
مخلوط و جداسازی مواد /اولفصل  هشتمشیمی پایه  مدرس : احمد عزیزی  

 

P
ag

e1
 

: دسته بندی مواد  

از یک نوع ماده تشکیل شده اندمثال: آب، نمک خوراکی،شکر ، مسمواد خالص:  -1  

مواد ناخالص)مخلوط(: از دو یا چند ماده تشکیل شده اند.اجزای مخلوط خواص اولیه خود را قبل و بعد ازآمیخته شدن  حفط می   -2

خاک،آجیل، شربت آبلمو، سکه، هوا، کنند مثال: آب نمک،آب و   

 جدول زیر را کامل کنید: 

 مخلوط اجزای تشکیل دهنده 

 هوا  اکسیزن، نیتروژن، بخار آب، کربن دی اکسید 

 آب لیمو شربت  آب، لیمو، شکر 

بادام، کشمش و....پسته،    آجیل 

 سکه طال  مس، طال،  

 دوغ  آب، ماست، نمک، سبزیجات

  

ناخالص)مخلوط(: دسته بندی مواد   

همگن)محلول(: ذرات تشکیل دهنده به طور یکنواخت در هم پراکنده اندمثال:محلول کات کبود، محلول  -1

 آب نمک 

 ناهمگن: ذرات تشکیل دهنده به طور غیریکنواخت در هم پراکنده اندمثال: دوغ،آب لیمو، شربت خاکشیر -2

 شربت معده، شربت آنتی بیوتیک)پادزیست(، 

سوسپانسیون)تعلیقه(:  نوعی مخلوط ناهمگن است که در آن ذرات جامدبه صورت معلق در آب پراکنده شده  

 دوغ،آب لیمو، شربت خاکشیر اند

 اجزای تشکیل دهنده محلول: 

د مثال در محلول آب  جزء بیشتر هر محلول را حالل گویند سایر اجزا در حالل پراکنده می شونحالل:  -1

 نمک، آب بخش بیشتر است و حالل می باشد 
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حل شونده: جزء کمتر هر محلول را حل شوند گویند مثال: در محلول آب نمک، نمک بخش کمتر است و   -2

 حل شونده می باشد 

 انواع محلول ها:

 جامد در جامد: مثال  :سکه طال در سکه طال ،طال حالل و مس حل شونده است -1

 جامد در مایع: مثال: آب نمک. در آب نمک، آب حالل و نمک حل شونده است -2

 مایع در مایع: مثال آب و الکل. در آب و الکل، اگرآب بخش بیشتر باشد حالل است .  -3

 گاز در گاز: مثال هوا.در هوا گاز نیتروژن حالل و سایر گازها مانند اکسیژن حل شونده هستند -4

 انحالل پذیری:

 میلی لیتر آب حل شود 100کند که حداکثر چند گرم حل شونده در یک دمای مشخص میتواند در  بیان می

 تغییر می کند معموال  : با تغییر دما مقدار حل شدن مواد در آب 1توجه

با تغییر دما حل شدن برخی مواد در آب افزایش می یابد در حالیکه افزایش دما باعث کاهش حل شدن   -2توجه

 گر در آب می شودبرخی مواد دی
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 تمرین: جدول زیر را کامل کنید

 مواد سازنده  مخلوط 

 کافئین،پروتئین، کربو هیدرات، لیپید قهوه 

 تری گلیسیرید،ذرات زیتون،رنگدانه،  روغن زیتون 

 آب، سورفکتانت  شامپو

 رنگ، صابون،عطر  صابون

)پی اچ (: برای شناسایی اسیدها و بازها به کار می رود و نیز میزان اسیدی یا بازی بودن محلول ها را   pHکاغذ

نشان می دهند. رنگ ایجاد شده را با مقایسه رنگهای روی کاغذ به عدد مناسب ربط میدهند
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روشها و ابزارهای مختلفی استفاده می  جداسازی مخلوط ها: بر اساس نوع مخلوط و هدفی که از جداسازی داریم از 

 کنیم در جدول زیر برخی از روشها آمده است 

 شکل روش جداسازی  هدف  مخلوط 

 کاغذ صافی  جدا کردن شنها از آب  شن و آب 

 
 قیف جداکننده  جدا کردن نفت از آب  آب و نفت

 
 سانتریفیوژ)گریزانه(  جدا کردن چربی از شیر  شیر

 
جدا کردن یاخته های   خون

خونی از  

 پالسما)خوناب(

 سانتریفیوژ)گریزانه( 

 

جدا سازی دانه ها از   دانه گیاهان 

 گیاه

 کمباین

 
 تقطیر جدا کردن الکل از آب  آب و الکل 

 
یونهای کلسیم  

و منیزیم  

موجود در  

 آب

جدا سازی یونهای حل  

 شده از آب 

 دستگاه تصفیه آب 

 

مواد سمی  

 داخل خون 

جدا سازی مواد سمی از  

 خون

 دستگاه دیالیز
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 با زدن عالمت درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید

 درست نادرست عبارت  ردیف

   مواد به دو دسته خالص و مخلوط دسته بندی می شوند  1

   مواد خالص تنها از یک نوع ماده تشکیل شده اند   2

   اجزای مخلوط خواص اولیه اولیه خود را در مخلوط حفظ می کنند 3

   آبلیمو،هوا و سکه هر یک مثالی ازیک ماده خالص هستند  4

   در آب یک مخلوط همگن)محلول( ایجاد می شود  دبا حل کردن کات کبو 5

   شربت خاکشیر و دوغ مثالهایی از مواد ناخالص هستند  6

   تعلیقه) سوسپانسیون( مخلوط ناهمگنی است که در آن ذرات جامد در آب پراکنده اند  7

   ، حالل آن محلول گویند به بخش بیشتر یک محلول  8

   همیشه به صورت مایع است شکل فیزیکی محلول ها  9

   میزان حل شدن مواد در آب با تغییر دما تغییر نمیکند 10

   یا بازی بودن را مشخص می کنند یمیزان اسید pHبا کمک کاغذ  11

   میزان حل شدن مواد در آب با افزایش دما همواره زیاد می شود 12

   مثالهایی از مخلوطها هستندقهوه، صابون ، شامپو و روغن زیتون  13

 هر یک از مواد داده شده را در دسته مخلوطها و مواد خالص قرار دهید  -14

 ))شربت آبلیمو،سکه طال، هوا، نمک خوراکی، شکر، مس((

 pHواژه های مقابل را تعریف کنید.     الف( سوسپانسیون  ب( حالل   پ( انحالل پذیری     ت(  -15

 زیر جواب دهید؟به موارد  -16

 میزان اسیدی یا بازی بودن محلول ها را مشخص می کنید؟  pHالف( چگونه با کاغذ 

 یک مخلوط همگن )محلول( و یک مخلوط ناهمگن)مخلوط( مثال بزنید.ب( 
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 با توجه به نمودار های داده شده به سواالت پاسخ دهید -17

 می شود؟ الف( آیا با تغییر دما همواره انحالل پذیری مواد زیاد

 ب( در نمودار الف با افزایش دما  انحالل پذیری چه تغییری کرده است؟ 

 الف( 
 ب( 

 

 جدول زیر را کامل کنید  -18

 روش جداسازی  هدف  مخلوط 

  جدا کردن شنها از آب  شن و آب 

  جدا کردن نفت از آب  آب و نفت

  جدا کردن چربی از شیر  شیر

  جدا کردن یاخته های خونی از پالسما)خوناب( خون

  جدا سازی دانه ها از گیاه  دانه گیاهان 

  جدا کردن الکل از آب  آب و الکل 

  جدا سازی یونهای حل شده از آب یونهای کلسیم و منیزیم موجود در آب 

  جدا سازی مواد سمی از خون  مواد سمی داخل خون 

 ( دوغ 4( آجیل     3( نمک طعام    2( هوا   1خالص است      کدام گزینه ماده  -19
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 کدام گزینه سوسپانسیون است؟  -20

 ( همه موارد 4( آب لیمو    3( دوغ     2شربت خاکشیر     (1

 در مورد هوا کدام عبارت درست است؟ ( 21

 ( حالل آن اکسیژن است 2( یک محلول گاز در گاز است                            1

 ( نیتروژن و کربن دی اکسید حل شونده های هوا هستند4آن اکسیژن است         %78هوا نیتروژن و  21%( 3

 کدام مورد یک محلول جامد در جامد است ( 22

 ( آب و الکل 4( محلول کات کبود      3( دوغ    2( سکه طال      1


