
؟ها در زندگی ما کاربردهاي فراوانی دارندمخلوطدانید کهآیا می

کنند؟هایی جداسازي میبا چه روشها را اید اجزاي مخلوطآیا تا به حال اندیشیده:اندکی تأمل

:یایید با هم یک فعالیت انجام دهیمب
. وسایل و مواد زیر را تهیه کنید) 1

اي دردار، مهره و تیله، بشقاب، لیوان یونولیتی یا کاغذيماسه، ظرف شیشه-1
. ها را در ظرف دردار بریزید و تکان دهیدو تیلههمهرماسه،-2
از ها در ته لیوان کاغذي با نوك خودکار چند سوراخ ریز ایجاد کنید، حال اگر مواد درون ظرف را در لیوان بریزیم مقداري از ماسه-3

. ریزندته لیوان به بیرون می
هاي ته لیوان عبور ها از سوراخکنید که ماسهحال اگر یک بشقاب در زیر لیوان قرار دهید و لیوان را به آرامی تکان دهید مشاهده می-4

. کنیمها جدا میها و مهرهرا از تیلهبه این ترتیب ما ماسه. ریزندکنند و در بشقاب میمی
. ها بعد از جداسازي همان خواص اولیه را دارندو تیلهها ماسه

. کندهاي شکر و نخودچی تغییر نمیتوان از هم جدا کرد و بعد از جداسازي شکل دانهشکر و نخودچی را نیز همانند باال می
مخلوط چیست؟

. قع درست کردن یک مخلوط استاروي هم در وهاریختن ماسه و مهره-
هایی اي از مخلوطي آجیل نمونههاي گوناگون روي هم یا تهیهمثالً ریختن سبزي. ایمندگی بارها مخلوط تهیه کردهي ما در زهمه-

. توان از هم جدا کردها را به راحتی میاجزاي این مخلوط. کنیمهستند که ما تهیه می

دومدومدرسدرس
ها در زندگیمخلوط

هاآنها و جداسازي اجزاي ها، محلولآشنایی با مخلوط

هدف
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ي خود را همچنان حفظ ولی اجزاي آن خواص اولیه. کندیر میها رنگ و شکل مخلوط تغیدر ظرف سبزي بعد از جداکردن تربچه
.کنندمی

)2(شکل )                    1(شکل 
. این مخلوط جامد استکلی حالت . هاي مختلف درست شده استاز سکهیمخلوط) 1(در شکل -
. جامد داردکلی درست شده است، این مخلوط نیز حالت ...) دام، پسته و باگردو،(هاي مختلف مخلوطی از خشکبار)2(در شکل -
. جامد در جامد هستندهايدو مخلوط باال مخلوط-

هامخلوط میوه- شن و ماسه-لوط تخمهمخ-نخود و کشمش:چند نمونه مخلوط جامد در جامد دیگر

. نیستنددر جامد ها همیشه جامد مخلوط-
: هاي مایع در مایعمخلوط

بآجوهر در -در آبلیموبآ-ب و روغنآمخلوط :مانند
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: هاي جامد در مایعمخلوط
شربت چهارتخمه-شربت معده-شربت خاکشیر:مانند

مخلوط یکنواخت یا محلول
.وسایل و مواد زیر را تهیه کنید) 1

د لیوان، روغن مایع، گچ و قندسه عد-
.نیمه آب بریزیداید تا در سه لیوانی که تهیه کرده) 2

)1)                                      (2                                ()3(
. را هم بزنیدهاآن، دو قاشق روغن بریزید و )2(ي چند حبه قند و در لیوان شماره) 1(ي در لیوان شماره) 3
.بریزید) یا آرد(چ یک قاشق گ) 3(ي در لیوان شماره) 4

:گیرينتیجه
طور کامل در آب حل ند بهي قکه در آن آب و قند را هم زدیم، مخلوط شفاف است و همه) 1(ي لیوان شماره) الف

ي ذرات قند در آب قابل تشخیص نیستند و از روي مزه. اندطور یکنواخت در درون آب پراکنده شدهشده و به
.بریممخلوط به وجود قند در آن پی می

روغن روي سطح و اندکه در آن آب و روغن را هم زدیم، مخلوط شفاف است ولی آب و روغن در هم حل نشده) 2(ي لیوان شماره) ب
. پراکنده نشده استدر آب طور یکنواخت در نتیجه روغن به. قرار گرفته استآب
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است و گچ نیز به طور یکنواخت در ی تشکیل شدهکه در آن مقداري گچ را در آب ریختیم، مخلوط غیر شفاف) 3(ي لیوان شمارهدر ) پ
. شودآب پراکنده نمی

:محلول
طور یکنواخت در آب شوند و بعد از مدتی بههاي قند به آرامی از هم جدا میزنیم، ذرهاندازیم و آن را هم مییوقتی قند را در آب م

هایی از محلول همانند در زیر نمونه. گویندبه این مخلوط، محلول می. مخلوط یکنواخت استگوییمدر این حالت می. شونده میپراکند
. کنیمآب را مشاهده میانداختن قند در وشدهه و صافزعفران دم کردآب، ریختن نمک در 

که در اثر مخلوط (هایی مانند دوغ و مخلوطو یکنواخت هستند محلول نام دارندآب و نمک که شفاف هایی مانند آب و قند ومخلوط-
. شوندنمیهستند و محلول محسوب یکنواخت غیر ) شودماست در آب حاصل میکردن 

تر چاي شیرین تهیه کنیم؟توانیم سریعچگونه می
.وسایل و مواد زیر را تهیه کنید) 1
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)ساعت(سنج عدد لیوان، زمان3هاون، قاشق، آب، نبات، -
یک شاخه نبات خرد شده و در لیوان ) 2(ي یک شاخه نبات، در لیوان شماره) 1(ي در لیوان شماره. لیوان تا نیمه آب بریزید3در)2

.اید بریزیدیک شاخه نبات را که توسط هاون پودر کرده) 3(ي شماره

)1                                   ()2)                                        (3(

ها کامالً حل شود و در هر یک مدت زمان الزم کنید تا نباتهانامخلوط درون لیوزدن همزمان شروع به همبه کمک دوستان خود ) 3
) 2(و در لیوان ) 2(تر از لیوان سریع)3(ي کنید که نبات در لیوان شمارهمشاهده می. گیري کنیدبراي حل شدن نبات در آب را اندازه

. شودناپدید می) 1(تر از لیوان سریع
:گیرينتیجه

. دهدپودر کردن و خرد کردن نبات سرعت حل شدن آن را در آب افزایش می
. گرما در حل شدن مواد تأثیر دارد

مقداري شکر بریزید و هم بزنید مشاهده ،آب داغحاوي آب گرم و دیگري حاوي آب سرد و یکی حاوي اگر در سه لیوان یکی -
. شودتر از لیوان آب سرد ناپدید میتر از لیوان آب گرم و در لیوان آب گرم سریعخواهید کرد که در لیوان آب جوش، شکر سریع

. دهدپس گرما، سرعت حل شدن شکر در آب را افزایش می
جداسازي مخلوط

. ت مخلوط هستندصوراي اطراف ما بهینتر مواد در دبیش-

.جدا کنیماز هم مخلوط را یک گاهی نیاز داریم که اجزاي -
. بیایید با هم روش جداسازي ماسه و نمک از مخلوط آب، ماسه و نمک را بررسی کنیم

کنید که نمک میمشاهده. هم بزنیدبه در یک لیوان یک قاشق نمک، یک قاشق ماسه و نصف لیوان آب بریزید و مخلوط را کامالً ) 1
. شوددیگر در مخلوط دیده نمی

. بگذارید و دور کاغذ را با کش ببندید) کاغذ صافی(ي توري نازك روي یک لیوان دیگر، یک پارچه) 2
ي شوند و روي مخلوط جدا میها از بقیهکنید که ماسهمشاهده می. بریزید)کاغذ صافی(ي توري پارچهمخلوط درون لیوان را روي ) 3

. مانندباقی می)کاغذ صافی(ي توري پارچه
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. توان با روش صاف کردن از مخلوط آب، نمک و ماسه جدا کردماسه را می:نکته
مشاهده . مانده را روي یک ورق نازك آلومینیومی بچکانید و صبر کنید تا آب آن بخار شودحال دو قطره از مخلوط آب و نمک باقی) 4

. ماندسطح آلومینیوم باقی میکنید که نمک بر رويمی
. از محلول آب و نمک جدا کردنیز توان به روش بخار کردن نمک را می:نکته

.شودماند که بعد از تصفیه قابل استفاده میهاي شور برجاي مینمک خوراکی بر اثر تبخیر شدن آب-
. هاي زیر توجه کنیدالبه مث. کنیمما هر روز در آشپزخانه مواد مختلفی را از هم جدا می-

ردن حبوباتهاي چاي، تمیز و پاك کها، صاف کردن برگآب کش کردن برنج یا ماکارونی، پاك کردن و شستن سبزي

ها چیست؟ي درست از مخلوطسهم ما در استفاده
. مخلوط آب و مواد خوراکیسازي وگچ در ساختمانو ها در زندگی ما کاربردهاي زیادي دارند مثل، مخلوط آب با سیمان، ماسه مخلوط-

.اندهاي مهمی هستند که براي سالمتی و پاکیزگی ما الزمهاو داروها مخلوطها، شویندهادویه-

. ت استفاده کنیمدرسهاآنپس باید از . ها براي جانداران و طبیعت مضّرندها و رنگها، مانند شویندهبرخی از مخلوط-
:هاي درست از مخلوطچند راهکار براي استفاده

.هاشویی هنگام شستن دستروي نکردن در استفاده از مایع دستزیاده) 1
.بیماريابتال به هاي مختلف براي جلوگیري از مخلوط نکردن شوینده) 2
.هاي ناشناس را نچشیممخلوط و محلول) 3
. ها را با دقت بخوانیمبرچسب روي مواد و مخلوط) 4
. ها دقت کنیمها و محلولداري مخلوطبه شرایط الزم براي نگه) 5
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...تر بدانیدبیش
ي محلولدهندهاجزاي تشکیل

. کندو حل شونده را در خود حل میدهداي است که معموالً جزء بیشتري از محلول را تشکیل میحلّال ماده:حلّال) الف
. دشوحل میحلّالاي است که در ادهم: شوندهحل) ب

. شونده استدر محلول آب و نمک، آب حالل و نمک حل
:چند وسیله براي جداسازي اجزاي مخلوط

براي جداسازي گندم از کاه :کوبخرمن) 1

. شوندبراي جدا کردن دو مایع که در هم حل نمی:قیف جدا کننده) 2

جداسازي چربی از شیر: سانتریفیوژ) 3
سازي آب    براي خالص:دستگاه تقطیر) 4

. قرار دهید) غ(و جلوي عبارت غلط ) ص(جلوي عبارت صحیح ،همانند نمونه
. توان به کمک صافی ریز جدا کردمخلوط نمک و لوبیا را می) 1

. رندها حالت جامد داي مخلوطهمه) 2

. مخلوط آب و روغن یک محلول است) 3

. نامندصورت غیریکنواخت در آب پراکنده شوند، مخلوط را محلول نمیاگر ذرات قند به) 4

.دهدایش میپودر کردن نمک سرعت حل شدن آن در آب را افز) 5

. توان از آب جدا کرددر مخلوط آب و ماسه، ماسه را با روش بخار کردن می)6

. ها در آشپزخانه استاي از جداسازي مخلوطتمیز و پاك کردن برنج نمونه) 7
. ا با کلمات مناسب پر کنیدجاهاي خالی ر

...............شکل اجزاي مخلوط بعد از جداسازي تغییر ) 1
. است..............در ..............مخلوط انواع تخمه یک مخلوط ) 2
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. شودمحسوب می..............پس یک است،..............مخلوط آب و نمک ) 3
. شودمحسوب می..............یک جوهر در آب) 4
. یابدمی..............شود با سرد کردن آب میزان قندي که در آن حل می) 5
. داد..............توان سرعت حل شدن نمک در آب را با هم زدن می) 6
. کردتوان نمک و ماسه را از مخلوط آب، نمک و ماسه جداسازي می..............و ..............با دو روش ) 7
. شودمحسوب می..............صاف کردن آب برنج یک روش ) 8

. دور عبارت درست خط بکشید،همانند نمونه
. جدا کرداز هم ها را به سادگی ي مخلوطاجزاي همه) 1

.استدر شربت خاکشیر یک مخلوط ) 2

. توان به روش صاف کردن جدا کردرا میمخلوط  ) 3

.شودمحلول محسوب میاست ویک مخلوط مخلوط آب و نمک مانند مخلوط ) 4

. شوددر آب حل میات هاي نبپودر نبات نسبت به خرده) 5

. شوندمحسوب میشویندها ) 6

. به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید
کند؟ها رنگ و شکل مخلوط چه تغییري میبا جدا کردن تربچه از مخلوط سبزي)1

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

زي کرد؟توان جداساماسه و تیله را با چه روشی می) 2
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

در آجیل حالت مخلوط کدام است؟) 3
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اگر نوشابه یک مخلوط باشد، نوع آن چیست؟) 4
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

. مشخص کنید) ×(ي صحیح را با عالمت گزینه
توان از هم جدا کرد؟اجزاي کدام مخلوط را به راحتی نمی-1

و نخودمخلوط شکر) 2هاي آهن و خاك مخلوط براده) 1
هامخلوط سبزي) 4مخلوط آب و نمک ) 3

توانمی
تواننمی

جامد
مایع

مایع
جامد

آب و روغن
آب و ماسه

آب و قند
آب و گچ

شفاف
غیرشفاف

ترسریع
کندتر

مخلوط
ي خالصماده
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کدام مخلوط جامد در مایع است؟-2
هامخلوط میوه) 4شن در آب) 3هوا) 2آب و روغن) 1

هاي معلق جامد در آب است، نوع این مخلوط کدام است؟مخلوطی داراي دانه-3
د در جامد جام) 4مایع در مایع) 3مایع در جامد) 2جامد در مایع) 1

یک محلول است؟کدام-4
یخ و آب) 4روغن و آب) 3گچ در آب) 2شکر در آب) 1

ها است؟هاي محلولیک از ویژگیکدام-5
2و 1موارد ) 4درشت بودن ذرات) 3نیکنواخت بود) 2شفاف بودن) 1

؟کندنمییک سرعت حل کردن قند در آب را زیاد کدام-6
سرد کردن آب) 4پودر کردن) 3ردنخرد ک) 2هم زدن) 1

ان حل شدن این گرم باشد، میز5و در آب گرم گرم 10گرم آب سرد حل کرد، 100توان در اي که میمقدار مادهحداکثر اگر -7
کند؟آب چه تغییري میماده با کاهش دماي

یابدافزایش می) 2یابدکاهش می) 1
.ي موارد ممکن است رخ دهندهمه) 4ماندبدون تغییر می) 3

توان جدا کرد؟ کردن میاجزاي کدام مخلوط را با صاف-8
آجیل) 4آب و نمک) 3آب و روغن) 2آب و شن) 1

؟نیستیک مخلوط کدام-9
آهن) 4شوینده) 3دارو) 2ادویه) 1

. به سؤاالت زیر پاسخ کامل بدهید
توانیم اجزاي آن را از هم جدا کنیم؟چگونه می.هاي آهن داریممخلوطی از ماسه و براده) 1

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

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

توانیم این کار را انجام دهیم؟چگونه می. اي از خاك را از آن جدا کنیمهاي درشت نمونهخواهیم سنگمی) 2
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

.نمونه مخلوط جامد در جامد بنویسید4) 3
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

.تندهاي زیر محلول هسیک از مخلوطبا یک آزمایش نشان دهید، کدام) 4
آب و روغن-ماسه و آب - آب و قند 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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لیمو یک محلول است؟ چرا؟آیا آب) 5
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

.ي حل شدن قند در آب و تشکیل محلول را توضیح دهیدنحوه) 6
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

.ریزیمیکی از مواد زیر را میمقدار مساوي از دماي آب یکسان است مقدار و هاآني زیر که در هانادر هر یک از لیو) الف) 7
پودر نمک-نمک ریز–بلور درشت نمک :مواد

)1)                                      (2)                                        (3(
.انددست آمدهبراي هر لیوان اعداد زیر بههاناگیري زمان حل شدن مواد در لیواندازهپس از حل کردن و

)3()2()1(ي لیوانشماره

دقیقه3دقیقه1دقیقه2زمان الزم براي حل شدن ماده

.حال با توجه به اطّالعات قبلی جدول زیر را کامل کنید
)3()2()1(ي لیوانشماره

ه در آني حل شدماده

.هاي خود را شرح دهیددلیل انتخاب) ب
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کند؟اگر دماي آب را زیاد کنیم، سرعت حل شدن مواد مورد نظر در آب چه تغییري می) پ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

. هاي ریز در اختیار داریممخلوطی از آب، قند و تیله) 8
ها را از مخلوط جدا کرد؟توان تیلهچگونه می) الف

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

ک را از محلول جدا کرد؟توان نمچگونه می) ب
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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صورت خالص جداسازي کرد؟توان طی جداسازي اجزاي این مخلوط آب را نیز بهآیا می) پ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.ها ذکر کنیدي درست از محلولراهکار براي استفاده4) 9
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

پژوهش و آزمایشفعالیّت، 
اند و این ر آب پراکندهصورت معلق دسوسپانسیون مخلوطی غیر یکنواخت است که در آن ذرات جامد به

یک سوسپانسیون هستند، مواد زیر را تهیه کنید و آزمایش کنید کدام. شوندنشین میذرات با ماندگاري ته
چرا؟
ژله-صابون-شربت معده-لیموآب-دوغ

دومآزمون درس 

.جدول زیر را کامل کنید) الف

علت انتخابنادرستدرستعبارت
اجزاي مخلوط شکر و بعد از جداسازي ) 1

.کندنخود شکل اجزا تغییر می
.ها همیشه جامد هستندمخلوط) 2
همیشه هاي جامد در مایع را مخلوط)3

.توان با صافی جداسازي کردمی
خواهدلتوان به مقدار ها میاز شوینده) 4

. استفاده کرد
توان با چشیدنها را میمخلوطي همه) 5

.شناسایی کرد
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.مفاهیم زیر را تعریف کنید) ب

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................:مخلوط) 1

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................:محلول) 2

.به سؤاالت زیر پاسخ کامل بدهید) پ

کنید؟حلی پیشنهاد میبراي جداکردن مخلوط نمک و لوبیا چه راه) 1

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

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

. ها را ذکر کنیدهاي محلولمورد از ویژگی2) 2

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

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

شوند را ذکر کنید؟ط که هر روزه در آشپزخانه انجام میمورد از جداسازي اجزاي مخلو4) 3

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

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

.چه در این درس آموختید، به خود امتیاز دهیدبا توجه به آن

1=نیاز به تالش بیشتر2= قابل قبول3=خوب4= خیلی خوب

. توانم تشخیص دهمها را میمخلوط-1

. دانمها را میل با سایر مخلوطتفاوت محلو-2

.سوسپانسیون هستند ....................................................ي مانندفعالیت را انجام دادم و دانستم که مواد-3

خود ارزیابی
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.نیدمشخص ک) ×(مورد صحیح را با عالمت ) الف

در محلول آب و الکل حل شونده کدام است؟) 1

الکل) 2آب) 1

آب و الکل محلول نیست) 4تواند باشدهر کدام می) 3

توان جدا کرد؟آب و روغن را با استفاده از کدام وسیله می) 2

کاغذ صافی) 4قیف جداکننده) 3تقطیردستگاه ) 2سانتریفیوژ) 1

ول هواي پاك کدام است؟حالت فیزیکی محل) 3

مایع در گاز) 4گاز در گاز) 3گاز در مایع) 2گاز در جامد) 1

. مفاهیم زیر را تعریف کنید) ب

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................:حالل) 1

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................:حل شونده) 2

جدا کرد؟ چرا؟جداکننده از هم توان با قیف آیا مخلوط آب و سرکه را می) پ

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

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


