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علوم

 فصل 1  مخلوط و جداسازى مواد 

ماّده اى است كه فقط از يك نوع ماّده تشكيل شده است؛ مانند ماّدة خالص چيست؟ مثال بزنيد.- 1
نمك خوراكى، شكر و آب مقطر.

مانند ماّدة مخلوط چيست؟- 2 است؛  شده  تشكيل  ماّده  چند  يا  دو  از  كه  است  ماّده اى 
آجيل و  شربت آب ليمو.

داشته - 3 مى توانند  فيزيكى  حالت هاى  چه  مخلوط ها 

باشند؟ مثال بزنيد.

مخلوط  باشند.  گاز  و  مايع  جامد،  حالت  به  مى توانند  مخلوط ها 
برادة آهن و گوگرد جامد است،  آب ليمو حالت مايع دارد و هوا 

مخلوطى گازى شكل است.

اولية - 4 خواص  مخلوط  تشكيل دهندة  «اجزاى  عبارت 

خود را حفظ مى كنند» را با مثال توضيح دهيد. 

يعنى خواص مواد قبل از آميخته شدن با يكديگر و بعد از آن تغيير 
نمى كند. براى نمونه، آب نمك مخلوطى از آب و نمك است. هنگامى 
كه اين مخلوط را مى چشيم، مزة آن شور است. خاصيت شورى 
مربوط به نمك است؛ يعنى نمك خاصيت شورى خود را در مخلوط 
نيز حفظ كرده است. از طرف ديگر، اگر مقدارى آب  نمك را روى 

زمين بريزيم، جارى مى شود. جارى شدن از ويژگى هاى آب است.

مخلوط همگن يا محلول، مخلوطى است كه ذره هاى مواد تشكيل دهندة مخلوط همگن چيست؟ مثال بزنيد.- 5
آن به طور يكنواخت در هم پراكنده اند؛ مانند آب نمك.

تشكيل دهندة مخلوط ناهمگن چيست؟ مثال بزنيد.- 6 مواد  ذره هاى  كه  است  مخلوطى  ناهمگن  مخلوط 
آن به طور غيريكنواخت در هم پراكنده اند؛ مانند آب گل آلود.

تعليقه (سوسپانسيون) مخلوطى ناهمگن است كه در آن ذرات يك تعليقه (سوسپانسيون) چيست؟ مثال بزنيد. - 7
جامد به صورت معلق در مايع (آب) پراكنده اند؛ مانند دوغ،  آب  ليمو، 

شربت خاكشير،  شربت پادزيست (آنتى بيوتيك) و شربت معده.

هر محلول حداقل از دو جزء تشكيل شده است: حل شونده و حّالل.اجزاى تشكيل دهندة محلول را نام ببريد. - 8

حّالل ماّده اى است كه معموالً جزء بيشترى از محلول را تشكيل حّالل چيست؟- 9
مى دهد و حل شونده را در خود حل مى كند.

آب، حّالل و نمك، حل شونده است.در محلول آب نمك، حّالل و حل شونده را نام ببريد.- 10

داشته - 11 مى توانند  فيزيكى  حالت هاى  چه  محلول ها 

باشند؟ 

جامد، مايع و گاز

محلول نمك در آبيك محلول جامد در مايع نام ببريد.- 12

علوم تجربى
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محلول الكل در آبيك محلول مايع در مايع نام ببريد.- 13

نوشابة گازداريك محلول گاز در مايع نام ببريد.- 14

آلياژيك محلول جامد در جامد نام ببريد.- 15

هواى پاكيك محلول گاز در گاز نام ببريد.- 16

هواى پاك محلولى از گازهاى ....................... ، ....................... - 17
و گازهاى ديگر است.

نيتروژن ـ اكسيژن

معيّنى آب - 18 مقدار  در  مى توان  را كه  نمكى  مقدار 
حل كرد، به چه عواملى بستگى دارد؟ 

نوع نمك و دما

مقدار حل شدن نمك خوراكى در آب با افزايش - 19
افزايشدما ....................... مى يابد. 

آيا مقدار حل شدن همة مواد در آب با افزايش - 20
دما افزايش مى يابد؟

خير؛ مقدار حل شدن برخى مواد در آب مانند گاز اكسيژن با 
افزايش دما كاهش مى يابد. 

با كاغذ پى اچ مى توان عالوه بر شناسايى اسيدها، ميزان اسيدى كاغذ پى اچ چه كاربردهايى دارد؟- 21
بودن آنها را نيز مشخص كرد.

چند نمونه از دستگاه هاى جداكنندة اجزاى مخلوط - 22
را نام ببريد.

دستگاه  تقطير،  دستگاه  كمباين،  جداكننده،  قيف  صافى،  كاغذ 
گريزانه (سانتريفيوژ)، دستگاه تصفية آب، دستگاه دياليز

چربى و آبشير مخلوطى از چه موادى است؟ - 23

دو مورد از كاربردهاى دستگاه گريزانه (سانتريفيوژ) - 24
را بنويسيد.

در صنعت براى جداسازى چربى از شير و خوناب (پالسما) از 
ياخته هاى خونى از اين دستگاه استفاده مى شود.

صفحة  ٢ كتاب درسى

الف) مواد خالص را در شكل مشخص كنيد. نمك خوراكى، آب  مقطر 

آجيل، شربت آب ليموب) در شكل زير مخلوط ها را مشخص كنيد. آجيل، شربت آب ليمو

شربت آب ليموآب مقطرآجيلنمك خوراكى
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صفحة  ٢ كتاب درسى

مواد زير را به دو دستة خالص و مخلوط دسته بندى كنيد. 

صفحة ٢ كتاب درسى

تصويرهاى زير چند نمونه مخلوط را نشان مى دهند.

حالت فيزيكى هر يك را مشخص كنيد.

آجيل: جامد / بادكنك پر از هوا: گاز / آب ليمو: مايع

هر كدام از اين مخلوط ها از چه اجزايى تشكيل شده اند؟ 

آجيل: بادام، بادام زمينى، فندق، گردو و...

بادكنك پر از هوا: اكسيژن، نيتروژن و گازهاى ديگر

آب ليمو: پالپ ليمو در آِب ليمو

صفحة ٣ كتاب درسى

دو بشر انتخاب و آنها را شماره گذارى كنيد و در هر دو به مقدار يكسان آب بريزيد.

بزنيد.  در بشر شمارة (1)، يك قاشق خاك و در بشر شمارة (2)، يك قاشق نمك بريزيد. محتويات بشرها را كامًال هم 

مشاهدات خود را بنويسيد. 

مشاهدات: در بشر شمارة (1)، آب و خاك به طور غيريكنواخت در هم پراكنده شده اند، اما در بشر شمارة (2) آب و نمك به 

طور يكنواخت. 

الف) محتويات كدام بشر، پس از هم زدن، شفاف است؟ كدام كدر است؟ محتويات بشر شمارة (1) كدر و محتويات بشر 

شمارة (2) شفاف است.

ب) در برخى از مخلوط ها ذره هاى مواد تشكيل دهندة مخلوط به طور يكنواخت در هم پراكنده اند. اين نوع مخلوط ها را 

مخلوط همگن يا محلول مى نامند.

مخلوط  و  ناهمگن  مخلوط   (1) شمارة  مخلوط  چرا؟  است؟  ناهمگن  مخلوط  كدام  و  محلول  باال  مخلوط هاى  از  كدام يك 

شمارة (2) محلول است، زيرا در مخلوط شمارة (1) ذره هاى مواد تشكيل دهنده به طور غيريكنواخت در هم پراكنده شده اند، اما 

در مخلوط شمارة (2) به طور يكنواخت.

دوغ شكر سكه مس

شكرمسخالص

دوغسكهمخلوط

آب ليموبادكنك پر از هواآجيل



208

علومعلوم

شاه کلید دروس هشتم   کالغ سپید

 لصف  

صفحة4کتابدرسی

شکل زیر کدام ویژگی تعلیقه را نشان می دهد؟ 

ذرههایجامدتشکیلدهندۀتعلیقهباگذشتزمانتهنشینمیشوند.

صفحة4کتابدرسی

100 میلی لیتر آب بریزید. در هر بشر به ترتیب 1، 2، 3، 4 و 5 گرم کات کبود  پنج بشر را شماره گذاری کنید و در هر یک از آنها

بریزید و محتویات آن را به هم بزنید. چرا رنگ محلول ها با یکدیگر متفاوت است؟ چونمقدارماّدۀحلشونده)کاتکبود(درآنها

متفاوتاست.کاتکبودنمکسفیدرنگیاستکهباحلشدندرآب،رنگمحلولراآبیمیکندوهرچهمقدارکاتکبودبیشتر

باشد،رنگآبیمحلولپررنگترمیشود.

)1()2()3()4()5(

صفحة5کتابدرسی

حالت فیزیکی هر محلول را مشخص کنید. 

حّلل و حل شونده های هر یک را مشخص کنید 

و حالت آنها را بنویسید.

کپسولهواچایشیریننوشابهسکةطالنام محلول

گازمایعمایعجامدحالت فیزیکی محلول

نیتروژنچایآبطالحّلل

گازمایعمایعجامدحالت فیزیکی حّلل

اکسیژنوگازهایدیگرشکرکربندیاکسیدنقره،مسورویماّدۀ حل شونده

حالت فیزیکی ماّدۀ 
حل شونده

گازجامدگازجامد

استوانک )کپسول( هوانوشابه چای شیرین سکة طل
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صفحة ٥ كتاب درسى

C�30، چه مقدار نمك خوراكى (سديم كلريد) حل مى شود؟ با انجام دادن آزمايش،  الف) در 100 ميلى ليتر آب در دماى

درستى يا نادرستى پيش بينى خود را بررسى كنيد. حدود 35 گرم

ب) در 100 ميلى ليتر آب در دماىC�30، به جاى نمك سديم كلريد، نمك پتاسيم نيترات بريزيد. مقدار نمك حل شده را 

پيش بينى و آزمايش كنيد. حدود 43 گرم نمك پتاسيم نيترات در آب حل مى شود.

از آزمايش هاى باال چه نتيجه اى مى گيريد؟ نتيجه مى گيريم كه مقدار ماّده اى كه مى توان در100 ميلى ليتر آب حل كرد، به 

نوع ماّدة حل شونده بستگى دارد.

صفحة ٥ و ٦ كتاب درسى

الف) چند بشر كوچك برداريد و در هر يك 100 ميلى ليتر آب بريزيد و دماى آنها را به دماى داده شده در جدول برسانيد.

ب) در هر بشر آن قدر نمك پتاسيم نيترات حل كنيد تا ديگر حل نشود. 

مقدار نمك حل شده را در هر مورد، در جدول زير بنويسيد.

محور  روى  را  حل شده  ماّدة  مقدار  و  افقى  محور  روى  را  دما  پ) 

عمودى درنظر بگيريد و نمودار را رسم كنيد.

ت) از اين نمودار چه نتيجه اى مى گيريد؟ نتيجه مى گيريم كه مقدار 

حل شدن نمك پتاسيم نيترات در آب با افزايش دما، افزايش مى يابد.

70 گرم C�45 چند گرم نمك در آب حل مى شود؟  ث) در دماى 

روى نمودار نشان دهيد.

50 40 30 20 دما (سلسيوس)

82 61 43 28
بيشترين مقدار ماّدة 

حل شده (گرم)
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صفحة7کتابدرسی

روغن های مایع مانند روغن زیتون چه مزیتی نسبت به روغن های جامد دارند؟

روغنهایمایعبرخالفروغنهایجامددررگهارسوبنمیکنندوباعثافزایشچربیخوننمیشوند.

صفحة7کتابدرسی

الف( تکه ای از کاغذ پی اچ )pH( را به هر یک از مواد زیر آغشته کنید.

آب پرتقالشیرمایع ظرفشوییلیمو

ب( رنگ به دست آمده روی کاغذ پی اچ )pH( را با الگوی زیر مقایسه و آن را به عدد تبدیل کنید.

پ( موادی که پی اچ آنها از هفت کمتر است، اسیدی اند. آنها را مشّخص کنید.

لیمو،شیر،آبپرتقال.البتهچونپیاچشیرنزدیکبه7استمیتوانآنراخنثیدرنظرگرفت.
ت( موادی که پی اچ آنها از هفت بیشتر است، خاصیت بازی دارند. مواد بازی برخالف اسیدها که ترش مزه اند، مزۀ تلخ 

دارند. مواد بازی را در بین نمونه های باال مشخص کنید. مایعظرفشویی

صفحة8کتابدرسی

در هر یک از تصویرهای زیر مشخص کنید هر وسیله چه اجزایی را از هم جدا می کند.

کاغذ صافیقیف جداکنندهکمباین

ذراتخاکازآبنفتازآبدانهازساقه
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صفحة ٨ كتاب درسى

در شكل هاى زير برخى از دستگاه هايى كه از آنها براى جداسازى استفاده مى شود، نشان داده شده است. دربارة كاربردهاى 

آنها در كالس گفت وگو كنيد. 

دستگاه تقطيردستگاه تصفية آبدستگاه دياليز

- دستگاه دياليز: دستگاهى است كه عمل جداسازى مواد سمى مانند اوره و آمونياك را از خون انجام مى دهد. در صورت نارسايى 

يا از كار افتادن كليه ها از اين دستگاه به عنوان جانشينى براى آنها استفاده مى شود.

- دستگاه تصفية آب: براى حذف يا كاهش ناخالصى هاى آب آشاميدنى به كار مى رود. اين مواد عمدتاً عبارت اند از سختى آب، كلر 

و تركيبات بيمارى زاى آن، فلزات سنگين و آلودگى هاى ميكروبى.

- دستگاه تقطير: براى جداسازى چند مايع كه دماى جوش آنها نزديك به هم است، به كار مى رود. از اين دستگاه براى توليد آب 

مقطر، تهية گالب، تهية آب شيرين از آب دريا، تقطير جزء به جزء نفت خام و... استفاده مى شود.

صفحة ٨ كتاب درسى

مخلوطى از ماسه و نمك در اختيار داريد. آزمايشى براى جداسازى آنها از يكديگر پيشنهاد كنيد. آزمايش را انجام دهيد. 

مقدارى آب در ظرف حاوى مخلوط ماسه و نمك مى ريزيم و آن را هم مى زنيم. سپس آن را از كاغذ صافى عبور مى دهيم. ماسه 

روى كاغذ صافى باقى مى ماند. حال محلول آب نمك را كه از كاغذ صافى عبور كرده، حرارت مى دهيم تا آب آن به طور كامل 

تبخير شود. به اين ترتيب، نمك در ته ظرف باقى مى ماند.




