بهترین گزینه را انتخاب کنید
 )1کدام فرایند در چرخه ی طبیعی کربن وجود ندارد؟
الف) سوزاندن سوخت های فسیلی □
ج)مصرف گیاهان توسط جانوران □

ب) فتوسنتز □
د) تنفس سلولی جانداران □

 )2کدام هیدروکربن نقطه ی جوش بیشتری دارد؟(گلستان)
الف)□ C12H22

ب)□ C11H22

ج)□ C11H01

د)□ C11H02

 )0کدام هیدروکربن نقطه ی جوش بیشتری دارد؟(کرمانشاه)
الف)□ C11H02

ب)□ C11H22

ج)□ C1H11

د)□ C2H11

 )1دو هیدروکربن با فرمول های شیمیایی  C12H01و  C12H22در اختیار داریم در رابطه با آن ها می توان گفت( :هرمزگان)
الف)  C12H01زودتر به جوش می آید□ .

ب) C12H22راحت تر جاری می شود□.

ج) C12H22نسبت به هیدروکربن دیگر تیره تر است□.

د)  C12H22ربایش بین مولکولی قوی تری دارد□.

 )1کدام هیدروکربن آسان تر جاری می شود؟
الف)□ C1H11

ب)□ C1H11

ج)□ C11H02

د)□ C2H2

 )2کدام هیدروکربن زیر آسان تـر جاری می گردد؟
الف)□ C12H02

ب)□ C11H22

ج)□ C11H02

د)□ C21H11

 )1کدام هیدرو کربن زیر میتواند گوجه فرنگی های نرسیده را به رسیده تبدیل کند.
الف)متان □

ب)اتان □

ج)پلی اتن □

د)اتن□

درستی و یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید
 )1در چرخه ی کربن،کربن به شکل دی اکسید کربن مصرف یا تولید می شود(.اصفهان)

ص□

غ□

 )9در صنعت کشاورزی از گاز اتان که از نفت خام جدا می شود،برای تبدیل میوه های نارس به رسیده استفاده می شود .ص□

غ□

 )11در کشاورزی برای تبدیل میوه های نارس به رسیده از گاز اتن استفاده می کنند( .گیالن)

ص□

غ□

 )11با افزایش کربن در هیدروکربن ها،نیروی ربایش بین مولکول ها کاهش می یابد (.همدان)

ص□

غ□

جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید و یا از داخل پرانتز کلمه مناسب را انتخاب کنید.
 )12در هیدروکربن ها با کاهش تعداد کربن ها،نقطه ی جوش ......................می یابد(.اصفهان)
 )10ماده ی اولیه تولید پلیمرهای مصنوعی..................است(.زغال سنگ – نفت)(شهرستان های تهران)
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 )11در هیدروکربن ها با افزایش تعداد کربن،نیریو ربایش بین مولکول ها چه تغییری می کند؟(زنجان)
 )11در چرخه ی کربن ،کربن به شکل........................تولید یا مصرف می شود( .زنجان)
 )12در برج تقطیر،نقطه ی جوش ماده ای که در برش های باالتر جدا می شود،از بقیه ....................است(.همدان)
 )11مخلوطی از صد ها هیدروکربن که معموال همراه با آب،آب و گوگرد یافت می شود( )............................(.هرمزگان)
 )11دسته ای از درشت مولکول ها که از اتصال تعداد زیادی مولکول های کوچک ساخته شده اند( ).........................(.هرمزگان)
 )19به مولکول هایی که از اتصال تعداد زیادی مولکول کوچک به دست می آید.................می گویند(.مرکزی)
 )21گازی بی رنگ که از برخی میوه های رسیده مثل موز و گوجه فرنگی تولید می شود.................نام دارد(.مرکزی)

سواالت تشریحی زیر را بادقت بخوانید و با توجه به مفاهیمی که تا کنون آموخته اید به آنها پاسخ دهید
 )21معادله ی سوختن متان را کامل بنویسید؟(البرز)

 )22با توجه به جدول مقابل،کدام هیدروکربن زیر در جای خالی جدول قرار می گیرد؟( C1H12و  C1H12و () C11H22بوشهر)
نام هیدروکربن

نقطه ی جوش C°
111

C1H11

121

 )20فرمول شیمیایی چند هیدروکربن به صورت مقابل است C21H12(:و  C12H22و ()C21H12آذربایجان غربی)
الف)نیروی ربایش بین مولکولی کدام یک از همه بیشتر است؟
ب)کدام یک از آنها در برج تقطیر از طبقات باالیی خارج می شوند؟
ج)هیدروکربنی که نقطه ی جوش بیشتری دارد؟
 )21الف) از بین ترکیبات  CH1و  C1H11کدام ترکیب نقطه ی جوش باالتری دارد؟(شهرستان های تهران)
ب)دلیل آن چیست؟................
 )21فرمول های زیر مربوط به دسته ای از هیدروکربن ها است(سیستان و بلوچستان)
الف)نقطه ی جوش کدام هیدروکربن بیشتر است؟
ب)کدام هیدروکربن آسان تر جاری می شود؟
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نام هیدروکربن

فرمول مولکولی

متان

CH1

بوتان

C 1H11

اکتان

C1 H11

 )22نفت خام مخلوطی از صدها هیدروکربن است( :سمنان)
الف)ویژگی هیدروکربن ها به چه عاملی بستگی دارد؟
ب)یکی از موادی که همراه نفت خام یافت می شود چیست؟
 )21از دو هیدروکربن زیر(خوزستان)
C21 H11 -1

C11 H02 -2

الف)کدام یک نقطه ی جوش باالتری دارد؟
ب) کدام یک آسان تر جاری می شود؟
 )21بر اساس شکل به سوال ها پاسخ دهید؟
الف)کدام هیدروکربن آسان تر جاری می شود؟
ب)کدام هیدروکربن نقطه ی جوش بیشتری دارد؟

 )29شکل مقابل برج تقطیر را نشان می دهد(،خراسان رضوی)()1/1
الف) نقطه ی جوش کدام برش از بقیه کمتر است؟
ب) تعداد اتم های کربن در مولکول های کدام برش از بقیه بیشتر است؟

 )01با توجه به جدول پاسخ دهید(خراسان جنوبی)
الف)کدام هیدروکربن جدول آسانتر جاری می شود؟
ب)کدام هیدروکربن در دمای باالتری به جوش می آید؟

نام

ساختار مولکولی

پروپان

C0 H1

دکان

C 11H22

هگزان

C2 H11

 )01در جمله های زیر یک غلط علمی وجود دارد،آن را مشخص کرده و سپس کلمه ی درست را داخل پرانتز بنویسید؟
الف) در هیدروکربن ها با افزایش تعداد کربن،نیروی رانش بین مولکول ها بیشتر می شود(.

) (تهران)

ب) در پاالیشگاه های نفت اجزای نفت خام را بر اساس اختالف چگالی از هم جدا می کنند،این کار در دستگاهی پیچیده تر و
بزرگتری به نام برج تقطیر انجام می شود(.

) (قزوین)

 )02الف)برای جداسازی مخلوطی از دو هیدروکربن مایع با فرمول های (C2H11با نقطه ی جوش  )216Cو (C9H21با نقطه ی
جوش )111°Cچه دستگاهی را پیشنهاد می دهید؟
ب) در شکل مقابل کدام هیدروکربن در حالت مایع،آسان تر جاری می شود؟
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 )00افزایش کربن دی اکسید در اثر سوزاندن سوخت های فسیلی سبب ایجاد مشکالتی در هوا کره می شود.دو مورد از آنها را
بنویسید؟(گیالن)
 )01پالستیک پلیمری مصنوعی است که در ساختمان بسیاری از وسایل به کار می رود و بازگردانی آن ها پس از مصرف به دالیل
اقتصادی و زیست محیطی صورت می گیرد.دو مورد از دالیل زیست محیطی بازگردانی پالستیک ها را بنویسید؟(گیالن)

 )01دوست من ،مولکول های موجود در باالی برج تقطیر بزرگتر و سنگین تر هستند یا در پایین برج تقطیر؟
علت را بنویس؟(کرمان)

 )02ذوب شدن سریع یخ های قطبی و باال آمدن آب اقیانوس ها نتیجه ی مستقیم بر هم خوردن کدام چرخه می
باشد؟(کردستان)
بر هم خوردن چرخه ی کربن □

بر هم خوردن چرخه ی آب □

دلیل خود را بنویسید؟..........
 )01با توجه به شکل مشخص کنید(قم)
الف) کدام هیدروکربن سریع تر جاری می شود؟
ب) کدام هیدروکربن،نقطه ی جوش باالنری دارد؟

 )01چهار نوع هیدروکربن «CH1و  C2H11و  C21H12و  »C11H22را به صورت مخلوط وارد برج تقطیر فرضی نموده ایم.
(فارس)
الف) از نقطه ی Aکدام ماده خارج خواهد شد؟
ب) از نقطه ی  Bچه ماده ای خارج خواهد شد؟

 )09مولکول اتن()C2H1را در نظر بگیرید و به سواالت پاسخ دهید (یزد)
الف)پیوند بین اتم های هیدروژن و کربن از چه نوعی است؟
ب)یک مورد کاربرد این گاز در طبیعت را بنویسید؟
ج) حاصل حرارت دادن این گاز در ظرف در بسته الیافی مصنوعی به نام پلی اتن است.نام این واکنش چیست؟
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 ) )24با توجه به هیدروکربن های داده شده(«C11H02و  C21H12و  C22H12و  )»C11H21پاسخ دهید؟(مازندران)
الف) کدام هیدروکربن آسان تر جاری می شود؟
ب)ربایش بین ذرات در کدام هیدروکربن کمتر است؟
)11در متن زیر دو غلط علمی وجود دارد آن را اصالح کنید(فعل جمله تغییر نکند) (مازندران)
نقطه ی جوش یکی از ویژگی های فیزیکی مواد است که به نیروی ربایش بین ذره های سازنده ی آنها بستگی دارد.هر چه نیروی
ربایش بین ذره های مایع بیشتر باشد.نقطه ی جوش پایین تر است.در هیدروکربن ها با افزایش تعداد کربن نیروی ربایش بین
مولکول ها کمتر می شود.
 )12در هیدرو کربن ها با افزایش تعداد کربن ها  ،نقطه جوش باال میرود  .چرا؟
 )10منظور از برش نفتی چیست؟
 )11الف)چرا بشر به طور گسترده ای از مواد پالستیکی استفاده می کند؟(سه مورد)
ب)این عالمت

بر روی مواد پالستیکی نشانه چیست؟

)11در جدول روبرو برخی از هیدروربن ها و نقطه ی جوش آنها را مشاهده می کنید.
الف)چه رابطه ای بین نقطه جوش با تعداد اتم های کربن دار
در هیدروکربن ها وجود دارد؟
ب)در هیدروکربن ها چه رابطه ای بین تعداد اتم های کربن ها و
نیروی ربایش مولکولی آنها وجود دارد؟

نام هیدروکربن

فرمول مولکولی

نقطه ی جوش

بوتان

C1H11
CH4

-1/1
-121

اوکتان
ایکوزان

C1H81

121

C42H44

010

متان

)12از بین هیدروکربن های( C12H22و )C2H11
الف)کدامیک نقطه ی جوش باالتری دارد؟
ب)کدامیک در برج تقطیر در ارتفاع باالتری جدا می شود؟
)11پالستیک پلیمری مصنوعی است که در ساخت بسیاری از وسایل مورد استفاده قرار می گیرد.پالستیک مانند بسیاری دیگر از مواد
مثل کاغذ و فلزات قابل باز گردانی پس از مصرف می باشد.بازگردانی پالستیک ها عالوه بر دالیل اقتصادی،به دالیل زیست محیطی نیز
صورت می گیرند.دو مورد از دالیل زیست محیطی بازگردانی پالستیک ها را بنویسید؟()1.1
)11شکل مقابل طرح ساده ای از دستگاه تقطیر را نشان می دهد،توضیح دهید این دستگاه چگونه دو مایع را که در هم حل شده اندو
نقطه ی جوش متفاوت دارند را از هم جدا می کند؟
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 )1گسیٌِ «الف»
 اًساى ّا تا سَزاًسى سَذت ّای فسیلی تاعث زذالت زر چرذِ ی طثیعی کرتي ٍ زر ًتیجِ افسایص تیص از حس زی
اکسیس کرتي ضسُ اًس.
 )2گسیٌِ «ز»
ّ ر چِ تعساز کرتي ّا زر ترکیثات ّیسرٍکریي تیطتر تاضس،رتایص تیي هَلکَل ّا تیطتر است،زر ًتیجِ ًقطِ ی جَش ٍ
گراًرٍی هازُ افسایص هی یاتس ٍ.رًگ آًْا ًسثت تِ ترکیثاتی کِ کرتي کوتری زارًس تیرُ تر است ٍ از ًقاط پاییي تر زر
ترج تقطیر ذارج هی ضًَس.
 )3گسیٌِ «الف»،رجَع ضَز تِ سَال زٍ
 )4گسیٌِ «ب» ،رجَع ضَز تِ سَال زٍ
 )5گسیٌِ «ز» ،رجَع ضَز تِ سَال زٍ
 )6گسیٌِ «الف» ،رجَع ضَز تِ سَال زٍ
 )7گسیٌِ «ز»
 اتي( )C2H4گاز تی رًگی است کِ تِ طَر طثیعی تِ ٍسیلِ ی ترذی هیَُ ّای رسیسُ هاًٌس گَجِ فرًگی ٍ هَز آزاز هی
ضَز.
 )8صحیح
 چر ذِ ی کرتي یکی از چرذِ ّای طثیعی است.زر ایي چرذِ تغییرّایی تیي َّاکرُ ٍ سٌگ کرُ ٍ آب کرُ رخ هی زّس
ٍ کرتي تِ ضکل کرتي زی اکسیس هصرف یا تَلیس هی ضَز.
ً )9ازرست،رجَع ضَز تِ سَال ّفت
 )10صحیح،رجَع ضَز تِ سَال ّفت
ً )11ازرست
 تا افسایص کرتي زر ّیسرٍکرتي ّاً،یرٍی رتایص تیي هَلکَل ّا افسایص هی یاتس.
 )12زر ّیسرٍکرتي ّا تا کاّص تعساز کرتي ّاً،قطِ ی جَش کاّص هی یاتس.
 )13هازُ ی اٍلیِ تَلیس پلیورّای هصٌَعی..................است(.زغال سٌگ – ًفت)
 )14زر ّیسرٍکرتي ّا تا افسایص تعساز کرتيً،یرٍی رتایص تیي هَلکَل ّا چِ تغییری هی کٌس؟افسایص هی یاتس
 )15زر چرذِ ی کرتي ،کرتي تِ ضکل زی اکسیس کرتي تَلیس یا هصرف هی ضَز.
 )16زر ترج تقطیرً،قطِ ی جَش هازُ ای کِ زر ترش ّای تاالتر جسا هی ضَز،از تقیِ کوتر است
 )17هرلَطی از صس ّا ّیسرٍکرتي کِ هعوَال ّوراُ تا آب،آب ٍ گَگرز یافت هی ضَزً(.فت)
 )18زستِ ای از زرضت هَلکَل ّا کِ از اتصال تعساز زیازی هَلکَل ّای کَچک ساذتِ ضسُ اًس(.پلیور)
 )19تِ هَلکَل ّایی کِ از اتصال تعساز زیازی هَلکَل کَچک تِ زست هی آیس زرضت هَلکَل هی گَیٌس.
 )20گازی تی رًگ کِ از ترذی هیَُ ّای رسیسُ هثل هَز ٍ گَجِ فرًگی تَلیس هی ضَز اتي ًام زارز
)21
26

)22

ًقطِ ی جَش C°

ًام ّیسرٍکرتي
C10H22

174

C8H14

125

 ها تایس زًثال ترکیثی تگرزین کِ ًقطِ ی جَش تاالتری زارز،هی زاًین کِ زر ّیسرٍکرتي ّا ّر چِ تعساز کرتي افسایص
یاتس،
ًقطِ ی جَش ّن افسایص هی یاتس.
 )23الف) C25H52
ب) C12H26
ج) C25H52
 )24الف) C8H18
ب) زر ّیسرٍکرتي ّا ّر چِ تعساز کرتي افسایص یاتس،چَى ًیرٍی جاشتِ ی تیي هَلکَلی زیاز هی ضَزً،قطِ ی
جَش افسایص هی یاتس.
 )25الف) اکتاى ()C8 H18
ب) هتاى ()CH4
 گراًرٍی :عسم توایل هازُ تِ جاری ضسى را گراًرٍی هی گَیٌس یعٌی ّر چِ هازُ ای کٌس تر جاری ضَز گراًرٍ تر
است ٍ ترعکس،ترای هثال ظرفی از عسل ٍ رٍغي هایع را تصَر کٌیس ٍ هَاز آًْا را زاذل ظرف زیگری تریسیس،هطاّسُ
هی کٌیس کِ رٍغي سریع جاری هی ضَز اها عسل تِ آراهی جاری ضسُ ٍ کص هی آیس.زر ایٌجا هی گَیین گراًرٍی
عسل تیطتر است.
 )26الف) تِ ًیرٍی رتایص تیي شرُ ّای سازًسُ ی آًْا
ب) ّوراُ ًفت ذام ّوَارُ هقساری ًوک ٍ آب ٍ گَگرز یافت هی ضَز.
 )27الف)C24 H50
ب) C17 H36
 )28الف) C16 H34
ب) C20 H42
 )29الف) ترشA
ب) ترش D
 زر ترج تقطیر ترکیثات زارای کرتي تیطتر از ًقاط پاییي تر ترج ٍ ترکیثات زارای کرتي کوتر از ًقاط تاالتر ترج ذارج هی ضًَس.
 )30الف) پرٍپاى( )C3 H8
ب) ّگساى ()C6 H14
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 )1الف) زر ّیسرٍکرتي ّا تا افسایص تعساز کرتيً،یرٍی راًص تیي هَلکَل ّا تیطتر هی ضَز(.

رتایص

)

ب) زر پاالیطگاُ ّای ًفت اجسای ًفت ذام را تر اساس اذتالف چگالی از ّن جسا هی کٌٌس،ایي کار زر زستگاّی پیچیسُ تر ٍ
تسرگتری تِ ًام ترج تقطیر اًجام هی ضَزً (.قطِ ی جَش )
)32الف)زستگاُ تقطیر
 ترای جساسازی هحلَل ّای هایع زر هایع کِ ًقطِ ی جَش هتفاٍت زارًس از زستگاُ تقطیر استفازُ هی کٌین.

ب)C13H28
 -1)33افسایص زهای کرُ ی زهیي
 -2شٍب ضسى ید ّای قطثی
 -3ایجاز تغییرات فصلی
-1 )34پالستیک ّا زر طثیعت زیر تجسیِ هی ضًَس ٍ اًثاضتِ ضسُ آًْا هطکالت تْساضتی رٍ تَجَز هی آٍرز.
 -2اگر ایي پالستیک ّا را تسَزاًین ترارات سوی را ٍارز َّا هی کٌین.
)35هَلکَل ّای هَج َز زر پاییي ترج تقطیر؛زیرا تعساز کرتي ّای آًْا زیاز است رتایص تیي هَلکَل ّای آًْا ًیس زیاز هی تاضس
زر ًتیجِ ًقطِ ی جَش آًْا تاالست ٍ زر ًقاط پاییي تر ترج کِ زها تاالست قرار هی گیرًس.
 )36تر ّن ذَرزى چرذِ ی کرتي ؛اًساى ّا تا تَلیس تیص از حس کرتي زی اکسیس از طریق سَزاًسى سَذت ّای فسیلی تاعث
تر ّن ززى چرذِ ی طثیعی کرتي ٍ زرًتیجِ ایجاز هطکالتی از جولِ شٍب ضسى سریع ید ّای قطثی ٍ تاال آهسى آب
اقیاًَس ّا ضسُ اًس.
)37الف) ظرف ضوارُ 2
ب) ظرف ضوارُ 1
 تا هقایسِ کرزى هیساى جاری ضسى زٍ ظرف هطرص است کِ ظرف ضوارُ  2تیطتر توایل تِ جاری ضسى زارز زر ًتیجِ
تعساز کرتي ترکیة آى کوتر است.
 )38الف) CH4
ب) C20H42
 )39الف)پیًَس کٍَاالًسی
ب) از ایي گاز ترای رساًسى هیَُ ّای ًارس استفازُ هی ضَز.
ج)تسپارضی ضسى یا پلیوری ضسى
 )40الف) C11H24
ب) C11H24
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ً )41قطِ ی جَش یکی از ٍیژگی ّای فیسیکی هَاز است کِ تِ ًیرٍی رتایص تیي شرُ ّای سازًسُ ی آًْا تستگی زارزّ.ر چِ
ًیرٍی رتایص تیي شرُ ّای هایع تیطتر تاضسً.قطِ ی جَش پاییي تر (تاالتر /تیطتر) است.زر ّیسرٍکرتي ّا تا افسایص تعساز کرتي
ًیرٍی رتایص تیي هَلکَل ّا کوتر(تیطتر) هی ضَز.
)42زیرا رتایص تیي شرات سازًسُ آى افسایص هی یاتس.
 )43هرلَطی از چٌس ّیسرٍکرتي کِ زهای جَش ًسزیک تْن زارًس
 زر ترج تقطیر زهای جَش ترذی از ّیسرٍکرتي ّا ذیلی تْن ًسزیک است ٍ ًوی تَاى ّوِ ی آًْا را تِ طَر کاهل از ّن جسا کرز
تلکِ تِ صَرت هرلَطی از چٌس ّیسرٍکرتي کِ زهای جَش ًسزیک تْن زارًس از ّن جسا هی کٌٌسّ.ر یک ازز ایي هرلَط ّا ی
ّیسرٍکرتٌی جسا ضسُ،یک ترش ًفتی هی گَیٌس.
)44الف)  -1ایي هَاز هاًسگاری تاالیی زارًس.
 -2استحکام تاالیی زارًس.
 -3ارزاى ّستٌس.
ب) ایي عالهت

ًطاًِ ی تازیافتی تَزى کاال را ًطاى هی زّس.

)45الف) تا افسایص تعساز کرتي زر ترکیثات ّیسرٍکرتي ًقطِ ی جَش افسایص هی یاتس.
ب) تا افسایص تعساز کرتي زر ترکیثات ّیسرٍکرتي ًیرٍی رتایص تیي هَلکَل ّا افسایص هی یاتس.
)46الف) C12H26
ب) C6H14
-1 )47پالستیک ّا زر طثیعت زیر تجسیِ هی ضًَس ٍ اًثاضتِ ضسُ آًْا هطکالت تْساضتی رٍ تَجَز هی آٍرز.
 -2اگر ایي پالستیک ّا را تسَزاًین ترارات سوی را ٍارز َّا هی کٌین.
)48زر ایي زستگاُ کِ تِ زستگاُ تقطیر هعرٍف است،هایع ّا تر اساس تفاٍت زر زهای جَش از ّن جسا هی ضًَس.تِ طَری کِ تا
گرها زازى،هایعی کِ زهای جَش پاییي تری زارز،زٍزتر ترار ٍ از هرلَط جسا هی ضَز.سپس هَلکَل ترار ضسُ تا عثَر از یک لَلِ
ی سرز زٍتارُ تِ هایع تثسیل هی ضَز ٍ از هرلَط زٍ هایع جسا هی ضَز.

29

