
  شامل درس نامة کامل
  بیش از 1000 پرسش چهارگزینه ای )سؤاالت تألیفی، آزمون های پیشرفت 
تحصیلی و سؤاالت منتخب آزمون های ورودی تیزهوشان و  نمونه  دولتی و 

سؤاالت آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد و...(
  پاسخ نامة تشریحی به همراه نکته های کلیدی





مقدمـه

 
وند جان و خرد هب انم خدا

 
کزین ربرت اندیشه ربنگذرد

کتابی که هم اکنون پیش روی شماست »مسابقات علوم هشتم«، از مجموعه کتاب های »مرشد« می باشد که 
شامل درس نامة کامل و نکات کلیدی و پرسش های چهارگزینه ای علوم هشتم است. پرسش های چهارگزینه ای 
از سؤاالت آزمون های پیشرفت تحصیلی مدارس تیزهوشان و آزمون های تیزهوشان )استعدادهای درخشان(، 

نمونه دولتی والمپیادهای علمی، تیمز، آزمون های جامع و... گردآوری شده است.
مؤلف، عالوه بر جمع آوری مجموعه سؤاالت، سعی در انسجام بخشی به آموخته های دانش آموزان و ایجاد 
نظم و توالی مفاهیم را در سراسر کتاب داشته است؛ بدین  صورت که سؤاالت را به صورت درس به درس 

تفکیک کرده و هر پرسش را متناسب با مفاهیم آن درس، در درس مربوط قرار داده است.
و  است  شده  داده  جامع  پاسخ  پرسش ها،  تمام  به  تشریحی،  پاسخ نامه ی  در  درس نامه،  بر   عالوه 

به فراخور نیاز دانش آموزان به نکته های مهم برخی از پرسش ها به طور مفّصل پرداخته شده است.
این مجموعه باعث تسّلط دانش آموزان بر مطالب درسی و آماده سازی آن ها برای شرکت در آزمون های خاص 

می شود. هم چنین می تواند به عنوان مرجع مهمی برای المپیادهای علمی علوم مورد استفاده قرار گیرد.
باشد که این مجموعه سبب ارتقای سطح یادگیری و کسب موفقیت  نهایی دانش آموزان عزیز میهنمان واقع 

شود.
در این جا الزم می دانیم از مؤلف محترم خانم رقیه قاسمی مرزبالی و دبیر محترم مجموعه و نیز خانم ها: سکینه 
مظاهری )حروف چین(، مهناز علی یاری )صفحه آرا(، معصومه لطفی مقدم، ملیحه محمدی، بهاره خدامی، مینا 
هرمزی )گرافیست ها( و طوبی عینی پور و شیوا خوش نقش )نمونه خوان ها( که در به  ثمر رساندن این مجموعه 

زحمات زیادی متحّمل شده اند، قدردانی کنیم. 
امیدواریم معّلمان گرامی، دانش آموزان و اولیای محترم با ارائة  نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود، ما را در 

رفع اشکاالت احتمالی این مجموعه و تقویت نقاط قوت آن یاری فرمایند. 

انتشارات مبتکران  
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مخلوط و جداسازی مواد

برای طبقه بندی مواد از روش های گوناگونی استفاده می شود. مواد با توجه به حالت فیزیکی خود به سه دسته جامد، مایع و گاز تقسیم 
می شوند. اما اگر طبقه بندی آنها براساس تعداد اجزای سازنده اش انجام شود، به دو گروه خالص و ناخالص تقسیم می شود:

خالص: موادی که تنها از یک جزء تشکیل شده اند و شامل عنصر و ترکیب می باشد. مواد خالص ذرات یکسانی دارند و 

دارای خواص فیزیکی ثابتـی می باشند. اگر شرایط محیط ثابت بماند، خواص فیزیکی آنها همواره ثابت بوده و به مقدار 
انواع مواد   ماده بستگی ندارد. خواص فیزیکی مثل دمای ذوب، نقطه جوش، چگالی و ...

ناخالص )مخلوط(: موادی که دارای دو یا چند جزء می باشند.  

مواد مخلوط به دو دسته: 1( مخلوط همگن )محلول(، 2( مخلوط ناهمگن تقسیم می شوند.

 عنصرها مواد خالصی هستند که ذرات سازندة آنها یکسان باشد.

ساختار اتمی دارند: مانند طال، نقره، مس، سدیم، منیزیم و ...  
عنصر 

ساختار مولکولی دارند: مانند اکسیژن، هیدروژن، کلر و ... .   

 ترکیب: مواد خالصی هستند که مولکول آنها از اتصال دو یا چند اتم مختلف تشکیل شده اند. مانند: آب، الکل، نمک و ... .

 مخلوط مواد ناخالصی هستند که از دو یا چند جزء تشکیل شده اند، به گونه ای که اجزا خواص خود را در مخلوط حفظ می کنند. مانند: 

خاک، شکر در آب، هوا و ... . 

 تفاوت ترکیب و مخلوط

ویژگی عمومی ترکیب هاویژگی عمومی مخلوط  ها

عنصرها یا ترکیب های سازندة آنها فقط با یکدیگر واکنش می دهند.عنصرها یا ترکیب های سازندة آنها فقط با یکدیگر مخلوط می شوند.

یک ماده جدید ساخته می شود.در ماده مخلوط، ماده جدیدی ساخته نمی شود.

امکان تغییر نوع و یا مقدار اجزای سازندة آن وجود ندارد.می توان نوع و مقدار اجزای سازندة آن را تغییر داد.

تولید آن با انجام یک واکنش شیمیایی همراه است.هیچ واکنش شیمیایی اتفاق نمی افتد.

ویژگی متفاوتی نسبت به اجزای سازندة خود دارد.ویژگی آن مشابه ویژگی اجزای سازنده است.

جدا کردن اجزای سازنده اش از یکدیگر با روش های ساده 
امکان پذیر است.

برای جدا کردن اجزای آن از یکدیگر به روش های پیچیده تری 
احتیاج داریم.
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اجزا به طور یکنواخت پراکنده شده اند. درنتیجه ویژگی فیزیکی مخلوط در همه نقاط تقریباً یکسان است.  

پایدارند؛ یعنی با گذشت زمان اجزای سازنده مخلوط از هم جدا نمی شوند. همگن    
اجزا مخلوط را حتی با میکروسکوپ نمی توان از یکدیگر تشخیص داد.   

ویژگی مخلوط های 
اجزا به طور یکنواخت پراکنده نشده اند. بنابراین ویژگی فیزیکی مخلوط در همه نقاط یکسان نیست.  

ناپایدارند )اگر یکی از اجزای مخلوط مایع یا گاز باشد پس از مدتی از یکدیگر جدا می شوند.( ناهمگن    
اجزای مخلوط را می توان با چشم و در بعضی موارد با ذره بین یا میکروسکوپ مشاهده کرد.   

مخلوط همگن مانند شکر در آب، الکل و آب، هوا و ... .
مخلوط ناهمگن مانند دوغ، آجیل، نشاسته در آب، شربت خاک شیر و ... .

  به مخلوط های همگن محلول می گویند. هر ماده محلول از دو جزء حالل و حل شونده تشکیل شده است. 
حالل: ماده ای است که حل شونده را در خود حل می کند.

حل شونده: ماده ای است که در حالل حل می شود و معموالً پس از حل شدن ماهیت فیزیکی آن تغییر می کند.

  برای تعیین حالل و حل شونده، ابتدا به حالت فیزیکی مواد توجه می کنند. ماده ای که پس از تشکیل محلول، حالت فیزیکی خود 

را حفظ می کند به عنوان حالل و ماده ای که حالت فیزیکی آن تغییر کرده نقش حل شونده را خواهد داشت. اما اگر حالت فیزیکی هر 
دو ماده یکسان بود و بعد از محلول شدن نیز تغییری نکنند، ماده ای به عنوان حالل درنظر گرفته می شود که دارای مقدار بیشتری باشد.

مخلوط غیرمعلق: از مخلوط دو یا چند مادة جامد به وجود می آیند. مثل آجیل، ساالد 
و خاک و ...

مخلوط معلـق: در این نـوع مخلوط یک جزء در جزء دیگـر پخش شده و پس از مدتـی   مخلوط ناهمگن به دو دسته تقسیم می شود:  

بی حرکت قرار گرفتن، اجزای مخلوط از هم جدا می شوند.  

 در یک نوع طبقه بندی براساس اندازة ذرات، مخلوط ها را به سه نوع محلول، کلویید، سوسپانسیون تقسیم می کنند. در بین این 

مخلوط ها، کلوییدها تنوع زیادی دارند که معروف ترین آنها امولسیون نام دارد.

 ویژگی سوسپانسیون:

مخلوط معلق جامد در مایع )ذرات جامد حل نشده در مایع( است.
ناهمگن و کدر هستند و بعد از مدتی اجزا از یکدیگر جدا می شوند. )زیرا ذرات جزء پخش شونده بیش از 10 هزار برابر ذره های جزء 

پخش کننده هستند و همین تفاوت باعث ناپایداری آنها می شود(

 ویژگی کلوییدها:

 کلوییدها دسته ای از مخلوط هایی هستند که بین مخلوط ناهمگن و محلول ها قرار دارند و دارای ویژگی های زیر هستند:
 برخالف محلول ها که شفاف هستند کلوییدها ظاهری کدر و مات دارند.

 ذرات تشکیل دهندة کلوییدها به اندازة کافی درشت هستند که بتوانند نورمرئی را پخش کنند درنتیجه مسیر عبور نور از میان کلوییدها 
قابل دیدن است؛ این پدیده به اثر تیندال معروف است.

 ذره های سازندة کلوییدها همانند محلول ها، با گذشت زمان ته نشین نمی شوند. بنابراین می توان گفت کلوییدها پایدارند.
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 ذرات تشکیل دهندة کلوییدها به اندازه ای کوچک هستند که از صافی عبور می کنند بنابراین نمی توان آنها را با صافی جدا کرد.
 کلوییدها همانند مخلوط های ناهمگن حداقل از دو فاز پخش کننده و پخش شونده تشکیل شده اند که فاز پخش شونده در البه الی فاز 

پخش کننده قرار می گیرد.
 کلوییدها همانند محلول ها به سه حالت جامد، مایع و گاز وجود دارند.

 مقایسة محلول ها و کلوییدها و سوسپانسیون ها 

1- محلول ها مخلوط همگن ولی کلویید و سوسپانسیون مخلوط ناهمگن
2- محلول ها شفاف ولی کلوییدها و سوسپانسیون کدر یا مات

3- ذرات سازنده سوسپانسیون از کلوییدها و ذرات سازنده کلوییدها از محلول ها درشت تر است.
اندازة ذرات محلول ها > اندازة ذرات کلوییدها > اندازة ذرات سوسپانسیون ⇒ مقایسة اندازة ذرات   

)100nm 100nm(، )بزر گ تر از 1 تا nm 1(  ،  )بین nm   )کوچک تر از
10 متر 9− ) نانومتر یعنی  )nm   

4- با توجه به اندازة ذرات، سوسپانسیون ها و کلوییدها مسیر حرکت نور را نشان می دهد. یعنی هرچه اندازة بزرگ تر باشد میزان پخش 
نور بیشتر است در حالی که محلول ها مسیر حرکت نور را نشان نمی دهند.

پایدارند درحالی که ذره های سازندة سوسپانسیون ته نشین می شود  5- ذرات سازندة محلول ها و کلوییدها ته نشین نمی شوند. یعنی 
)ناپایدارند(.

6- محلول ها و کلوییدها به دلیل اندازة ذرات تشکیل دهنده از کاغذ صافی عبور می کنند و نمی توان با صافی آنها را از هم جدا کرد 
درحالی که ذرات سوسپانسیون نمی توانند از صافی رد شوند.

 مثال هایی از انواع کلوییدها:

کف صابون )کلویـید گاز در مایع( ـ سنگ پا، چوب پنبه )کلویید گاز در جامد(
اسپـری ها )کلویـید مایع در گاز( ـ شیر، کره، مایونز )کلویید مایع در مایع )امولسیون(( ژل موی سـر و ژلـه )کلویید مایع در جامد( ـ  
دود و گرد و غبار )کلویید جامد در گاز( سرامیک ـ  شیشه های رنگی، سنگ های گرانبها مثل یاقوت و فیروزه )کلویید جامد در جامد( و 

رنگ روغنی و چسب مایع )کلویید گاز در مایع(

 کلویید گاز در گاز نداریم!!!!

 محلول ها براساس حالت فیزیکی به 3 حالت جامد، مایع و گاز وجود دارند.

محلول جامد: برای ساختن محلول های جامدی مانند آلیاژ ها مواد را ذوب می کنند و پس از مخلوط کردن یکنواخت، محلول های جامد 

به دست می آید. البته محلول های جامد به 3 صورت جامد در جامد، مایع در جامد و گاز در جامد وجود دارد.

محلول مایع: حل شدن مواد جامد، مایع یا گازی شکل در یک مایع باعث تولید محلول  های مایع خواهد شد. 

محلول مایع هم به 3 شکل )جامد در مایع، مایع در مایع و گاز در مایع( وجود دارد.

محلول گازی: مخلوط های گازی همواره به شکل همگن بوده و یک محلول در نظر گرفته می شوند.
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محلول های گازی هم به سه شکل )جامد در گاز، مایع در گاز، گاز در گاز( وجود دارند.

حالت فیزیکی

محلول

حالت  فیزیکی اجزای سازنده

پیش از حل شدن
مثال

جامد

جامد در جامد
مایع در جامد
گاز در جامد

برخی از آلیاژ ها مانند طالی زینتی، برنز، برنج
جیوه در مس )ملغمه(، جیوه در سرب و نقره )آمالگام مادة پرکننده دندان(

هیدروژن در پاالدیم )پاالدیم یک نوع فلز است.(

مایع

جامد در مایع
مایع در مایع
گاز در مایع

نمک در آب، ید در الکل )بتادین(، ید در کربن تتراکلرید
الکل در آب، سرکه )استیک اسید در آب(، روغن در بنزین

نوشابة گازدار، هوای محلول در آب، محلول آمونیاک

گاز
جامد در گاز

مایع در گاز
گاز در گاز

نفتالین در هوا، ید در هوا )البته نفتالین و ید در حالت عادی جامد هستند و 
می توانند به صورت گاز درآیند(
بخار آب در هوا، عطرها در هوا

هوا، گاز کپسول غواصی، گازهای سوختنی

 محلول ها برحسب مقدار ماده ای که در خود حل می کنند به 3 دسته تقسیم می شوند:
1- محلول سیرنشده: محلولی که در یک دمای معین هنوز هم می تواند مقدار بیشتری از آن حل شونده را در خود حل کند.

2- محلول سیرشده )اشباع(: حالل در یک دمای معینی نمی تواند مقدار بیشتری از همان حل شونده را در خود حل کند.

را در خود حل کرده است.  ماده حل شونده  از حد سیر شدن،  بیش  معینی حالل  در دمای   3- محلول فراسیر شده )فوق اشباع(: 

این محلول ها با کوچک ترین ضربه یا انداختن ماده جامد از جنس حل شونده، ناپایدار شده و اضافی ماده حل شده در زمان کوتاهی 
رسوب می کند و محلول باقی مانده سیر شده خواهد بود.

 انحالل پذیری: در یک دمای معین، حداکثر ماده حل شده در 100 گرم حالل برای به دست آمدن یک محلول سیرشده را انحالل پذیر 

می گویند.
 وقتی نمودار انحالل پذیری ماده ای رسم می شود، اگر هر نقطه روی منحنی انحالل پذیری قرار گیرد محلول سیرشده و اگر نقطة 

زیر منحنی انحالل پذیری قرار گیرد محلول سیرنشده و اگر نقطة باالی منحنی انحالل پذیری قرار گیرد محلول فراسیرشده خواهد بود.
)نقطة باالی منحنی( A    فراسیرشده 

)نقطة روی منحنی( B  سیرشده 
)نقطة زیر منحنی( C  سیرنشده 

اغلب محلول هایی که نسبت به یک حل شونده سیر شده اند، نسبت به حل شونده های دیگر سیر 
نشده اند. به طور مثال محلول سیرشدة شکر در آب، توانایی حل کردن مقداری نمک را نیز دارد.

عواملی مانند افزایش دما، سطح تماس و هم زدن از عوامل مؤثر بر سرعت حل شدن ماده جامد در مایع می باشد.
  انحالل پذیری اغلب مواد جامد در مایع با افزایش دما افزایش می یابد. مانند پتاسیم نیترات؛ البته انحالل پذیری بعضی از جامدات 
در آب با افزایش دما کاهش می یابد مانند سریم سولفات و انحالل پذیری بعضی از جامدات دیگر با افزایش دما تغییر چندانی ندارد 

یعنی دما تقریبًا بر آن بی تأثیر است. )مانند سدیم کلرید در آب(
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  انحالل پذیری گازها در آب به دو عامل دما و فشار بستگی دارد. با افزایش دما انحالل پذیری گاز در آب کاهش و با افزایش فشار 
مقدار انحالل پذیری گاز در آب افزایش می یابد.

:نکته  ۱نکته 

روش های جداسازی اجزای مخلوط
نقطة  اندازة ذره ها،  مانند  یا شیمیایی مواد است. تفاوت هایی   عامل مهم در جداسازی مخلوط ها، تفاوت های فیزیکی 

... و  تفاوت حاللیت  ترکیبی،  میل  میزان  رنگ،  و جوش، چگالی،  ذوب 

روش های جداسازی اجزای مخلوط های ناهمگن

مثالچگونگی کارحالت فیزیکی مواداساس کارنام روش

صاف کردن
)فیلتر کردن(

تفاوت اندازة 
ذرات

دست کم یک جزء 
جامد است

مخلوط را از یک توری یا صافی 
می گذرانیم طوری که یکی از اجزا از 

روزنه های صافی نگذرد

صاف کردن هوا و بنزین خودروهاـ  
سرند کردن شن و ماسهـ  الک کردن 
آردـ  در آزمایشگاه برای جداسازی  
نشاسته از آبـ  در تصفیه خانه های 

آب برای جدا کردن شن از آب

دکانته کردن
)سرریز کردن(

تفاوت چگالی
مخلوط های مایع در 

مایع )امولسیون(

دو مایع را در ظرف قیف مانند که 
پایین آن شیر دارد می ریزیم، پس از 
مدتی مایع چگال تر در پایین جمع 

می شود. با باز کردن شیر، جزء زیرین 
جدا می شود.

جداسازی آب و روغن ـ 
 کربن تتراکلرید و آب

سانتریفیوژ
کردن )نیروی
گریز از مرکز(

تفاوت چگالی
جزء اصلی مایع، 

جزء دیگر جامد یا 
مایع

مخلوط را در دستگاهی با سرعت زیاد 
می چرخانیم، جزء سنگین تر به فاصلة 
دورتر از مرکز پرتاب می شود. )یعنی 

در ته لوله جمع می شوند(

جداسازی گلبول های قرمز 
از پالسمای خون ـ چربی از شیر

بوجاری
)استفاده از
جریان هوا(

تفاوت
وزن ذرات

هر دو جزء جامد

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
)فلوتاسیون(

تفاوت چگالی دو
ماده جامد نسبت

به یک مایع
جامد

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 معدنی 
یا کانی ها و یا جداسازی مخلوط 

شن و خاک اّره
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:نکته  ۲نکته

روش های جداسازی اجزای مخلوط های همگن

حالت فیزیکیاساس کارنام روش
مثالچگونگی کارمواد

تقطیر
تفاوت نقطة 
جوش مواد

محلول دو مایع،
محلول جامد در 
مایع، مخلوط 

گازها

مخلوط را می جوشانند، جزئی که نقطة جوش 
کمتر ی دارد زودتر )در دمای کمتر ( تبخیر 

می شود، بخارهای آن را جمع آوری کرده و با سرد 
کردن دوباره میعان می کنند.

تقطیر آب و الکل، تقطیر 
آب نمک برای به دست 

آوردن آب

تقطیر جزء
به جزء

تفاوت نقطة
جوش مواد

مخلوط  چند مایع
یا چند گاز

بخار اجزای مخلوط به کمک تفاوت نقطة 
جوش در دماهای مختلف میعان می شوند.

جداسازی اجزای نفت خامـ  
جداسازی گازهای هوا

تبلور
تفاوت انحالل پذیری  
یک ماده در دو دمای 

مختلف

محلول
جامد در مایع

محلول را سرد می کنند تا جسم جامد به صورت 
بلورهای ریز درآید، سپس با صاف کردن 

بلورها را جدا می کنند.

تهیة کات کبود و زاج ها از 
محلول آنها ـ تهیة نبات

تبخیر حاللتبلور
محلول

جامد در مایع
محلول را به آرامی یا در فشار کم تبخیر می کنند تا 

جسم جامد حل شده به صورت بلور جدا شود.
تهیة نمک از آب دریا و...

استخراج
تفاوت حاللیت یک 
ماده در دو حالل 

مختلف

محلول های
مایع در مایع یا
جامد در مایع

به محلول، حاللی می افزایند که بتوانند 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.

تهیة اسانس گل ها با الکل، 
جدا کردن ید از آب با 

کربن تتراکلرید یا تینر، جدا 
کردن قند و ویتامین ها از 

بافت های گیاهی

کروماتوگرافی

تفاوت چسبندگی
چند جزء یک
محلول بر یک
سطح جامد

جامد در مایع،
مایع در مایع

محلول را از سطح جامد عبور می دهند، اجزایی 
که چسبندگی کمتری با سطح جامد دارند در طول 

جامد بیشتر به جلو رانده می شوند و اجزای با 
چسبندگی بیشتر ، کمتر جابه جا می شوند.

تصفیة آب برای داروسازی، 
جداسازی رنگدانه های 

گیاهی

:نکته  ۳نکته

سلولزی  غشاهای  از  روش  این  در  است.  آنها  ذرات  اندازه  براساس  مخلوط  اجزای  جداسازی  روش  نوع  یک  دیالیز 
یک  در  اجزا  حرکت  روش  این  در  می شوند.  ساخته  نواری  یا  کیسه ای  لوله ای،  شکل  به  معموالً  که  می شود  استفاده 
اجزای  می گیرد.  صورت  حالل(  در  شده  حل  ماده  )مقدار  غلظت  اختالف  به  توجه  با  آن  دیگر  سمت  به  غشا  طرف 
کوچک از غشا عبور کرده و به سمت دیگر آن می روند. درحالی که اجزای بزرگ تر چنین امکانی را نخواهند داشت. 

استفاده می شود. دیالیز  از  از هورمون ها  بعضی  یا  و  آنزیم ها  پروتئین ها،  برای خالص سازی  معموالً 

 اسیدها دسته ای از مواد ترش مّزه هستند که خاصیت خورندگی دارند و بازها دسته ای از مواد تلخ مّزه و َگس هستند که حالتی 
صابون مانند دارند. خوردن یا لمس چنین موادی در بسیاری از موارد خطرناک است به همین دلیل برای شناسایی این مواد از 

موادی به نام شناساگر استفاده می شود، که شناساگرها در محیط های مختلف رنگ های متفاوت ایجاد می کنند. 
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کاغذ PH )پی اچ(: معیاری برای سنجش اسیدی یا بازی بودن محلول است.

+H در محیط افزایش یافته  +H را در محیط نشان می دهد. هرچه pH از نظر عددی کمتر باشد، غلظت یون  pH میزان غلظت یون 

+H در محیط کمتر شده و محیط به سمت  و قدرت اسیدی زیاد می شود. و برعکس اگر pH از نظر عددی بزرگ تر شود، غلظت یون 
خاصیت بازی می رود. 

 محدودة کاغذ pH بین 0 تا 14 می باشد.
 اگر pH ماده ای کوچک تر از 7 باشد، مادة اسیدی است و هرچه pH به صفر نزدیک تر می شود خاصیت اسیدی افزایش می یابد.

 اگر pH ماده ای برابر با 7 باشد، ماده خثنی است؛ یعنی نه خاصیت اسیدی و نه خاصیت بازی دارد.
 اگر pH ماده ای بزرگ تر از 7 باشد، ماده خاصیت بازی دارد و هرچه pH به عدد 14 نزدیک تر می شود خاصیت بازی افزایش می یابد.

  عالوه بر کاغذ pH برای شناسایی مواد اسیدی و بازی و خنثی می توان از شناساگرهای دیگر استفاده کرد که در جدول زیر چند 
نوع شناساگر بیان شده است:

خثنیبازاسیدشناساگر

بنفشآبیقرمزتورنسل

بی رنگارغوانیبی رنگفنل فتالئین

آبیآبیزردبرموتیمول بلو

نارنجیزردقرمزمتیل اورانژ )هلیانتین(
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 1 ماده خالص ماده ای است که  .

1   تنها از یک نوع اتم ساخته شده است.  2 از دو یا چند نوع اتم ساخته شده است.

 3 تنها از یک جزء ساخته شده است.  4 ناخالصی به  همراه نداشته باشد و اتم های سازنده اش مشابه باشند.

 2 کدام گزینه صحیح است؟

1   ذرات سازندة مواد خالص، اتم یا مولکول یا یون است.

 2 مولکول های سازندة مواد خالص از اتصال اتم های مختلف به وجود می آیند.

 3 بیشتر مواد موجود در طبیعت خالص هستند.

 4 بعضی از مواد مخلوط در طبیعت به صورت ماده خالص هستند.

 3 کدام یک از گزینه های زیر در مورد مواد خالص صحیح است؟

1   با ثابت بودن شرایط محیط، خواص فیزیکی این مواد مثل مواد مخلوط، ثابت است.

 2 خواص فیزیکی این مواد در هر شرایطی ثابت است.

 3 مواد خالص به  دو دستة عنصر و ترکیب تقسیم می شوند.

 4 هیچ کدام

 4 کدام یک از گزینه های زیر، ماده ای خالص است؟

1   آب دریا  2 هوا  3 چدن  4 الماس

 5 کدام یک از گزینه های زیر، مخلوط نیست؟

1   هوا  2 خون  3 آب پرتقال  4 نمک

)تیمز(  6 پودری از ذره های سیاه و سفید تشکیل شده است؛ این پودر یک  . 

1   محلول جامد است  2 ترکیبی خالص است  3 مخلوط است   4 عنصر است

 7 کدام ماده هم از مولکول های مختلف و هم اتم های مختلف ساخته شده است؟

1   شیرگاو  2 آب  3 اکسیژن  4 اکسید آهن

)المپیاد علمی(  8 کدام ماده تفاوت بیشتری با بقیه دارد؟ 

1   نمک خوراکی  2 آب مقطر  3 اکسید جیوه  4 آرد گندم

 9 کدام جمله درست است؟

1   هر مادة خالصی، همگن است.  2 هر مادة همگنی، محلول است.

 3 هر مادة مخلوطی یک نوع محلول است.  4 هر مادة خالصی یک نوع ترکیب است.

 10 در یک مخلوط همگن:

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

 3 ذرات به طور یکنواخت در یکدیگر پخش شده اند.  4 همة ذرات سازنده کاماًل یکسان هستند.
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 11 کدام یک از مواد زیر با بقیه تفاوت دارد؟

1   فوالد  2 آهن زنگ نزن  3 چدن  4 نیکل

)آزمون علمی(  12 کدام ماده خالص است؟ 

1   ضدیخ  2 شیر  3 هوا  4 آب نمک

 13 کدام یک از مخلوط های زیر یک نوع مخلوط همگن است؟

1   دوغ  2 خاک شیر  3 سرکه  4 شیر

)آزمون علمی(  14 وقتی ماده ای در مادة دیگر حل می شود آن ماده  . 

1   تبخیر می شود   2 در البه الی مولکول های حالل می رود

 3 از بین می رود   4 به  ذرات کوچک تر تجزیه می شود

)المپیاد علمی(  15 کدام یک از مخلوط های زیر یک نوع مخلوط همگن جامد در مایع است؟ 

1   شن در آب  2 نشاسته در آب  3 نمک در آب  4 گچ در آب

 16 کدام یک از موارد زیر، با بقیه متفاوت است؟

1   آب مقطر  2 آب لوله کشی  3 آب باران  4 آب معدنی

)المپیاد علمی(  17 کدام یک از موارد زیر، مخلوط همگن نیست؟ 

1   هوا  2 خون  3 آب  و الکل  4 آب و قند

 18 کدام یک از گزینه های زیر همگی سوسپانسیون می باشند؟

1   نوشابه و دوغ   2 ذرات دوده در هوا و آب لیمو

 3 شربت پنی سیلین و آب گل آلود  4 شربت معده و ذرات دوده در هوا

 19 کدام  عبارت علمی زیر نادرست است؟

1   حل شونده ماده ای است که معموالً در اثر حل شدن در حالل، ماهیت فیزیکی آن تغییر می کند.

 2 به محلول های مایع در مایع، امولسیون گفته می شود.

 3 آجیل یک مخلوط ناهمگن غیرمعلق است.

 4 در مخلوط ها خواص مواد قبل و بعد از آمیخته شدن هیچ تغییری نمی کند.

 20 حالت فیزیکی کدام یک از مخلوط های همگن به صورت جامد می باشد؟

1   دستبند طال   2 هوای تنفسی

 3 خاک   4 الکل 50 درصد

 21 مخلوط همگن و سوسپانسیون، در کدام مورد تفاوت بیشتری دارد؟

1   اندازة ذرات   2 حالت فیزیکی اجزا

 3 حالت فیزیکی مخلوط   4 عبور نور از درون آنها

 22 کدام یک از موارد زیر مثال مناسبی از مخلوط ناهمگن گاز در مایع است؟

1   نوشابه   2 حباب هوا در شامپو

 3 ماست   4 هوای حل شده در آب
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 23 کدام مخلوط زیر یک نوع مخلوط همگن جامد در جامد است؟

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

 24 در مخلوط  اجزای مخلوط به طور  در مخلوط پراکنده  .

1   ناهمگن، غیریکنواخت، شده اند  2 همگن، یکنواخت، نشده اند

 3 ناهمگن، یکنواخت، شده اند  4 همگن، غیریکنواخت، شده اند

)تیمز(  25 اگر حالل و حل شونده هر دو در حالت جامد قرار داشته باشند، برای ایجاد محلول: 

1   باید حالل و حل شونده را به حالت مایع یا گاز درآورد و با هم مخلوط کرد.

 2 باید حالل و حل شونده را به حالت جامد یا گاز درآورد و با هم مخلوط کرد.

 3 باید حالل و حل شونده را به حالت مایع یا جامد درآورد و با هم مخلوط کرد.

 4 نمی توان کاری کرد، به دلیل اینکه اجزای محلول باید در حالت گاز یا مایع قرار داشته باشند تا بتوانند باهم مخلوط شوند.

 26 آب به عنوان مهم ترین حالل شناخته شده است؛ زیرا:

1   به مقدار فراوان یافت می شود.  2 یک ماده بی رنگ و بی بو است.

 3 بیشتر حل شونده ها را در خود حل می کند.  4 گزینة )1( و )3( صحیح هستند.

 27 نوشابه یک نوع مخلوط  .

1   ناهمگن گاز در مایع می باشد.  2 همگن گاز در مایع می باشد.

 3 ناهمگن مایع در گاز می باشد.  4 همگن مایع در گاز می باشد.

 28 در محلول های مایع در مایع، ماده ای که  .

1   مقدار بیشتری دارد، حالل است.  2 مقدار بیشتری دارد، محلول است.

 3 مقدار بیشتری دارد، حل شونده است.  4 معروف تر است، همیشه حالل است.

 29 مخلوطی شامل ذرات ریز جامد معلق در یک مایع می باشد. این مخلوط  نام دارد.

1   محلول حقیقی   2 امولسیون

 3 کلویید   4 سوسپانسیون

)تیمز(  30 در کدام یک از گزینه های زیر تفاوت کلوییدها و محلول های حقیقی به درستی بیان شده است؟ 

1   لخته شدن، مخلوط بودن  2 اندازة ذره ها، مشخص کردن مسیر حرکت نور 

 3 مشخص کردن مسیر نور، مخلوط بودن  4 اندازة ذره ها، حفظ خواص اولیه اجزا

)تیمز(  31 کدام مورد زیر از مشخصات کلوییدها نمی باشد؟ 

1   ژله ای شدن   2 شفاف بودن

 3 لخته شدن   4 مشخص کردن نور

)تیمز(  32 کدام عبارت زیر نادرست است؟ 

1   آب نمک نوعی مخلوط است.

 2 اندازه ذرات سوسپانسیون از اندازه ذرات کلویید بزرگ تر است.

 3 سوسپانسیون مسیر حرکت نور را نشان می دهد.

 4 سوسپانسیون همان مخلوط همگن جامد در مایع است.
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 33 به یکی از دانش آموزان پایه هشتم، دو لولة آزمایش مشابه می دهند که هر دو به مقدار برابر حاوی مایع بوده ولی درون یکی 

از لوله ها آب دریا و در دیگری آب خالص است. او بدون چشیدن متوجه می شود که در کدام آب خالص و در کدام آب 
دریا وجود دارد. به نظر شما او از طریق کدام یک از موارد زیر تشخیص داد؟

1   استفاده از کاغذ صافی   2 اندازه گیری دمای جوش

 3 عبور دادن نور   4 هر سه مورد

 34 با اضافه کردن حل شونده به محلول سیرنشده:

1   اثری از حل شونده مشاهده نمی شود.

 2 مقداری از حل شونده بدون تغییر در ظرف ته نشین می شود.

 3 مقداری از حل شونده  به صورت رسوب یا بلور در ظرف می نشیند.

 4 هر سه حالت ممکن است اتفاق بیفتد.

 35 کدام گزینه در مورد محلول سیرشده نادرست است؟

1   محلولی است که دیگر نمی تواند در خودش از همان حل شونده حل کند.

 2 به این دسته از محلول ها، محلول اشباع می گویند.

 3 مقدار اضافی حل شونده در آنها به صورت بلور ته نشین می شود.

 4 مقدار اضافی حل شونده در آن  بدون تغییر ته  نشین می شود.

 36 برای تهیه  محلول سیرشدة نمک پتاسیم نیترات در آب، در کدام گزینة زیر به مقدار بیشتری از این نمک نیاز داریم؟

1   50 میلی لیتر آب 50 درجه  2 50 میلی لیتر آب 10 درجه

 3 50 میلی لیتر آب 5 درجه  4 50 میلی لیتر آب 4 درجه

 37 در جدول مقابل انحالل پذیری چهار ماده الف، ب، پ و ت 

در 100 میلی لیتر آب 60 درجه آمده است. اگر 10 گرم از هر 
یک از مواد زیر داشته باشیم، برای آنکه محلول سیر شده ای از 
هر یک از این مواد تهیه کنیم برای کدام ماده به آب کمتری با 

دمای 20 درجه نیاز داریم؟
1   الف   2 ب

 3 پ   4 ت

، B و C به ترتیب )از  A  38 در شکل زیر نمودار تغییر انحالل پذیری یک ماده را نسبت به دما نشان می دهد. هریک از نقطه های

راست به چپ( کدام وضعیت محلول این نمک را نشان می دهد؟ 
1   سیرشده، فراسیرشده، سیرنشده

 2 سیرشده، سیرنشده، فراسیرشده

 3 سیرنشده، سیرشده، فراسیرشده

 4 سیرنشده، فراسیرشده ، سیرشده 

 39 محلول شکر در آب داریم که دمای آن 30 درجه و حجم آن 200 سی سی است. اگر دمای آن را  به 40 درجه برسانیم و 

حجم آن را 50 سی سی کم کنیم، مقدار مادة حل شده در اثر افزایش دما و کاهش حجم به ترتیب:
1   کم، کم  2 زیاد، زیاد  3 زیاد، کم  4 کم، زیاد

60Cماده انحالل پذیری در 100 سی سی آب 

الف
ب
پ
ت

38 گرم
490 گرم
200 گرم
0/0013
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 با توجه به نمودار، به   سؤاالت 40 و 41 پاسخ دهید:

 

 40 محلول سیرشده ای در آب از سه ماده B ، A و C در دمای 20 درجه در اختیار داریم. اگر هریک از این محلول ها را تا 

)پیشرفت تحصیلی مازندران( دمای 70 درجه گرم کنیم، احتمال رسوب در کدام محلول وجود دارد؟ 
C 3  B 2  A   1  4 هیچ کدام 

 41 با گرم کردن محلول تا دمای 70 درجه، انحالل پذیری کدام ماده افزایش می یابد؟

C 3  B 2  A   1  4 هیچ کدام 

 42 با توجه به نمودار داده شده، کدام ماده در دمای کمتری از حالل، بیشترین مقدار 

)پیشرفت تحصیلی سمپاد( انحالل پذیری را دارد؟ 
A   1

B 2 

C 3 

D 4 

 43 با توجه به شکل زیر: ظرفی داریم که حاوی محلول در دمای 60 درجه نسبت به هر دو ماده A و B سیر شده است. اگر 

دما را تا 30 درجه کاهش دهیم  و درنهایت محلول  .

1   مقداری از A رسوب می کند - نسبت به A و B سیر شده است.

 2 مقداری از A رسوب می کند - فقط نسبت به A سیر شده است.

 3 مقدار بیشتری B حل می شود - کاهش جرم پیدا می کند.

 4 مقدار بیشتری B حل می شود - افزایش جرم پیدا می کند.

 44 یک محلول فراسیرشده نسبت به محلول سیرشده، پایداری  و مقدار مادة حل شوندة  دارد. 

1   کمتر ، بیشتری  2 بیشتر ، کمتری  3 کمتر ، کمتری  4 بیشتر ، بیشتری

 45 اگر مقدار مادة حل شوندة موجود در 200 گرم حاللی که دارای قابلیت انحالل 40 گرم است، برابر با 60 گرم باشد، این 

محلول 
1   سیرشده است.   2 سیرنشده است.

 3 فراسیرشده است.   4 نمی توان تعیین کرد.

 46 20 گرم از یک نوع نمک را در آب حل می کنیم تا محلول سیرشده به دست آید. اگر جرم محلول 100 گرم باشد، قابلیت 

انحالل محلول چقدر است؟
50 2   16/6   1

33/2 4   25 3 
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 47 قابلیت حل شدن نمک پتاسیم نیترات در دمای 50 درجه سانتی گراد برابر 40 گرم است. اگر محلولی از این نمک را تا 

دمای 80 درجة سانتی گراد گرم کنیم  .
1   مقداری نمک در ته ظرف ته نشین می شود  2 محلول سیرنشده می شود

 3 محلول فراسیرشده می شود  4 محلول سیرشده باقی می ماند

 48 اگر انحالل پذیری نوعی نمک در آب دریا در دمای معینی 20 گرم باشد، با حرارت دادن 720 گرم از آب دریا، چند گرم 

نمک از آن جدا می شود و چه مقدار آن حالل خواهد بود؟ )به ترتیب از راست به چپ(
144 ،576 4  576 ،144 3  120 ، 600 2  600 ،120   1

 49 انحالل پذیری نوعی نمک در دمای 40 درجة سانتی گراد 35 گرم در 100 گرم آب و در دمای 70 درجة سانتی گراد 58 گرم 

در 100 گرم آب است. اگر 79 گرم محلول سیر شدة آن در دمای 70 درجة سانتی گراد را تا 40 درجة سانتی گراد سرد کنیم 
چند گرم نمک ته نشین می شود؟

1   222 گرم  2 29 گرم  3 17/5 گرم  4 11/5 گرم

 50 قابلیت انحالل نمک در آب در دمای 20 درجه برابر با 80 گرم است. چه مقدار آب الزم است تا محلولی از این نمک به جرم 

360 گرم داشته باشیم؟
1   160 گرم  2 200 گرم  3 278 گرم  4 100 گرم

 51 95 گرم نمک A در 200 گرم آب با دمای 60 درجه حل شده است. اگر این محلول تا 20 درجه سرد شود، چند گرم بلور 

20C برابر با 37 گرم در 100 گرم آب است.(  نمک A ته نشین می شود؟ )انحالل پذیری نمک A در

35 4  42 3  10/5 2  21   1

 52 براساس نمودار مقابل، بر اثر سرد کردن محلول نمک A از دمای 60 

درجه تا دمای 30 درجه سانتی گراد چند گرم به طور تقریبی از مادة حل 
شونده، از محلول جدا و ته نشین می شود؟

1   40 گرم

 2 70 گرم

 3 50 گرم

 4 30 گرم

 53 با توّجه به نمودار مقابل، 85 گرم از محلول نمک A را که در 

80C قرار دارد چند درجة سانتی گراد سرد کنیم تا  دمای 
20 گرم نمک A ته نشین شود؟

1   5 درجه

 2 20 درجه

 3 30 درجه

 4 40 درجه
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 54 در دمای 20 درجه سانتی گراد حدود 55/8 گرم سدیم کلرید را در 120 میلی لیتر آب ریخته و مخلوط را به اندازة کافی هم  

می زنیم تا حداکثر انحالل صورت پذیرد. چند گرم از این نمک را به طور اضافه در ته ظرف آزمایش می توان مشاهده کرد؟ 
)انحالل پذیری سدیم کلرید در دمای 20 درجه 38 گرم است(

10/2 2   17/8   1

15/3 4   24/2 3 

 55 انحالل پذیری مادة B در آب در دمای 30 درجه 46 گرم و در دمای 50 درجه 68 گرم می باشد. انحالل پذیری مادة B در 

دمای 40 درجه چه قدر است؟
22 2   11   1

35 4   57 3 

 56 30 گرم از مادة A را در دمای معین در 100 گرم آب حل می کنیم تا محلول سیرشده به دست آید. اگر بدانیم با افزایش دما، 

محلول موردنظر به یک محلول سیرنشده تبدیل می شود، مادة A می تواند  .
1   مادة جامدی باشد که با افزایش دما، انحالل پذیری آن کاهش می یابد.

 2 مادة گازی شکل باشد که با افزایش دما انحالل پذیری آن کاهش می یابد.

 3 مادة جامدی باشد که با افزایش دما، انحالل پذیری آن افزایش می یابد. 

 4 مادة A می تواند الکل اتانول باشد.

 57 بیشترین مقدار از یک پلیمر که در دماهای مختلف در 100 گرم آب حل 

می شود و محلول سیر شده تولید می کند را در نمودار روبه رو نشان داده 

شده است. اگر تمام مواد موجود در ظرف های زیر را در ظرف دیگری با هم 

مخلوط کنیم و هم بزنیم و دمای نهایی را به 30 درجه برسانیم کدام گزینه 

درست است؟

)ظرف 1(
70 گرم از محلول سیر شده 

پلیمر در دمای 20 درجه

)ظرف 2(
فقط حاوی 10 گرم پلیمر

)ظرف 3(
حاوی 320 گرم محلول در دمای 40 
درجه که دارای 200 گرم آب است.

1   محلول نهایی می تواند پلیمر بیشتری را در خود حل کند.

 2 محلول نهایی نمی تواند پلیمر بیشتری را در خود حل کند.

 3 5 گرم از پلیمر به صورت حل نشده باقی می ماند.

 4 بیش از 5 گرم از پلیمر در ظرف به صورت حل نشده باقی می ماند.

 58 انحالل پذیری پتاسیم نیترات در دمای معین 80 گرم است. چند گرم از این محلول سیرشده در همان دما دارای 8 گرم پتاسیم 

نیترات است؟
10 4  100 3  108 2  18   1
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