
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 بنزن   (7
  (سرگروه ترکیب های آروماتیک)

 

 

 

 

 شرح موضوع ردیف
  فرمول مولکولی و جرم مولی  1

  فرمول تجربی 2

  تعداد کل پیوندها 3

   کربن –تعداد پیوند دوگانه کربن  4

  تعداد جفت الکترون ناپیوندی   5

   تعداد مول هیدروژن الزم برای سیرشدن   6

  معادله سوختن  7

  عدد اکسایش اتم های کربن   8

  سوختن  9

   قلمروی 3تعداد اتم های  10

 فرم های رزونانسی  و هیبرید رزونانس  11

 چرخش الکترون های پیوندهای دوگانه :جهت اطالع 

موجب پایداری بنزن شده و به این دلیل بنزن در 

مقایسه با ترکیب های سیر نشده دیگر ، تمایل کم 

 .تری به شرکت در واکنش های افزایشی دارد

 دو فرم رزونانسی

 

 

 

 هیبرید رزونانس

 

  مقایسه با سیکلو هگزان  12

 

 

 

 

  هیدروژن دارشدن  13

  مقایسه بنزن  با سیکلوهگزان  14

 89/6:      هیدروژن  75/82:کربن  درصد جرمی عناصر سازنده 15

مایعی بی رنگ و فراربا شعله زرد  همراه با . بنزن سرگروه ترکیب های آروماتیک است 

سرطان زا است .در نفت خام و قطران زغال سنگ یافت می شود. دوده آروماتیک است 

 (2 شیمی104حاشیه صفحه )کاربرد آن در صنایع شیمیایی ممنوع شده 

 

𝑪𝟔𝑯𝟔 = 𝟕𝟖.𝟏𝟏 
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 ( استیل سالیسیلیک اسید) آسپرین (8

 

 

 

-------------------------------------- 
 شرح موضوع ردیف

𝑪𝟗𝑯𝟖𝑶𝟒 فرمول مولکولی و جرم مولی  1 = 𝟏𝟖𝟎.𝟏𝟓𝟕 

 𝑪𝟗𝑯𝟖𝑶𝟒 فرمول تجربی 2

  حلقه بنزنی– استر –کربوکسیل  گروه های عاملی  3

 26 تعداد کل پیوندها  4

  (C=O)مورد 2و  ( C=C مورد 3 ) مورد      5 تعداد کل پیوند دوگانه  5

   (دو جفت روی هر اتم اکسیژن ) جفت8  تعداد جفت  الکترون ناپیوندی   6

 استیل اوکسی بنزوئیک اسید- 2 نام دیگر  7

 (دو تا)+3، +    1،  ( دو تا)،  صفر(  چهارتا )(-1 )،-  3 عدد اکسایش اتم های کربن آن  8

 (گروه کربونیل O )تا 2: اکسیژن                    8: کربن   قلمروی 3تعداد اتم های  9

 2: اکسیژن                        1:  کربن  تعداد اتم چهار قلمروی  10

 یک مورد  تعداد هیدروژن اسیدی  11

 جرم مولکولی آن تقریبا برابر جرم مولکولی گلوکز است نکته  12

     44/4:  هیدروژن  52/35:      اکسیژن   94/59: کربن  درصد جرمی عناصر سازنده 13

 

 

 

شیمی . آسپرین به طور طبیعی در پوست درخت بید یافت می شود 

سالیسیلیک اسید و استیک دانان این ماده را در آزمایشگاه از واکنش 

از این ماده برای کاهش تب ، التهاب ، تپش .  تولید می کنندانیدرید

𝑪𝟗𝑯𝟖𝑶𝟒 قلب و سکته  استفاده می شود  = 𝟏𝟖𝟎. 𝟏𝟓𝟕 

 عدد های اکسایش

 گروههای عاملی 
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 ( استیل سالیسیلیک اسید) آسپرین (8

 

 

 

-------------------------------------- 
 شرح موضوع ردیف

  فرمول مولکولی و جرم مولی  1

  فرمول تجربی 2

  گروه های عاملی  3

  تعداد کل پیوندها  4

  تعداد کل پیوند دوگانه  5

   تعداد جفت  الکترون ناپیوندی   6

  نام دیگر  7

  عدد اکسایش اتم های کربن آن  8

 : اکسیژن  :                  کربن   قلمروی 3تعداد اتم های  9

 : اکسیژن  :                       کربن  تعداد اتم چهار قلمروی  10

  تعداد هیدروژن اسیدی  11

  نکته  12

     44/4:  هیدروژن  :      اکسیژن   : کربن  درصد جرمی عناصر سازنده 13

 

 

 

شیمی . آسپرین به طور طبیعی در پوست درخت بید یافت می شود 

سالیسیلیک اسید و استیک دانان این ماده را در آزمایشگاه از واکنش 

از این ماده برای کاهش تب ، التهاب ، تپش .  تولید می کنندانیدرید

𝑪𝟗𝑯𝟖𝑶𝟒 قلب و سکته  استفاده می شود  = 𝟏𝟖𝟎.𝟏𝟓𝟕 

 عدد های اکسایش

 گروههای عاملی 
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 سالیسیلیک اسید  (9

 

 

 

 

 شرح موضوع ردیف

𝑪𝟕𝑯𝟔𝑶𝟑 فرمول مولکولی و جرم مولی  1 = 𝟏𝟑𝟖. 𝟏𝟐𝟏 

 𝑪𝟕𝑯𝟔𝑶𝟑 فرمول تجربی 2

  حلقه بنزنی– (هیدروکسیل) فنولی –کربوکسیل  گروه های عاملی  3

 20 تعداد کل پیوندها  4

  (C=O    )مورد 1و  ( C=C مورد     3 ) مورد3 تعداد کل پیوند دوگانه  5

   (دو جفت روی هر اتم اکسیژن )جفت6  تعداد جفت  الکترون ناپیوندی   6

 هیدروکسی بنزوئیک اسید- 2 نام دیگر  7

 +  3،  + 1، صفر ،   (چهار اتم ) -1 عدد اکسایش اتم های کربن آن  8

 1: اکسیژن  7: کربن   قلمروی 3تعداد اتم های  9

 2: اکسیژن  صفر: کربن  تعداد اتم چهار قلمروی  10

و  از بنزوئیک . کم تر  دارد𝑪𝑯𝟐از  متیل سالیسالت فقط یک  نکته 11

   بیشتر داردOHاسید یک   

  درجه 25 گرم در یک لیتر آب 48/2  (صرفا جهت اطالع )حاللیت در آب  12

    34/4:   هیدروژن  73/34:      اکسیژن   81/60: کربن  درصد جرمی عناصر سازنده 13

 

 نمایش عدد اکسایش اتمها 
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 سالیسیلیک اسید  (9

 

 

 

 

 شرح موضوع ردیف

  فرمول مولکولی و جرم مولی  1

  فرمول تجربی 2

  گروه های عاملی  3

  تعداد کل پیوندها  4

  تعداد کل پیوند دوگانه  5

   تعداد جفت  الکترون ناپیوندی   6

  نام دیگر  7

  عدد اکسایش اتم های کربن آن  8

 : اکسیژن  :کربن   قلمروی 3تعداد اتم های  9

 : اکسیژن  : کربن  تعداد اتم چهار قلمروی  10

  نکته 11
 

   (صرفا جهت اطالع )حاللیت در آب  12

 :      هیدروژن  :     اکسیژن   : کربن  درصد جرمی عناصر سازنده 13

 

 نمایش عدد اکسایش اتمها 
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𝑪𝟕𝑯𝟔𝑶𝟑 = 𝟏𝟑𝟖.𝟏𝟐𝟏 
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 متیل سالیسیالت  (10

 

 

 

 

 شرح موضوع ردیف

  فرمول مولکولی و جرم مولی  1

  فرمول تجربی 2

  گروه های عاملی  3

  تعداد کل پیوندها  4

  تعداد کل پیوند دوگانه  5

   تعداد جفت  الکترون ناپیوندی   6

 : اکسیژن  :  کربن  تعداد اتم چهار قلمروی  7

 :  اکسیژن  :کربن   قلمروی 3تعداد اتم های  8

  عدد اکسایش اتم های کربن آن  9

  مورد کاربرد  10

 :  هیدروژن  :   اکسیژن   : کربن  درصد جرمی عناصر سازنده 11

 

 

12 

 

 . واکنش استری شدن  است HClواکنش  تولید آن از سالیسیلیک اسید و متانول در حضور کاتالیز گر 

 

 

 

 

 

 

 

𝑪𝟖𝑯𝟖𝑶𝟑 =  𝟏𝟓𝟐.𝟏𝟒𝟗 
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 متیل سالیسیالت  (10

 

 

 

 

 شرح موضوع ردیف

𝑪𝟖𝑯𝟖𝑶𝟑 فرمول مولکولی و جرم مولی  1 = 𝟏𝟓𝟐.𝟏𝟒𝟗 

 𝑪𝟖𝑯𝟖𝑶𝟑 فرمول تجربی 2

  حلقه بنزنی– (هیدروکسیل) فنولی –استری  گروه های عاملی  3

 23 تعداد کل پیوندها  4

  (C=O  )مورد 2و  ( C=C مورد   3 ) مورد4 تعداد کل پیوند دوگانه  5

   (دو جفت روی هر اتم اکسیژن )جفت6  تعداد جفت  الکترون ناپیوندی   6

 2: اکسیژن  1:  کربن  تعداد اتم چهار قلمروی  7

 1:  اکسیژن  7:کربن   قلمروی 3تعداد اتم های  8

 +  (3)،   (+1)، صفر ، (  چهار اتم  )(- 1)،    (-3) عدد اکسایش اتم های کربن آن  9

 .طعم دهنده غذایی و دارویی است  مورد کاربرد  10

     26/5:  هیدروژن     54/31:   اکسیژن   09/63: کربن  درصد جرمی عناصر سازنده 11

 

 

12 

 

 . واکنش استری شدن  است HClواکنش  تولید آن از سالیسیلیک اسید و متانول در حضور کاتالیز گر 

 

 

 

 

 

 

 

𝑪𝟖𝑯𝟖𝑶𝟑 =  𝟏𝟓𝟐. 𝟏𝟒𝟗 
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 بنزآلدهید (11

 

 

 شرح موضوع ردیف

𝑪𝟕𝑯𝟔𝑶 فرمول مولکولی و جرم مولی  1 = 𝟏𝟎𝟔. 𝟐𝟏  

 𝑪𝟕𝑯𝟔𝑶 فرمول تجربی 2

 18 تعداد کل پیوندها 3

  (C=O)مورد 1و  ( C=C مورد 3 )مورد4  کربن –تعداد پیوند دوگانه کربن  4

  جفت2 تعداد جفت الکترون ناپیوندی   5

  مول4  تعداد مول هیدروژن الزم برای سیرشدن   6

 (2 شیمی105ص)در بادام موجود است  نکته  7

 +(1)،     صفر ،     (  پنج  اتم  ) (- 1) عدد اکسایش اتم های کربن   8

 1: اکسیژن  7: کربن   قلمروی 3تعداد اتم های  9

 (تمام اتم ها در یک صفحه قرار دارد ).همانند بنزن مسطح است  نکته  10

چون رو کربن متصل به اکسیژن دارای اتم هیدروژن نیز می باشد  خاصیت کاهندگی   11

پس خاصیت کاهندگی دارد و می تواند توسط عوامل اکسنده 

 . اکسید شده به بنزوئیک اسید تبدیل شود

 ترکیبی آروماتیک است  نکته  12

 6/6:      هیدروژن  06/15:      اکسیژن   09/79: کربن  درصد جرمی عناصر سازنده 14

 

 

 

 

 



رزاقی: بررسی تحلیلی ترکیبات شیمیایی کتب شیمی دبیرستان                                                                                            تهیه   

 

 بنزآلدهید (11

 

 

 شرح موضوع ردیف

  فرمول مولکولی و جرم مولی  1

  فرمول تجربی 2

  تعداد کل پیوندها 3

   کربن –تعداد پیوند دوگانه کربن  4

  تعداد جفت الکترون ناپیوندی   5

   تعداد مول هیدروژن الزم برای سیرشدن   6

  نکته  7

  عدد اکسایش اتم های کربن   8

 : اکسیژن  : کربن   قلمروی 3تعداد اتم های  9

  نکته  10

 

  خاصیت کاهندگی   11

  نکته  12

  مقایسه  آن با سیکلوهگزان  13

 :      هیدروژن  :      اکسیژن   : کربن  درصد جرمی عناصر سازنده 14
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  (متیل بنزن ) تولوئن   (12

 

 

 

 

 شرح موضوع ردیف

𝑪𝟕𝑯𝟖 فرمول مولکولی و جرم مولی  1 = 𝟗𝟐. 𝟏𝟒  

 𝑪𝟕𝑯𝟖 فرمول تجربی 2

 18 تعداد کل پیوندها 3

 ( در حلقه بنزنی  C=C مورد 3 )مورد3  کربن –تعداد پیوند دوگانه کربن  4

 صفر   تعداد جفت الکترون ناپیوندی   5

 مول   3  تعداد مول هیدروژن الزم برای سیرشدن   6

 در قطران زغال سنگ یافت می شود  نکته  7

،     صفر ،     -   3، (  پنج  اتم  ) (- 1) عدد اکسایش اتم های کربن   8  

 اتم های کربن در تولوئن  عدد اکسایش مثبت ندارند نکته  9

 ( تا  اتم کربن حلقه بنزنی سه قلمروی اند 6 ) تا 6  قلمروی 3تعداد اتم های  10

  6  قلمروی 3تعداد اتم کربن  11

 1  قلمروی 4تعداد اتم کربن  12

 ). یکی از کربن های آن چهار قلمروی است پس این ماده مسطح نیست   نکته  13

 (تمام اتم ها در یک صفحه قرار ندارد

 ترکیبی آروماتیک است  نکته  14

 . تفاوت داردCH2با بنزن فقط در یک گروه  نکته  15

چون ناقطبی است در آب حل نمی شود و مواد قطبی و یونی را نیز حل نمی  انحالل پذیری   16

 کند 

  درجه است111.مایعی بی رنگ است نقطه جوش آن   از بنزن بیشتر است  نکته  17

     68/8:  هیدروژن  16/91:کربن  درصد جرمی عناصر سازنده 18

به مقدار . هیدروکربن آروماتیک است 

زیاد در قطران زغال سنگ یافت می 

بی رنگ و آتش گیر است و . شود 

بعنوان حالل در صنایع رنگ و رزین 

 .  کاربرد دارد

 

𝑪𝟕𝑯𝟖 = 𝟗𝟐. 𝟏𝟒  



رزاقی: بررسی تحلیلی ترکیبات شیمیایی کتب شیمی دبیرستان                                                                                            تهیه   

 

  (متیل بنزن ) تولوئن   (12

 

 

 

 

 شرح موضوع ردیف

  فرمول مولکولی و جرم مولی  1

  فرمول تجربی 2

  تعداد کل پیوندها 3

   کربن –تعداد پیوند دوگانه کربن  4

  تعداد جفت الکترون ناپیوندی   5

   تعداد مول هیدروژن الزم برای سیرشدن   6

  نکته  7

  عدد اکسایش اتم های کربن   8

  نکته  9

   قلمروی 3تعداد اتم های  10

   قلمروی 3تعداد اتم کربن  11

   قلمروی 4تعداد اتم کربن  12

  نکته  13

  نکته  14

  نکته  15

  انحالل پذیری   16

  نکته  17

     68/8:  هیدروژن  16/91:کربن  درصد جرمی عناصر سازنده 18

 

به مقدار . هیدروکربن آروماتیک است 

زیاد در قطران زغال سنگ یافت می 

بی رنگ و آتش گیر است و . شود 

بعنوان حالل در صنایع رنگ و رزین 

 .  کاربرد دارد

 

𝑪𝟕𝑯𝟖 = 𝟗𝟐.𝟏𝟒  



رزاقی: بررسی تحلیلی ترکیبات شیمیایی کتب شیمی دبیرستان                                                                                            تهیه   

 

 بنزوئیک اسید  (13

 

 

 

 شرح موضوع ردیف

𝑪𝟕𝑯𝟔𝑶𝟐 فرمول مولکولی و جرم مولی  1 = 𝟏𝟐𝟐. 𝟏𝟐 

 𝑪𝟔𝑯𝟓𝑪𝑶𝑶𝑯 شیوه دیگر نمایش  2

 𝑪𝟕𝑯𝟔𝑶𝟐 فرمول تجربی 3

 18 تعداد کل پیوندها 4

 ( در حلقه بنزنی  C=C مورد 3 )مورد3  کربن –تعداد پیوند دوگانه کربن  5

  جفت4 تعداد جفت الکترون ناپیوندی   6

 1: اکسیژن  صفر :  کربن  تعداد اتم چهار قلمروی  7

 1: اکسیژن  7: کربن  تعداد اتم سه قلمروی  8

 .اسید ضعیف یک ظرفیتی است  نگاه از دید اسید و باز   9

 −𝑪𝟔𝑯𝟓𝑪𝑶𝑶بنزوات              (باز مزدوج این اسید  )نام  و فرمول آنیون آن  10

 𝑪𝟔𝑯𝟓𝑪𝑶𝑶𝑵𝒂            : سدیم بنزوات  دونمونه از نمک های آن  11

     𝑪𝒂( 𝑪𝟔𝑯𝟓𝑪𝑶𝑶)𝟐:کلسیم بنزوات 

 مول   4  تعداد مول هیدروژن الزم برای سیرشدن   12

 ،     صفر ،     +   3، (  پنج  اتم  ) (- 1) عدد اکسایش اتم های کربن   13

 . این ماده مسطح می باشد   نکته  14

 (تمام اتم ها در یک صفحه قرار ندارد )

 فقط در یک اکسیژن تفاوت دارند مقایسه  با بنزالدهید  15

 و البته  آروماتیک است  .ترکیبی جامد با بلورهای بی رنگ است  نکته  16

 . تفاوت دارد𝐂𝑶𝟐با بنزن فقط در یک گروه  نکته  17

   گرم در لیتر  در آب حل می شود44/3 درجه 25در دمای  .   انحالل پذیری در آب  18

    91/4:   هیدروژن   1/13:     اکسیژن    78/68:کربن  درصد جرمی عناصر سازنده 19

در تمشک و پوسته برخی درختان یافت . کربوکسیلیک اسید آروماتیک است 

از این ماده و برخی نمک های آن به عنوان محافظ مواد غذایی و ضد .می شود 

 .اکسایش در نوشابه ها و سس ها و آب میوه ها استفاده می شود

 

𝑪𝟕𝑯𝟔𝑶𝟐 
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 بنزوئیک اسید  (13

 

 

 

 شرح موضوع ردیف

  فرمول مولکولی و جرم مولی  1

  شیوه دیگر نمایش  2

  فرمول تجربی 3

  تعداد کل پیوندها 4

   کربن –تعداد پیوند دوگانه کربن  5

  تعداد جفت الکترون ناپیوندی   6

 : اکسیژن  :  کربن  تعداد اتم چهار قلمروی  7

 : اکسیژن  : کربن  تعداد اتم سه قلمروی  8

 .اسید ضعیف یک ظرفیتی است  نگاه از دید اسید و باز   9

 بنزوات              (باز مزدوج این اسید  )نام  و فرمول آنیون آن  10

             : سدیم بنزوات  دونمونه از نمک های آن  11

 :کلسیم بنزوات 

   تعداد مول هیدروژن الزم برای سیرشدن   12

 

  عدد اکسایش اتم های کربن   13

  نکته  14

  مقایسه  15

  نکته  16

  نکته  17

  .   انحالل پذیری در آب  18

    91/4:   هیدروژن   1/13:     اکسیژن    78/68:کربن  درصد جرمی عناصر سازنده 19

در تمشک و پوسته برخی درختان یافت . کربوکسیلیک اسید آروماتیک است 

از این ماده و برخی نمک های آن به عنوان محافظ مواد غذایی و ضد .می شود 

 .اکسایش در نوشابه ها و سس ها و آب میوه ها استفاده می شود

 

𝑪𝟕𝑯𝟔𝑶𝟐 



رزاقی: بررسی تحلیلی ترکیبات شیمیایی کتب شیمی دبیرستان                                                                                            تهیه   

 

 (ایزو اوکتان ) بنزین (14

بنزین یک ماده شیمیایی ساده نیست و  مخلوطی از چند 

به طور میانگین . کربن است 12 تا 5هیدروکربن متفاوت  با 

می توان بنزین مورد استفاده در خودروها را ایزو اکتان خالص 

 ( 36 ص 3شیمی)در نظر گرفت  ( کربن 8با  )

 

 شرح موضوع ردیف

𝑪𝟖𝑯𝟏𝟖 فرمول مولکولی و جرم مولی  1 = 𝟏𝟏𝟒 . 23 

 𝑪𝟒𝑯𝟗 فرمول تجربی 2

تری متیل پنتان- 2،2،4 نام آیوپاک  3  

  (پارافین  )آلکان   خانواده –گروه های عاملی  3

 25 تعداد کل پیوندها  4

  (تمام اتم های کربن چهار قلمروی هستند )تا      8 تعداد اتم چهار قلمروی  5

 صفر تعداد کل پیوند دوگانه  6

 صفر    تعداد جفت  الکترون ناپیوندی   7

 آلکان شاخه دار و ناقطبی است  نکته  8

 ،     صفر ،         (- 1)،      (-2)، (  پنج  اتم  ) (- 3) عدد اکسایش اتم های کربن   9

𝟐𝑪𝟖𝑯𝟏𝟖(𝒍) (مایع)        3معادله سوختن طبق متن کتاب شیمی 10 + 𝟐𝟓𝑶𝟐 𝒈 → 𝟏𝟔𝑪𝑶𝟐 𝒈 + 𝟏𝟖𝑯𝟐𝑶(𝒈) 

   مول گاز حاصل می شود  17از سوختن هر مول آن  سوختن  11

      79/15: هیدروژن  21/84:      کربن  درصد جرمی عناصر سازنده 12
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 (ایزو اوکتان ) بنزین (14

بنزین یک ماده شیمیایی ساده نیست و  مخلوطی از چند 

به طور میانگین . کربن است 12 تا 5هیدروکربن متفاوت  با 

می توان بنزین مورد استفاده در خودروها را ایزو اکتان خالص 

 ( 36 ص 3شیمی)در نظر گرفت  ( کربن 8با  )

 

 شرح موضوع ردیف

  فرمول مولکولی و جرم مولی  1

  فرمول تجربی 2

  نام آیوپاک  3

   خانواده –گروه های عاملی  3

  تعداد کل پیوندها  4

  تعداد اتم چهار قلمروی  5

  تعداد کل پیوند دوگانه  6

   تعداد جفت  الکترون ناپیوندی   7

  نکته  8

  عدد اکسایش اتم های کربن   9

  (مایع)        3معادله سوختن طبق متن کتاب شیمی 10

  سوختن  11

   قلمروی 3تعداد اتم های  12

 :      هیدروژن  :      کربن  درصد جرمی عناصر سازنده 13
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 (گلیسیرول) گلیسیرین (15

 شرح موضوع ردیف

𝑪𝟑𝑯𝟖𝑶𝟑 فرمول مولکولی و جرم مولی  1 = 𝟗𝟐. 𝟎𝟗  

 𝑪𝟑𝑯𝟓(𝑶𝑯)𝟑 شیوه دیگر نمایش فرمول آن  2

 𝑪𝟑𝑯𝟖𝑶𝟑 فرمول تجربی 3

 13 تعداد کل پیوندها 4

 جفت6 تعداد جفت الکترون ناپیوندی   5

 3:   اکسیژن                          3:     کربن  تعداد اتم چهارقلمروی  6

  پروپان تری ال – 2،3، 1 نام  آیوپاک   7

 الکل سه عاملی خانواده   8

  (الکلی  )سه گروه هیدروکسیل  گروههای عاملی  9

 ،      صفر ،     (  دو  اتم  )(- 1) عدد اکسایش اتم های کربن   10

 قرار گیرد نیترو 𝑵𝑶𝟑 های گلیسیرین گروه های OHاگر بجای  شباهت با نیتروگلیسیرین  11

  (شکل زیر ). گلیسیرین به دست می آید 

چون دارای سه گروه الکلی است پس بخش قطبی بر ناقطبی غلبه دارد   (به هر نسبت  )انحالل پذیری  در آب  12

 .و در آب به نسبتی  حل می شود

  عدد 3   (دیوی  )تعداد هیدروژن اسیدی  13

 برابر جرم 3و   (07/46 )جرم مولی آن تقریبا دو برابر جرم مولی اتانول  نکته  14

  ( است 04/32)مولی متانول 

 H2 مول گاز 5/1 مول سدیم واکنش داده و 3هر مول گلیسیرول با   واکنش با سدیم  15

 ..تولید می کند

 دارای هیدروژن است خاصیت کاهندگی دارد OHچون روی کربن واجد  خاصیت کاهندگی  16

 (اکسید می شود ).

 . یافت می شود (تری گلیسیریدها )در طبیعت در ساختار چربی ها  منبع طبیعی  17

    7/8:   هیدروژن  12/52:      اکسیژن   1/39: کربن  درصد جرمی عناصر سازنده 18

  نیترو گلیسیرین–سیتریک اسید -  مقایسه گلیسیرین 

 

 

 

CH
2

C CH
2

COOH COOH COOH

OHCH
2

CH CH
2

OH OH OH

CH
2

CH CH
2

NO
3

NO
3

NO
3

CH
2

CH CH
2

OH OH OH
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 (گلیسیرول) گلیسیرین (15

 شرح موضوع ردیف

  فرمول مولکولی و جرم مولی  1

  شیوه دیگر نمایش فرمول آن  2

  فرمول تجربی 3

  تعداد کل پیوندها 4

  تعداد جفت الکترون ناپیوندی   5

 :   اکسیژن  :                             کربن  تعداد اتم چهارقلمروی  6

  نام  آیوپاک   7

  خانواده   8

  گروههای عاملی  9

  عدد اکسایش اتم های کربن   10

  شباهت با نیتروگلیسیرین  11

   (به هر نسبت  )انحالل پذیری  در آب  12

    (دیوی  )تعداد هیدروژن اسیدی  13

  نکته  14

  واکنش با سدیم  15

  خاصیت کاهندگی  16

  منبع طبیعی  17

 :      هیدروژن  : اکسیژن : کربن  درصد جرمی عناصر سازنده 18

  نیترو گلیسیرین–سیتریک اسید -  مقایسه گلیسیرین 
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رزاقی: بررسی تحلیلی ترکیبات شیمیایی کتب شیمی دبیرستان                                                                                            تهیه   

 

 اسید های چرب    (16

 (استئاریک اسید - اولئیک اسید)                                 

 کربن باشند  را اسید  چرب می گویند چون این 18 تا 14اسید های کربوکسیلیک که دارای 

اسیدها  در ساختار چربی ها حضور دارند به این نام خوانده شده اند دو نمونه از این اسیدها 

 .اولئیک اسید و استئاریک اسید می باشد 

 اولئیک اسید    :   1- 16

 

 

 

 

 

 

 شرح موضوع ردیف

𝑪𝟏𝟖𝑯𝟑𝟒𝑶𝟐 فرمول مولکولی و جرم مولی  1 = 𝟐𝟖𝟐 

𝑪𝟗𝑯𝟏𝟕𝑶 فرمول تجربی 2  

 1: اکسیژن  3: کربن   قلمروی3تعداد  اتم   3

 1: اکسیژن 15: کربن  تعداد اتم چهار قلمروی   4

 C=O   :   1پیوند  C=C    :   1پیوند  تعداد پیوند دوگانه   5

 +     ( 3) ،   ( چهارده مورد)(-  2) ،   (  دو مورد )(- 1)،   (- 3) عدد اکسایش اتم های کربن  6

 آلکن-  کربوکسیل    گروههای عاملی  7

 34/11: اکسیژن  06/12: هیدروژن  6/76: کربن  درصد عناصر سازنده  8

 چون زنجیر کربنی آن سیر نشده است مایع است ویژگی قابل توضیح دیگر 9

 10  و 9کربن های  شماره کربن هایی که پیوند دوگانه دارند 10
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 اسید های چرب    (16

 (استئاریک اسید - اولئیک اسید)                                 

 کربن باشند  را اسید  چرب می گویند چون این 18 تا 14اسید های کربوکسیلیک که دارای 

اسیدها  در ساختار چربی ها حضور دارند به این نام خوانده شده اند دو نمونه از این اسیدها 

 .اولئیک اسید و استئاریک اسید می باشد 

 اولئیک اسید    :   1- 16

 

 

 

 

 

 شرح موضوع ردیف

  فرمول مولکولی و جرم مولی  1

  فرمول تجربی 2

 : اکسیژن  : کربن   قلمروی3تعداد  اتم   3

 : اکسیژن : کربن  تعداد اتم چهار قلمروی   4

    :    C=Oپیوند     :    C=Cپیوند  تعداد پیوند دوگانه   5

  عدد اکسایش اتم های کربن  6

  گروههای عاملی  7

 : اکسیژن  : هیدروژن  : کربن  درصد عناصر سازنده  8

 چون زنجیر کربنی آن سیر نشده است مایع است ویژگی قابل توضیح دیگر 9

 10  و 9کربن های  شماره کربن هایی که پیوند دوگانه دارند 10
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 استئاریک اسید   :     16-2

 

 

 

 

 

 شرح موضوع ردیف

  فرمول مولکولی و جرم مولی  1

  فرمول تجربی 2

 : اکسیژن  : کربن   قلمروی3تعداد  اتم   3

 : اکسیژن : کربن  تعداد اتم چهار قلمروی   4

    :    C=Oپیوند     :    C=Cپیوند  تعداد پیوند دوگانه   5

  عدد اکسایش اتم های کربن  6

  گروههای عاملی  7

 : اکسیژن  : هیدروژن  : کربن  درصد عناصر سازنده  8

  ویژگی قابل توضیح دیگر 9
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 استئاریک اسید   :     16-2

 

 

 

 

 

 شرح موضوع ردیف

𝑪𝟏𝟖𝑯𝟑𝟔𝑶𝟐 فرمول مولکولی و جرم مولی  1 = 𝟐𝟖𝟒 

𝑪𝟗𝑯𝟏𝟖𝑶 فرمول تجربی 2  

 1: اکسیژن  0:کربن   قلمروی3تعداد  اتم   3

 1: اکسیژن 18: کربن  تعداد اتم چهار قلمروی   4

 C=O    :   1پیوند  صفر   :    C=Cپیوند  تعداد پیوند دوگانه   5

 +     ( 3) ،   ( شانزده  مورد)(-  2) ،      (- 3) عدد اکسایش اتم های کربن  6

 کربوکسیل    گروههای عاملی  7

 27/11: اکسیژن  68/12: هیدروژن  06/76: کربن  درصد عناصر سازنده  8

 چون زنجیر کربنی آن سیر شده است جامد  است ویژگی قابل توضیح دیگر 9
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 نفتالن (17

 

 شرح موضوع ردیف
𝑪𝟏𝟎𝑯𝟖 فرمول مولکولی و جرم مولی  1 = 𝟏𝟐𝟖. 

 𝑪𝟓𝑯𝟒 فرمول تجربی 2

 24 تعداد کل پیوندها 3

  5  کربن –تعداد پیوند دوگانه کربن  4

 صفر تعداد جفت الکترون ناپیوندی   5

 مول   5  تعداد مول هیدروژن الزم برای سیرشدن   6

 ضد بید برای نگهداری فرش و لباس  کاربرد   7

  (دو اتم  ) 0،   (    شش مورد  )( -1) عدد اکسایش اتم های کربن   8

 ( تا کربن موجود در حلقه بنزنی سه قلمروی اند 10هر  ) تا 10  قلمروی 3تعداد اتم های  10

 فرم های رزونانسی   11

 

 

 

 هیبرید رزونانس

 

 .ساختاری مسطح دارد تمام اتم های آن در یک صفحه اند نکته  12

 فرمالدهید-   بنزالدهید –همچون بنزن 

   به صورت سیرشده در می آید  𝐇𝟐 مول گاز 5این ماده با  هیدروژن دارشدن  13

  27/6:     هیدروژن  63/93:کربن  درصد جرمی عناصر سازنده 15
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 نفتالن (17

 

 شرح موضوع ردیف

  فرمول مولکولی و جرم مولی  1

  فرمول تجربی 2

  تعداد کل پیوندها 3

   کربن –تعداد پیوند دوگانه کربن  4

  تعداد جفت الکترون ناپیوندی   5

   تعداد مول هیدروژن الزم برای سیرشدن   6

  کاربرد   7

  عدد اکسایش اتم های کربن   8

   قلمروی 3تعداد اتم های  10

 فرم های رزونانسی   11

 

 

 

 هیبرید رزونانس

 

  نکته  12

  هیدروژن دارشدن  13

 :      هیدروژن  :کربن  درصد جرمی عناصر سازنده 15
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 پلی مرها و مونو مرها  (18

 مونومر پلیمر اطالعات

 
 

 (3 کتاب شیمی7ص )
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (پلی اتیلن  )پلی اتن 

 

 
 
 
 
 
 

 

 (اتیلن  )اتن 

 

پلی پروپن در تولید طناب ، فرش و بسته بندی 

 (2 شیمی102ص ).مواد غذایی به کار می رود 

از پلی پروپن برای تولید ریسمان استفاده می 

 ( 3 کتاب شیمی7ص )شود و
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پلی پروپن

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 پروپیلن)پروپن

 

پتوی آکریلیک از پلیمری نهیه می شود که مونو 

 (2 شیمی 104ص ).مر آن سیانو اتن است 

 
 
 
 
 
 
 
 

 پلی سیانو اتن 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سیانو اتن

 

وینیل کلرید از واکنش اتین با هیدروژن کلرید به 

با پلی وینیل کلرید می توان . دست می آید

 (2 شیمی104ص).وسایل پالستیکی زیادی ساخت 

 واکنش تهیه وینیل کلرید از اتین 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (پی وی سی  )پلی وینیل کلرید 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (کلرو اتن  )وینیل کلرید 
 

 (3 کتاب شیمی7ص )پلیمری است که از تترا فلوئورو اتن به دست می آید (تفلون  ) پلی تترا فلوئورو اتن :نکته 
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 آلفا آمینو اسیدها  - گلی سین  (19

 

 

 

 شرح موضوع ردیف
𝑪𝟐𝑯𝟓𝑵𝑶𝟐 فرمول مولکولی و جرم مولی  1 = 𝟕𝟓. 𝟎𝟕 

 𝑪𝟐𝑯𝟓𝑵𝑶𝟐 فرمول تجربی 2

 آمینو اتانوئیک اسید نام دیگر  3

 10 تعداد کل پیوندها 4

 یک  :   C=O صفر   :       C=C تعداد پیوند دوگانه  5

  جفت 5 تعداد جفت الکترون ناپیوندی   6

 مول   1  تعداد مول هیدروژن الزم برای سیرشدن   7

 ماده ای آمفوتر است  اسیدیته    8

 -1و   +    3 عدد اکسایش اتم های کربن   9

 (اکسیژن  و کربن گروه کربونیل  ) مورد 2  قلمروی 3تعداد اتم های  10

 1: نیتروژن  1:   اکسیژن   1:کربن  تعداد اتم چهارقلمروی  11

این ماده به گروهی از آمینو اسیدها به نام آلفا آمینو اسید تعلق (1 خانواده و خواص فیزیکی  12

 (فرمول عمومی آلفا امینو اسیدها پایین صفحه داده شده ).دارد 

 .گلی سین ساده ترین آلفا آمینو اسید به شمار می رود (2

 .است  ( درجه 232) جامدی با دمای ذوب  باال (3

 .در آب محلول است ولی در اتانول و  اتر نامحلول است  حاللیت   13

 65/18: نیتروژن   66/6:   هیدروژن  97/31:کربن  درصد جرمی عناصر سازنده 14

 )آلفا آمینو اسیدها واحد های سازنده پلیمرهای طبیعی : نکته 

 .می باشد (پروتئین ها
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 (پاک کننده غیر صابونی)سدیم دو دسیل بنزن سولفونات (20

  

 

 

 شرح موضوع ردیف
𝑪𝟏𝟖𝑯𝟐𝟗𝑺𝑶𝟑𝑵𝒂 فرمول مولکولی و جرم مولی  1 = 𝟑𝟒𝟖. 𝟒𝟖 

 𝑪𝟏𝟖𝑯𝟐𝟗𝑺𝑶𝟑𝑵𝒂 فرمول تجربی 2

.نمونه ای از پاک کننده های غیر صابونی است (1 (3 کتاب شیمی 104ص ) معرفی   3  

  به بازار عرضه شدند1930پاک کننده های غیر صابونی در سال (2

𝑪𝑶𝟐−در پاکننده غیر صابونی به جای گروه کربوکسیالت (3
− 

𝑺𝑶𝟑−گروه  سولفونات 
 . قرار گرفته است −

گروه سولفونات انتهای باردار پاک کننده را تشکیل می دهد و  (4

.سبب پخش شدن چربی ها در آب می شود  
 

 50 تعداد کل پیوندها 4

 صفر  :   C=C       :  3  C=O تعداد پیوند دوگانه  5

  جفت 9 تعداد جفت الکترون ناپیوندی   6

 مول   3  تعداد مول هیدروژن الزم برای سیرشدن   7

 نمکی قلیایی است   اسیدیته    8

 +     1، صفر  ،   ( مورد4- )1،   ( مورد11- ) 2  ،    -3 عدد اکسایش اتم های کربن   9

 +4 عدد اکسایش اتم گوگرد 

 (کربن های  گروه بنزنی  ) مورد 3  قلمروی 3تعداد اتم های  10

 1: گوگرد 3:   اکسیژن  12:کربن  تعداد اتم چهارقلمروی  11

 در آب محلول است  حاللیت   13
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 استرها در کتاب درسی -  21

 اتیل بوتانوات اطالعات
طعم و بوی خوش گل ها و میوه ها به دلیل وجود استرها در آن 

    ناشی از وجود بوتیل اتانوات در آن استمزه آناناس. هاست

 

 
 بوتانوئیک اسید: اتانول         اسید سازنده : الکل سازنده 

 𝑪𝟔𝑯𝟏𝟐𝑶𝟐:  فرمول مولکولی 

 استری: گروه عاملی 

 :عدد اکسایش کربن

3  +  ،3  -،2 - ،1- 

 4: زوج ناپیوندی 

 2:   قلمروی 3تعداد اتم 

 18: تعداد پیوند 

  تا 2:    قلمروی 3اتم 

 

 (اتیل استات )اتیل اتانوات  اطالعات
در آب کمی حل .  فرار و اتش گیر است – خوشبو –مایعی بی رنگ 

 .از حالل های مهم صنعتی است . می شود 

  تولید برخی داردها -  باروت– رنگ – تولید چسب :کاربرد 
 

 

 
 اتانوئیک اسید: اتانول         اسید سازنده : الکل سازنده 

 𝑪𝟒𝑯𝟖𝑶𝟐:  فرمول مولکولی 

 استری: گروه عاملی 

 :عدد اکسایش کربن

3  +  ،3  -،1- 

 4: زوج ناپیوندی 

 2:   قلمروی 3تعداد اتم 

 13: تعداد پیوند 

 

 

  (چربی)تری گلیسرید  اطالعات
 عاملی هستند و الکل 3نوعی استر  (تری گلیسیریدها )چربی 

 مولکول اسید 3سازنده این استر ، گلیسیرین و اسید سازنده آن 

از آبکافت چربی در محیط قلیایی گلیسیرین و . چرب می باشد

آب تری گلیسیرید  . (صابون حاصل می شود  )نمک اسید چرب 

 .در محیط قلیایی یکطرفه است 

 

 

 

 
 اسید چرب : گلیسیرین         اسید سازنده : الکل سازنده 

 :  -فرمول مولکولی 

  ( نا3)استری: گروه عاملی 

 :عدد اکسایش کربن

 

 12: زوج ناپیوندی 

 : قلمروی 3تعداد اتم 

 Rبه شرطی که زنجیر  ) 6 

 سیرشده باشد 


