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 مواد سازی جدا مخلوط و  (1فصل )
 

 انواع و گروه های عمده مواد اصلی عبارتند از:

 مواد مخلوط )ناخالص(: (1

 تشکیل شده است. دویا چند نوع مولکول متفاوتماده ای است که از 

 ، ساالد ،آب لیمو ، سکه معمولی ، دوغ ، هوا   : آجیل ، خاک باغچهمثل

 مواد خالص: (2

 تشکیل شده است.  یا اتم فقط از یک نوع مولکولماده ای است که 

 آب مقطر ، ید ، جیوه ، آهن. :مثل

 ناخالصی چیست؟

 می گویند.  ناخالصیباشد به این مواد همراه مواد خالص را دارا به مقدار کم یا زیاد از مواد دیگر اگردرهرماده ی خالص،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انواع مواد مخلوط )ناخالص( عبارتند از:

 مخلوط همگن )محلول( : (1

 درهمه جا پخش شده باشدو اجزاءآن به راحتی قابل تشخیص نیست.  یکنواخت بطورنوعی مخلوط است که اجزاء آن 

 گاز دار. : چای شیرین ، هوای پاک ، نوشابه مثل

           

       

            

         

              

         

           

     

            

       

        

                  

   

       

           

گاز در گاز

گاز ک سول 

غوا ی

جامد در جامد

سکه  ال

گاز در مای 

نوشابه گازدار

            

شکر درآب

            

 د ی   

hamgamdars.com|همگام درس دانلود از اپلیکیشن رایگان همیار



قزوین 2ناحیه دبیر علوم تجربی سرگروه علوم تجربی استان قزوین  پیربیگی علیرضامولف :  هشتمپایه درسنامه علوم تجربی ـ   
 

.................................................................................................................... 

4 

 : )معلق(مخلوط ناهمگن (2

ــت نوعی  ــازنده آن به مخلوط اس ــتر موارد اجزاء آن قابل  ورغیر یکنواختکه اجزاء س ــد و در بیش ــده باش  در همه جا پخش ش

 تشخیص است. 

 : آب گل آلود ، آجیل، نخودوکشمش مثل

 انواع مخلوط ناهمگن )معلق( عبارتند از:

 : (تعلیقسوسپا نسیون ـ ) مخلوط جامد در مایع (1

 .اند پراکنده آب در معلق  ورت به یک جامد ذرّات آن در که است ناهمگن مخلو ی

  شیر شربت خاک و لیمو آب دوغ،: آب گل آلود ، نشاسته درآب، شربت چرک خشک کن ، مثل

 مخلوط جامد در جامد:  (2

 :  نخود و لوبیا ، آجیل ، موزائیک. مثل

 (:امولسیون) مخلوط مایع در مایع (3

 :  شیر، روغن و آب، نفت و آب. مثل 

 مخلوط جامد در گاز:  (4

  :  دوده ، ذرات گرد وغباردرهوامثل

 عبارتنداز:( مخلوط همگن) محلولها انواع

 محلول مایع در مایع: (1

  د ی  ، سرکه در آب ، گالب در آب:  مثل 

 محلول جامد در مایع: (2

 : چای شیرین، نمک در آب ، شکر درآب مثل 

 محلول گاز در مایع:  (3

 : اکسیژن محلول در آب دریا ، نوشابه گازدار مثل

 محلول جامد در جامد:  (4

 : انواع آلیاژها ، سکه  ال.مثل

 محلول گاز در گاز:  (5

  : هوای تمیز ، گاز ک سول غوا ی.مثل

 اجزای محلول)مخلوط همگن( عبارتند از:

 حالل:  (1

 مقدارش بیشتراست و تغییرحالت نمی دهد.  کند وماده ای است که ماده ی دیگررا درخود حل می 

 حل شونده: (2

 ماده ای است که در حالل حل می شود و مقدارش کم است و تغییر حالت می دهد.

  چیست؟ انحالل پذیری

 گفته می شود. انحالل پذیریبه میزان حل شدن یک ماده در یک حالل در دما و حجم معین 

 
 

hamgamdars.com|همگام درس دانلود از اپلیکیشن رایگان همیار



قزوین 2ناحیه دبیر علوم تجربی سرگروه علوم تجربی استان قزوین  پیربیگی علیرضامولف :  هشتمپایه درسنامه علوم تجربی ـ   
 

.................................................................................................................... 

5 

 عبارتند از:عوامل مؤثر برانحالل پذیری 

 دما:  (1

  با افزایش دما میزان انحالل افزایش می یابد و برعکس.

 اندازه ذرات:  (2

 هرچه ذرات ماده ریزتروپودری ترباشد انحالل بیشترمی باشد وبرعکس.

 هم زدن:  (3

  با هم زدن حل شونده بیشتردرحالل حل می شودویا سریعترحل می شود.

 محلول سیر شده یعنی چه؟

شدهنگام تهیه  شته با شد که حالل دیگر قدرت حل کردن آن را ندا شونده به اندازه ای با از حل  مقداری محلولها اگر مقدار حل 

 یک محلول سیرشده بوجود می آید.که باقی می ماند شونده در ته ظرف 

  مربا ـ عسل : مثال

 انواع محلول از نظر انحالل پذیری عبارتنداز:
 تواند حل شونده را در خود حل کند.هنوز می   : محلول سیر نشده (1
 دیگر نمی تواند حل شونده بیشتری را در خود حل کند.  : محلول سیر شده (2

 نکته:
شود (1 شی از این گازها از جمله هرچه آب گرم تر  شودبخ شتر می  سیژن(بی شده در آن )مثل اک  :جنب و جوش گازهای حل 

 .اکسیژن از آب خارج می شود

 می یابد کاهشانحالل پذیری گازها با افزایش دما  (2
 یابد. می افزایش دما با آب در نمک مانند مواد، برخی شدن حل مقدار (3

 .یابد می کاهش دما افزایش با اکسیژن، گاز مانند آب، در مواد شدن برخی حل مقدار (4
 هاعبارتنداز: انواع حالل بیشتر بدانید:

 استون: (1

 مایعی بی رنگ و آتش گیر وسمی ،که با آب به هر مقدار مخلوط می شود و برای پاک کردن الک بکار می رود. 

 تینر)اتر نفت(: (2

 ود. مایعی بی رنگ و آتش گیر که ازنفت بدست می آیند و با آب مخلوط نمی شودوبرای رقیق کردن وپاک کردن رنگهای روغنی بکارمی ر

 تتراکلرواتان: (3

 رنگ،سمی،غیرآتش گیر و دارای بوی خا ی است که به مقدار کمی درآب حل می شودبرای پاک کردن لکه هادر خشک شویی هامایعی بی 

  بکار می رود.

 عبارتنداز: انواع گازهای تشکیل دهنده هوا

 اکسیژن  (1

 نیتروژن (2

 هیدروژن (3

 آرگون (4

 کربن دی اکسید (5
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 چیست؟(pHکاغذ پی اچ)
نوار  چندشناساگراست که به عنوان شناساگر عمومی شناخته می شود. از روی تغییر رنگ ایننوار کاغذی آغشته به مخلو ی از 

ــود pHکاغذی ، ــیدیاین کاغذ در .یک محلول تعیین می ش  تغییر رنگ می رنگ آبیبه  یمحیط بازودر  رنگ قرمزبه  محیط اس

 دهد و حتی قادر به شناسایی میزان اسیدی یا بازی بودن یک محلول می باشد.

 نکته:
 اند. اسیدی است، هفت از کمتر آنها اچ پی که موادی (1

 دارند. بازی خا یت است، هفت از بیشتر آنها اچ پی که موادی (2

 دارند. خنثی خا یت است، هفت مساوی آنها اچ پی که موادی (3

 دارند)تل  مزه اند(. گس مزه اند، مزه ترش ها که اسید خالف بر بازی مواد (4

 (PHپی اچ ) تقسیم بندی مواد بر اساس
 
 
 
 
 
 
 
 
 وش های جدا سازی مواد عبارتند از:ر

 صاف کردن: (1

 (    عبور مخلوط از  افی های گوناگون را  اف کردن می گویند. )تفاوت در اندازه ذرات

 غربال کردن ، الک کردن: مثل

 سرریزکردن: (2

 از هم جدا کرد.( موجود در مایعات می توان آنها را با استفاده از  )تفاوت در جرم حجمی مواد

 آب وبرنج ، آب و شن  :مثل

 تبلور: (3

ســرد کردن محلول اشــباع شــده نمک ونبات در آب می توان بلور نمک ونبات تهیه کرد.)تفاوت در انحالل و  با اســتفاده ازتبخیر

شونده به  ورت دانه ( پذیری سرد کنیم ذرات حل  ست را  شده ا سیرشده ای که در دمایی باال تهیه  های بلور از هرگاه محلول 

 می گویند. تبلور حالل خارج شده و ته نشین می شوند به این پدیده

 تهیه نبات ، شکرک زدن مربا و خرما: مثل

 تقطیر: (4

 (  با استفاده از )تفاوت نقطه جوش

  الکل مخلوط آب و: مثل

 سانتریفیوژ :  (5

 مرکزمواد درون خود را به بیرون پرتاب میکند.استفاده از نیروی گریز از  دستگاهی است که به سرعت بدور خود میچرخدوبا
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 مراحل روش سانتریفوژ کردن عبارتنداز:

مخلوط معلق جامد در مای  )ســوســ انســیون یا تعلیق(را در داخل لوله آزمایش می ریزند و در دســتگاه ســانتریفوژ قرار می  (1

 دهند.

 قرار می دهند.لوله آزمایش دیگری برای حفظ تعادل در  رف دیگر دستگاه  (2

 با چرخش دستگاه ذرات جامد در انتهای لوله قرار می گیرند. (3

شده روی ذرات جامد قرار می گیرد به این ترتیب مای   (4 شوند و مای  از آنها جدا  ذرات جامد در ته لوله آزمایش متراکم می 

 .را به راحتی جدا می کنند و در لوله آزمایش دیگری می ریزند

 ط نمک وخاک اره و براده آهن وماسه از هم:مراحل جداسازی مخلو
  با آهن ربا براده های آهن جذب می شوند. (1

  ریختن بقیه مخلوط درآب (2

 نمک حل می شود،خاک اره باال می آید وماسه ته نشین می شود. (3

  با سریزکردن آب در ظرف دیگر ماسه جدا می شود. (4

 با  اف کردن،خاک اره جدا می شود. (5

 آب، نمک باقی می ماند.با گرم کردن وتبخیر  (6

 :دستگاه سانتریفوژبه کمک جداسازی چربی از شیر در صنعت مراحل 
  چرخش سری  شیر (1

  باال آمدن مولکول های سبک چربی (2

 جداسازی خامه )چربی( از شیر (3

  روش تقطیر ) جداسازی آب از الکل(: بیشتر بدانید:

 است. 100°می باشد و نقطه جوش آب  79°نقطه جوش الکل 

ــد ومی توان بخارات الکل را جم  آوری کرد و با عمل میعاندر   نتیجه الکل زودتر از آب می جوش

 به الکل خالص تبدیل کرد.

 

اجزای  که ازهم جدا م  شوند اسا  جداسازی نام رو  ردی 

(                                                     

(                                        
صاف کردن                      

سرریز کردن                                                   

تقطیر                                                  

تبلور                                                   

سانتریفیوژ                                                           

دیالیز                                    

خرمن و   

تصفیه     

  هن ر ا               
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 H2O  5 .CuSo4کات کبود چیست؟   
 مولکول آب است. 5( که دارای IIسولفات مس ) (1

 محلول درآب است. (2

 درجه سانتیگراد دارد.110دمای ذوب  (3

 آتش گیر نیست. (4

 نمک ها است.از خانواده  (5

 حالت پودر ی دارد. (6

 رنگ آبی روشن دارد. (7

 در کشاوری برای  د قارچ و ویروسهای باکتریایی میوه ها و سبزی ها استفاده میشود. (8

 در فتوسنتز گیاه و تشکیل کلروفیل گیاه دخالت دارد. (9

 ..چرم و... کاربرد دارددر  نعت برای تولید رنگ های آبی و سبز برای رنگرزی پارچه های نخی وابریشمی و رنگ مو  (10

 (1نمونه سواالت فصل )
 اند. ............................. است، هفت از کمتر آنها اچ پی که موادی (1

 دارند. .......................... خا یت است، هفت از بیشتر آنها اچ پی که موادی (2

 دارند)تل  مزه اند(. گس ٔ  مزه اند، مزه ترش ها که اسید خالف بر ................................ مواد (3

 یابد. می ........................ دما با آب در نمک مانند مواد، برخی شدن حل مقدار (4

  .می یابد ..........................انحالل پذیری گازها با افزایش دما  (5

 دهید؟انواع و گروه های عمده مواد ا لی را نام برده و هریک را مختصر تو یح  (6

 ناخالصی چیست؟ (7

 انواع مواد مخلوط )ناخالص( را نام برده و هریک را مختصر تو یح دهید؟ (8

 انواع مخلوط ناهمگن )معلق( را نام برده و هریک را مختصر تو یح دهید؟ (9

 را نام برده و هریک را مختصر تو یح دهید؟اجزای محلول)مخلوط همگن(  (10

 را نام برده و هریک را مختصر تو یح دهید؟ (مخلوط همگن) محلولها انواع (11

  چیست؟ انحالل پذیری (12

 را نام برده و هریک را مختصر تو یح دهید؟انواع محلول از نظر انحالل پذیری  (13

 محلول سیر شده یعنی چه؟تعریف نمایید؟ (14

 انواع گازهای تشکیل دهنده هوا را نام ببرید ؟ (15

 چیست؟(pHکاغذ پی اچ) (16

 کردن را نام ببرید؟مراحل روش سانتریفوژ  (17

 عوامل مؤثر برانحالل پذیری را نام ببرید؟ (18

 روش های جدا سازی مواد را نام برده و هریک را مختصر تو یح دهید؟ (19

 را بنویسید؟ دستگاه سانتریفوژبه کمک جداسازی چربی از شیر در  نعت مراحل  (20

 (1) ایان فصلپ                                        را بنویسید؟ مراحل جداسازی مخلوط نمک وخاک اره و براده آهن وماسه از هم (21
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