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مخلوط و جداسازی موادفصل 1 مخلوط و جداسازی موادفصل 1

ماده می گویند.  اشغال می کند،  و فضا  دارای جرم است  و  دارد  اطرافمان وجود  در  آنچه  به هر 

به دو دسته طبقه بندی می شوند.   مواد  دارند.  و متنوعی وجود  گون  گونا مواد  ما  اطراف  در محیط 

کسیژن ا مانند:  اتم تشکیل شده است.  نوع  یک  از  که  ماده ای  عنصر: 

مانند: آب دارد.  اتم  نوع  از یک  بیش  آن  که ذرات سازندۀ  ماده ای  ترکیب: 
که از یک نوع ماده تشکیل شده اند.  خالص  موادی 

که ذرات سازندۀ آن  همگن )محلول(: یکنواخت  مخلوطی 

به طور یکنواخت در همه جای مخلوط پخش شده و اجزای آن 

آب نمک مانند:  نیست.  قابل تشخیص 

ناهمگن: غیریکنواخت  مخلوطی که ذرات سازندۀ آن به طور 

یکنواخت در همه جای مخلوط پخش نشده است و اجزای آن 

آجیل مانند:  قابل تشخیص است. 

ناخالص  مخلوط  موادی که از دو یا چند ماده تشکیل شده اند. 

ویژگی مخلوط ها

را حفظ می کند.  اولیۀ خود  خواص  اجزای تشکیل دهندۀ مخلوط،  از   هر یک 

نمی کند. تغییر  آن  از  بعد  و  یکدیگر  با  آمیخته شدن  از  قبل  اجزای مخلوط   خواص 

است؟ مخلوط  یک  آب نمک  چرا  سؤال: 

بودن(. مایع  و  آب حالت جاری  و  )نمک مزۀ شوری  کرده است  را حفظ  اصلی خود  آن خواص  اجزای  از  آب نمک هر یک  در مخلوط  زیرا 

 جامد در جامد: ساالد
کشیر در آب( کنده اند. )خا جامد در مایع )سوسپانسیون یا تعلیقه(: مخلوط ناهمگنی که در آن ذرات جامد به صورت معلق در مایع پرا

آب( در  )روغن  یکدیگر مخلوط شده اند.  با  نامحلول  مایع  دو  آن  در  که  ناهمگنی  )امولسیون(: مخلوط  مایع  در  مایع 

را در خود حل می کند. و حل شونده  را تشکیل می دهد  بیشتر محلول  جزء  که معمواًل  ماده ای 
حالل است. به عنوان  مادۀ معروف تر  باشد،  یکسان  و حل شونده  گر مقدار حالل  ا

حالل 

که در حالل، حل می شود. ماده ای 
هر چه میزان بیشتری از مادۀ حل شونده )کات کبود( را در حالل )آب( حل کنیم، رنگ محلول تیره تر می شود.

حل شونده 

اجزای محلول 

حالل: طال

نقره و  حل شونده: مس 
آلیاژ )سکه طال(  جامد در جامد  

حالل: چای

حل شونده: شکر
در مایع  چای شیرین  جامد 

حالل: آب

گالب حل شونده: 
در آب  گالب  در مایع   مایع 

نیتروژن گاز  حالل: 

گازها و دیگر  کسیژن  ا گاز  حل شونده: 
ک  پا گاز  هوای  در  گاز 

فیزیکی محلول ها  حالت 

مواد

مخلوط های ناهمگن

محلول ها: مخلوط های همگن

بخش اول
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نمی کند.( تغییر چندانی  یا  کاهش می یابد  انحالل پذیری  میزان  افزایش دما  با  در بعضی نمک ها  )البته  افزایش دما 

تماس افزایش سطح 

زدن افزایش سرعت هم 
مایع  در  جامد 

کاهش دما

افزایش فشار
مایع  در  گاز 

گر محلولی مقدار نمک  میزان حل شدن یک نمک در 100 میلی لیتر آب و در یک دمای معین، انحالل پذیری نمک در آن دمای معین می باشد. ا

از مقدار انحالل پذیری آن باشد، دیگر نمک در آب حل نمی شود و مقدار اضافی آن در ته ظرف ته نشین می شود. در یک دمای معین بیشتر 

نکته

بازی و  اسیدی  براساس  مواد  دسته بندی 

ترش مزه اند. و  7 است  از  کمتر  آنها  که پی اچ   اسیدها موادی هستند 

دارند. تلخ  و  گس  مزۀ  و  7 است  از  بیشتر  آنها  که پی اچ   بازها موادی هستند 

اجزای مخلوط  روش های جداسازی 

روش جداسازینام  جداسازیاساس  وسیلۀ  مثالنام 

کردن سازندهصاف  ذرات  اندازۀ  در  تفاوت 

- الک   - صافی  کاغذ 

صاف کن چای 
چای کردن  صاف 

دیالیز سمومدستگاه  و  خون  مخلوط  کردن  جدا 

آب تصفیۀ  آبدستگاه  از  اضافی  مواد  کردن  جدا 

کردن جدا 
سازنده اجزای  چگالی  در  تفاوت 

)دکانتور( کننده  جدا آبقیف  در  روغن 

ساقهکمباین از  دانه ها  جداسازی 

کردن آب-سرریز  از  برنج  کردن  جدا 

سازندهتقطیر اجزای  جوش  نقطۀ  در  تقطیرتفاوت  الکلدستگاه  و  آب 

)سانتریفیوژ( سازندهگریزانه  ذرات  چگالی  یا  جرم  در  سانتریفیوژتفاوت  جداسازی یاخته هایدستگاه 
خون از خوناب-چربی از شیر

عوامل مؤثر در حل شدن مواد در محلول ها
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مترین

کنید. پر  مناسب  کلمه های  با  را  خالی  جاهای  الف( 
دارند. نام  می شوند،   تشکیل  ماده  نوع  یک  از  که  موادی   1 

است. مواد   از  کی  خورا نمک   2 

. تغییر   آن  از  بعد  و  یکدیگر  با  شدن  آمیخته  از  قبل  مخلوط  مواد  خواص   3 

می گویند. مایع،   در  جامد  ناهمگن  مخلوط  به   4 

است. و   از   مخلوطی  شیر   5 

است. شده  تشکیل  جزء  حداقل   از  محلول  هر   6 

است. حل شونده   و  حالل   درصد،   60 الکل  محلول  در   7 

است. دیگر  گازهای  و  کسیژن  ا  ، گازهای   از  محلولی  ک  پا هوای   8 

دارند. نام  است،    7 از  بیشتر  آنها   pH که  موادی   9 

می شود. استفاده  دستگاه   از  خوناب،  از  خون  یاخته های  جداسازی  برای  صنعت  در   10 

کنید. مشخص  را  زیر  عبارت های  نادرستی  یا  درستی  ب( 
نادرست  درست     است.  همگن  مخلوطی  ِگل آلود  آب   1 

نادرست  درست     است.  سوسپانسیون  مخلوط  یک  دوغ   2 

نادرست  درست     است.  گاز  در  جامد  مخلوط  هوا  دودۀ   3 

نادرست  درست     می کند.  تغییر  آب  خاصیت  آب،  در  شکر  شدن  حل  با   4 

نادرست  درست     کرد.  حل  کمتری  کسیژن  ا و  بیشتر  نبات  می توان  داغ  آب  در   5 

نادرست  درست       .7 از  کمتر   pH با  هستند  موادی  اسیدها   6 

نادرست  درست     دارد.   pH با1== ماده ای  به  نسبت  کمتری  اسیدی  خاصیت   pH == 4 با ماده ای   7 

نادرست  درست     است.  بازی  خاصیت  دارای  ظرفشویی  مایع   8 

نادرست  درست     می کنیم.  استفاده  کردن  صاف  روش  از  شیر  از  چربی  جداسازی  برای   9 

نادرست  درست     می کند.  جدا  را  الکل  و  آب  مخلوط  سازنده،  اجزای  چگالی  در  تفاوت  براساس  تقطیر  دستگاه   10 

کنید. وصل  پ( 

کنید. وصل  )ب(  ستون  در  مثالش  به  را  )الف(  ستون  مخلوط های  از  یک  هر   1 

جامد در  جامد  همگن  مخلوط 

مایع در  جامد  همگن  مخلوط 

جامد در  جامد  ناهمگن  مخلوط 

مایع در  جامد  ناهمگن  مخلوط 

الف

آجیل

شیرین چای 

آلیاژ

آنتی بیوتیک شربت 

ب
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دهید. کوتاه  پاسخ  زیر  پرسش های  به  ت( 

است؟ مخلوطی  نوع  چه  هوا   1 

می گویند؟ چه  فلز  چند  یا  دو  مخلوط  به   2 

است؟ ماده ای  چه  آن  حل شوندۀ  است.  مخلوط  نوعی  شیر   3 

است؟ مخلوطی  نوع  چه  آب لیمو   4 

می دهد؟  تشکیل  چیزی  چه  را  محلول  یک  جزء  بیشترین  معمواًل   5 

می گیرد؟ قرار  اسیدی  مواد  جزء  آب لیمو  چرا   6 

می شود؟ استفاده  وسیله ای  چه  از  نفت  و  آب  جداسازی  برای   7 

می شود؟ استفاده  دستگاهی  چه  از  آن  سموم  و  خون  مخلوط  کردن  جدا  برای   8 

چیست؟ ساقه  از  گیاه  دانه های  جداسازی  برای  کمباین  کار  اساس   9 

دهید. کامل  پاسخ  زیر  پرسش های  به  ث( 

کنید. کامل  را  زیر  مفهومی  نقشۀ   1 

ببرید. نام  را  حالل  معروف ترین  و  کنید  تعریف  را  حالل   2 

کنید: تفسیر  را  زیر  جملۀ   3 

دهید.« تکان  خوب  را  آن  مصرف  از  قبل  است:  شده  نوشته  معده  شربت  شیشۀ  »روی 

مورد( )دو  چیست؟   pH کاغذ  کاربردهای   4 
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بزنید. رنگ  به درستی  را   pH کاغذ  و  کنید  مشخص  را  زیر  مواد  بودن  خنثی  یا  باز  اسید،   ،pH کاغذ  روی  عدد  به  توجه  با   5 

51271

کنید. کامل  را  زیر  جدول   6 

محلول از  نوعمثالی 

جامد در  جامد 

آب نمک

گازدار نوشابۀ 

گاز در  گاز 

کنید. مشخص  زیر  مخلوط های  از  یک  هر  در  را  محلول  اجزای   7 

حل شونده:  حالل:   شکر   و  آب  الف( 

حل شونده:  حالل:   درصد    20 الکل  ب( 

حل شونده:  حالل:   نوشابه   پ( 

بزنید. مثال  کرد؟  جدا  می توان  را  مخلوط هایی  چه  زیر  وسایل  از  یک  هر  با   8 

تقطیر کنندهدستگاه  جدا صافی قیف  دیالیزسانتریفیوژکاغذ  دستگاه 

بنویسید. مثال  یک  ذکر  با  مخلوط ها  جداسازی  برای  را  کدام  هر  کار  اساس  و  نوشته  را  وسیله  هر  نام   9 

وسیله

نام

کار اساس 

مثال
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کنید. انتخاب  را  مناسب  گزینۀ  ج( 

است؟ خالص  زیر،  مواد  از  کدام یک   1 

هوا  )4 هیدروژن   گاز   )3 آشامیدنی   آب   )2 شیر    )1  

نیست؟ مخلوط  زیر،  مواد  از  کدام یک   2 

معده شربت   )4 آجیل    )3 دوغ    )2 مقطر   آب   )1  

دارد؟   قرار  سوسپانسیون  گروه  در  زیر  مخلوط های  از  کدام یک   3 

طال سکۀ   )4 کشیر   خا شربت   )3 روغن   و  آب   )2 هوا   غبار  و  گرد   )1  

دارد؟ تفاوت  بقیه  با  مخلوط  کدام  نوع   4 

آنتی بیوتیک شربت   )4 نمکی   ِسرم   )3 گالب    )2 آب نمک    )1  

است؟ آمده  سوسپانسیون  محلول،  ترکیب،  عنصر،  به ترتیب  گزینه  کدام  در   5 

کشیر خا شربت   - هوا   - کی  خورا نمک   - مقطر  آب   )2 آب لیمو    - هوا   - الکل   - مس   )1  

روغن و  آب   - آب نمک   - هوا   - آهن   )4 آب قند    - زینتی  طالی   - چوب   - طال  سکۀ   )3  

می شود؟  کمتر  آب  در  ماده  کدام  حاللیت  دما،  افزایش  با   6 

نبات  )4 کسید   دی ا کربن   )3 کی   خورا نمک   )2 شکر    )1  

و  یک   مایع  این  که  گرفت  نتیجه  او  شد.  پررنگ  قرمز   pH کاغذ  داد.  قرار  ناشناس  مایع  یک  داخل  را   pH کاغذ  سارا   7 

است. آن    pH

14  - ضعیف  باز   )4   1  - قوی  اسید   )3   1  - قوی  باز   )2   14  - ضعیف  اسید   )1  

باشد؟ می تواند  اعدادی  چه  بین  آن   pH باشد،  قوی  باز  یک  هیدروکسید  پتاسیم  گر  ا  8 

7 تا   5  )4   14 تا   12  )3   11 تا   7  )2   3 تا   2  )1  

می شود؟ استفاده  تقطیر  روش  از  زیر  مخلوط های  از  کدام یک  جداسازی  برای   9 

ماسه و  آهن  برادۀ   )2 شکر    و  ماسه   )1  

آب و  روغن   )4 نمک    و  آب   )3  

می شود. استفاده  دستگاه   از  خوناب  از  خون  یاخته های  جداسازی  شیر   از  چربی  جداسازی  برای   10 

سانتریفیوژ  - برخالف   )2 دیالیز     - همانند   )1  

دیالیز  - برخالف   )4 سانتریفیوژ     - همانند   )3  


