
﹁︭﹏ اول:

﹝﹙﹢ط و ︗︡ا︨︀زی ﹝﹢اد

 ��� ��� � ������ � ���� ���� ����� �� �� 
	� ��
.�� ������ ���� ������  � �� ���� � �����

 قوی ترین اسید دنیا چیست؟
خورنده ترین اسید دنیا که قدرت آن چندین هزار برابر اسید سولفوریک 

است، فلوئوروآنتیمونیک اسید نام دارد که یک قطره آن می تواند 
به همین دلیل  را سوراخ کند!  به قطر 1/5 متر  یک سنگ فلزی 

آزمایشگاه امتناع می کنند.  از نگهداری آن در ظروف شیشه ای 
دلیل خورندگی اعجاب آور این اسید وجود یون های فلوئور و 

آنتیموان )شبه فلز( است. 

شـیابی
ارز

دی

خرداد0/5 نمره

زهوشان0/5 نمره
تی

1 تا 2 سؤال مرتبط
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دسته بندی مواد: تمام مواد موجود در طبیعت را به دو گروه بزرگ ماد ۀ خالص و ماد ۀ ناخالص )مخلوط( طبقه بندی می کنند.

ناخالص )مخلوط(

ماده
همگن )محلول( 

ناهمگن 

خالص
نافلز 
فلز 

شبه فلز 
عنصر

ترکیب

ماد	ۀ	خالص 	
ماد ۀ خالص، ماده ای است که همۀ ذرات سازندۀ آن مشابه یا یکسان هستند و تنها از یک جزء ساخته شده که این جزء سازنده ممکن است 

عنصر یا ماد ۀ مرکب باشد. 
	خواص	ماد	ۀ	خالص	

1 خواص فیزیکی: شامل آن دسته از خواص ماده است که بدون تغییر دادن ماهیت ماده می توان این ویژگی ها را تشخیص داد؛ مانند: بو، 

طعم، رنگ، مزه، نقطۀ ذوب، نقطۀ انجماد، چگالی و... . این خواص برای هر ماده، ثابت و مشخص هستند. 
2 خواص شیمیایی: شامل اثر داشتن، کم اثر بودن و یا بی اثر بودن یک ماده بر مواد دیگر است به طوری که این خواص با مقدار ماده تغییر 

می کند؛ مانند: حجم، جرم و...
 در ظرفی مخلوط پودر آهن و پودر گوگرد وجود دارد. اگر با یک آهن ربا این مجموعه را هم بزنیم، دست کم دو ماده با ویژگی های متفاوت 
به دست می آوریم، پودر خاکستری رنگ آهن و پودر زرد رنگ گوگرد. چنانچه نتوانیم به روش های متعدد دیگر گوگرد را به دو یا چند ماد ۀ دیگر 

جداسازی کنیم، آن را یک ماد ۀ خالص به شمار می آوریم. 

آهنلايربا

گوگرد پودلاير و آهن پودلاير مخلوط

ساعت ش
شه

آهن پودلاير

گوگرد پودلاير

آهنربا

به بیان دیگر یک ماد ۀ خالص ماده ای است که خواص آن با تالش های بیشتر برای خالص سازی تغییر نکند.
در طبیعت بیشتر مواد به صورت مخلوط هستند و تقریبًا می توان گفت ماد ۀ خالصی که فقط دارای یک نوع مولکول یا ذره های یکسان باشد

)ماد ۀ 100 درصد خالص( بسیار کم است. الماس، طال و گوگرد از جملۀ این مواد هستند. هرگاه 
مقدار ناخالصی های همراه یک ماده آن قدر ناچیز باشد که تأثیری بر ویژگی های فیزیکی یا شیمیایی 

آن نداشته باشد، می توانیم آن را ماد ۀ خالص به شمار آوریم.
 طال نمونه ای از ماد ۀ خالص است.

تشکیل  یکسان  اتم های  با  مولکول هایی  از  یعنی  هستند؛  خالص  عناصر   P( ) فسفر )H2 و  ) هیدروژن   ، S( ) گوگرد  ، (O )2 اکسیژن 
، CO( ) دی اکسید کربن   ، H O2( ) مقطر آب  و   شده اند 

مواد   ، NaCl( ) طعام نمک  و  C H OH2 5( ) میوه الکل 
یک ظرف آب مرکب خالص اند. 

)مادة مرکب خالص(
مولکول های اکسیژن 

)عنصر خالص(
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	تقسیم	بندی	مواد	خالص

خالص
نافلز 

فلز

شبه فلز
عنصر

ترکیب

1 عنصر1 یا ماد ۀ ساده: ماده ای است که از اتم های یکسان ساخته شده است. 

ذرات سازندۀ برخی عناصر
اتم ها مانند: آهن )Fe(، مس )Cu(، نقره )Ag( و ...

 ، Cl2( ) ، کلر ( )H2 مانند: هیدروژن اتم های یکسان ساخته شده اند؛  از  مولکول هایی که 
S8( ) ، گوگرد O2( ) اکسیژن

2 ترکیب2: ماده ای است که ذرات سازندۀ آن از دو یا چند نوع اتم متفاوت تشکیل شده است. 

	مولکول	ماد	ۀ	مرکب:	مولکول یک ماد ۀ مرکب )ترکیب( ممکن است از دو، سه و یا تعداد بسیار زیادی اتم تشکیل شده باشد. 

CO( ) ، کربن مونواکسید NaCl( ) دو اتمی  نمک طعام
( )CO2 ، کربن دی اکسید  ( )H O2 سه اتمی  آب

( )NH3 چهار اتمی  آمونیاک 
( )C H O12 22 11 چهل و پنج اتمی  شکر 

ماد	ۀ	مخلوط
ماد ۀ مخلوط3 ماده ای است که از آمیختن دو یا چند ماده حاصل می شود، به 

شرطی که هر ماده ویژگی های خود را حفظ کند. 
آب  نمک، خاِک باغچه، ساالد، شربت خاک شیر، هوا، شیشه، انواع آلیاژها و... 

ساالد    نمونه هایی از مخلوط ها هستند.  خاک شیر                             
به طور کلی موادی که بتوانیم آن ها را به روش ساده یا پیچیده به دو یا چند ماده با ویژگی های متفاوت جداسازی نماییم، مخلوط هستند. 

مخلوط متشکل از دو یا چند ماد ۀ خالص یا مرکب است. 
 هوایی که تنفس می کنیم، مخلوطی از گازهای متفاوت است. 

مخلوط ها بر دو نوع هستند: همگن )محلول( و ناهمگن

	مخلو	ط	های	همگن	)محلول(4
هرگاه تشخیص مواد تشکیل  دهندۀ یک مخلوط به کمک چشم یا میکروسکوپ امکان پذیر نباشد، در این صورت مخلوط را همگن )یکنواخت( 

می گویند. مخلوط همگن را محلول نیز می نامند. مخلوط های همگن دارای ویژگی های زیر هستند:
1 اجزای سازندۀ مخلوط همگن به طور یکنواخت در همه جای آن پخش شده اند؛ در نتیجه ویژگی های فیزیکی در همۀ نقاط آن تقریبًا یکسان 

است. در یک لیوان چای شیرین، رنگ، میزان شیرینی و... در باال، پایین یا وسط لیوان به یک اندازه است. 
1. Element
2. Compound
3. Mixture
4. Homogeneous solution
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2 این مخلوط ها پایدارند؛ یعنی با گذشت زمان، اجزای سازندۀ آن ها از یکدیگر جدا نمی شوند. 

در یک شیشه مقداری آب نمک می ریزیم و در آن را بسته و در قفسه ای می گذاریم؛ پس از چند روز یا چند هفته، نمک و آب از هم جدا نمی شوند. 
)محلول را سیر نشده یا سیر شده در نظر می گیریم، نه فرا سیر شده(

3 اجزای این نوع مخلوط را نمی توان با ذره بین یا حتی میکروسکوپ از یکدیگر تشخیص داد.

4 مخلوط های همگن )محلول ها( زالل و شفاف هستند و از صافی عبور می کنند؛ مانند آب نمک.

برای اینکه یک مخلوط همگن باشد، الزم است کوچک ترین ذره های سازندۀ هر ماده که ممکن است اتم ها یا مولکول ها باشند، از هم جدا 
شده و در بین ذره های سازندۀ ماد ۀ دیگر پراکنده شوند. وقتی شکر در آب حل می شود، مولکول های شکر از هم جدا شده و بین مولکول های 

آب پراکنده می شوند. 
 اجزای تشکیل دهندۀ محلول ها یا مخلوط های همگن عبارتند از: 

1 حالل1: به ماده ای که پس از حل شدن حالت خود را حفظ کند حالل گفته می شود.

2 حل شونده2:  ماده ای که پس از حل شدن، حالت فیزیکی خود را از دست می دهد، حل شونده نامیده می شود. 

اگر پس از حل شدن، هر دو حالت فیزیکی خود را حفظ کنند، ماده ای که مقدارش کمتر است، حل شونده و ماده ای که مقدارش بیشتر است 
حالل نام دارد. 

 مخلوط های همگن )محلول ها( را بر حسب حاالت فیزیکی می توان به سه حالت زیر دسته بندی کرد: 
1 محلول گازی3 

الف( محلول مایع در گاز: مانند پراکنده شدن عطر در هوا یا ِمه که پراکنده شدن قطرات آب در هوا است.

ب( محلول جامد در گاز: مانند پراکنده شدن نفتالین )جامد( در هوا، دوده، گردوغبار و...

2 محلول مایع4 

)CO2 در نوشابه های گازدار ) الف( محلول گاز در مایع: مانند حل شدن کربن دی اکسید

ب( محلول مایع در مایع: مانند حل شدن الکل در آب

ج( محلول جامد در مایع: مانند حل شدن قند در آب

3 محلول جامد5 

الف( محلول گاز در جامد: مانند سنگ پا، یونالیت

ب( محلول مایع در جامد: مانند ژله، ژل موی سر

ج( محلول جامد در جامد: مانند حل شدن فلز در فلز در آلیاژها6 مثل آلیاژ برنج )روی در مس( یا طال با عیار پایین )مس در طال( 

در	محلول	های	جامد	در	مایع،	همیشه	جزء	مایع	حالل	و	جزء	جامد	حل	شونده	است.

در	محلول	های	مایع	در	مایع،	جزئی	که	مقدارش	بیشتر	است،	حالل	و	جزء	دیگر	حل	شونده	است.	

نکتـــــــه

1. Solvent
2. Solute
3. Gas solution
4. Liquid solution
5. Solid solution
6. Alloys
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1 محلول سیر نشده یا غیر اشباع1: محلولی شفاف است که در آن مقدار کمی از ماد ۀ حل شونده حل شده است و محلول گنجایش مقدار 

حل شوندۀ بیشتر را دارد.
2 محلول سیر شده یا اشباع2: محلولی است که در آن نمی توان مقدار بیشتری از ماد ۀ حل شونده را در حالل حل کرد و در حقیقت تعادلی میان 

ذرات ماد ۀ حل شده و حل نشده برقرار است. 
3 محلول فرا سیر شده یا فوق اشباع3: محلولی است که در آن بیش از حد ممکن )بیش از حد اشباع( از مادۀ حل شونده، حل شده؛ ولی محلول 
همچنان شفاف است. محلول های فوق اشباع، محلول های ناپایداری هستند و با یک تغییر ناگهانی از حالت فوق اشباع به حالت اشباع درمی آیند 

و معمواًل مقداری از ماد ۀ حل شونده در ته محلول باقی می ماند.

نوشابه: محلول گاز در مایعسکه: محلول جامد در جامدبتادین: محلول جامد در مایع )محلول یُد در الکل(

	انحالل	پذیری	یا	قابلیت	حل	شدن4	
عبارت است از باالترین مقداری که حل شونده می تواند در مقدار مشخصی از حالل حل شود. بنابراین، انحالل پذیری مقداری )جرمی( از یک 

ماده است که در یک دمای معین در 100 گرم حالل حل می شود و محلول سیر شده می سازد. 
 در 100 میلی لیتر آب و دمای 20 درجۀ سانتی گراد، 38 گرم نمک طعام )NaCl( می تواند حل شود. در این صورت می گوییم انحالل پذیری 

نمک در آب، 38 گرم در 100 میلی لیتر است. 
جرم مادۀ حل شونده

جرم حالل

انحالل پذیری

100=

 غلظت5:	عبارت است از جرم ماد ۀ حل شده در مقدار یا حجم معینی از ماده.
گرم
لیتر (( غلظت جرمی =

جرم حل شونده
حجم محلول

)گرم(
)لیتر(

جرم حالل + جرم حل  شونده = جرم محلول

غلظت کمیتی است که بیان می کند چه مقدار از یک حل شونده در حالل حل شده است. به عبارت دیگر مقادیر نسبی اجزاء موجود در یک محلول را 
غلظت می گویند. مثاًل محلولی که شامل مقدار کمی مادۀ حل شونده باشد، محلول رقیق نام دارد و یا اگر مقدار مادۀ حل شونده بیشتر شود، محلول 

غلیظ نامیده می شود. 
1. Unsaturated
2. Saturated solution
3. Supersaturated solution
4. Solubility
5. Concentration
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در 330 گرم محلول سیر شدۀ نیترات پتاسیم در 20 درجۀ سانتی گراد، 80 گرم از این نمک وجود دارد. 

انحالل پذیری یا قابلیت حل شدن نیترات پتاسیم در این دما را حساب کنید.

جرم	ماد	ۀ	حل	شونده	+	جرم	حالل	=	جرم	محلول 	

جرم	ماد	ۀ	حل	شونده	–	جرم	محلول	=	جرم	حالل	
جرم	مادۀ	حل	شونده

جرم	حالل = 100
قابلیت	حل	شدن )انحالل	پذیری(

جرم	حالل	 gr330 80 250= − =  
x   x⇒ = ⇒ =80 32250 100 	

با توجه به نمودار انحالل پذیری نمک ها در آب بر حسب دما به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
KNO3 )پتاسیم نیترات( انحالل پذیری یکسانی دارند؟ در چه دمایی KCl )پتاسیم کلرید( و 

KNO3 جایی است که انحالل پذیری این دو ماده یکسان است. با دقت در نمودار مشخص است که این نقطه  محل تقاطع خطوط KCl و 
C027 است. در دمای تقریبًا 

 

NaNO3 در آب  NaNO3 را در 80 گرم آب حل کنیم، آیا باز هم می توان  ، 50 گرم  100C اگر در دمای 

حل کرد یا محلول سیر شده است؟

از	روی	نمودار	مشخص	است	که	در	دمای	10	درجة	

سانتی	گراد،	انحالل	پذیری	این	ماده	80	گرم	در	100	

گرم	آب	است.

)از	محور	افقی	دما	خط	عمودی	تا	نمودار	انحالل	پذیری

خط	 انحالل	پذیری،	 عمودی	 محور	 از	 NaNO3و	

انحالل	پذیری	 تا	نمودار	رسم	می	کنیم	و	میزان	 افقی	

در	دمای	داده	شده	را	از	روی	نمودار	می	خوانیم.(	

با	یک	تناسب	ساده	می	توان	فهمید	که	در	80	گرم	

NaNO3	حل	می	شود.	از	آنجایی	 آب،	تا	64	گرم	

که	فقط	50	گرم	ماده	در	آب	حل	شده	است،	پس	هنوز	سیر	نشده	است	و	گنجایش	یا	ظرفیت	14	گرم	ماد	ۀ	

حل	شونده	دیگر	را	هم	دارد.

																	جرم	ماد	ۀ	حل	شونده	–	جرم	محلول	=	جرم	حالل	

x = 64

مقدار حالل مقدار حل شونده

100 گرم

80 گرم

80 گرم
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واکنش	های	گرماده	و	گرماگیر
واکنش ها از نظر تبادل انرژی به دو دستۀ گرماگیر و گرماده تقسیم بندی می شوند.

	واکنش	های	گرماده1:	واکنش هایی که با از دست دادن انرژی به صورت گرما همراه هستند. در این گونه واکنش ها، انرژی واکنش دهنده ها 
بیشتر از انرژی فراورده ها است. واکنش های گرماده آشنا عبارتند از: 

1 واکنش های سوختن گازها، نفت، بنزین و گازوئیل

2 انحالل اسیدها و بازها

3 انحالل گازها در آب

4 انحالل NaOH در آب

Cs در آب SO2 4 3( ) CaCl2 و   ،Li SO2 4 5 انحالل 

6 واکنش کوه آتشفشان )تجزیۀ آمونیوم دی کرومات( و تجزیۀ آب اکسیژنه

	واکنش	های	گرماگیر2: واکنش هایی که با گرفتن انرژی )گرما( همراه هستند. در این واکنش ها انرژی واکنش دهنده ها کمتر از انرژی 
فراورده ها است. واکنش های گرماگیر آشنا عبارتند از: 

1 فتوسنتز

2 شارژ شدن باتری 

3 انحالل شکر در آب 

4 حل شدن اغلب نمک ها در آب 

5 انحالل پتاسیم نیترات در آب

6 ذوب، تبخیر و تصعید

	عوامل	مؤثر	بر	انحالل	پذیری	جامدات

1 دما: افزایش دما انحالل پذیری جامدات را در انحالل های گرماگیر زیاد می کند. مثاًل برای ساختن محلول های غلیظ شکر در آب به منظور 

تهیۀ مربا، باید آب را  گرم کنیم، یعنی دمای آب را باال ببریم.
می توان گفت انحالل پذیری همۀ مواد در آب )و برخی حالل های دیگر( به 
دما وابسته است؛ ولی میزان این وابستگی برای مواد مختلف یکسان نیست. 
( در آب صفر درجۀ  NaCl  انحالل پذیری نمک خوراکی )سدیم کلرید،
سانتی گراد با آب 50 درجۀ سانتی گراد تفاوت چندانی ندارد. یعنی حاللیت 
نمک طعام در اثر تغییر دما تقریبًا ثابت است؛ ولی برای ماد ۀ دیگر به نام 
شده،  گفته  دمای  دو  در  انحالل پذیری  تفاوت  ( )KNO3 نیترات پتاسیم 
افزایش  شدت  به  دما،  افزایش  با  آن  شدن  حل  میزان  یعنی  زیاد،  بسیار 
) که  ( ) )Cs SO2 4 3 سولفات سزیم  نظیر  دیگری  ماد ۀ  برای  اما  می یابد. 

انحالل آن گرماده است، برعکس، افزایش دما موجب کاهش میزان حل شدن یا انحالل پذیری آن می شود. 
1. Exothermic reactions
2. Endothermic reactions
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2 اندازۀ ذرات: هر چقدر کمتر باشد، ماد ۀ جامد بهتر حل می شود. زیرا افزایش سطح تماس آن ماده با حالل حل شدن را آسان تر می کند. 

3 هم زدن: هم زدن بیشتر باعث افزایش میزان انحالل پذیری می شود. 

4 مقدار حالل  

5 نوع حل  شونده

	عوامل	مؤثر	بر	انحالل	پذیری	گازها

)برای همین روی  انحالل پذیری گازها کم می شود.  افزایش دما،  با  1 دما: 

نوشابه ها نوشته شده است خنک بنوشید!(
2 فشار: با افزایش فشار، انحالل پذیری گاز زیاد می شود. 

این مطلب را می توان در نوشابه های گازدار مشاهده کرد. وقتی در یک بطری 
نوشابۀ گازدار را باز می کنیم، فشار آن کاهش می یابد و درنتیجه انحالل پذیری 
کم می شود؛ درنهایت حباب های گاز درون آن تشکیل شده و به سمت باال به 

 CO2( ) حرکت درمی آیند. این گاز همان طور که می دانید، گاز کربن دی اکسید
است. در نوشابه مقدار نسبتًا زیادی گاز کربن دی اکسید با فشار زیاد حل شده است. گاز حل شده به نوشابه مزۀ تند و تیزی داده و از رشد 

موجودات تک سلولی و... در آن جلوگیری می کند. 
مقدار گاز حل شده در نوشابه به فشار گاز بستگی دارد. یعنی هرچه فشار 
گاز باالی مایع بیشتر باشد، مقدار بیشتری گاز در مایع حل می شود. این 

مورد برای سایر گازها نیز صادق است. 
فشالاير افزا�ش

	تفسیر	نمودارها
به طور کلی در علوم تجربی معمواًل برای نشان دادن رابطه ها از نمودار استفاده می شود. نمودار به ما کمک می کند به جای آنکه حجم زیادی 

از اطالعات و اعداد را در جدول های مختلف بنویسیم، آن ها را با خطوط نشان دهیم.
نمودارها روند تغییرات را نیز نشان می دهند. 

انحالل پذیری شکر در آب، با افزایش دما افزایش پیدا می کند و انحالل پذیری گاز اکسیژن در آب با افزایش دما کاهش پیدا می کند. با توجه 
به این مطلب نمودار انحالل پذیری این دو ماده بر حسب دما به شکل زیر است:
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17 هم در انحالل گرماگیر )یعنی با افزایش دما قابلیت حل شدن یا انحالل پذیری افزایش یابد( و هم در انحالل گرماده )یعنی با افزایش دما 

قابلیت حل شدن یا انحالل پذیری کاهش یابد(، هر نقطۀ باالی منحنی، فرا سیر شده و هر نقطه روی منحنی حالت سیر شده و هر نقطۀ زیر 
منحنی حالت سیر نشده یک محلول را در دماهای مختلف نشان می دهد.

برای آنکه تشخیص دهیم محلولی سیر نشده، سیر شده یا فرا سیر شده است، کافی است مقدار کمی از بلور مادۀ حل شونده را در محلول 
بریزیم. اگر حل شد، محلول سیر نشده است، اگر نامحلول باقی ماند، محلول سیر شده و اگر بلور به سرعت رشد کرد و در تمام محلول گسترش 

یافت، محلول فرا سیر شده است.

	مواد	محلول،	کم	محلول	و	نامحلول
همان طور که قباًل گفته شد، منظور از انحالل پذیری یک ماده، بیشترین مقدار گرم یک ماده است که در دمای معین در 100 گرم آب حل 

می شود. با توجه به میزان انحالل پذیری مواد، آن ها را به سه دسته تقسیم می کنند:
1 مواد محلول1: به موادی گفته می شود که انحالل پذیری آن ها بیشتر از 1 گرم در 100 گرم آب باشد. یعنی بتوانند بیش از یک گرم در 

. KNO3( 100گرم آب حل شوند. مانند پتاسیم نیترات (
2 مواد نامحلول یا رسوب2: به موادی گفته می شود که انحالل پذیری آن ها کمتر از 0/01 گرم در 100 گرم آب باشد. یعنی بیش از 0/01 

. BaSO4( گرم در 100 گرم آب حل نشود. مانند باریم سولفات (
3 مواد کم محلول3: به موادی گفته می شود که انحالل پذیری آن ها بین 0/01 تا 1 گرم حل شونده در 100گرم آب است. مانند کلسیم 

. CaSO4( سولفات یا گچ (

10/01

نامحلولمحلول
گرم حل شونده

 در 100 گرم آب

کم محلول

	مخلوط	های	ناهمگن4
مخلوط ناهمگن مخلوطی است که اجزای سازندۀ آن به طور یکنواخت در همه جای آن پخش نشده باشد؛ در نتیجه ویژگی های مخلوط در همۀ 
نقاط آن یکسان نیست. همچنین اگر یکی از اجزای آن مایع یا گاز باشد، پس از مدتی از جزء دیگر جدا می شود و به عبارتی این نوع مخلوط ها 

ناپایدارند. اجزای این نوع مخلوط ها را اغلب می توان با چشم یا به کمک ذره بین یا در مواردی به کمک میکروسکوپ از هم تشخیص داد. 
هرگاه یک تکه موزاییک مورد بررسی قرار گیرد، می توان به راحتی ذرات تشکیل  دهندۀ آن )سیمان، ماسه و دانه های سنگ( را با چشم دید. 
ُچَدن نیز یک مخلوط است، ولی با چشم نمی توان ذرات تشکیل  دهندۀ آن را از هم تشخیص داد. با گذاشتن چدن زیر میکروسکوپ می توان 

مشاهده کرد که چدن از ذرات آهن و کربن تشکیل شده است. 

 آجیل                                              خاک باغچه                                 موزاییک
1. Solutes
2. Insoluble materials
3. Slightly soluble materials
4. Heterogeneous mixture
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	انواع	مخلوط	های	ناهمگن
1 مخلوط های غیرمعلق1: مخلوط های ناهمگن دو یا چند جامد، مخلوط غیرمعلق نامیده می شود. 

 شن، خاک، موزاییک، آجیل، ساالد، مخلوط پودر جامدها )مثاًل پودر آهن و گوگرد( و...
2 مخلوط های معلق2: در این نوع مخلوط ذرات حل شونده، هزاران بار از مولکول های حالل بزرگ تر هستند، به طوری که با گذشت زمان 

از حالل جدا می شوند. 
اگر ذرات معلق جامد باشند )جامد در مایع یا جامد در گاز( به آن تعلیق یا سوسپانسیون می گویند. 

 گلبول های قرمز خون، شربت های ته نشین  شونده، گرد و خاک هوا و...
اگر ذرات معلق مایع باشند، به آن امولسیون گفته می شود. 

	سوسپانسیون3	)تعلیق	یا	آویزش(: به مخلوط ناهمگنی که از پخش شدن ذرات جامد در مایع یا جامد در گاز به وجود می آید، می گویند. 

 خاک شیر در آب، شربت آنتی بیوتیک، شربت معده، دوغ، آب لیمو، آب گل آلود.
سوسپانسیون ها دارای ویژگی های زیر هستند:

1 محلول های کدری هستند، چون مولکول های ماد ۀ حل شونده از حالل بزرگ  ترند و به همین دلیل نور از آن ها عبور نمی کند.

2 درحالت عادی ناپایدار هستند یعنی پس از نگهداری در حالت سکون، ذرات جامد از مایع جدا شده و ته ظرف جمع می شوند.

3 ذرات مولکول های حل  شونده بسیار بزرگ تر از مولکول های حالل است. 

	امولسیون	یا	نامیزه4: به مخلوطی از دو یا چند مایع گفته می شود که مخلوط  نشدنی باشند. در امولسیون یک مایع )فاز جدا( در مایع 
دیگری )فاز پیوسته( وجود دارد. 

 امولسیون روغن در آب، محلولی است که در آن قطره های ریز یک مایع )روغن( در مایعی دیگر )آب( بدون آنکه در یکدیگر آمیخته شوند، 
پراکنده است. 

بنابراین مخلوط های ناهمگن معلق دارای انواع زیر هستند:
1 مخلوط معلق جامد در مایع

 نشاسته در آب، گچ در آب، آهک در آب، آب گل آلود
2 مخلوط معلق مایع در مایع

 روغن زیتون در آب، نفت در آب، چربی در شیر
3 مخلوط معلق جامد در گاز

 دود، گردوغبار در هوا

نکتـــــــه

مخلوط	های	معلق	جامد	در	مایع	و	جامد	در	گاز	)سوسپانسیون	ها(	پس	از	مدتی	ته	نشین	می	گردند	در	صورتی	که	مخلوط	های	معلق	مایع	در	

مایع	)امولسیون	ها(	رونشین	می	شوند؛	مانند	خامه	که	چربی	شیر	است.

1. Non – Suspended mixtures
2. Suspended mixtures
3. Suspension
4. Emulsion
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19 	کلوییدها1

مانند مخلوط های  آن ها  میکروسکوپی  ولی ساختار  )مانند محلول ها(  پایدارند  اغلب  و  دارند  از مخلوط ها هستند که ظاهری شفاف  گروهی 

ناهمگن )همانند سوسپانسیون ها( است. این مخلوط ها که برخی از ویژگی های مخلوط های ناهمگن و بعضی از خواص مخلوط های همگن را 

دارند، کلویید نام گرفته اند.

در این حالت ذره های ماده، بزرگ تر از حالت محلول و کوچک تر از حالت معلق هستند. به طوری که اجزا برای مدت طوالنی به حالت معلق 

باقی می مانند. خون، چسب، آب و صابون از محلول های کلوییدی هستند. 

در یک کلویید ذرات دارای سایز میکروسکوپی هستند و معمواًل ته نشین نمی شوند.کوچک ترین ذرات، ذرات موجود در محلول ها هستند که اندازۀ 

آن ها در حد مولکول ها و اتم ها است. ذرات موجود در کلویید می تواند جامد، مایع یا گاز باشد.

نکتـــــــه

شاخص	تعیین	کنندۀ	نوع	مخلوط	)سوسپانسیون،	امولسیون،	کلویید،	محلول(،	در	واقع	اندازۀ	ذرات	در	محلول	تهیه	شده	است.	در	نمودار	

زیر،	این	اندازه	ها	مشخص	شده	است.	
حق�ق� محلولهاي �لو��دها امولس�ونها و سوسپاهنس�ونها

ساهنت�متر برحسب ذلايرات اهندازه

�810 �710
�610 �510 �410

اندازة ذرات برحسب سانتی متر

سوسپانسیون	و	امولسیون		<	کلویید		<		محلول 	 	 بنابراین	از	نظر	مقایسۀ	اندازۀ	ذرات	داریم:		

	انواع	کلوییدها

در جدول زیر انواع کلوییدها برحسب حالت فیزیکی حالل و حل شونده تقسیم بندی شده اند.

ماد ۀ پخش شوندۀ 

معلق )حل  شونده(

حالت فیزیکی محیط 

پخش کننده )حالل(
نمونهنوع )نام(

گاز
ِکِرم اصالح، کف صابونکف )فوم(مایع

سنگ پاکف جامدجامد

مایع

شیر، شامپو، سس مایونز، ِکِرم های بهداشتیامولسیونمایع

پنیر، کره، ماستژل یا امولسیون جامدجامد

مه، ابر، اسپری یا افشانه هاآیروُسل مایعگاز

جامد

چسب مایع، پالسمای خون، ژله، نشاسته در آبُسلمایع

سیمان، یاقوت ، چینی، برخی آلیاژها، سرامیک، خاکُسل جامدجامد

غبار هوا، دودآیروُسل جامدگاز

1. Colloids
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	اثر	تیندال1

آن ها  از  نور  عبور  از خاصیت  استفاده  کلوییدها،  از  حقیقی  محلول های  تشخیص  راه  تنها 
است که به آن اثر تیندال گویند. به عبارت دیگر، پراکنده شدن امواج نورانی توسط ذرات 

)کلویید( و دیده شدن مسیر نور را اثر تیندال می گویند که در محلول ها دیده نمی شود. 

اسیدها	و	بازها 	

اسیدها2 موادی ترش مزه اند که خاصیت خورندگی دارند، اما بازها3	موادی هستند که دارای مزۀ َگس و تلخ هستند و حالتی مانند صابون در 
تماس با دست دارند. معمواًل هر دو آن ها شناساگرها را تغییر می دهند.

بازهااسیدها

موادی با مزه َگس و تلخ هستند.موادی ترش مزه اند.

در تماس با دست حالتی همانند صابون  دارند.خاصیت خورندگی دارند.

کاغذ تورنسل )لیتموس( را آبی می کنند.معروف ترین شناساگر )کاغذ تورنسل( را قرمز می کنند.

اسیدها را خنثی می کنند.بازها را خنثی می کنند.

اکثراً به صورت جامد هستند.بیشتر به صورت مایع و گاز هستند.

اسیدهای خالص رسانای ضعیفی هستند ولی هنگام 
انحالل در آب رسانای جریان الکتریسته می شوند.

هنگام حل شدن در آب رسانای جریان الکتریسته می شوند.

+H آزاد می کنند. ضمن حل شدن در آب یون−OH آزاد می کنند.ضمن حل شدن در آب یون 

کاغذ	لیتموس	به	دو	رنگ	موجود	است.	لیتموس	آبی	که	در	محیط	اسیدی	قرمز	می	شود	و	کاغذ	لیتموس	یا	تورنسل	قرمز	که	در	محیط	

بازی،	آبی	می	شود.

نکتـــــــه

		)pH(	اچ	پی	
کمیتی است که میزان اسیدی یا بازی بودن مواد را مشخص می کند.    

pH از صفر تا چهارده )14 - 0( است که عدد صفر اسیدی ترین و عدد 14 بازی ترین محیط را مشخص می کند و محلولی  در دمای اتاق، بازۀ 
pH مساوی 7 دارند. هرچه  pH را خنثی در نظر می گیریم. مواد اسیدی زیر 7 و مواد بازی )قلیایی( باالی 7 و مواد خنثی یا نمک ها  7= با 

pH بازی بیشتر باشد، اسید و باز قوی تر هستند.  pH اسیدی کمتر و 

1. Tyndall Effect
2. Acids
3. Bases

اثر تیندال
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21 pH و مثال های آن را می بینید. در شکل زیر محدودۀ 

اس�دي قدلايرت افزا�ش

معده اس�د

آبل�مچو

سر
ه

فرهنگ� گوجه

0

pH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

اس�دي بالايران
پرتقال آب

قهوه

گازدالاير هنوش�دهن�هاي

خالص بالايران مرغ تخم زلايردة

ش�ر

خون اش�،

مقطر آب بزاق،

دلاير�ا آب
ش�ر�ن) (جوش ب��ربنات سد�م

من�زي) (سد�م ه�دلايرو�س�د من�ز�م

خاهنگ� �نندة سف�د

آموهن�اك

سوزآولاير) (سود ه�دلايرو�س�د سد�م

خنث�

بازي قدلايرت افزا�ش

باتري) (اس�د اس�د سولفولاير��

در جدول زیر مثال هایی از اسید و باز و اطالعات مربوط به هر یک از آن ها آمده است:

pHوضعیتنامفرمول شیمیایینام ماده

1اسید بسیار قویهیدروکلریک اسیدHClجوهر نمک
Cآبلیمو H O6 8 2/31اسید قویسیتریک اسید7
CHسرکه COOH33/43اسید متوسطاستیک اسید
Cشیر H O3 6 6/7اسید بسیار ضعیفالکتیک اسید3

Hآب مقطر O27خنثیآب
Caآب آهک OH 2( 7/6باز بسیار ضعیفکلسیم هیدروکسید(

8/84باز ضعیفسدیم بی کربناتNaHCO3جوش شیرین
KOHمایع ظرفشویی ، NaOH8/9باز ضعیفپتاسیم هیدروکسید/سدیم هیدروکسید

13/05باز بسیار قویسدیم هیدروکسیدNaOHلوله بازکن
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محلول ها استفاده  pH 	شناساگرها: شناساگرها1 در محیط های اسیدی یا بازی به رنگ های متفاوتی درمی آیند. از شناساگرها برای تعیین
می شود. 

pHشناساگر محیط خنثیرنگ قلیاییرنگ اسیدیدامنۀ 

بنفشآبیقرمز8 - 5/5تورنسل )لیتموس(

بی رنگارغوانیبی رنگ10 - 8/5فنول فتالئین

نارنجیزردقرمز4/4 - 1متیل اورانژ )هلیانتین(

سبزآبیزرد7/6 - 6آبی برموتیمول

جداسازی	اجزای	مخلوط	ها

	جداسازی	اجزای	مخلوط	ها: در بسیاری از موارد وجود ناخالصی در یک ماده ممکن است به آن ویژگی های نامطلوبی بدهد که برای 
استفاده های صنعتی و... مفید نباشد. گاهی نیز در واکنش های شیمیایی در کنار یک فرآوردۀ مورد 
نظر، محصول های جانبی به دست می آید و با فراورده های اصلی به صورت مخلوط باقی می ماند 

که در چنین مواردی باید مخلوط ها را از هم جدا کنیم.
تفاوت خواص فیزیکی یا شیمیایی مواد مخلوط  شده یکی از عوامل مهم در جداسازی مخلوط ها است. این 
عوامل شامل اندازۀ ذره ها، نقطۀ ذوب و جوش، چگالی، رنگ، میزان میل ترکیبی، تفاوت حاللیت و... است.

	روش	های	جداسازی	مخلوط	ناهمگن
	صاف	کردن	)فیلتر	کردن(

از این روش هنگامی استفاده می شود که اجزاء مخلوط از نظر اندازۀ ذرات با یکدیگر تفاوت داشته باشند. 
اساس کار: تفاوت اندازۀ ذرات

حالت فیزیکی مواد: حداقل یک جز جامد است.
چگونگی کار: مخلوط را از یک توری یا صافی می گذرانیم طوری که یکی از اجزا از روزنه های 

صافی نگذرد.
 الک کردن آرد، جدا کردن شن و ماسه از هم، جدا کردن تفاله از چای، صاف کردن هوا و 

بنزین خودروها. 

	دکانته	کردن	)سرریز	کردن(

هنگامی از این روش استفاده می شود که یک جزء از جزء دیگر سبک تر باشد. اگر مخلوط آب 

روغن بی حرکت بماند، چون روغن از آب سبک تر است، روی آب قرار می گیرد و می توان با سرریز 

کردن و یا با استفاده از وسیله ای به نام قیف جداکننده )قیف دکانتور(، آن ها را از هم جدا کرد. 

1. Indicator

 دستگاه سانتریفیوژ

الايرلن

تمچ�ز آب

ش�شهاي ق�ف

صاف� 	اغذ
گلآلود آب

ش�ر

لايروغن

آب
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23 اساس کار: تفاوت چگالی )جرم حجمی(

حالت فیزیکی مواد: مخلوط  مایع در مایع )امولسیون( است.
چگونگی کار: دو مایع را در ظرفی قیف مانند که پایین آن شیر دارد )قیف جداکننده یا قیف دکانتور( می ریزیم. پس از مدتی مایع چگال تر 

)سنگین تر( در پایین جمع می شود. با باز کردن شیر، جزء زیرین جدا می شود. 
)CCl4 و آب. )  جداسازی آب و روغن، کربن تتراکلرید

	بوجاری	)استفاده	از	جریان	هوا(

در این روش از جریان هوا جهت جدا کردن ذرات سبک تر از سنگین تر استفاده می شود. وسیلۀ آن خرمن کوب یا کمباین است. 
اساس کار: تفاوت وزن ذرات

حالت فیزیکی مواد: هر دو جز جامد هستند.
چگونگی کار: اجزای جامد را در مسیر باد قرار می دهند. ذره های سنگین تر کمتر از مسیر خود منحرف می شوند و ذرات سبک تر بیشتر.

 جداسازی خاک و خاشاک از دانه های روغنی و...، جدا کردن گندم از کاه در کمباین

	شناورسازی	یا	فلوتاسیون1
این روش بر اساس تفاوت حاللیت یک ماده در دو حالت مختلف صورت می گیرد.

اساس کار: تمایل ذرات به چسبیدن 
حالت فیزیکی مواد: ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع جداسازی می شوند.

چگونگی کار: مخلوط دو جامد را در مایعی شناور می کنند. جسم سنگین تر به ته مایع می رود و جسم سبک تر در باالی مایع جمع می شود. 
گاهی برای افزایش بازده کار با دمیدن هوا و تولید کف به این فرایند سرعت می دهند. 

 جداسازی اجزای سنگ های کانی یا معدنی. 

	سانتریفیوژ	کردن	)نیروی	گریز	از	مرکز(
 اگر اجزای مخلوط از نظر جرم یا چگالی با هم تفاوت داشته باشند، از این روش استفاده می شود.

اساس کار: تفاوت چگالی دو ماده با کمک نیروی گریز از مرکز. 
حالت فیزیکی مواد: جزء اصلی مایع و جزء دیگر جامد یا مایع است.

چگونگی کار: مخلوط را درون لوله ای و داخل دستگاهی با سرعت زیاد می چرخانیم. لوله با چرخش زیاد دستگاه به سمت خارج از مرکز حرکت 
می کند و به  طور  افقی قرار می گیرد. در این حالت نیروی گریز از مرکز می خواهد مخلوط را برخالف مرکز براند و از این نقطه دور کند و جزء 

سنگین تر به فاصلۀ دورتر از مرکز  )ته مخلوط( پرتاب می شود. 
 جدا کردن چربی از شیر، جدا کردن گلبول های قرمز از پالسمای خون

1. Flotation
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	برخی	از	روش	های	جداسازی	مخلوط	های	همگن	)محلول	ها(	
	تقطیر1

اساس کار: تفاوت نقطۀ جوش مواد )دو جزء(
حالت فیزیکی مواد: در محلول دو مایع، محلول جامد در مایع و مخلوط گازها استفاده می شود.

همچنین جهت خالص سازی برخی از محلول های مهم شیمیایی نیز از این روش استفاده می شود. 
چگونگی کار: مخلوط را می جوشانند. جزئی که نقطۀ جوش کمتری دارد زودتر )در دمای کمتر( 
تبخیر می شود. بعد از تبخیر، بخارهای آن را جمع آوری کرده و به کمک دستگاه های مخصوص 
دوباره میعان می کنند. یعنی به مایع تبدیل کرده و به این صورت دو جزء از هم جدا می شوند. 

 تقطیر آب و الکل و تقطیر آب نمک )برای به دست آوردن آب شیرین و آشامیدنی با استفاده 
از دستگاه تقطیر یا آب شیرین کن(

	تقطیر	جزء	به	جزء2
اساس کار: تفاوت نقطۀ جوش مواد )چند جزء( 

حالت فیزیکی مواد: مخلوط چند مایع یا چند گاز 
نام دستگاه : برج تقطیر 

چگونگی کار: بخار اجزای مخلوط به کمک تفاوت نقطۀ جوش در دماهای مختلف میعان می شوند.
دستگاه تقطیر جزء به جزء جداسازی اجزای نفت خام، جداسازی گازهای هوا

	تبلور3
که  آنجا  از  کنیم،  سرد  را  آب نمک  مانند  مایعی  در  جامد  مخلوط  اگر  می شود.  استفاده  مایع  از  جامد  جزء  کردن  جدا  برای  تبلور  روش  از 

انحالل پذیری با کاهش دما کم می شود، مقداری از حل شونده به صورت بلور در ته ظرف ته نشین می شود.

اساس کار: تفاوت انحالل پذیری یک ماده در دو دمای مختلف
حالت فیزیکی مواد: محلول جامد در مایع

چگونگی کار: محلول را سرد می کنند تا جسم جامد به صورت بلورهای ریز درآید. سپس با صاف کردن، بلورها را جدا می کنند. 
( و زاج ها از محلول آن ها. CuSO4 سولفات، ( )ΙΙ  تهیۀ نبات، تهیۀ کات کبود )مس

	تبخیر4

اساس کار: تبخیر حالل
حالت فیزیکی مواد: محلول جامد در مایع

چگونگی کار: محلول را به آرامی یا در فشار کم تبخیر می کنند تا جسم جامد حل شده به صورت بلور به  جا بماند.
 تهیۀ نمک از آب دریا

1. Distillation
2 Fractional distillation
3. Crystallization
4. Evaporation

دماسنج

خروج آب

آب نمک
گرما

ورود آب

خنک کننده

آب
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اساس کار: تفاوت حاللیت یک ماده در دو حالل مختلف 
حالت فیزیکی مواد: محلول های مایع در مایع یا جامد در مایع

چگونگی کار: به محلول، حاللی اضافه می کنند که بتواند جزء حل شده را بهتر در خود حل کند، ولی در حالل قبلی حل نشود. سپس دو جزء 
را با دکانته کردن یا روش های دیگر از هم جدا می کنند. 

یا تینر، جدا کردن قند و ویتامین از بافت های گیاهی CCl4( )  تهیۀ اسانس ُگل ها با الکل، جدا کردن ُید از آب با کربن تتراکلرید
	کروماتوگرافی2:	

این روش پرکاربردترین شیوۀ جداسازی مواد تجزیه ای است و در تمام شاخه های علوم کاربردهایی دارد. عالوه بر این به ما امکان می دهد تا اجزای 
سازندۀ نزدیک به هم مخلوط های کمپلکس را جدا و شناسایی کنیم. بسیاری از این جداسازی ها به روش های دیگر ناممکن است. 

اساس کار: تفاوت چسبندگی چند جزء یک محلول به یک سطح جامد
حالت فیزیکی مواد: جامد در مایع یا مایع در مایع 

چگونگی کار: محلول را از سطح جامد عبور می دهند. اجزایی که چسبندگی کمتری با سطح 
با چسبندگی بیشتر، کمتر  جامد دارند، در طول جامد بیشتر به جلو رانده می شوند و اجزای 

جابه جا می شوند. 
 تصفیۀ آب برای داروسازی، جداسازی رنگدانه های گیاهی

1. Extraction
2. Chromatography



مواد

ک 
موادی که فقط از ی

نوع ماده تشکیل می شود.
موادی که آمیخته ای از دو یا چند نوع ماده اند و اجزای 

ص اولیة خود را حفظ می کنند.
تشکیل دهندة آن خوا

مخلوطی که ذره های تشکیل دهندة آن به طور غیر 
ب گل آلود

ت درهم پراکنده اند. مثال: آ
یکنواخ

ک 
ت ی

مخلوط ناهمگنی که در آن ذرا
ت معلق در مایع پراکنده اند. 

جامد به صور
ک شیر

ت - خا
مثال: دوغ، شرب

ک مایع 
ت ی

مخلوط ناهمگنی که در آن ذرا
ت معلق در مایع دیگر پراکنده اند. 

به صور
ب

مثال: روغن در آ

ت 
مخلوطی که ذره های تشکیل دهندة آن به طور یکنواخ

ب
ک و آ

درهم پراکنده اند. مثال: نم

ت در هوا، مه
مایع در گاز: عطر در هوا، رطوب

ت کبود، 
ب در بلور کا

مایع در جامد: آ
جیوه در فلز سدیم و نقره )دندان پزشکی(

ب
مایع در مایع: الکل و آ

گاز در جامد: هیدروژن در فلز نیکل یا پالتین

ب، کربن 
گاز در مایع: اکسیژن در آ

دی اکسید در نوشابه ها

ت نفتالین در هوا، دوده در هوا
جامد در گاز: ذرا

جامد در جامد: آلیاژها

ب
ک و آ

جامد در مایع:نم

انواع	محلول	ها

ص
ناخال

ص
خال

همگن	)محلول(
ناهمگن

امولسیون
سوسپانسیون

pH
7

>

فشاردما
س(

pH : بازی )گ
7

>
 

ش(
pH : اسیدی )تر

7
<

pH : خنثی 
7

=

pH
دسته	بندی	مواد	از	نظر	

ش	های	جداسازی	اجزای	مخلوط
رو

عوامل	مؤثر	در	انحالل	پذیری

ب
ف کردن: جداسازی گل از آ

صا

سانتریفیوژ: جداسازی چربی از شیر

ب
ک از آ

تبخیر:جداسازی نم
ب

ف جداکننده: جداسازی روغن مایع از آ
قی

آهن ربا: جداسازی برادة آهن و پودر گوگرد
ت خام 

تقطیر )جزء به جزء(: جداسازی اجزای نف
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پرسش های چهار گزینه ای

کداممایعفقطیکنوعمولکولراشاملمیشود؟ 1

4( نفت 3( شیر  2( خون  1( آب 

دریکمخلوطهمگن: 2

2( اندازة ذرات سازنده از مخلوط کلویید بزرگ تر است. 1( اجزای مخلوط از یکدیگر قابل تشخیص هستند. 

4( همة ذره های سازنده کاماًل یکسان اند. 3( ذرات به طور یکنواخت در یکدیگر پخش شده اند. 

باداشتنآبوالکلهیچگاهنمیتوانمحلولسیرشدهساخت،زیرا: 3

2( قابلیت انحالل الکل در آب بسیار کم است. 1( قابلیت انحالل آب در الکل بسیار زیاد است. 

4( انحالل آب در الکل در دمای باال کم می شود. 3( آب و الکل به هر نسبتی در هم حل می شوند. 

کداممخلوطازنوعهمگناست؟ 4

2( پودر بسیار نرم گوگرد در کات کبود 1( پودر خیلی نرم گوگرد در آب 

4( پودر بسیار نرم شکر و نمک 3( پودر کات کبود در آب  

کدامگزینهدرستاست؟ 5

2( هر ماد ة همگنی محلول است.  1( هر ماد ة خالصی همگن است. 

4( هر ماد ة خالصی مخلوط است. 3( هر ماد ة خالصی، عنصر است.  

محلولهای»گوگردوآب«،»گچوآب«بهترتیبچهنامدارند؟ 6

2( کلویید ـ کلویید 1( کلویید ـ سوسپانسیون  

4( سوسپانسیون ـ سوسپانسیون 3( سوسپانسیون ـ کلویید  

درکدامنوعمخلوطزیر،ذراتحلشدهممکناستبهیکدیگرچسبیده،بهصورتلختهدرآیند؟ 7

4( محلول 3( کلویید  2( امولسیون  1( سوسپانسیون 

حاللیت)انحاللپذیری(یکمادهمقداریازآن)برحسبگرم(استکه.................... 8

2( با 100 گرم آب، محلول سیر شده بدهد.  1( در 1000 میلی لیتر آب حل شود. 

4( در 100 گرم آب حل شود. 3( با 1000 میلی لیتر آب، محلول سیر شده بدهد. 

در82گرممحلولسیرشدهپتاسیمنیترات،32گرمازایننمکوجوددارد.قابلیتانحاللآنچقدراست؟ 9

32 )4  40 )3  50 )2  64 )1

کدامحالتزیرفوقاشباعبودنمحلولرانشانمیدهد؟ 10

2( سرعت ته نشین شدن > سرعت حل شدن  1( سرعت حل شدن > سرعت ته نشین شدن 

4( وقتی که دو ماده به طور یکنواخت در هم پخش شوند. 3( سرعت ته نشین شدن = سرعت حل شدن  
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کداممادۀزیرموقعحلشدندرآبمحلولسیرشدهنمیتواندتولیدکند؟ 11

4( اتانول 3( سدیم کلرید  2( یُد  1( شکر 

کدامروشبرایجداکردننمکازآبنمکمناسباست؟ 12

2( صاف کردن 1( تبخیر آب  

4( استفاده از فیلتر 3( استفاده از سانتریفیوژ  

ازعملسانتریفیوژکردنمعموالًبرایجداکردناجزاءکدامنوعمخلوطاستفادهمیشود؟ 13

1( ذرات جامد بسیار ریز معلق در مایع

2( دو مایع مخلوط شده که نقطة جوش نزدیک به یکدیگر دارند  

3( ذرات جامد حل شده در مایع 

4( دو مایع مخلوط نشدنی با جرم حجمی متفاوت

برایجداکردندومایعمخلوطنشدنی،معموالًازکداموسیلۀزیراستفادهمیشود؟ 14

2( دستگاه سانتریفیوژ 1( دستگاه تقطیر جزء به جزء 

4( کاغذ صافی 3( قیف جداکننده  

کدامیکازمخلوطمایعاتزیررانمیتوانبااستفادهازتقطیرسادهازهمجداکرد؟ 15

2( مخلوط مایعات فرار و غیر فرار  1( مخلوط مایعاتی که تشکیل مایع هم جوش نمی دهند 

4( مخلوط مایعاتی که با هم ترکیب نمی شوند 3( مخلوط مایعات هم جوش   

درکدامردیفازجدول،نمونههاییکهبرایانواعمخلوطدادهشده،درستاست؟ 16

 4 )1

3 )2

 2 )3

 1 )4

مخلوطسوسپانسیونامولسیونکلویید
1آب گل آلودشیرخون
2شیرسرکهچسب
3سرکهچسبشیر

4چسبخونآب گل آلود

Xدرایندمابرابراستبا: Y Xوجوددارد.قابلیتانحاللمادۀ Y ،75گرممادۀحلشوندۀ X Yدر200گرمازمحلول 17

90 )4  60 )3  71/5 )2  37/5 )1

باتوجهبهدادههایجدولزیر،گرمابرانحاللکداممادهتأثیربیشتریدارد؟ 18

 A  )1

 B  )2

C  )3

 D  )4

انحالل پذیری، گرم در 100 گرم
C40ماده C20در  در 

A260210
B7532
C11084
D7058
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درجدولزیر،کدامیکازویژگیهایبیانشدهدربارۀمخلوطهانادرستاستواینمخلوطازکدامنوعاست؟ 19

ویژگی مخلوط

نوع مخلوط
پخش نورعبور از کاغذ صافیته نشینی ذره هااندازه ذره ها

نمی کندمی کندنمی شودکوچکمحلول
می کندمی کندمی شودبزرگکلویید

می کندنمی کندمی شودبزرگ ترسوسپانسیون

2( عبور از کاغذ صافی، کلویید  1( پخش نور، سوسپانسیون  

4( اندازة ذره ها، سوسپانسیون  3( ته تشینی ذره ها، کلویید  

درکدامیکازروشهایجداسازیاجزایمخلوطها،ازتفاوتربایشمولکولیاستفادهمیشود؟ 20

4( تقطیر 3( کروماتوگرافی  2( تغییر فاز  1( شناورسازی 

افزایشدماسببافزایشانحاللپذیریکداممادهدرآبمیشود؟ 21

4( استون 3( آهک  2( اکسیژن  1( الکل 

کدامعبارتدرستاست؟ 22

1( افزایش دما همواره باعث افزایش انحالل پذیری مواد در حالل ها نمی شود.

2( در آب داغ فاصلة مولکول ها بیشتر است و گاز اکسیژن بیشتری در آن حل می شود.

3( هرچه انحالل پذیری ماده ای بیشتر باشد، محلول سیر شدة آن چگالی بیشتری دارد.

4( در محلول سیر شدة آب نمک نمی توان هیچ ماد ة دیگری حل کرد. 

باتوجهبهنمودارانحاللپذیرییکمادهکهبهصورتمقابلاست،

بهسؤاالت24،23و25پاسخدهید.

در100گرمآبحل C20 اگر30گرمازاینمادهرادردمای 23

کنیم،چهنوعمحلولیبهدستمیآید؟

2( محلول سیر شده 1( محلول اشباع  

4( محلول سیر نشده 3( محلول فرا سیر شده  

در50گرمآبحلکنیم،چهنوعمحلولیبهدستمیآید؟ C40 اگر10گرمازاینمادهرادردمای 24

4( محلول سیر نشده 3( محلول فرا سیر شده  2( محلول سیر شده  1( همگن 

کاهشدهیم،چند C30 در100گرمآبحلمیکنیم.اگردمایاینمحلولرابه C60 60گرمازاینمادهرادردمای 25

 گرمازاینمادهرسوبخواهدکرد؟
4( 80 گرم 3( 60 گرم  2( 40 گرم  1( 20 گرم 

10 30 50 70

20

40

60
g / g100

اهنحلالپذ�ري

( (آب

)دما C)0

انحالل پذیری
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یکمحلولبایکسوسپانسیونیایکامولسیوندرکدامموردتفاوتبیشتریدارد؟ 26

2( حالت فیزیکی اجزا 1( اندازة ذره ها  

4( عبور نور از درون آن ها 3( حالت فیزیکی مخلوط  

برایجداسازیمخلوطگچوآبنمککداممراحلزیرانجاممیشود؟ 27

2( تبلور، تبخیر، میعان 1( تبخیر، تبلور، میعان  

4( صاف کردن، تبخیر، میعان 3( تبلور، صاف کردن، تبخیر  

برابربا18گرماست.اگر120گرم 15C 85Cبرابربا60گرمودر قابلیتحلشدن)انحاللپذیری(سولفاتمسدر 28

مقدارسولفاتمسجدا برسد،چه  15C به آن تادمای کنیم راسرد 85C ازمحلولسیرشدۀسولفاتمسدر

میشود؟

4( 26/25 گرم 3( 31/5 گرم  2( 21 گرم  1( 84 گرم 

نامکدامیکازمواردزیربهدرستیعنواننشدهاست؟ 29

C )آسکوربیک اسید( 2( ویتامین 1( جوهر سرکه )سیتریک اسید( 

4( شیر منیزی )منیزیم هیدروکسید( 3( اسید باتری )سولفوریک اسید( 

مقدارpHمادۀحاصلازواکنشاسیدوبازچقدراست؟ 30

4( مساوی 7 3( بیشتر از 7  2( کمتر از 7  1( صفر 

نوشابۀگازدارازنظرحالتفیزیکیاجزایمحلول،بهکدامگزینهشبیهتراست؟ 31

4( آب آشامیدنی شهری 3( کف صابون  2( هوا  1( شربت پرتقال 

دردمایمعیندر60گرمآبحلشود،محلولسیرشدهتشکیلمیشود.حسابکنیدکهدر600 A اگر20گرمنمک 32

حلشدهاست؟ A گرمازمحلولسیرشدۀآندرهماندما،چندگرمنمک

4( 120 گرم 3( 80 گرم  2( 150 گرم  1( 200 گرم 

براساسجدولمقابلکداممورددرستبیاننشدهاست؟ 33

1( شکر و پتاسیم نیترات، محلول به حساب می آیند.

2( هگزانول و باریم سولفات، کم محلول هستند. 

3( هگزانول و کلسیم سولفات، کم محلول هستند.

4( شکر، محلول و باریم سولفات، نامحلول است. 

انحالل پذیری در 100 گرم آبنام ترکیب
205شکر

0/59هگزانول
0/003باریم سولفات
0/21کلسیم سولفات
34پتاسیم نیترات

محلولسیرشدۀ gr600 20Cبهترتیب50و30گرمدر100گرمآباست.اگر 80Cو انحاللپذیریپتاسیمکلریددر 34

سردکنیم،چندگرمازایننمکرسوبمیکند؟ 20C پتاسیمکلریدراازدمای80Cتا

180 )4  120 )3  80 )2  50 )1
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 طبقنمودار،کداممطلبدرستنیست؟ 35

گرماگیر است. A و 1( انحالل

B بیشترین اثر و بر C کمترین اثر را دارد.  2( تغییرات دما بر انحالل پذیری

در محلول باشد،  C B و ، A 20C اگر 40 گرم از سه ماده ی 3( در دمای

هر سه محلول سیر شده هستند.

30C مقدار انحالل پذیری هر سه ماده یکسان است.  420( در دمای

40

60

10 30

20

اهنحلالپذ�ري

g / g100( (آب
A

B

C

)دما C)0

انحالل پذیری

Bبهترتیب..............و..............هستند. و A بهترتیب..............و..............بودهونمکهای y و x طبقجدول،مقادیر 36

1( 0/2-30- نامحلول- محلول

2( 0/4- 97/5- کم محلول- کم محلول

3( 0/4- 30- نامحلول- کم محلول

4( 0/2- 97/5- کم محلول- محلول

ترکیبمحلول سیر شده grنمک حل شدهانحالل پذیری
x0/4/ gr200 4A
60ygr260B

انحاللپتاسیمهیدروکسیدوپتاسیمنیتراتبهترتیبگرمادهوگرماگیراست.اگردرحینایندوانحاللهیچگونه 37

....................... و ....................... ترتیب به آنها محلول دمای باشد، نداشته وجود پیرامون محیط با انرژی مبادلۀ

مییابد.

4( افزایش- کاهش 3( کاهش- کاهش  2( کاهش- افزایش  1( افزایش- افزایش 

کداممثالبرایکلوییدامولسیوندرستبیاننشدهاست؟ 38

4( مایونز 3( کره  2( شیر  1( رنگ های روغنی 

کداممخلوطرامیتوانبادکانتور)سرریزکردن(جداکرد؟ 39

4( آب و الکل 3( آب و کربن تتراکلرید  2( روغن و بنزین  1( سولفوریک اسید و آب 

نمودارانحاللپذیریبرحسبدما)دما-انحاللپذیری(4مادهدرآببهصورتزیراست.کداممادهرامیتوانباسرد 40

کردنبهصورتبلورازمحلولآنجداکرد؟
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کدامروشیاابزاربرایجداسازیاجزایمخلوطهایزیرمناسبنیست؟ 41

2( تقطیر برای جداسازی آب و الکل 1( تقطیر جزء به جزء برای جداسازی نفت خام 

4( تقطیر جزء به جزء برای جداسازی اجزای هوا 3( سرریز کردن برای جداسازی آب و الکل 

برایجداکردناجزایکداممخلوطحتمًابایددوروشجداسازیمتفاوتراپشتسرهمبهکاربریم؟ 42

2( آب نمک با روغن 1( آب و الکل  

4( آب گل آلود 3( پودر گوگرد و پودر آهن  
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باافزودنکداممادهبهآبنمک،پیاچ)pH(محلولکاهشمییابد؟ 43

4( مایع ظرفشویی 3( شکر  2( جوهر لیمو  1( جوش شیرین 

حاللیتکداممادهدرآبباافزایشدماافزایشمییابد؟ 44

4( سدیم هیدروکسید 3( کلسیم کلرید  2( پتاسیم نیترات  1( آمونیاک 

درنمودارزیرکهتغییراتحاللیتنمکیرانسبتبهدمانشانمیدهد،ناحیۀAمربوطبهکدامیکازحاالتزیراست؟ 45

1( اشباع  

2( غیراشباع

3( فوق اشباع  
A

دما

ن
شد

ل
ح

ت
ل�

قاب

4( اشباع و فوق اشباع 

)CaCO3 به وکلسیمکربنات ( CaSO4( ) ،کلسیمسولفات NaCl( ) دمایانجمادسهمحلولآبیسیرشدۀسدیمکلرید 46

است.انحاللپذیریکداممادهدرآببیشترودمایجوشمحلولکداممادهکمتر −−0 5/ C و −−1 5/ C ، −−20Cترتیب

است؟

2( کلسیم سولفات- کلسیم کربنات  1( سدیم کلرید- سدیم کلرید 

4( سدیم کلرید- کلسیم کربنات 3( کلسیم کربنات- سدیم کلرید 

میرسانیم.غلظتمعمولیمحلولکداماست؟ cc250 9/8گرمسولفوریکاسیدرادرآبحلمیکنیموحجمآنرابه 47

g
lit

19 / 6 )4  g
lit

24 / 5  )3  g
lit

39 / 2  )2  g
lit

/25 5 )1

انحاللپذیرینوعینمکدردمای40درجه35گرمدر100گرمآبودردمای70درجه،58گرمدر100گرمآباست. 48

اگر79گرممحلولسیرشدۀآندردمای70درجهراتا40درجهسردکنیم،چندگرمنمکتهنشینمیشود؟

11/5 )4  17/5 )3  29 )2  22 )1

باافزودنکداممادۀزیربهیککلویید،عمللختهشدنصورتمیگیرد؟ 49

2( محلول هیدروکلریک اسید 1( محلول سدیم کلرید  

4( هر سه مورد 3( محلول سدیم سولفات  

C/0 مقدارهای 5−  B و ، A مقداریالکلطبی)اتانول(دراختیارداریمومیخواهیمآنرادرآبحلکنیم.درظرفهای 50

90C الکلدرکدامظرفبیشترحل 40C و  ، 20C مساویازآبداریمکهدماهایآنبهترتیبعبارتاستاز:

میشود؟

B )2   A )1

4( در هر سه ظرف به میزان یکسانی حل می شود.   C )3
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12زمان پیشنهادی
دقیقه

نوعمخلوطدرکدامگزینهباترتیبروبهرومطابقتدارد؟»شربتمعده-سسمایونز-چسبنشاسته-بُُرنز« 1

1( کلویید- سوسپانسیون- کلویید- محلول جامد در مایع

2( کلویید- کلویید- سوسپانسیون- محلول جامد در مایع

3( سوسپانسیون- کلویید- کلویید- محلول جامد در جامد

4( سوسپانسیون- کلویید- محلول مایع در جامد-کلویید

کدامگزینهمخلوطهمگنجامددرجامداست؟ 2

4(  سکة 100 ریالی 3( پودر شکر و نمک  2( خاک  1( موزاییک 

کدامگازحلشدهدرآبازرشدجلبکهاوکپکهاجلوگیریمیکند؟ 3

4( آمونیاک 3( کربن دی اکسید  2( نیتروژن  1( اکسیژن 

کدامعاملسببکاهشانحاللپذیریشکردرآبمیشود؟ 4

4( کاهش دما 3( افزایش فشار  2( کاهش فشار  1( افزایش دما 

کدامیکنوعیسوسپانسیونمحسوبمیشود؟ 5

4( شیر گاو 3( شربت پنی سیلین  2( الکل  1( نوشابه 

درمحلولیمانندهوا،حاللچیست؟ 6

4( بخار آب 3( کربن دی اکسید  2( اکسیژن  1( نیتروژن 

درروشسانتریفیوژازکدامنیروبرایجداسازیاجزایمخلوطاستفادهمیشود؟ 7

4( الکتریکی 3( جانب مرکز  2( اصطکاک  1( گرانش 

کدامیکخالصاست؟ 8

4( طال 3( سوسپانسیون  2( فوالد  1( شکر 

درروشکروماتوگرافیموادبراساسکدامخاصیتزیرازیکدیگرجدامیشوند؟ 9

2( وزن حجمی و خاصیت مویینگی 1( بر اساس نقطة جوش متفاوت 

4( بر اساس اختالف نقطة تبخیر 3( اختالف سرعت حرکت اجسام 

برایجداکردنذراتچربیازشیر،کدامروشزیرمناسباست؟ 10

4( صاف کردن 3( سانتریفیوژ کردن  2( تبلور  1( تقطیر 

کداممادۀزیررامیتوانمحلولبهشمارآورد؟ 11

4( الکل 3( خاک  2( آب مقطر  1( هوا 
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خاصیتمشترکمحلولهاوکلوییدهاکداماست؟ 12

4( مشخص کردن مسیر نور 3( لخته شدن  2( عبور دادن نور  1( ژله ای شدن 

اگردر120گرممحلولسیرشدۀمادهایدردمایمعین،40گرمازآنوجودداشتهباشد،حاللیت)انحاللپذیری(آن 13

چندگرماست؟

60 )4  50 )3  30 )2  20 )1

مفهومامولسیونکداماست؟ 14

2( معلق بودن قطره های ریز مایع در مایع دیگر 1( معلق بودن ذرات ریز جامد در مایع 

4( ناپدید شدن ذرات ریز مایع در مایع دیگر 3( ناپدید شدن ذرات ریز جامد در مایع 

قابلیتحلشدنگازمعموالًبراثر: 15

2( افزایش فشار و دما، افزایش می یابد. 1( افزایش فشار و کاهش دما، افزایش می یابد. 

4( کاهش فشار و افزایش دما، افزایش می یابد. 3( کاهش فشار و کاهش دما، افزایش می یابد. 
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گزینه	11

تشکیل شده  H O2( ) آب ماد ة خالصی است که از مولکول های یکسان
است.

گزینه	23

پخش یکنواخت و غیر قابل تشخیص بودن اجزای مخلوط از ویژگی های 
مخلوط های همگن است.

گزینه	33

نمی توان  در هم حل می شوند،  نسبتی  هر  به  ماده  دو  این  چون 
محلول سیر شده ای از آن ها تهیه کرد. 

گزینه	43

( ماده ای است که به راحتی  CuSO4 ) سولفات، )ΙΙ کات کبود )مس
در آب حل می شود. انحالل گوگرد در آب کم است. 

گزینه	51

خالص  ماد ة  )مثاًل  نباشد  محلول  است  ممکن  همگنی  ماد ة  هر 
باشد(، ولی هر ماد ة خالصی حتماً همگن است.

گزینه	64

گوگرد و گچ هر دو جامدند و آب یک مایع است. گوگرد و گچ هر 
دو نامحلول در آب هستند، پس ذرات ریز گوگرد و گچ به طور غیر 
یکنواخت در آن پخش می شوند که به آن سوسپانسیون می گویند. 

در کلوییدها ذرات دارای اندازة میکروسکوپی هستند.

گزینه	73

در  محلول ها  سازندة  ذرات  خالف  بر  کلوییدها  سازندة  ذره های 
شرایط معینی مثاًل بر اثر سرد کردن یا گرم کردن یا در مجاورت 
با برخی ذره های دیگر به یکدیگر متصل می شوند و ذره های بسیار 
بزرگ تر را تشکیل می دهند. در این صورت کلویید حالت نیمه جامد 
یا حالت ژله ای به خود می گیرد )ژله شدن( و یا اینکه کاماًل می بندد 

و به صورت لخته درمی آید، یعنی لخته شدن. 

گزینه	82

با  برابر  محلول  یک  در  ماده  یک  شدن  حل  قابلیت  یا  حاللیت 
مقداری از ماده بر حسب گرم است که در دمای معین در 100 گرم 

حالل حل می شود و محلول سیر شده می دهد و حالل می تواند آب 
یا غیر از آب باشد. 

گزینه	91

قابلیت انحالل یک مادة یعنی مقداری از ماده که با g 100  حالل 
محلول، سیر شده بدهد.

x64 جرم محلول  = جرم مادة حل شونده + جرم حالل 
 82 g x64 g x64 32        جرم حالل= = جرم حل شونده
=g جرم حالل − =82 32 50

x

gr

=

×
=

32
50 100
32 100 64

50

گزینه	101

در حالت فوق اشباع بودن، ذرات حل شونده به کندی در حالل 

موردنظر حل می شوند و سرعت ته نشین شدن بیشتر است.

گزینه	114

امتزاج  )قابل  می شود  حل  آب  در  نسبتی  هر  به  )الکل(  اتانول 
است(.

گزینه	121

بهترین روش تبخیر است. روش های دیگر مثل صاف کردن، استفاده 
از سانتریفیوژ و استفاده از فیلتر بیشتر برای جداسازی ذرات معلق 

از سوسپانسیون ها و امولسیون ها به کار می رود. 

گزینه	134

اساس سانتریفیوژ بر تفاوت چگالی استوار است. ذرات جامد بسیار 
ته نشین نمی شوند.  دارند که  مایع، حالت کلوییدی  ریز معلق در 
برای جداسازی دو مایع مخلوط شده با نقطة جوش نزدیک به هم 
از روش کروماتوگرافی استفاده می شود. ذرات جامد حل شده در 

مایع را به وسیلة عمل تبلور جدا می کنند. 

گزینه	143

برای جدا کردن دو مایع مخلوط نشدنی مانند آب و روغن می توان از 

)قیف دکانتور( استفاده کرد.

پاسخ نامة تشریحی
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گزینه	153

مایعاتی که نقطة جوش یکسان دارند، نمی توان به وسیلة تقطیر 
جدا نمود. 

گزینه	164

خون  و  امولسیون  شیر  سوسپانسیون،  از  نمونه ای  گل آلود  آب 
کلویید است. 

گزینه	173
حل شونده + حالل = محلول 
75 + حالل = 200  

125gr = جرم حالل 
gr ماده       gr حالل 

125           75
100            x  

x gr×
⇒ = =

75 100 60
125

قابلیت انحالل پذیری

گزینه	181

A بیشتری دارد. با توجه به داده های جدول، گرما بر انحالل ماد ة تأثیر
(، بیشترین میزان تغییر در  20C زیرا به ازای تغییر معین دما )در اینجا 

A مشاهده می شود.  میزان انحالل در ترکیب
 260 – 210 = 50

گزینه	193

ذرات کلویید مانند محلول ته نشینی ندارند. 

گزینه	203

تفاوت چسبندگی چند جزء یک  کار روش کروماتوگرافی  اساس 
محلول به یک سطح جامد است.

گزینه	213

هر  به  حل شونده  و  حالل  مایع،  در  مایع  محلول های  برخی  در 
ندارد.  ارتباطی  دما  افزایش  به  و  می شوند  محلول  هم  با  نسبتی 
طرفی  از  هستند.  قانون  این  تابع  و  مایع  دو  هر  الکل  و  استون 

انحالل پذیری گاز اکسیژن با افزایش دما کاهش می یابد.

گزینه	221

توضیح دربارة گزینة )4(، محلول یک ماده ممکن است نسبت به 
آن ماده سیر شده باشد، ولی بتواند مقدار کمی حل شوندة دیگر را 

در خود حل کند. 

گزینه	233

ابتدا الزم است برای هر دما انحالل پذیری مربوط به آن را از روی 
نمودار پیدا کنیم. 

10 30 50 70

20

40

60
g / g100

اهنحلالپذ�ري

( (آب

)دما C)0

انحالل پذیری

گرم   30 اگر  سلسیوس  درجة   20 دمای  در  است  بدیهی  چنانچه 
حل شونده حل کنیم، باالی نمودار می افتد، یعنی نقطة فرا سیر شده. 

گزینه	244

10 گرم حل شونده در 50 گرم حالل معادل 20 گرم حل شونده در 
100 گرم حالل است. بنابراین از روی نمودار بدیهی است که در 
، انحالل پذیری تقریباً 30 گرم در 100 گرم آب  است  40C دمای
و عدد 20 گرم پایین نمودار می افتد، پس محلول سیر نشده است.

10 30 50 70

20

40

60
g / g100

اهنحلالپذ�ري

( (آب

)دما C)0

انحالل پذیری

گزینه	252

از حل شونده در دمای 60 گرم  نمودار می توان گفت  به  توجه  با 
60C در 100 گرم آب تشکیل محلول سیر شده می دهد. حال 
محور  تغییرات  دهیم،  کاهش   30C به   60C از  را  دما  اگر 
به  داد.  خواهد  نشان  را  انحالل پذیری  کاهش  میزان  هم  عمودی 
عبارت بهتر اختالف دو عدد 60 و 20 روی محور عمودی میزان 

رسوب را نشان می دهد که همان 40 گرم است. 

10 30 50 70

20

40

60
g / g100

اهنحلالپذ�ري

( (آب

)دما C)0

انحالل پذیری

گزینه	261

مهم ترین تفاوت محلول با مخلوط های سوسپانسیون و کلوییدها، 
اندازة ذرات است. 
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گزینه	274

ابتدا با استفاده از صاف کردن گچ نامحلول در آب را از آب و نمک 
جدا می کنیم، سپس با تبخیر آب را از آب نمک جدا می کنیم و در 

آخر با میعان آب را دوباره به حالت مایع برمی گردانیم.

گزینه	283

85C 160 = 60 + 100= وزن محلول اشباع شده در
15C 118 = 18 + 100= وزن محلول اشباع شده در 

جدا شده  CuSO4 42 = 118 – 160 = وزن

CuSO4 جداشده 85C      وزن  وزن محلول در 
42                                   160

  x ?=                                  120

x gr42 120 31/ 5
160
×

⇒ = =

گزینه	291

سیتریک  دیگر  نام  و  است  اسید  استیک  دیگر  نام  سرکه  جوهر 
اسید، جوهر لیمو است. 

گزینه	304

.pH 7= ماد ة حاصل از واکنش یک اسید و باز، نمک و خنثی است، یعنی 

گزینه	314

در نوشابه هم گاز و هم جامد حل شده در آب وجود دارد. در آب 
شهری هم همین ویژگی وجود دارد. 

گزینه	322

که  می شود  گرم   80 آن  شدة  سیر  محلول  مقدار  اول  حالت  در 
می توان با یک تناسب ساده مقدار نمک را در 600 گرم محلول سیر 

شده به دست آورد. 
نمک A       محلول سیر شده 

80                20
600            x ?=    

گزینه	332

اگر انحالل پذیری بیشتر از 1 گرم باشد، محلول است. اگر کمتر از 
0/01 باشد، نامحلول و بین این دو مقدار کم محلول است.

گزینه	342

ابتدا وزن محلول را حساب می کنیم، سپس مقدار   28 مشابه سؤال 

محلول سیر شده را در دو دما به دست می آوریم و بعد تناسب می بندیم:
C80  150=100+50= وزن محلول اشباع در 
C20 130=100+30= وزن محلول اشباع در

80C     20C      
     g150      g130    x gr×

⇒ = =
600 120 520

150g600       x ?=           

x g g= ⇒ − =520 600 520 80 جرم رسوب محلول جدید 

گزینه	353

، 40 گرم در محلول وجود  C و B ، A 20C اگر از مواد  در دمای
با  برابر   A )مقدار شده  سیر   A به نسبت  محلول  باشد،  داشته 
C کمتر  سیر نشده )مقدار C انحالل پذیری در آن دما(، نسبت به
 B B فرا سیر شده )مقدار از انحالل پذیری در آن دما( و نسبت به 

بیشتر از انحالل پذیری در آن دما( خواهد بود. 

گزینه	364

 0/01 از  کمتر  محلول،  باشد  بیشتر  یک  از  انحالل پذیری  اگر 
نامحلول و بین این دو مقدار کم محلول است. 

A داریم: g200برای نمک 

x

g0 / 4

g100

x x g100 0 / 4 0 / 2200
×= ⇒ =

کم محلول است. A پس نمک
B داریم: برای نمک

g160

yg260

g160

 y g260 60 97 / 5160
×= =

B نیز محلول است. مادة

گزینه	374

انحالل مواد گرماده دمای محلول را افزایش می دهد و انحالل مواد 
گرماگیر دمای محلول را کاهش می دهد. 

گزینه	381

رنگ های روغنی جزء کلوییدهای جامد در مایع )ُسل( هستند. 

گزینه	393

با سرریز کردن جدا کرد. به جز  ناهمگن را می توان  مخلوط های 
گزینة )3( بقیه همگن هستند. 

x g×⇒ = =20 600 15080
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گزینه	403

می شود،  کمتر  آن ها  انحالل پذیری  کردن،  سرد  با  که  را  موادی 
می توان به صورت بلور جدا کرد. 

گزینه	413

کردن(  )سرریز  دکانتور  با  پس  می شوند  هم حل  در  الکل  و  آب 
نمی توان اجزای آن ها را از هم جدا کرد. 

گزینه	422

مخلوط آب نمک و روغن را با سرریز کردن و مخلوط همگن آب نمک را 
با تبلور یا تقطیر جداسازی می کنیم؛ چون دو نوع مخلوط داریم.

گزینه	432

جوهر لیمو یک ماد ة اسیدی است و افزودن آن به آب نمک )که 
ماده ای خنثی با پی  اچ 7 است( موجب کاهش پی اچ و قرار گرفتن 

آن در محدودة صفر تا 7 )اسیدی( می شود. 

گزینه	442

سدیم  و  CaCl2( ) کلرید کلسیم   ، NH 3( ) آمونیاک شدن  حل 
دما  هرچه  بنابراین  است،  گرماده  آب  در  NaOH( ) هیدروکسید
افزایش یابد، قابلیت انحالل کاهش می یابد. اما حل شدن پتاسیم 
نیترات در آب گرماگیر است و با افزایش دما حاللیت آن در آب 

افزایش می یابد. 

گزینه	452

نقاط روی منحنی نشان دهندة حالت اشباع است. نقاطی که زیر 
منحنی یعنی در ناحیة A قرار دارد، غیراشباع است. 

گزینه	464

باشد  بیشتر  آن  نقطة جوش  و  انجماد محلول کمتر  نقطة  هرچه 
مقدار مادة حل شده بیشتر خواهد بود. در مورد سدیم کلرید عدد  
نمک  آن  محلول  که  می دهد  نشان  انجماد  نقطة  برای  −20C
از بقیه بیشتر است و کلسیم  زیادی دارد. پس انحالل پذیری آن 
کربنات کمترین مقدار ماد ة حل شده را دارد. پس کلسیم کربنات 

نقطة جوش آب را کمتر باال می برد.

گزینه	472

cc1000 غلظت معمولی عبارت است از گرم های ماد ة حل شده در
)سی سی یا میلی لیتر( محلول.

gr )لیتر/گرم( است.   lit/ واحد آن 
     

cc            g

cc           x ?

/250 9 8

1000 =

g lit9 / 8 1000 39 / 2 /250
×⇒ =

گزینه	484

جرم حل شونده و حالل در دو محلول سیر شده در دماهای مختلف 
را به دست می آوریم:

70C g 158 = 58 + 100 = جرم محلول دردمای 
40C g 135 = 35 + 100 = جرم محلول در دمای

جرم آب را حساب  C70 برای 79 گرم محلول سیر شده در دمای 
می کنیم: 

جرم محلولجرم آب
g100g158

x g/17 5= g50

      g79          x g50= g79 جرم حل شونده  50 29= − =

گرم  چند  درجه،   40 آب  گرم   50 در  کنیم  حساب  باید  اکنون 
حل شونده حل می شود.

g/ /29 17 5 11 50− =

جرم آبجرم حل شونده
gr35              g100

x g/17 5= g50

70C که در اثر  40C و  اختالف جرم حل شونده در دو دمای 
سرد کردن ته نشین می شود.  

راه حل دوم: 
100 جرم محلول در دمای 70 58 158+ = g

100 جرم محلول در دمای 40  35 135+ = g
32g رسوب

جرم محلولرسوب
23g158g

x g=11 5/79g

گزینه	494

را  کلوییدها  بار  می توانند  هستند،  الکترولیت  که  یونی  ترکیبات 
خنثی کرده و باعث رسوب کلوییدها )لخته شدن( شوند.

گزینه	504

الکل به هر نسبتی در آب حل می شود.


