


1فصل 
مخلوط و جداسازي مواد

اندبرخی از مواد خالص و بعضی مخلوط
.ثال بزنیدمادة خالص چیست؟ م-1
.مادة مخلوط چیست؟ مثال بزنید-2

خود را بیازمایید
.بندي کنیدبه دو دستۀ خالص و مخلوط دستهرا مواد زیر -3

مس                     سکه                     شکر               دوغ
اندمتنوعمخلوط

د دارند؟هایی وجوها به چه حالتمخلوط-4
.دهندتصویرهاي زیر چند نمونه مخلوط را نشان می-5

.حالت فیزیکی هر یک را مشخص کنید) الف
اند؟ها از چه اجزایی تشکیل شدهاین مخلوطاز هر کدام ) ب

.هاي مهم مخلوط را بیان کنیدیکی از ویژگی- 6
؟مخلوط استیک آب نمک توضیح دهید که چرا-7

مگن یا ناهمگن باشدمخلوط ممکن است ه
انواع مخلوط کدامند؟-8
.مخلوط همگن چیست؟ مثال بزنید-9

.مخلوط ناهمگن چیست؟ مثال بزنید-10
محلول چیست؟-11
.سوسپانسیون چیست؟ مثال بزنید-12
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.شودگفته می............... هاي همگن، به مخلوط) الف-13
.است) همگن ـ ناهمگن.... (..............سوسپانسیون یک نوع مخلوط ) ب

فعالیت
.گذاري کنید و در هر دو به مقدار یکسان آب بریزیددو بشر انتخاب و آنها را شماره-14

محتویات . ، یک قاشق نمک بریزید2، یک قاشق خاك و در بشر شمارة 1ـ در بشر شمارة 
.مشاهدات خود را بنویسید. بشرها را کامالً هم بزنید

:مشاهدات
محتویات کدام بشر پس از هم زدن شفاف است؟ کدام کدر است؟) الف
هاي باال محلول، و کدام ناهمگن است؟ چرا؟کدام یک از مخلوط) ب

کر کنیدف
دهد؟شکل زیر کدام ویژگی سوسپانسیون را نشان می-15

اجزاي تشکیل دهندة محلول
.اجزاي تشکیل دهندة محلول را نام ببرید-16
؟حالل چیست-17
.در محلول آب و نمک، حالل و حل شونده را نام ببرید-18

فعالیت
در هر بشر . لیتر آب بریزیدمیلی100گذاري کنید و در هر یک از آنها پنج بشر را شماره-19

چرا رنگ . گرم کات کبود بریزید و محتویات آن را به هم بزنید5، 4، 3، 2، 1به ترتیب 
دیگر متفاوت است؟هاي به دست آمده با یکمحلول
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تواند متفاوت باشدها میحالت فیزیکی محلول
هایی وجود دارند؟ها به چه حالتمحلول-20
.انواع محلول را نام ببرید و براي هر کدام یک مثال بزنید-21

خود را بیازمایید
.حالت فیزیکی هر محلول را مشخص کنید) الف-22
.مشخص کنید و حالت آنها را بنویسیدهاي هر یک را حالل و حل شونده) ب

؟توان در آب حل کردچه مقدار حل شونده را می
گرم نمک ....................... گراد حدود درجه سانتی20لیتر آب در دماي میلی100در -23

.شودخوراکی حل می

آزمایش
حل ) سدیم کلرید(اکی چه مقدار نمک خورCْ30لیتر آب در دماي میلی100در ) الف-24
بینی خود را بررسی کنیدشود؟ با انجام آزمایش، درستی یا نادرستی پیشمی
به جاي نمک سدیم کلرید، نمک پتاسیم نیترات Cْ30لیتر آب در دماي میلی100در ) ب

اي هاي باال چه نتیجهاز آزمایش. بینی و آزمایش کنیدمقدار نمک حل شده را پیش. بریزید
ید؟گیرمی

آیا دما بر میزان حل شدن مواد تأثیر دارد؟
مقدار حل شدن یک نمک در مقدار معینی آب به چه عواملی بستگی دارد؟-25
نادرست درست . شونددر آب حل میها به یک اندازه ي نمکهمه) الف-26

ادرستندرست.استتقریباً ثابتخوراکی در آب باافزایش دما شدن نمکمقدار حل) ب

نادرستشود؟ درستشدن تمام مواد جامد در آب باافزایش دما زیادمیمقدار حل) پ

دما چه تأثیري بر مقدار حل شدن گازها در آب دارد؟-27
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.یابدمی................. مقدار حل شدن گاز اکسیژن در آب، با افزایش دما -28
لحظه درون آب داغ فرو ببریم چه روي اگر ظرف محتوي نوشابۀ گازدار را براي چند -29
دهد؟ چرا؟می
هاي گرم؟ چرا؟هاي سرد اکسیژن بیشتري در اختیار دارند یا در آبها در آبماهی-30

فعالیت
نها را به آلیتر آب بریزید و دماي میلی100چند بشر کوچک بردارید و در هر یک ) الف-31

.دماي داده شده در جدول برسانید
مقدار نمک حل . حل کنید تا دیگر حل نشودپتانسیم نیترات بشر آنقدر نمک در هر) ب

.شده را در هر مورد در جدول زیر بنویسید
20304050)گرادسانتی(دما 

)گرم(بیشترین مقدار ماده حل شده 
دما را روي محور افقی و مقدار مادة حل شده را روي محور عمودي در نظر بگیرید و ) پ
.ار را رسم کنیدنمود

گیرید؟اي میاز این نمودار چه نتیجه) ت
.شود؟ روي نمودار نشان دهیدچند گرم نمک در آب حل میCْ45در دماي ) ث

ها در زندگیمخلوط
آوري کنیداطالعات جمع

داده هاي نشانبا مراجعه به منابع معتبر و اینترنت دربارة مواد سازندة هر یک از مخلوط-32
.آوري و نتایج را به صورت پاورپوینت به کالس گزارش نماییددر شکل زیر، اطالعاتی جمعشده

هاي جامد دارند؟هاي مایع مانند روغن زیتون چه مزیتی نسبت به روغنروغن

صابوشامپو       روغن زیتون     قهوه        
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فعالیت
.از کاغذ پی اچ را به هر یک از مواد زیر آغشته کنیدايتکه) الف-33

.رنگ به دست آمده روي کاغذ پی اچ را با الگوي زیر مقایسه و آن را به عدد تبدیل کنید) ب

.اند، آنها را مشخص کنیدموادي که پی اچ آنها کمتر از هفت است، اسیدي) پ
.آنها را مشخص کنید. بازي دارندموادي که پی اچ آنها بیشتر از هفت است، خاصیت ) ت

اسید چیست؟ مثال بزنید-34
باز چیست؟ مثال بزنید-35
شود؟اي میچه استفاده(PH)از کاغذ پی اچ -36
داد؟اچ، اسیدي، بازي یا خنثی بودن یک ماده را تشخیصکمک کاغذ پیتوان بهچگونه می-37

جداسازي اجزاي مخلوط
:ت زیر پاسخ دهیددر مورد شیر به سواال-38

شیر چه نوع مخلوطی است، همگن یا ناهمگن؟) الف
شود؟در صنعت براي جداسازي چربی از شیر از چه دستگاهی استفاده می) ب

و گو کنیدگفت
کند؟در هر یک از تصویرهاي زیر مشخص کنید هر وسیله چه اجزایی را از هم جدا می-39

کاغذ صافیقیف جدا کننده      خرمن کوب
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گفت و گو کنید
شود، نشان هایی که از آنها براي جداسازي استفاده میهاي زیر برخی از دستگاهدر شکل-40

هر یک از آنها چه کاربردهایی دارند؟ از معلّم خود بخواهید در این گفت و گو . داده شده است
.شرکت کند

دستگاه دیالیز                        دستگاه تصفیه آب                دستگاه تقطیر

هر کدام از توضیحات سمت راست به کدام عبارت سمت چپ مربوط است، حرف مربوط -41
)یک پاسخ اضافی است(به آن را در داخل پرانتز بنویسید 

زي مواد سمی مانند اوره و آمونیاك از براي جداسا- 1(             )
.شودخون استفاده می

.شودبراي جداسازي چربی از شیر استفاده می-2(             )
.شودبراي جداسازي چند مایع از هم استفاده می-3(             )

دستگاه تصفیۀ آب) الف
دستگاه دیالیز) ب
وژدستگاه سانتریفی) ج
دستگاه تقطیر) د

شود؟میاز کدامیک از موارد زیر استفادهاجزاي خونبراي جدا کردن -42
دستگاه تقطیر ) بوژ یدستگاه سانتریف) الف

دستگاه دیالیز) ددستگاه تصفیۀ آب ) ج

فکر کنید
براي جداسازي آنها از یکدیگر پیشنهاد آزمایشی . مخلوطی از ماسه و نمک در اختیار دارید-43

.آزمایش را انجام دهید. کنید
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1هاي فصل پاسخ پرسش

باشد مانند نمک، آب مقطر، شکرماده نوعشامل یک تنها شود که اي گفته میمادهبه - 1
دو یا چند ماده باشد مانند آجیل، شربت آبلیمو، هواشود که شامل میاي گفتهبه ماده-2
.اند و سکه و دوغ مخلوط هستندو شکر خالصمس -3
.به سه حالت جامد، مایع و گاز وجود دارند-4
.آجیل جامد است، هوا به حالت گاز است و آب لیمو مایع است) الف-5
،است ـ هوا شامل گازهاي نیتروژن، هیدروژن، اکسیژن... آجیل شامل بادام، فندق، پسته و ) ب

، ترکیبات کلسیم و منیزیم، اسید سیتریک، آب لیمو شاملاست ـ... کربن دي اکسید و 
.است...وCویتامین

کنند به عبارت دیگر آن است که اجزاي تشکیل دهندة آن خواص اولیۀ خود را حفظ می- 6
.کندخواص مواد قبل از آمیخته شدن و بعد از آن تغییر نمی

کنند یعنی مزة شور آب حفظ میبعد از آمیخته شدن خواص اولیۀ خود راآب و نمکزیرا -7
شود و نمک مربوط به نمک است و نیز اگر مقداري آب نمک را روي زمین بریزیم، جاري می

.هاي آب استجاري شدن از ویژگی
همگن و ناهمگن-8
هاي مواد تشکیل دهندة آن به طور یکنواخت در هم مخلوط همگن مخلوطی است که ذره-9

، هوا، نوشابهاند مانند آب نمکپراکنده
هاي مواد تشکیل دهندة آن به طور غیر یکنواخت مخلوط ناهمگن مخلوطی است که ذره-10

.اند مانند دوغ، آجیل، شربت خاك شیردر هم پراکنده
.شودمیبه مخلوط همگن محلول گفته-11
مایعی سوسپانسیون مخلوطی ناهمگن است که در آن ذرات یک جامد به صورت معلق در -12

.ت خاك شیرباند مانند دوغ، آب گل آلود، شرآب پراکندهمانند 
ناهمگن) محلول ، ب) الف-13
اند، اما ، آب و خاك به طور غیر یکنواخت در هم پراکنده شده1در بشر شمارة : مشاهدات-14

.اند، آب ونمک به طور یکنواخت در هم پراکنده شده2در بشر شمارة 
.کدر است1شفاف و محتویات بشر شماره 2محتویات بشر شمارة ) الف
، مخلوط ناهمگن است زیرا در مخلوط شمارة 1محلول و مخلوط شمارة 2مخلوط شماره ) ب
1اند اما در مخلوط شمارة هاي مواد تشکیل دهنده به طور یکنواخت در هم پراکنده، ذره2
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.اندهاي مواد تشکیل دهنده به طور غیریکنواخت در هم پراکندهذره
.شوندتشکیل دهندة سوسپانسیون پس از مدتی ته نشین میجامد و معلق ذرات -15
حالل و حل شونده-16
ل شونده را حودهداي است که معموالً جزء بیشتري از محلول را تشکیل میحالل ماده-17

.کنددر خود حل می
.آب، حالل و نمک حل شونده است-18
.ها متفاوت استدر آن) کات کبود(چون مقدار مادة حل شونده -19

نمک آبی رنگ و بدون بو است و کاربردهاي ) سولفات مسنوعی (کات کبود یا زاج آبی : توجه
.هاي کشاورزي، صنعتی، شیمی، طب و بهداشتی داردمختلفی در زمینه

.به سه حالت جامد، مایع و گاز وجود دارند-20
محلول مایع در مایع مانند محلول -2مک در آب، محلول جامد در مایع مانند محلول ن-21-1

محلول جامد در جامد مانند سکه و -4محلول گاز در مایع مانند نوشابۀ گازدار -3الکل در آب 
محلول گاز در گاز مانند هوا- 5آلیاژهاي دیگر 

22-
کپسول هواچاي شیریننوشابهسکۀ طالمحلول

گازیعمامایعجامدحالت فیزیکی محلولالف

ب
نیتروژنچايآبطالحالل

گازمایعمایعجامدحالت فیزیکی حالل
اکسیژن و گازهاي دیگرشکراکسیدکربن دينقره، مسمادة حل شونده

گازجامدگازجامدهشوندحالت فیزیکی حل
23-38
گرم5/38حدود ) الف-24
.شودنیترات پتاسیم حل میگرم42حدود oc30لیتر آب در دماي میلی100در ) ب

ها در مقدار معینی از آب با دماي ثابت، یکسان گیریم میزان حل شدن همۀ نمکنتیجه می
.نیست

به نوع نمک و دما-25
نادرست) پدرست) نادرست  ب) الف-26
.یابدبا افزایش دما مقدار حل شدن گازها در آب کاهش می-27
کاهش-28
.شودشود زیرا با افزایش دما مقدار حل شدن گازها در آب کم میمیجگاز از نوشابه خار-29
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.هاي سرد ـ زیرا مقدار حل شدن گاز اکسیژن در آب سرد بیشتر از آب گرم استدر آب-30
)و ب) الف-31

20304050)گرادسانتی(دما 
28426081)گرم(بیشترین مقدار ماده حل شده 

) پ

افزایش در آبپتاسیم نیتراتگیریم که با افزایش دما مقدار حل شدن نمک ه مینتیج) ت
.یابدمی
گرم70حدود ) ث

... کند وقهوه خاصیت نشاط بخشی و ضد افسردگی دارد، از پوسیدگی دندان جلوگیري می-32
مپو براي شا. است... کاربرد روغن زیتون در پخت و پز و تهیه مواد آرایشی، بهداشتی، دارویی و 

.شودشستشوي سر و صابون براي شستشو، حمام کردن و پاکیزگی استفاده می
.ها کمتر استها بر دیوارة رگاند و احتمال رسوب کردن آنهاي مایع اشباع نشدهروغن
است نزدیک به خنثی 5/6شیر تقریباً PHشیر ، البته چون -آب لیمو ـ پرتقال ) پ- 33
شوییمایع ظرف) باشد  بمی
ویتامین ث-لیموآب- است مانند سرکه7آنها کمتراز PHوگویند مزه اسید میمواد ترشبه-34
مانند جوش شیرین ـ است مانند7آنها بیشتر از PHوگویندبه مواد تلخ مزه باز می-35

ظرفشویی ـ مایع پوست پرتقالمایع
سیدي و بازي موادبراي شناسایی اسیدها و بازها و نیز تشخیص میزان ا-36

.هرگز براي شناسایی یک مادة شیمیایی آن را نچشید: هشدار
اند موادي که پی اچ آنها بیشتر از هفت موادي که پی اچ آنها کمتر از هفت است، اسیدي-37
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.باشنداست خاصیت بازي دارند و موادي که پی اچ آنها برابر هفت است خنثی می
ه سانتریفیوژاز دستگا) ناهمگن   ب) الف-38
-کند میکند ـ قیف جدا کننده روغن را از آب جداخرمن کوب دانه را از ساقه جدا می-39

.کندکاغذ صافی ذرات خاك را از آب جدا می
. دهددستگاه دیالیز عمل جداسازي مواد سمی مانند اوره و آمونیاك را از خون انجام می-40

هاي آب آشامیدنی مانند نیترات، کلر، فلزات الصیآب براي حذف یا کاهش ناخۀدستگاه تصفی
دستگاه تقطیر براي جداسازي مایعاتی که نقطۀ . شودمیاستفاده از آب ... ها و سنگین، میکروب

.شودجوش متفاوت دارند استفاده می
د-3ج ، -2ب ، - 41-1
الف-42
دهیم، ماسه صافی عبور میزنیم سپس از کاغذ ریزیم و هم میها را در آب میابتدا آن-43

دهیم ماند، محلول آب نمک عبور کرده از کاغذ صافی را حرارت میروي کاغذ صافی باقی می
.ماندآب آن به طور کامل بخار شده و نمک در ته ظرف باقی می
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