
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  



  

  
  مقدمه

  
به ياري خداوند متعال، توفيق تأليف كتاب هشتم حاصل گرديد. ايـن كتـاب شـامل    

هاي حل نشـده اسـت.    هاي حل شده و خودآزمايي تدريس كامل علوم به همراه مثال
هـا   اي و در انتهـا پاسـخ تشـريحي پرسـش     هاي چهارگزينه در پايان هر درس پرسش

  .آورده شده است
آموزان مسـتعد كشـورمان و    انشي اين مجموعه موجب پيشرفت د اميد است مطالعه

  گردد. مدارس ممتاز هاي ورودي آزمون درها  موفقيت آن
هاي موجود در كتاب را گوشزد خواهند نمود  گرانمايه كه كاستي اساتيدپيشاپيش از 
  سپاسگزارم.

  دوسـت آن   و مـدير دانـش   ي كاركنـان محتـرم انتشـارات مبتكـران     از كليه در پايان
  كنم. جناب آقاي يحيي دهقاني تشكر مي

  
  مصطفي قنبري

  1394تابستان 
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  ها و جداسازي موادها و جداسازي مواد  مخلوطمخلوط
  

  مادهماده
  .شود هر چيز كه جرم و حجم داشته باشد و از مولكول يا اتم ساخته شده باشد ماده ناميده مي

  بندي مواد تقسيم
انـد   هاي يكسان تشـكيل شـده   شوند. مواد خالص از ذره ي خالص و ناخالص تقسيم مي بندي كلي مواد به دو دسته در يك تقسيم
  هاي متفاوتند. ص شامل ذرهولي مواد ناخال

  شوند: بندي مي مواد خالص و ناخالص نيز خود به صورت زير تقسيم

ماده ماده 


  
ي خالص  ماده

  مانند: آهن، اكسيژن، سديم، كلر و ... – عنصر  
  اكسيد، شكر و ... مانند: آب، نمك، كربن دي – تركيب

ي ناخالص  ماده
 

 و ... مانند: محلول آب نمك يا محلول الكل در آب –همگن (محلول)
  و ... مانند: مخلوط ماسه و نمك يا مخلوط آب و نفت –ناهمگن 

  بندي كنيد: ي خالص و ناخالص دسته مواد زير را به دو دسته ــ11خودآزمايي خودآزمايي   
  كه، شكر، هوا، آب ليمو، گالب، شامپو، روغن زيتوننمك، آجيل، آب مقطر، دوغ، مس، س

  مفهوم فازمفهوم فاز
ي نقاط آن يكسان است. مثالً يك ليوان پر از آب خـالص يـك    بخشي از ماده است كه حالت فيزيكي و تركيب شيميايي در همه

ست كـه  ، بخشي از ليوان ايم داشت. يك فازفاز است. حال اگر نيمي از آب درون ليوان را خالي كنيم، در اين حالت دو فاز خواه
با آب پر شده (فاز مايع) و فاز ديگر بخشي از ليوان است كه با هوا پر شده (فاز گاز). اگر در اين حالت يك قالب يخ درون ليـوان  

  وارد كنيم، داراي سه فاز خواهيم بود كه فاز سوم جامد (يخ) است.

  ها داراي يك فاز هستند. محلول نكته:نكته:

  هاها  انواع مخلوطانواع مخلوط

  كلوييد -3سوسپانسيون           -2محلول           -1
  شود كه داراي يك فاز است. مثل محلول شكر در آب يا محلول الكل در آب. به مخلوط همگن محلول گفته مي محلول:

آلـود   شود. مثل خاك شير يا آب گل نشين مي نوعي مخلوط ناهمگن است كه يكي از اجزاي آن پس از مدتي ته سوسپانسيون:
  است. 2تر از  يا بيش 2يا شربت معده. در اين صورت مخلوط تعداد فازها برابر 
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قدر كوچك است كه مانند محلول همگن و شـفاف   شونده در آن نه آن هاي حل نوعي مخلوط ناهمگن است كه ابعاد ذره كلوييد:
 و رنگ  ها، ژله مايع، اسپري بثل شير، چسنشين شود. م قدر بزرگ است كه مانند سوسپانسيون يكي از اجزاي آن ته باشد و نه آن

  است. 2 تر از يا بيش 2روغن. در اين مخلوط تعداد فازها برابر 

هـا حـداقل دو فـاز دارنـد. بنـابراين       انـد ولـي كلوئيـدها و سوسپانسـيون     ها همواره از يك فاز تشكيل شده محلول نكتـه: نكتـه: 
  هايي ناهمگن هستند. مخلوط
  ها ظاهري كدر يا مات دارند. يدها و سوسپانسيونها شفاف هستند ولي كلوئ محلول

  هاست. تر از محلول تر از كلوئيد و در كلوئيد بزرگ ي ذرات در سوسپانسيون بزرگ اندازه نكته:نكته:
  ها ي ذره سوسپانسيون     اندازه كلوئيد  محلول   

  شود ولي در كلوئيد و سوسپانسيون مسير نور مشخص است. ها مشخص نيست و نور پخش نمي در محلولبه همين دليل مسير نور 

هـاي   هاي بزرگ يا تـوده  هاي جدا از هم هستند و در كلوئيدها مولكول يا مولكول ها ها، يون ي محلول ذرات سازنده نكته:نكته:
  اي بسيار كوچك ماده هستند.ه هاي مولكولي بزرگ يا ذره مولكولي هستند و در سوسپانسيون توده

كنند ولي اجزاء سوسپانسيون را با صاف كردن  ها و كلوئيدها از كاغذ صافي عبور مي دهنده محلول هاي تشكيل ذره نكته:نكته:
  توان از هم جدا كرد. مي

  پايدارند.ها نا شوند ولي سوسپانسيون ها و كلوئيدها پايدارند يعني با گذشت زمان ذرات از هم جدا نمي محلول نكته:نكته:
  با اصطالح آب مقطر آشناييد، تفاوت آن با آب آشاميدني در چيست؟ براي پاسخ دادن به اين پرسش آزمايشهاي زير را انجام دهيد:

ي ظرف را بـه دقـت    ي آن بخار شود در پايان ته مقدار كمي آب معمولي را در يك بشر به ماليمت گرم كنيد تا همه: 1آزمايش 
  نيد؟بي بررسي كنيد چه مي

شـود؟ از ايـن آزمـايش چـه      ي بشر را به دقت بررسي كنيد. آيا چيزي ديده مي حال اين آزمايش را با آب مقطر تكرار كنيد و ته
  گيريد.  اي مي نتيجه

ي وجود اندكي گـاز   شود كه نشانه هايي از آن خارج مي مقداري آب شير را در يك بشر به ماليمت گرم كنيد. حباب :2آزمايش 
  تواند باشد؟ آب است. به نظر شما اين گاز چه مي محلول در
انـد.   ها سر و كار داريم خالص نيستند بلكـه مخلـوطي از چنـد جـزء     دهد بسياري از مواد كه با آن هاي گوناگون نشان مي آزمايش
  دانيد هوا مخلوطي از گازهاي نيتروژن،اكسيژن و چند گاز ديگر است. طور كه مي همان

  رود. خالص به شمار نمي ي هبه بيان ديگر هوا ماد
  خالص و ناخالص تقسيم كرد. ي توان مواد موجود در طبيعت را به دو دسته بندي مي بنابراين در نخستين تقسيم

  مگنمگنهاي همگن و ناههاي همگن و ناه  مخلوطمخلوط
فاف ليتر آب خالص بريزد و آن را خوب هم بزنيد آيا مخلوط حاصل ش ميلي 100مقدار كمي نمك خوراكي خالص را در  :3آزمايش 

كان چند نمونه از ايـن مخلـوط را   هاي متفاوت مخلوط يكنواخت است؟ به كمك يك قطره چ است يا كدر؟ آيا طعم شور آن در بخش
آيـد كـه    ت آن را با يكديگر مقايسه كنيد. آيا از اين مقايسه اين نتيجه به دسـت مـي  ه و شفافياهاي متفاوت آن برداريد، رنگ، مزاز ج

  نيز به دست آوريد. هجاي آن يكسان است؟ همين آزمايش را با مخلوط آب و قند و يا آب و سرك خواص اين مخلوط در همه
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اند. مخلـوط   ها به طور يكنواخت درهم پخش شده هاي تشكيل دهنده آن ها يكسان است و ذره هايي كه تركيب اجزاي آن مخلوط
  شوند. همگن يا محلول ناميده مي

شـوند.   با ميكروسكوپ قوي هم ديـده نمـي  اند كه با چشم و حتي  اي كوچك هگن به اندازهاي هم هاي تشكيل دهنده مخلوط ذره
مخلوط نمك خوراكي با آب يك محلول است. (محلول جامد در مايع). هوا نيز يك محلول است (محلول گاز در گاز) سـركه نيـز   

  جامد است.فلزي نيز محلول جامد در  ي محلول مايع در مايع (جوهر سركه در آب) است و سكه
  شود. ناپذير) ناميده مي شود حل نشدني (انحالل اي كه حل نمي پذير) و ماده شود حل شدني (انحالل اي كه حل مي ماده
شود. محلولي كه در دمـاي   آيد. محلول خوانده مي چه به دست مي شود حالل نام دارد. و آن اي كه حل شدني در آن حل مي ماده

  شود. دني در خود داشته باشد محلول سير شده ناميده ميي حل ش معين تا حد ممكن ماده
  ي حل شدني به جنس حالل، جنس حل شدني، مقدار حالل و دماي محلول بستگي دارد. ماده مقدار

شود. در اين پديده هريك از مـواد زيـر چـه     هنگامي كه نمك خوراكي به آب افزوده شود در آن حل مي ــ ــ 22خودآزمايي خودآزمايي   
  شوند؟ ناميده مي

  پ ـ مخلوط نمك و آب  ب ـ آب  ـ نمك الف
اند يكي از دو جزء يك محلول را حالل و  اند و محلول را به وجود آورده اجزاي هر محلول مواد خالصي هستند كه با هم مخلوط شده

  ندارد.ها وجود  اند زيرا فرق مهمي بين آن گويند. اين اصطالحات فقط جهت آسان شدن كار بيان شده ديگري را جسم حل شده مي
گوينـد، و وقتـي كـه محلـول از دو مـايع       سازند. معموالً جزء مايع را حـالل مـي   ها وقتي كه محلولي از يك مايع و جامد مي شيميدان

  شود. دهد حل شونده و بخش ديگر حالل محسوب مي ولي معموالً بخشي كه تغيير حالت مي گويند. تر را حالل مي سازند جزء بيش مي

  استون -4هگزان (تينر)    -3اتانول    -2آب    -1مي كه با آن سر و كار داريم: عبارتند از: هاي مه حالل نكته:نكته:
ها را جداگانه در آب  هاي معيني از آن مختلف مثل نمك خوراكي، شكر و كات كبود تهيه كنيد و جرم ي الف ـ سه ماده : 4آزمايش 

  .حال جرم مواد حل شده را مقايسه كنيد ،يگر جسم در آب حل نشودقدر ادامه دهيد تا د در دماي اتاق حل كنيد اين كار را آن
  گيريد؟ اي مي ب ـ آب را گرم كنيد و آزمايش را تكرار كنيد چه نتيجه

هـا و ديگـر جـانوران آبـزي، از      شود. مـاهي  شوند. اكسيژن به مقدار ناچيزي در آب حل مي تر حل مي گازها در دماهاي باالتر، كم
كنند. در يك تاالب در يك روز خنك، معموالً اكسيژن حل شده بـه فراوانـي در آب وجـود     استفاده مي اكسيژن حل شده در آب

رو شـوند و   ها با كمبود اكسيژن روبه شايد ماهيماند.  تري به صورت محلول در آب باقي مي دارد. اما در يك روز گرم، اكسيژن كم
  ناچار شوند براي گرفتن هوا به سطح آب بيايند.

  

كند. هرچه نوشيدني شما سردتر باشد،  گازكربنيك را با فشار وارد نوشيدني شما مي ،يك دستگاه گازساز ــ33آزمايي آزمايي خودخود  
  تر؟ تر است يا كم گاز حل شده در آن بيش

توانستيم تشخيص دهيم كه شربت حقيقتاً  طور مي كند. چه  دانستيم كه شكر آب را شيرين مي اگر ما نمي ــ ــ 44خودآزمايي خودآزمايي   
  خالص يا مخلوط است؟ ي يك ماده

شود. اگر همين آب را تا دمـاي   گرم قند را دارد و ديگر سير مي 210قابليت حل كردن  C20گرم آب  100 ــ55خودآزمايي خودآزمايي   
C100  نيم و مجدداً به همـان دمـاي   كند. هرگاه آب قند جوشان را آهسته سرد ك گرم قند را در خود حل مي 487گرم كنيم

  شود؟ برسانيم چه مقدار بلورهاي قند از محلول جدا مي C20قبلي 
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  پذيريپذيري  لل  انحالانحال
  شود. گرم آب حل مي 100ترين مقدار از يك ماده (بر حسب گرم) است كه در دماي معين در  بيش

  شونده را در خود حل كند. ي حل تري از ماده د مقدار بيشوانت ي است كه در دماي آزمايش ميمحلول محلول سيرنشده:
  شونده را در خود حل كند. ي حل تري از ماده تواند مقدار بيش محلولي است كه در دماي آزمايش، نمي محلول سيرشده:

  ده است.تر از مقدار موجود در محلول سيرش شونده بيش ي حل محلولي است كه در آن، مقدار ماده محلول فراسيرشده:

گرم  100شونده در  ها از يك گرم حل آن يپذير موادي كه انحالل نكته:نكته:
  شوند. مثل شكر، اتانول. تر است، مواد محلول ناميده مي آب بيش

 100شـونده در   گـرم حـل   01/0ها از  پذيري آن موادي كه انحالل نكته:نكته:
  د.كلري شوند. مثل نقره تر است، مواد نامحلول ناميده مي گرم آب كم

محلـول ناميـده    گـرم آب اسـت، مـواد كـم     100شـونده در   گرم حل 1تا  01/0ها بين  پذيري آن موادي كه انحالل نكته:نكته:
  شوند. مثل كلسيم سولفات. مي

  توان به صورت زير خالصه كرد: پذيري را مي بندي مواد بر اساس انحالل تقسيم
 
 
 

  هاها  هاي مختلف محلولهاي مختلف محلول  صورتصورت
  بندي كرد: ها را به صورت زير تقسيم توان محلول شدني ميباتوجه به حالت حالل و حل 

  
  ها مثال حالت اوليه اجزاء محلول  حالت محلول 

  گازي
  گاز در گاز

پروپان و بوتـان (سـوخت گـازي مـايع مـورد مصـرف در خانـه)        
  اكسيژن و هليم (گاز تنفسي غواصان در اعماق دريا)

  رات سمي برم در هواعطر در هوا ـ رطوبت در هوا ـ بخا  مايع در گاز
  ين (ضد بيد) در هوا ـ بخارات سمي يد در هوالبخارات نفتا  جامد در گاز

  مايع
  اكسيژن هوا در آب رودخانه و دريا ـ گازكربنيك در نوشابه  گاز در مايع
  الكل در آب ـ استيك اسيد در آب (سركه)  مايع در مايع
  د در الكل (تنتوريد)قند در آب ـ نمك طعام در آب ـ ي  جامد در مايع

  جامد

  يدروژن در فلز نيكل يا پالتينه  گاز در جامد

  مايع در جامد
دار مانند كات كبود ـ جيـوه در برخـي     آب تبلور در بلورهاي آب
  مه سديم)فلزها مانند سديم (ملغ

  پزشكي) مه دندانه و يا ملغو نقره (ملغمه نقر

  جامد در جامد
ر مس) و طـالي زينتـي (مـس در    فلز در فلز مانند برنج (روي د

  طال) (آلياژ)

  1جدول 


