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  بزرگوارتر هرگاه تو را بر خداي سبحان نيازي است در آغاز بر رسول خدا )ص( درود فرست، سپس حاجت خود بخواه كه خدا   حضرت علي )ع( مي فرمايند: 

 آن است كه بدو دو حاجت برند، يكي را برآرد و ديگري را بازدارد. از                                                         
 نمره نام و نام خانوادگي :                                                          دبيرستان محل تحصيل : ردیف

 شده را با گزینه درست کامل کنيد.در هر مورد متن داده  1

  با چهار پيوند یگانه به اتم های کناری (اتم كربن -)اتم ..................  آلکان ها دسته ای از هيدروکربن ها هستند که در آن ها هرآ( 

 متصل است.     

 به دست مي آیند که به فراورده های (يا گازنفت   –نفت ).................  در صنعت پتروشيمي، ترکيب ها، مواد و وسایل گوناگون ازب( 

 پتروشيميایي معروف هستند.       

 دمای الزم برای جوش دادن قطعه های فلزی تامين مي شود.  ،(اتين –)اتن  .................. در جوشکاری کاربيدی از سوختن گازپ( 

 است. بنزن سرگروه خانواده مهمي از (9H9C - 12H9C) ...................... بنزن، هيدروکربني سير نشده با فرمول مولکوليت( 

 هيدروکربن ها به نام آروماتيک است.       

 یکي از مشکالت زغال سنگ شرایط دشوار استخراج آن به دليل انفجار یا فرو ریختن معدن است. این انفجارها اغلب به دليلث( 

 آزاد شده از زغال سنگ در معدن رخ مي دهد.  هيدروژن( – متان) ................ تجمع گاز     
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 به پرسش های زیر پاسخ دهيد. 5

 و از خوردگي فلز جلوگيری مي شود؟سبب مي شود تا بتوان از آن ها برای حفاظت از فلزها استفاده کرد آلکان ها ویژگي  آ( کدام

 

 ميزان سمي بودن آن ها نداشته باشند وتمایل چنداني به انجام واکنش های شيميایي  سبب مي شود تا آلکان ها( کدام ویژگي ب

 و بدن تاثير چنداني نداشته باشد. ش هاکمتر شده و استنشاق آن ها بر شُ      

  ی دارند؟واکنش پذیری زیاد و آلکين ها ( به چه دليل آلکن هاپ

 

 ال سنگغزیست محيطي مناسب نيست؟ نام یک گاز را بنویسيد که از سوختن زاستفاده از زغال سنگ به جای نفت از نظر چرا ( ت

 توليد شده و منجر به بارش باران اسيدی مي شود.       

 

2/1 

 به سوال های زیر پاسخ دهيد. 3

 به عنوان عمل آورنده استفاده مي شود؟  آندر کشاورزی از هيدروکربني را بنویسيد که  فرمول شيميایي آ(

 استفاده از کدام واکنش ها مي توان انواع الستيک ها، پالستيک ها، الياف و مواد سودمند تهيه کرد؟با ب( 

 افزون بر اینکه سوخت ارزان و مناسب را در اختيار صنایع قرار مي دهد چه کاربرد دیگری دارد؟ پاالیش نفت خام پ( 

 از چه روشي استفاده مي شود؟ ،منظور حذف ناخالصي هابرای بهبود کارایي زغال سنگ به جز شست و شوی زغال سنگ به ( ت
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 نام هر یک از هيدروکربن های زیر را بنویسيد. 4

 ب(                                                                                                                    آ(   

 

 

                                                                                              پ(
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 ( است؟ b( یا )aمربوط به کدام هيدروکربن ) زیرخط  –ساختار نقطه آ( 2

 

 

 

 فرمول ساختاری هيدروکربن مقابل که ساختار  ب(  

                                                                       خط آن داده شده است را رسم کنيد.  –نقطه 

 

 

1 

  ست؟اآروماتيک  داده شدهکدام یک از دو ترکيب آ(  6

 

                                                                    

                                       

 اتم کربن داشته باشد. 4فرمول مولکولي آلکيني را بنویسيد که ث( 

 

 فرمول مولکولي هيدروکربن مقابل را بنویسيد. ت(

 

 (15H6C  ،4H3C  ،15H2Cج( کدام یک از ترکيب های داده شده آلکان و کدام یک آلکن هستند؟    )

 

را رسم کنيد. )محل قررار   وجود دارد آن در ساختاریک گروه اتيل و یک گروه متيل  ه کههفت کربن یک آلکن فرمول ساختاریپ( 

 گرفتن پيوند دوگانه و شاخه ها اختياری است.(

 

 

دی اتيل بوتان( نوشته شده است که نادرست است. با رسم ساختار هيدروکربن نام درست آن  -5، 5ب( نام هيدروکربني به صورت )

 را بنویسيد.   
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 فرمول ساختاری هر یک از هيدروکربن های زیر را رسم کنيد. 7

 متيل پنتان                                                        -5اتيل  -3آ( 

 متيل هگزان -5ب( 

                        پروپيل نونان          -4پ( 
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 هيدروکربن های زیر را در نظر بگيرید و به سوال های داده شده پاسخ دهيد.  8

 آ( کدام هيدروکربن )ها( سير شده اند؟ 

 ب( کدام هيدروکربن در واکنش با برم مي تواند برم مایع را بي رنگ کند؟ 
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 به سوال های داده شده پاسخ دهيد. 9

( یرا  A( کدام یک از هيدروکربن های )Xآ( در واکنش مقابل به جای )

(B را باید قرار داد؟ ) 

 

 

 

ب( فرمول ساختاری آلکني کره در واکرنش مقابرل    

 شرکت مي کند را رسم کنيد. 

 

 

 

 

 واکنش مقابل را کامل کرده، نام فراورده آن را بنویسيد. پ( 

 

 

  بوتن(  -5بوتن  یا   -1) ترکيب مقابل فراورده واکنش کدام آلکن( ت

 آلکن مورد نظر را رسم کنيد.فرمول ساختاری است؟  5Br(lبا )       

      

 

 

 ث( طرف دوم واکنش داده شده را کامل کنيد. 
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تقطير جزء به جزء نفرت خرام در پاالیشرگاه را    فرایند شکل مقابل  10

 نشان مي دهد.

 ویژگي کدامنفت خام بر اساس ترکيب های موجود در جداسازی آ( 

  انجام مي گيرد؟ها آن     

 

 هيدروکربننفت خام داغ به برج وارد مي شود،  بخار هنگامي کهب( 

 قسمت برج جدا مي شوند؟ چرا؟ کدام سنگين در یها      

 

 

 

 

 سوخت هواپيما را کدام یک از مواد جدا شده در برج تقطير پ(

 تشکيل مي دهد؟       
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. در زیر دو ایزومر پنتان نشان داده شده اند. نقطه است ي، سطح تماس بين مولکولموثر بر نقطه جوش هيدروکربن هایکي از عوامل  11

مي باشد. با مقایسه نيروهای بين مولکولي بگویيد کدام نقطه جوش داده شده متعلق به  36℃و دیگری  2/9℃جوش یکي از آن ها 

 کدام هيدروکربن است؟ 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 ( و محور افقي جرم مولي آلکان ℃)محور عمودی نقطه جوش )کربنه را نشان مي دهد.  9تا  2لکان های نقطه جوش آ مقابلنمودار  15
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 ( را درون یک بشر نشان مي دهد. O5H( و آب )15H2Cشکل مقابل مخلوط دو مایع پنتان ) 13

با توجه به نوع نيروهای بين مولکولي در این دو مایع توضريح دهيرد   

 چرا پنتان و آب در هم حل نمي شوند؟ 
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 داده شده است.  50℃چند هيدروکربن در دمای  اطالعاتي در مورددر جدول زیر  14

 (s.1-cm.g-1گرانروی ) فرمول ساختاری فشرده (g.mol-1جرم مولي ) هيدروکربن

  3CH5CH5CH5CH3CH 12/75 پنتان

  3CH5CH5CH5CH5CH3CH 17/86 هگزان

 3CH5CH5CH5CH5CH5CH3CH 409/0 5/100 هپتان

  3CH5CH5CH5CH5CH5CH5CH3CH 5/114 اوکتان

  3CH5CH5CH5CH5CH5CH5CH5CH3CH 3/158 نونان

 کدام یک گرانروی اوکتان را نشان مي دهد؟ چرا؟  s.1-cm.g 245/0-1و  s.1-cm.g 356/0-1آ( بين دو عدد 

 با توجه به پاسخ قسمت )آ( رابطه ای بين تعداد اتم های کربن و گرانروی در آلکان های راست زنجير بيان کنيد.ب( 
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 نمره 02جمع بارم سوالها 
 

 

 

  

را نشان مي دهند.( با توجه به نمودار 

با افزایش اتم های کربن نقطه بگویيد، 

کررده  جوش آلکان ها چگونه تغييرر  

 ؟ چرا؟است

 

 


