
 

 

 

 مواد خالص
 مواد خالص از ذرات )مولکول یا اتم و...( یکسانی تشکیل شده اند. مانند:

H )خالص( که از مولکول های یکسان  آب مقطر آ( O2  .تشکیل شده است 
 تشکیل شده است.  NaClب( نمک خوراکی که از ذرات یکسان 

 تشکیل شده است.   Cuپ( فلز مس که از اتم های یکسان 
 تشکیل شده است.  O2ت( گاز اکسیژن که از مولکول های یکسان 

 مواد ناخالص
 مواد ناخالص یا مخلوط از ذرات متفاوتی تشکیل شده اند. مانند: 

 که از مخلوط کردن مواد مختلفی مانند پسته، فندق، بادام و... بدست می آید. آجیل آ(
 ب( شربت آب لیمو که از مخلوط کردن آب، شکر، افشره ی لیمو و... بدست می آید. 
 پ( سکه که از به هم آمیختن فلزهایی مانند مس ، نیکل و آلومینیم تهیه شده است.

 ست، نمک و ... بدست می آید.ت( دوغ که از مخلوط کردن آب، ما

  هایک ویژگی مهم مخلوط

اجزای تشکیل دهنده ی مخلوط، خواص خود را حفظ می کنند. مثال در مخلوط آب شکر، شیرینی مخلوط به خاطر وجود شکر و 
 روان بودن مخلوط به خاطر وجود آب مایع در این مخلوط است.

 خالص يا ناخالص بودن هر كدام از مواد زير را با ذكر علت مشخص كنيد.  

 (کتاب درسی 2و  1های صفحه)مرتبط با  

    

    
 ت(محلول لیتیم کلرید در آب پ(اتان ب( پیتزا آ( گرافیت
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 اندو بعضی مخلوط برخی از مواد خالص 

1 
 جداسازی موادمخلوط و 
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 . استآ( خالص است زیرا از اتم های یکسان )کربن( تشکیل شده  
 ب( ناخالص است زیرا از مواد متفاوتی )نان،قارچ، پنیر و...( تشکیل شده است. 

Cپ( خالص است زیرا از مولکول های یکسان ) H2  تشکیل شده است.  (6
 ( است.Cl +Li ,-ت( ناخالص است زیرا مخلوطی از مواد مختلف )مولکول های آب و یون های 

 بهتر است بدانید: 

 اتم های دارای بار منفی یا مثبت، یون نام دارند. 

 درست يا نادرست بودن جمله ي زير را مشخص كنيد.  

 کتاب درسی( 2و  1های )مرتبط با صفحه

 « يک تکه آهن ، ماده اي ناخالص است زيرا برخي از اتم هاي آهن با اكسيژن هوا واكنش داده اند. » 

 در هوا واکنش داده به اکسید آهن، تبدیل می شود.( درست )آهن به آرامی با اکسیژن موجود 

 مهم ترين ويژگي يک مخلوط را بنويسيد.  

  (کتاب درسی 3و  2های )مرتبط با صفحه

 خود را حفظ می کنند.اولیه اجزای تشکیل دهنده ی مخلوط، خواص  

 مس ، ماده اي ................... است.   آجيل ............... 

 (09/08/93 آزمون کانون) (کتاب درسی 2و  1های )مرتبط با صفحه

 خالص –( برخالف 4  ناخالص –( برخالف 3 ناخالص –( همانند 2  خالص –( همانند 1

 زیرا آجیل از مواد مختلف و فلز مس از اتم های یکسان مس تشکیل شده است. 
 صحیح است. 3گزینه 

 مقابل آن ها )خالص يا ناخالص( هم خواني دارد؟ در كدام گزينه، مواد نام برده شده با ماهيت ذكر شده در 

 (25/07/93آزمون کانون) (کتاب درسی 2و  1های )مرتبط با صفحه

 ( آب قند و نمک : خالص 2 شربت آب ليمو و نمک : ناخالص( 1

 ( نمک و آجيل : ناخالص4  آب مقطر و شکر : خالص( 3

 زیرا در هر دو مولکول های یکسانی به چشم می خورد.  
 صحیح است. 3گزینه 

 چه تعداد از موارد زير خالص هستند؟  

 (21/09/93آزمون کانون( )کتاب درسی 2و  1های )مرتبط با صفحه

 « دوغ، مس،شکر،آجيل،هواي درون بادكنک » 

1 )1  2 )2  3 )3  4 )4  

   زیرا مس و شکر به ترتیب از اتم ها و مولکول های یکسانی تشکیل شده اند. 
 است. صحیح 2گزینه 

 
 

ها را مخلوط اند. این نوع مخلوطی مخلوط به طور یکنواخت در هم پراکندههای مواد تشکیل دهندهذره ،هاآ( در برخی از مخلوط
نقاط مختلف آن قطره آید یعنی اگر از نامند. مثال از حل شدن شکر یا نمک در آب، مخلوطی همگن بدست میهمگن یا محلول می

های همگن )محلول( هوای پاک، سکه،آب نمک و... نمونه هایی از مخلوط کنیم.ی یکسانی احساس میای برداشته و بچشیم ، مزه
 هستند. 
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 ناهمگن ومخلوط همگن  
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وط ها را مخلاند. این نوع مخلوطی مخلوط به طور غیر یکنواخت در هم پراکندههای مواد تشکیل دهندهب( در برخی از مخلوط ها ذره
هایی آبِ گل آلود، پیتزا، آجیل، دوغ و... نمونه قابل تشخیص از یکدیگرند. ،نامند.در این نوع مخلوط ذرات تشکیل دهندهناهمگن می

 از مخلوط ناهمگن هستند. 

 ها سوسپانسیون

با گذشت زمان ذرات جامد البته  اند.پراکنده (آبمایع )نوعی مخلوط ناهمگن هستند که در آن، ذرات یک جامد به صورت شناور در 
باشند. ها میهایی از سوسپانسیونشوند. دوغ، شربت خاک شیر، آب گل آلود، شربت معده، شربت آنتی بیوتیک و... نمونهته نشین می

 تر از ذرات حل شونده در محلول است.ی ذرات شناور در مخلوط سوسپانسیون بزرگاندازه

 آن به صورت يکنواخت در هم پراكنده شده اند، ............... گفته مي شود. به مخلوطي كه ذره هاي تشکيل دهنده ي  

 (تفت -( )مالصدرا کتاب درسی 3 فحه)مرتبط با متن ص

 مخلوط همگن یا محلول 

 دو مورد از ويژگي هاي مخلوط ناهمگن را بنويسيد.  

 (شهریار مالرد -( )دولتی قائم3صفحه  )مرتبط با متن

 تشکیل دهنده ی مخلوط به طور غیر یکنواخت در هم پراکنده اند.آ( ذره های مواد  
 ب( برخالف محلول، ذرات تشکیل دهنده ی آن قابل تشخیص از یک دیگر هستند مانند پسته، فندق، بادام و.... در آجیل 

 دو مورد از ويژگي هاي محلول ها را بنويسيد.  

 (تهران -( )غیردولتی پیوند4صفحه  )مرتبط با متن

 ذره های مواد تشکیل دهنده ی مخلوط به طور یکنواخت در هم پراکنده اند. ب( )حالل و حل شونده(، تشکیل شده اند. ءاز دو جز حداقل آ( 

 در كدام يک از موارد زير، هر دو ماده سوسپانسيون مي باشند؟ 

 (تهران -کتاب درسی( )غیردولتی رسول صادق 3صفحه )مرتبط با  

   ( دوغ و آب روغن4  ( دوغ ، شربت معده 3  شربت معده، آب و شکر  (2  روغن( شربت معده ، آب و 1

 ته نشین می شوند. زیرا در هر دو مخلوط، با گذشت زمان، ذرات شناور 
 صحیح است. 3گزینه 

  كدام گزينه درست است؟ 

 (25/07/93آزمون کانون ، کتاب درسی 3صفحه )مرتبط با 

                                          يک مخلوط همگن مي شود.( حل كردن ماسه در آب سبب ايجاد 1
                                ( حل كردن قند در آب، به ميزان كم سبب ايجاد يک مخلوط ناهمگن مي شود.2
                              حل كردن كات كبود به ميزان كم در آب يک مخلوط همگن به دست مي آيد ( از3
 ( براي به دست آوردن مخلوط همگن آب و الکل ، فقط بايد مقدار خيلي كمي الکل را در آب ريخت.4

 . مخلوط ماسه و آب، ناهمگن و مخلوط کمی قند یا کات کبود در آب، همگن است. با افزودن هر مقدار الکل در آب، مخلوطی همگن به دست می آید 
 صحیح است. 3گزینه 

 عات ميوه، همانند دانه هاي قهوه يک ............. است. آب پرتقال، بدون قط 

 (09/08/93آزمون کانون ، کتاب درسی 3صفحه )مرتبط با 

 ( مخلوط4  ماده ي خالص (3 مخلوط ناهمگن (2  ( مخلوط همگن1

ناهمگن هستند پس هردوی ( یک مخلوط آسیاب نشدهآب پرتقال، البته بدون قطعات میوه، یک محلول یا مخلوط همگن و دانه های قهوه ) 
  آن ها مخلوط محسوب می شوند.

 صحیح است. 4گزینه 
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   ؟نيستكدام گزينه از ويژگي هاي محلول  

 (08/08/94کتاب درسی( )آزمون کانون  3صفحه )مرتبط با 

   ( اجزاي تشکيل دهنده آن خواص اوليه ي خود را حفظ مي كنند.1

       ( محلول هاي مايع در مايع ، شفاف هستند.2 

                             ( مولکول هاي مواد تشکيل دهنده ي محلول به طور يکنواخت درهم پراكنده اند.3 

 ( ذرات معلق آن با گذشت زمان ته نشين مي شوند.4 

    باشد.این ویژگی برای نوعی از مخلوط های ناهمگن )سوسپانسیون( می 
 صحیح است. 4گزینه 

 
. حلّال ماده ای است که معموال جز بیش تری از محلول استهمگن( دستِ کم از دو جز حل شونده و حلّال تشکیل شده هر محلول )مخلوط 

 ( ی بعدصفحهرا تشکیل می دهد و حل شونده را در خود حل می کند. در بسیاری از محلول های مایع، آب حلّال است. )جدول 

 
 

 

 توجه : 

تر باشتتند، محلول ها غلیظستتولفات آبدار( در آب ، آبی رنا استتت. هر چه این   IIها، رنگین هستتتند. مثال محلول کات کبود )نمک مس برخی از محلول
 پُررنا تر به نظر می رسند. 

 
 ها تفاوت حالت فیزیکی محلول

 
 نتیجه : بنابراین محلول ها می توانند جامد، مایع یا گاز باشند. 

 
3 

 

 محلول دهنده یلتشک یاجزا 

 حل شونده )ها( حلّال نام محلول ردیف

 نمک  آب آب نمک  1

 شکر آب آب شکر 2

 فسفریک اسید، گاز کربن دی اکسیدو... قند، آب نوشابه 3

 هپتان، هگزان و... اوکتان بنزین 4

 گازهای اکسیژن،کربن دی اکسید، آرگون و... گاز نیتروژن هوا 5

 

از حل شونده و حالل را با هم مخلوط کرد. هر چه مقدار حل  یمختلف یتوان نسبت ها یمحلول م ی یهته ی: برانکته:  

 تر خواهد شد. یظتر باشد محلول غل یشاز حالل، ب یشونده در حجم مشخص

 دارد. یمحلول بستگ یااز حالل  یمحلول به مقدار حل شونده در مقدار مشخص یکغلظت نکته:  

 یک نمونه حالت فیزیکی محلول حالت فیزیکی حلّال حالت فیزیکی حل شونده
 شکرآب  مایع مایع جامد
 گالب  مایع مایع مایع
 نوشابه مایع مایع گاز

 سکه )آلیاژ( جامد جامد جامد
 هوا گاز گاز گاز
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 درست يا نادرست بودن جمله ي زير را با ذكر علت مشخص كنيد.  

 (شاهرود -کتاب درسی( )هفده شهریور 4صفحه )مرتبط با 

 « ، آب به عنوان حالل است. %90در الکل با درجه ي خلوص » 

میلی لیتر آب، وجود دارد  10میلی لیتر الکل و  90میلی لیتر از این محلول ،  100یعنی در  %90نادرست است زیرا الکل با درجه ی خلوص  

 پس الکل )ماده ی بیش تر( حالل و آب حل شونده است. 

 در هر يک از محلول هاي زير، حالل و حل شونده)ها( را مشخص كنيد.  

 (خوزستان -درسی( )دولتی عفاف کتاب 4صفحه )مرتبط با 

 %  30ب( الکل   آ( نوشابه ي گازدار 

 ب( حالل : آب، حل شونده : الکل          ، حل شونده: گاز، شکر و...آ( حالل : آب 

 براي هر يک از حالت هاي محلول هاي زير، يک مثال بزنيد.  

 (امیدیه -کتاب درسی( )شاهد امام صادق )ع( 4صفحه )مرتبط با 

 پ( محلول جامد در مايع  ب( محلول گاز در مايع محلول مايع در مايعآ( 

 پ( کات کبود در آب              ب( نوشابه            آ( روغن در نفت 

 جدول زير را كامل كنيد.  

 (بهبهان -کتاب درسی( )شاهد امام جواد )ع( 4صفحه )مرتبط با 

 محلول حالل حل شونده نوع محلول

 %70الکل    

 آب، وجوددارد. لیترمیلی 30الکل و  لیترمیلی 70میلی لیتر از این محلول، 100، یعنی در %70الکل با درجه ی خلوص  
 

 محلول حالل حل شونده نوع محلول

 %70الکل  الکل آب مایع در مایع

 را تفسير كنيد. « هوا يک مخلوط گازي همگن است.»جمله ي  

 (اصفهان -)دولتی حجابکتاب درسی(  4صفحه )مرتبط با 

 یعنی در هوا گاز نیتروژن )با مقدار بیش تر( گازهای دیگر مانند اکسیژن، آرگون و... را در خود حل کرده است. 

  گالب، چه نوع محلولي است؟ 

 (09/08/93 آزمون کانونکتاب درسی( ) 4صفحه )مرتبط با 

 محلول جامد در جامد (4  در مايع( محلول جامد 3 ( محلول مايع در مايع 2 ( محلول گاز در آب1

   گالب نوعی محلول مایع در مایع است. 

 صحیح است. 2گزینه 

 

 اتانول به عنوان حلّال و آب در نقش حل شونده، حضور دارد.  ی،آ( در محلول الکل طبنکته:  

 در نقش حل شونده، حضور دارد. یداس یکمحلول سرکه ، آب به عنوان حلّال و است( در ب
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 كدام يک از گزينه هاي زير، جدول را به درستي تکميل مي كند؟ 

 (22/08/93 آزمون کانونکتاب درسی( ) 4صفحه )مرتبط با 

1( )A  )مايع در گاز ،–  (B )جامد در مايع ،– (C )دوغ گازدار،    

2( )A  )گاز در مايع،– (B )جامد در مايع،- (C )كپسول هوا ،       

3( )A  )گاز در مايع ،– (B )جامد در جامد ،- (C )دوغ گازدار ،      

4) (A  )گاز در مايع ،– (B )جامد در جامد ،- (C )كپسول هوا ، 

 stainlessدر نوشابه ی گازدار، گاز کربن دی اکسید در آب، حل شده است. فوالد زنا نزن ) 

steel.آلیاژ آهن با دو فلز دیگر است. در هوا ، مخلوط گازهای نیتروژن، اکسیژن و... وجود دارد ) 

 صحیح است. 4گزینه 

 ............. جزء ............... از محلول را تشکيل مي دهد. يک محلول ............. از ............... جز تشکيل شده و حالل ... 

 (23/08/93 آزمون کانونکتاب درسی( ) 4صفحه )مرتبط با 

  كم تري –همواره –دو  –( همواره 1

 بيش تري  –معموال  –دو  –( حداقل 2

   كم تري –معموال  –دو  –(حداقل 3

 بيش تري  –معموال  –يک  –( همواره 4

 جزء بیش تری از محلول را تشکیل می دهد.  حداقل از دو جز )یک حالل و یک حل شونده( تشکیل شده و حالل معموالیک محلول  

 صحیح است. 2گزینه 

 است؟  نادرستكدام گزينه  

 (24/07/94 آزمون کانونکتاب درسی( ) 4صفحه )مرتبط با 

 آبي تر مي شود.( هر چه ميزان كات كبود حل شده در آب بيش تر باشد، رنگ محلول 1

 ( دوغ بدون گاز ، محلولي است كه در آن ، آب را حالل و ماست را به عنوان حل شونده در نظر مي گيريم.2

 ( در چايي شيرين، چاي را حالل در نظر مي گيريم. 3

 ( خوردن روغن هاي مايع مانند روغن زيتون نسبت به روغن هاي جامد ، برتري دارد.4

 

 به نام سوسپانسیون است. دوغ نوعی مخلوط ناهمگن 

 صحیح است. 2گزینه 

 كدام يک از محلول هاي زير، از لحاظ حالت فيزيکي حالل و حل شونده با ديگر موارد تفاوت دارد؟ 

 (09/08/93 آزمون کانونکتاب درسی( ) 4صفحه )مرتبط با 

 محلول نمک پتاسيم نيترات در آب  (1

       ( هواي پاک2

 در آب(آب نمک )نمک خوراكي  (3

 ( آب و شکر4

اما در گزینه های دیگر، یک جامد در آب حل شده   هوای پاک مخلوط گازهایی مانند نیتروژن، اکسیژن، آرگون و... است.)محلول گاز در گاز( 

 است. )محلول جامد در مایع (

 صحیح است. 2گزینه 

 

 نوع محلول محلول

 A ي گازدارنوشابه

 B فوالد زنگ نزن

C  گازگاز در 
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ست. كدام يک از محلول هاي زير، پررنگ تر از بقيه است؟ فرض كنيد محلول هاي رنگي با استفاده از يک رنگ مشخص در آب ساخته شده ا 

 )رنگ ها و آب در همه ي آزمايش ها يکسان است و در هر شرايطي همه ي رنگ ها در آب، حل مي شوند.( 

 (09/08/93 آزمون کانونکتاب درسی( ) 4صفحه )مرتبط با 

 گرم آب خالص بريزيم. 100يک گرم رنگ را داخل  (1

 گرم آب خالص بريزيم. 200ا داخل گرم رنگ ر 5/2( 2

      گرم آب خالص بريزيم. 75گرم رنگ را داخل  5/0( 3

 گرم آب خالص بريزيم.  500گرم رنگ را داخل  10( 4

 هر چه نسبت حل شونده ی رنگی به حالل در محلولی بیش تر باشد، آن محلول پررنا تر است. 

/
/

g

g


2 5
0 0125

200
(2    /

g

g


1
0 01

100
 (1 

       /
g

g


10
0 02

500
(4   

/
/

g

g


0 5
0 0066

75
(3  

 صحیح است. 4گزینه 

در يک محلول، هرچه مقدار حل شونده در مقدار مشخصي از حالل بيش تر باشد، محلول غليظ تر بوده و غلظت بيش تري خواهد داشت.  

 ؟نمي گرددغيير غلظت يک محلول كدام يک از اعمال زير سبب ت

 (25/07/93 آزمون کانونکتاب درسی( ) 4صفحه )مرتبط با 

                درجه ي سانتي گراد به ظرف خالي بزرگ تر)بدون تغيير دما( 25( ريختن محلول آب و نمک با دماي 1

                                               ( حرارت دادن محلول آب نمک و تبخير كمي از آب محلول2

                  افزودن كمي نمک به يک محلول اوليه ي آب و نمک و حل كردن مجدد نمک در اين محلول (3

 ( اضافه كردن كمي آب به محلول آب و نمک 4

 مقدار حالل نتیجه در ، مقداری از حالل )آب( تبخیر و2د برای تغییر غلظت یک محلول باید مقدار حل شونده یا حالل را تغییر داد. در مور 

 ، اندکی حل شونده )نمک( به محلول اضافه شده است. در آخرین گزینه اندکی حالل )آب( اضافه شده است. 3کم شده است. در گزینه 

 صحیح است. 1گزینه 

گرم الکل است. اگر اين  10گرم، داراي  20همين دو ماده، به جرم  گرم الکل و محلول ديگري از 20گرم داراي  100از آب و الکل به جرم  يمحلول 

 گرم از محلول حاصل، چند گرم الکل وجود دارد؟  50دو محلول را با هم مخلوط كنيم آن گاه در 

 (20/09/94 آزمون کانونکتاب درسی( ) 4صفحه )مرتبط با 

1) 30   2) 5/12   3 )25  4 )15 

گرم الکل  30گرم آب است پس در مخلوط آن ها،  10گرم الکل و  10گرم آب و در دومین محلول  80الکل و گرم  20در نخستین محلول،  

 گرم محلول ، خواهیم رسید:  50با حل تناسب زیر به مقدار الکل در  گرم است. 120گرم آب وجود دارد. جرم کل مخلوط پایانی  90در 

 گرم الکل 30 (X)چند گرم الکل ؟

 گرم محلول 120 در محلولگرم  50در 

/X


 
30 50

12 5
120

 

 صحیح است. 2گزینه 
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میلی لیتر یا گرم آب( در  100میزان حل شدن یا انحالل پذیری : بیش ترین مقدار ماده ی حل شونده در مقدار مشخصی آب )مثال 

 ( می باشد.  Co 25 )مثالدمای ثابت 

 می کنیم تا دیگر حل گرم آب حل 100برای تعیین میزان حل شدن یک ماده مثل نمک خوراکی ، در دمای ثابت آن قدر نمک در 

 و ته نشین گردد. نشود

 

 
 

( را رسم کرد.  Coبرای انحالل پذیری مواد در دماهای گوناگون می توان نمودار مقدار گرم ماده ی حل شونده نسبت به دمای انحالل )

از پایین به باال )صعودی( است. در حالی که هرگاه میزان حل شدن با کاهش اگر با افزایش دما، انحالل پذیری افزایش یابد، نمودار 

 :                         دما افزایش یابد، نمودار از باال به پایین )نزولی( خواهد بود.

 

 

 در نمودار انحالل پذيري زير، به ترتيب افزايش دما موجب افزايش و كاهش ميزان حل شدن چند ماده شده است؟  

 (6و  5های صفحه )مرتبط با فعالیت

 

  همراه با افزایش دما، هفت ماده افزایش انحالل )نمودار صعودی( و یک ماده ، کاهش انحالل )نمودار نزولی( داشته است. 

 با افزايش دما، ميزان حل شدن گازها در آب، ....................... مي يابد.  

 (طبس -دولتی فردوسکتاب درسی( )نمونه  6صفحه )مرتبط با 

 
4 

 

 توان در آب، حل کرد؟ یچه مقدار حل شونده را م 

که مقدار  یحال. در یابد یم یشدما، افزا یشاز نمک ها در آب، با افزا یاریمواد، مانند بس یمقدار حل شدن برخنکته:  

 .یابد یدما، کاهش م یشمواد در آب، مانند گازها ، با افزا یحل شدن برخ
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 مقدار بیش تری گاز ، گواراتر می شوند.(  نوشید زیرا به دلیل حل شدنبکاهش ) به همین دلیل بهتر است نوشابه های گازدار را خنک  

 با توجه به جدول زير بيان كنيد، نمودار انحالل پذيري كدام ماده، صعودي است؟ )با ذكر علت(  

  (6و  5 هایفحه)مرتبط با فعالیت ص

 40 30 20 10 ( Coدما )

 گرم آب 100بيش ترين مقدار گرم ماده ي حل شده در 
A 40 26 16 8 

B 8 9 10 12 

 ، حل شده است.  گرم آب 100در  Aبا افزایش دما، مقدار بیش تری از   ،Bبرخالف ماده ی  زیرا Aماده ی  

گرم از محلول ياد شده،  552گرم آب حل شود. در  100گرم نمک خوراكي در  38، حداكثر  Co  20اگر بر اساس متن كتاب درسي، در دماي  

 حداكثر چند گرم نمک وجود دارد؟

 پرتکرار() کتاب درسی( 5 صفحه)مرتبط با  

گرم  552ر میلی لیتر محلول ایجاد می کند. پس با حل تناسب زیر می توانیم جرم نمک حل شده د 138گرم آب،  100گرم نمک در  38 

 محلول را بدست آورد: 

 گرم نمک حل شده 38 ( ؟Xچند گرم نمک حل شده )

 گرم محلول 138در  گرم محلول 552در  

g g
X g

g


 
552 38

152
138

 

 بر طبق متن كتاب درسي، كدام يک از گزينه هاي زير، صحيح است؟ 

 (26/10/93( )آزمون کانون 6و5 هایفحه)مرتبط با فعالیت ص

    يابد.ميمقدار حل شدن نمک خوراكي در آب، با افزايش دما، كاهش  (1

                                      مقدار حل شدن گاز اكسيژن در آب، با افزايش دما، كاهش مي يابد. (2

   ميلي ليتر آب حل مي شود. 100گرم نمک خوراكي در  50، حدود  Co  20در دماي (3

 به عنوان يک مخلوط در نظر گرفت.  ي تواننمسيب درختي را  (4

گرم  38، حداکثر Co 20میزان حل شدن گازها و بسیاری از نمک ها درآب،به ترتیب با کاهش و افزایش دما، افزایش می یابد. در دمای  

مشاهده است پس سیب مخلوطی ناهمگن گرم( آب حل می شود. پوست ، گوشت، دانه ها و ... در سیب درختی قابل 100میلی لیتر ) 100نمک خوراکی در 

 است.

 صحیح است. 2گزینه 

 

 گرم آب( مي توان به ............ و ........... اشاره كرد.  100از عوامل مؤثر برميزان حل شدن يک ماده در مقدار معيني آب ) 

 (25/07/93( )آزمون کانون 6و5 هایفحه)مرتبط با فعالیت ص

 حجم ظرف محلول –( نوع ماده 2 دما –چگالي ماده  (1

 چگالي ماده –رنگ ماده  (4  دما –( نوع ماده 3 

      .نداردفرق می کند. چگالی، حجم ظرف و رنا ماده ، در حاللیت ماده در آب تاثیری  میزان حل شدن مواد مختلف و در دماهای متفاوت، 

 صحیح است. 3گزینه 
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در آب افزايش مي يابد. اين مطلب با كدام نمودار به درستي نشان داده مي شود؟ )محور  با افزايش دما، ميزان حل شدن پتاسيم نيترات 

 ( و محور عمودي : ميزان حل شدن پتاسيم نيترات(  Coافقي : دما )

 (25/07/93( )آزمون کانون 6و5 هایفحه)مرتبط با فعالیت ص

   
 

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

 زیرا همراه با افزایش دما، انحالل پذیری پتاسیم نیترات نیز بیش تر شده است.  

 صحیح است. 2گزینه 

گرم از اين ماده در آب خالص،  120گرم آب خالص حل كرد. براي حل كردن  100گرم پتاسيم را در  20بتوان حداكثر  Co  25فرض كنيد در دماي  

 و در همين دما، چند گرم آب خالص مورد نياز است؟ 

 (09/08/94( )آزمون کانون 6و5 هایفحه)مرتبط با فعالیت ص

1 )24   2) 60  

 3) 600  4) 240        

 گرم نیاز است. 600برابر شود پس  6برابر شده است پس جرم حالل )آب( نیز باید  6شونده، جرم حل  

 صحیح است. 3گزینه 

( و محور  Coكدام نمودار بهتر مي تواند ميزان حل شدن گازهايي مانند اكسيژن در دماهاي متفاوت در آب را نشان دهد؟ )محور افقي : دما ) 

 ( عمودي : مقدار گاز حل شده در آب

 (09/08/93( )آزمون کانون 6و5 هایفحه)مرتبط با فعالیت ص

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

 ، به خوبی نشان داده شده است. 1همراه با افزایش دما، میزان حل شدن گازها ، کاهش می یابد. این مطلب در گزینه ی  

 صحیح است. 1گزینه 

  با توجه به نمودار زير، به پرسش زير پاسخ دهيد: 

 (23/08/93( )آزمون کانون 6و5 هایفحه)مرتبط با فعالیت ص

 100گرم از ماده ي مورد نظر را در  30مي توان حداكثر  Co  30در دماي » 

گرم ديگر از ماده ي مورد نظر را  10گرم آب حل كرد. براي اين كه بتوانيم 

 « در اين محلول حل كنيم، كدام كار را مي توانيم انجام دهيم؟ 

 ،كم كنيم.  Co 20( دماي آب را تا دماي حدود 1

                    زياد كنيم. C o 40دماي حدود  ( دماي آب ر ا تا2

  ، كم كنيم. Co 10دماي آب را تا دماي  (3

 ، نگه داريم.Co 25( محلول را براي مدت طوالني در دماي 4

 گرم آب 100مقدار گرم ماده ي حل شونده در 

 ( Coدما )
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 انحالل نمک را، ده گرم افزایش می دهد.  درجه ، میزان 40تا  30افزایش می یابد. افزایش دما از  بر اساس نمودار با افزایش دما، انحالل پذیری 
 صحیح است. 2گزینه 

گرم آب مي باشد، سپس آب را هم مي زنيم تا نمک به طور  80داخل ظرفي مي ريزيم كه حاوي  Co  25گرم از نمکي را در دماي  20مقدار  

 گرم آب حل مي شود؟ 100چند گرم از اين نمک در  Co  25گرم از نمک در ته ليوان ته نشين مي شود. در دماي  4كامل در آب حل شود. در نهايت 

 (25/07/93( )آزمون کانون 6و5 هایفحه)مرتبط با فعالیت ص

1)  25  2) 20  3 )24   4) 28        

 گرم آب رسید. 100گرم آب حل شده است. پس با حل تناسب زیر می توان به جرم نمک حل شده در  80گرم از این نمک در  Co  25  ،16در  

 گرم نمک حل شده 16 ( ؟Xچند گرم نمک حل شده )

 گرم آب 80در  گرم آب100در  

g g
X g

g


 
100 16

20
80

 

 صحیح است. 2گزینه 

گرم آّب  100به صورت حل شده در محلول وجود دارد. در  Aگرم از نمک  40، حداكثر Aگرم از محلول آب و نمک  120در دماي معين، در   

 را مي توان حل كرد؟  Aخالص و در همان دما ، حداكثر چند گرم از نمک 

 (09/08/93( )آزمون کانون 6و5 هایفحه)مرتبط با فعالیت ص

1 )50   2 )75  3 )40   4) 60        

 گرم آب رسید. 100گرم محلول ساخته شده است. پس با حل تناسب زیر می توان به جرم نمک حل شده در  120گرم آب شده و  80گرم نمک در  40 

 گرم نمک حل شده 40 ( ؟Xچند گرم نمک حل شده )

 گرم آب 80در  گرم آب100در 

g g
X g

g


 
40 100

50
80

 

 است.صحیح  1گزینه 
 

 
 هاکاربرد مخلوط

 آ( برخی از مخلوط ها، خوراکی هستند مانند انواع روغن ها ، آجیل، چای و قهوه 

 ب( برخی از مخلوط ها، شوینده هستند مانند شامپو و صابون

 آلیاژهاپ( برخی از مخلوط ها در صنایع راه و ساختمان استفاده می شوند مانند انواع 

 

 
 

 
5 

 

 ها در زندگیمخلوط 

رگ ها، کم تر رسوب کرده و  ی یوارهجامد ، در د یبر خالف روغن ها یتونمانند روغن ز یعما یروغن هانکته:  

 غذا استفاده گردد. ی یهبهتر است از آن ها در ته یلدل ینشوند. به هم ینم یو عروق یقلب یها یماریباعث ب
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 و کاربرد آن  pH کاغذ

این نوع کاغذ برای شناسایی محلول های اسیدی و بازی به کار می رود.در حقیقت رنگ آن در محیط های مختلف اسیدی، خنثی و 

 بازی، تغییر می کند. این گستره ی رنگی از سرخ تا زرد و سبز و از سبز تا آبی و بنفش، ادامه دارد. 

 به رنگ سرخ تا سبز کم رنگ است.  pH اغذکم تر از هفت بوده و ک pH در محلول های اسیدی ، مقدار

 می باشد. سبزبه رنگ بنفش تا  pHبیش تر از هفت بوده و کاغذ  pHدر محلول های بازی، مقدار 
 

 

 
مانند آب و روغن زیتون : از قیف جداکننده استفاده می شود. با باز کردن شیر  اندحل نشده( جداسازی دو یا چند مایع که در هم 1

 این وسیله، مایعی که چگالی بیش تری دارد خارج شده و پیش از خروج مایع بعدی، شیر را می بندیم.

عمولی استفاده می شود. مانند آب و شن: از کاغذ صافی و قیف م اندحل نشده( جداسازی یک مایع از یک یا چند جامد که در هم 2

 با ریختن مخلوط یادشده ، مواد جامد بر خالف مایع، از کاغذ صافی عبور نکرده و جدا می گردند. 

( جداسازی برخی اجزای شیر خوراکی و پالسما از سلول های خونی: اجزای این مواد را می توان به کمک روش سانتریفیوژ جدا 3

 زیاد می چرخانند و به دلیل چگالی )جرم( متفاوت، ذرات از هم جدا می شوند. کرد. در این روش مخلوط را با سرعت 

( جداسازی اجزای یک مخلوط همگن مانند آب و نمک : از دستگاه تقطیر استفاده می شود. در این دستگاه ابتدا محلول را حرارت 4

ایجاد شده در قسمت سردکننده )مُبرّد( فشرده شده داده و در نتیجه قسمت هایی که فرّارتر هستند تبخیر می شوند. سپس بخارهای 

 تبدیل و جداسازی می شوند. به قطره های مایع و

 درست يا نادرست بودن جمله ي زير را مشخص كنيد. 

 (مازندران -کتاب درسی( )خواجه نصیر الدین طوسی 8صفحه )مرتبط با 

 شود.براي جداكردن چربي از شير از دستگاه سانتريفوژ استفاده مي 

 درست 

 pH  قرار دارد؟)اسيدي( 0 – 7)پي اچ( كدام يک از مواد زير در محدوده ي ، 

 (یاسوج -کتاب درسی( )شاهد 7صفحه )مرتبط با 

         ( آب پرتقال4 ( شامپو 3  ( آب مقطر 2  ( مايع ظرفشويي1

 .است اسیدیای مادهبه مواد اسیدی است. آب پرتقال مربوط محدوده ی مذکور  
 صحیح است. 4ی گزینه

 اگر حسين مخلوطي از آب و الکل داشته باشد، با كدام يک از روش هاي زير مي تواند اجزاي آن را بهتر از هم جدا كند؟  

  کتاب درسی( 8 فحه)مرتبط با گفت و گو کنید ص

        تبلور (4  ( تقطير3 ( صاف كردن 2  سرريز كردن (1

 می جوشد و بخارهای آن از آب ، جدا می شوند. Co 78مخلوط شده اند. الکل در دمای  متفاوت تقطیر زیرا دو مایع با دمای جوش 
 صحیح است. 3گزینه 

آب پرتقال  یمو،گس دارند. پس محلول سرکه، آب ل یمزه ا ی،باز یترش مزه و محلول ها یدیاس یمحلول هانکته:  

 هستند. یخرمالو و مشابه آن ها، باز یر،ها، ش یندهو محلول شو یدیو مشابه آن ها، اس

 
6 

 

 مخلوط یاجزا یجداساز  
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 اساس جداسازي اجزاي سازنده ي كدام يک از مخلوط هاي زير، اختالف چگالي آن ها است؟  

  کتاب درسی( 8 فحه)مرتبط با گفت و گو کنید ص

         ( مخلوط هوا4  مخلوط آب و نمک (3  مخلوط آب و نفت  (2  ( مخلوط آب و شکر1

 . آب و نفت دو مایعی هستند که چنین ویژگی دارند. حل نشده باشنداختالف چگالی در جداسازی دو مایع به کار می رود به شرط آن که در هم  
 صحیح است. 2گزینه 

 چه تعداد از موارد زير درست است؟  

  کتاب درسی( 7صفحه )مرتبط با فعالیت 

 است. 14تا  1از  pHي اعداد آ( محدوده

 است، داراي خاصيت اسيدي هستند.  8آن ها كم تر از  pHموادي كه  ب(

 در بازي ترين حالت تقربيا به رنگ بنفش در مي آيد.  pHپ( رنگ كاغذ 

 ت( مايع ظرفشويي خصلت اسيدي دارد كه مي تواند چربي ها را از روي ظرف پاک كند. 

1) 1   2) 2  3 )3  4) 4        

است،  7ها کم تر ازآن pH موادی که است. 14از صفر تا  C 25در دمای  pHفقط مورد پ درست است. محدوده ی اعداد  
 دارد.دارای خاصیت اسیدی هستند. مایع ظرفشویی خاصیت بازی 

 صحیح است. 1گزینه 

 كدام يک از دستگاه هاي زير براي جداكردن اجزاي يک مخلوط جامد در جامد استفاده مي شود؟ 

 (06/09/94)آزمون کانون  کتاب درسی( 8 فحه)مرتبط با گفت و گو کنید ص

 دستگاه تصفيه ي آب (4 ( دستگاه دياليز 3  كمباين  (2  ( دستگاه تقطير1

 جداسازی محصوالت کشاورزی، )یک نوع مخلوط جامد در جامد( استفاده می شود.کمباین برای  
 صحیح است. 2گزینه 

 آن با فلش مشخص شده است ، كدام گزينه درست است؟  pHو موادي كه  pHبا توجه به نمودار  

 (09/08/93)آزمون کانون  کتاب درسی( 7 فحه)مرتبط با فعالیت ص

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 

 
 

 گس مزه هستند.   Dو  C( مواد 2  ، همگي اسيدي هستند.  Cو Bو  A( مواد 1

     ، همگي بازي هستند. E و Dو  Aمواد  (4  نه اسيدي است نه بازي  Cماده ي  (3

 A و B ( .7، موادی اسیدی و ترش مزه هستند > pH)  .C  .ماده ای خنثاستD  وE .موادی بازی و گس مزه هستند ،   
 صحیح است. 3گزینه 

  نمي شود؟از دستگاه تقطير براي جداسازي اجزاي كدام مخلوط به طور معمول استفاده  

 (25/07/93)آزمون کانون  کتاب درسی( 8 فحه)مرتبط با گفت و گو کنید ص

 ماسه و نمکمخلوط  (4 ( محلول آب و الکل3 ( محلول آب وشکر2  ( محلول آب و نمک1

از هم  را هاآن ،هنگاهی که دو ماده ) مایع در مایع یا جامد در مایع( با دمای جوش متفاوت در هم حل می شوند می توان به کمک تقطیر 
 .شوندنمیجداکرد. اما ماسه و نمک در هم حل 

  صحیح است. 4گزینه 

A B C D E 
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آب گل آلود مخلوطی ناهمگن است. برای جداکردن اجزای سازنده ی آن، با هدف بدست آوردن آب، از کدام یک از روش های زیر، به  -1
 طور معمول می توان استفاده نمود؟ 

 (25/07/93آزمون کانون ) کتاب درسی( 8 فحه)مرتبط با گفت و گو کنید ص

 استفاده از سانتریفیوژ (4  ( استفاده از عمل تبخیر3 جداکننده استفاده از قیف (2 ( عبور آن از کاغذ صافی1

 چند مورد از موارد زیر، بیان گر مخلوط همگن است؟  -2
 (25/07/93آزمون کانون کتاب درسی( ) 3 فحه)مرتبط با فعالیت ص

 «محلول آب و نمک، سکه ، آجیل ، مخلوط شن در آب ، محلول رقیق رنگ » 
1 )4   2 )5    3 )2   4) 3               

 ؟ نشده استدر کدام گزینه ، کاربرد دستگاه به درستی آورده  -3
 (24/07/93آزمون کانون ) کتاب درسی( 8فحه )مرتبط با گفت و گو کنید ص

  دستگاه تقطیر : جداسازی اجزای محلول های مایع در مایع (1
      دستگاه دیالیز : تصفیه ی خون افراد مبتال به نارسایی کلیه (2
      سانتریفیوژ : جداسازی شیر از چربی (3
 قیف جداکننده : جداسازی اجزایی که با هم آمیخته می شوند مانند محلول آب و الکل (4

 طبق متن کتاب درسی، کدام گزینه صحیح است؟  -4
 (22/08/93آزمون کانون ) (8 فحهگفت و گو کنید ص -6 فحهمتن ص -7 فحه)مرتبط با فعالیت ص

           است. 7رفشویی دارای پی اچ باالتر از ( مایع ظ1
           تغییر می کند. 16( عدد پی اچ معموال بین صفر تا 2
 ( حاللیت گاز اکسیژن همانند نمک خوراکی با افزایش دما، کاهش می یابد. 3
  از قیف جداکننده استفاده می کنند. ،( در صنعت برای جداسازی چربی شیر4

و در این دارو رسوب )ماده ی ته نشین شده ( « قبل از مصرف، شیشه را خوب تکان دهید» وها نوشته شده است بر روی برخی دار -5
 دیده می شود. بنابراین این دارو ................ است. 

   (07/09/93آزمون کانون ) کتاب درسی( 3 فحه)مرتبط با متن ص

    در مایع( مخلوط همگن مایع 2  مخلوط همگن جامد در مایع (1
                 ( مخلوط نا همگن جامد در مایع4  مخلوط ناهمگن مایع در مایع (3

 دیده می شوند؟  pH = 0و  pH  ،14 = pH = 7در کاغذ پی اچ که در کتاب درسی به آن اشاره شده است، به ترتیب کدام رنگ ها در محدوده ی  -6
 (24/07/93کانون آزمون کتاب درسی( ) 7)مرتبط با فعالیت صفحه 

                 بنفش آبی، ( زرد،4 بنفش  ( سبز، سرخ،3 نارنجی  آبی، ( زرد،2  سرخ  بنفش، ( سبز،1

 در کدام یک از موارد زیر، جزو معرفی شده به عنوان حالل می باشد؟  -7
 (25/07/93آزمون کانون ) کتاب درسی( 4صفحه )مرتبط با متن 

                                  تولید نوشابه ی گازدار –گاز  (2 پاک کردن یک لکه ی رنگی با الکل –( الکل 1
          تهیه ی دوغ –( ماست 4         پر کردن کپسول هوا با هوای پاک –( گاز اکسیژن 3

گرم از این محلول در همان دما،  300حل کرد. در  Co 30گرم آب، در دمای  100را بتوان در  Aگرم از نمک  20فرض کنید حداکثر  -8
 را در آن حل کرده ایم(، حداکثر چند گرم آب وجود دارد؟ A)که حداکثر میزان ممکن از نمک 

 (23/08/93آزمون کانون کتاب درسی( ) 6 و 5 هایفحه)مرتبط با فعالیت ص

1 )50    2)  200  3) 250   4) 100         

 از مخلوط کردن کامل ، مقداری از نمک خوراکی به صورت ته نشین و حل نشده در آب باقی می ماند؟، پس Co 20در کدام گزینه، در دمای  -9
 (08/08/94آزمون کانون کتاب درسی( ) 6 و 5 هایفحه)مرتبط با فعالیت ص

  میلی لیتر آب 75گرم در  1/29(2  میلی لیتر آب 30گرم در  10 (1
 میلی لیتر آب 150رم در گ 57  (4  میلی لیتر آب 120گرم در  9/44( 3

 آب انار )بدون دانه های انار( همانند شربت خاک شیر ، یک .................، می باشد.  -10
 (25/07/93آزمون کانون کتاب درسی( ) 3 و 2 هایفحه)مرتبط با متن ص

  ( مخلوط4 ( ماده ی خالص3 ( محلول2 ( مخلوط ناهمگن1
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 به کمک واژه های داده شده، جمله های زیر را کامل کنید.  -11
 ( 3و  2 هایفحه)مرتبط با متن و فعالیت ص

 ناخالص( –آ( موادی که از یک نوع ماده تشکیل شده باشد، مواد ................. نامیده می شوند. )خالص 

 ناهمگن(  –ن ب( هوای درون یک بادکنک، نوعی مخلوط ................. است. )همگ

 (سوسپانسیون-کدر است. ذرات شناورِ آن با گذشت زمان، ته نشین می شوند.)امولسیون و پ( .................. مخلوطی ناهمگن

 

 پس از تعیین درستی و نادرستی جمله های زیر، صورت صحیح جمله های نادرست را بنویسید.  -12

 گرم آب است. 100خ رنگ تر از محلولِ یک گرم کات کبود در گرم آب، سر 100آ( محلولِ دو گرم کات کبود در 
 ( 4صفحه  )مرتبط با فعالیت

 ب( نوشابه ، محلول گاز در مایع است. در این محلول یک حالل و بیش از یک حل شونده وجود دارد.
 ( 5صفحه  )مرتبط با خود را بیازمایید

 

 

 با افزایش دما، میزان انحالل نمک پتاسیم نیترات و گاز کربن دی اکسید در آب ، چه تغییری می کنند؟  -13
 ( 6و  5 هایفحه)مرتبط با فعالیت ص

 

 واژه های مرتبط در ستون های چپ و راست را با کشیدن خط، به هم متصل کنید.  -14
 ( 7صفحه  )مرتبط با فعالیت

7< pH آب لیمو 

7 =pH مایع ظرفشویی 

7> pH آب مقطر 

 

در تصویر زیر، آ( اجزای چه ماده ای از هم جدا می شوند؟ ب( کدام  -15

پ( نام دستگاه   ویژگی به جداسازی اجزای مخلوط، کمک می کند؟

 چیست؟ 
 ( 8صفحه  )مرتبط با متن
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 دستگاه زیر چه نام دارد؟ برای جداکردن چه موادی به کار می رود؟  -16
 ( 8صفحه  )مرتبط با گفت و گو کنید

 

 

 به کمک آموخته های خود جدول زیر را کامل کنید.  -17
 ( 5صفحه  )مرتبط با خودرا بیازمایید

 نوع محلول حل شونده ی گازی حالل محلول

    نوشابه

 

گرم شکر  20گرم دارای  80دیگری از همین دو ماده به جرم شکر و محلول  گرم 30گرم دارای  160محلولی از آب و شکر به جرم  -18

 گرم از محلول جدید ، چند گرم شکر و چند گرم آب وجود دارد؟ 100است. اگر این دو محلول را مخلوط کنیم در 
 ( 5صفحه  )مرتبط با متن

 

گرم از  300گرم آب حل می شود. اگر بخواهیم در این دما  100در  Aگرم از نمک  50درجه ی سانتی گراد ، حداکثر  40در دمای  -19

 محلول یادشده را داشته باشیم، به طوری که دیگر نتوان مقدار بیش تری نمک در آن حل کرد، چند گرم نمک باید در آب حل کرد؟ 
  کتاب درسی( 6و  5 هایفحه)مرتبط با فعالیت ص

 

o، از دمای Aگرم محلول سیرشده ی  120جدول زیر باشد، با خنک کردن  ، مطابقAاگر انحالل پذیری ماده ی  -20 C50  دمای به
o C20  چه مقدار رسوب تشکیل می شود؟ ، 

 (24/07/94کتاب درسی( )آزمون کانون  6و  5 هایفحه)مرتبط با فعالیت ص

Co 50 Co 20 دما 

g20  g5   مقدار ماده یA  گرم آب حل می شود. 100که در 
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 چراغ گاز




