
 به نام خدا 

 ۲قسمت  ۳فصل   علوم نهم جزوه

 چه چیزی عمل می کند ؟   دستگاه تقطیر چیست و بر اساس -۱

به کار می رود و بر اساس تفاوت دمای   دو مایع دستگاهی که برای جداسازی مخلوط
 . کار می کند  جوش

  برج تقطیر چیست ؟  -۲

تفاوت دمای جوش مایع از هم  در پاالیشگاه ها ی نفت اجزای نفت خام بر اساس   
شوند اما این کار با دستگاه پیچیده تر و بزرگتری به نام برج تقطیر انجام می   می جدا

  . شود

  برش نفتی چیست ؟ -  ۳ 

 جوش نزدیک به هم دارند برش نفتی می گویند  نقطه به مخلوط هایی از نفت خام که 
.  

 شود چه نام دارد ؟   ی و موز آزاد میفرنگ  گوجهگاز بی رنگ که به طور طبیعی از  -۴

 4H2Cاتن ) اتیلن ( فرمول شیمیایی 

 در صنعت کشاورزی از گاز اتن چه استفاده ای می شود ؟  - ۵

 . برای تبدیل میوه های نارس به رسیده استفاده می شود

به  مصنوعی    از گرم کردن گاز اتن در ظرف در بسته و ایجاد یک تغییر شیمیایی ماده   -۶
  تولید می شود ؟نام................... 

  پلی اتن چیست و چگونه تشکیل میشود ؟ -  ۷

پلی اتن از     یک تغییر شیمیایی از اتن به دست می آید . که طی  فراورده ای است 
 . تشکیل می شود کنار هم قرار گرفتن مولکول های زیادی از اتن

ربن در اتن شکسته می شود و مولکول های  در این تبدیل پیوند دوگانه بین اتم های ک 
بلند کربنی پلی اتن را   می شوند و زنجیره   کوچک با پیوند اشتراکی جدید به هم متصل 

  .شدن ) پلیمری شدن (می گویند  بسپارشی می سازد این واکنش

 



 

  تفاوت پلی اتن و اتن چیست ؟  - ۸

غلیظ) جامد یا مایع ( و جرم  اتن گازی شکل وجرم آن کمتر است ولی پلی اتن 
 بیشتری دارد. 

درشت مولکول ) پلیمر ( راحت تر  به تبدیل مولکول های کوچک ) مونومر (   :  نکته 
توان پالستیک ها را تجزیه نمی است و عکس آن سال ها زمان نیاز دارد به همین دلیل  

  . کرد

بیشترین مصرف را در صنایع  یکی از مهمترین مواد شیمیایی است که  ............ -۹  
  . گوناگون دارد

  افزایش کربن دی اکسید در هواکره چه تاثیراتی دارد ؟ -۱۰

ذوب شدن یخ های قطبی و   ، آلودگی هوا، شدن زمین   مشکالتی مانند گرم
  . جابجایی فصل ها را ایجاد می کند

  پالستیک چه ویژگی هایی دارد ؟ -  ۱۱

  . عمر طوالنی و استحکام باالیی دارند ، ارزان قیمت هستند 

  استفاده از پالستیک مشکالتی دارد برای رهایی از این مشکالت چه باید کرد؟ -۱۲

استفاده از ظروف یکبار مصرف قابل تجزیه و سازگار با   -  استفاده کمتر از پالستیک 
  بازیافت پالستیک -رها نکردن پالستیک در محیط   -محیط 
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