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پیشگفتار
به نام خدا
چند سال پيش ،تعدادی از معلمان با دغدغه « آموزش استعدادهای درخشـان»  ،دورهم جمع شدند و موسسه عالمه
حلي را تأسیس کردند .اين معلمها – که خودشان از دانشآموختگان مدارس استعدادهاي درخشان شهر تهران
میباشند –سالها در مدارس سمپاد (سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) ،به دنبال پيادهسازي روشهاي
جديد و مؤثر آموزش بودهاند و درنهایت تصميم گرفتند تا نتیجه اين تجربيات را در موسسه عالمهحلي در اختيار
ديگر فعاالن در عرصه آموزش بگذارند.
مجموعه کتابهاي انتشارات عالمهحلی ،يکي از محصوالت اين تالش جمعي است .در اين کتابها تالش شده
است تا عالوهبر تأمین محتواي مناسب براي دانشآموزان برتر کشور ،روشهاي جديدتر و مؤثرتر آموزشي هم در
انتقال اين محتوا به کار گرفته شده و پیادهسازی شود .در پس این کتابها ،ساعتها کار فکری برای انتخاب ساختار
و شیوه تدوین صرف شده است .فعال کردن دانشآموز در روند آموزش و ارجاع او به انجام مشاهدات ،فعاليتها و
آزمايشهاي مناسب براي انتقال مفاهيم آموزشي و همچنين ترغيب دانشآموز برای مراجعه به منابع گستردهتر چون
سايتهاي علمي اينترنتي و نرمافزارهاي آموزشي ،از ويژگيهاي اين سيستم آموزشي است .عالوهبر اين براي کمک
به فرایند تدریس معلمان عزيز ،محصوالت جانبي چون متن راهنماي تدريس کتاب ،محتواي الکترونيک و  ...در کنار
هر کتاب توليد شده است.
مجموعه کتابهاي عالمهحلي ،با همکاري جمع زيادي از مؤلفين و معلمان باتجربه مدارس سمپاد – که بهدقت
انتخاب شدهاند – تألیف و ویرایش گردیده است؛ اما آرزوي ما در اين مؤسسه اين است که از حضور تمامي معلمان
دلسوز و باتجربه مدارس سمپاد و ديگر مراکز آموزشي برتر کشور عزيزمان ،در تأليف کتابها و ديگر محصوالت
آموزشي ،بهره ببريم؛ بنابراین از شما دبیران عزیز خواهشمنديم تجربههاي خود را درزمینه استفاده از اين کتاب و
آموزش آن در کالس ،براي ما به آدرس الکترونيک book@mhelli.ir :ارسال فرماييد تا ما در چاپهاي بعدي کتاب،
از تجربيات ،نظرات و حتي تصاوير ارسالي شما در انجام آزمايشها ،فعاليتها ،بازديدها و  ...در کتاب – و البته با ذکر
نام ارسالکننده – استفاده کنيم .البته دانشآموزان خوب و پرتالش هم ميتوانند در اين کار همکاري کنند و با معلمان
خود در اجراي اين طرح همراه شوند.
                                                                                               		

عابدی جعفری

مدیر انتشارات عالمهحلی

مقدمۀ مؤلفان
شیمی به عنوان شاخه ای از علوم تجربی حاصل فعالیت های بشر در تعامل با طبیعت است .اشتیاق انسان ها
برای جاودان شدن ،قدرتمند شدن و ثروتمند شدن باعث شد که در طول دو هزار سال گذشته حرفة
کیمیاگری رشد کرده و از دل آن شیمی پیشگی بیرون بیاید .شیمی پیشه ها همواره تالش کردند تا با کشف
یا ابداع مواد جدید زندگی را برای ما راحت تر کنند .اگر به اطرافمان نگاه کنیم در تمام محصوالت صنعتی
که زندگی ما را احاطه کرده است ،رد پای شیمی و صنایع شیمیایی دیده میشود .حتی رشد صنعتی جهان که
زمانی بی توجه به مسایل محیط زیستی رشدی انفجار گونه و همراه با آسیب های فراوان برای محیط زیست
را در پیش گرفته بود ،امروزه دست به دامن شیمی شده است تا آسیب کمتری به محیط زیست برسد .شیمی
سبز موضوعی تازه است که تمامی صنایع دنیا بدون توجه به آن دیگر اجازة فعالیت ندارند .تمام تولیدکنندگان
باید شیمی پیشه هایی را استخدام کنند که مواد مصرفی آنان را با استانداردهای محیط زیستی سازگار کرده
تا آسیبی به محیط زیست ما نرسد.
شیمی هیچ وقت علم افراد خاص نبوده است و همیشه تودة مردم با آن سروکار داشتند .کمتر کسی پیدا
می شود که تجربیات شیمیایی اش در زندگی روزمره برایش کاربرد نداشته باشد .انتخاب مادة شیمیایی
مناسب برای تمیز کردن وسایل مختلف ،بازی با رنگ های مواد غذایی برای تزیین سفره و خوشمزه کردن
غذاها و حتی شمع ها و فشفشه های رنگی روی کیک تولد همه ،مثال هایی از ارتباط این علم زیبا با زندگی
روزمرة ما هستند.
کشور ما به دالیل مختلف از جمله دسترسی به منابع اولیة مواد شیمیایی همواره مزیت خوبی در صنایع
شیمیایی داشته است .در سال های اخیر نیز در حوزة تحقیقات دانشگاهی ،بهترین دانشمندان ما در عرصة
بین الملل به خاطر مقاالت و تحقیقاتی که در رشته شیمی داشتند برجسته شدند .نکات بیان شده ،مؤید این
است که شیمی علم و دانش ارزش آفرینی در سرزمین پهناور ایران است که هرچه بیشتر مورد توجه قرار
گیرد ،سود آوری بیشتری برای کشورمان خواهد داشت.

سخنی با دبیران

پرداختن به شیمی به عنوان یک موضوع درسی مجزا در دورة اول متوسطه کاری بسیار ظریف است که
الزمة تدریس آن دقت و تسلط زیاد به شیمی و مفاهیم آموزش علوم است .علم شیمی در زندگی روزمره
ما پررنگ است اما مفاهیم پایه و اصلی آن کمی انتزاعی و غیرملموس است و یک آموزگار زیرک را
می طلبد که این مفاهیم را از دل تجربیات ملموس دانش آموزان به گونه ای بیرون آورد که بدون بدفهمی
( )misconceptionیادگرفته شود.

کتاب شیمی هشتم با توجه به سه فصل نخست کتاب علوم تجربی سال دوم دورة اول متوسطه نوشته شده
است .در نگارش این کتاب مطالب به گونه ای انتخاب و چیده شده اند که دانش آموزان با خواندن پشت
سر هم مطالب آن ،به کلیة اهداف آموزشی کتاب درسی آموزش و پرورش دست پیدا کنند و هم چنین دید
عمیق تری نسبت به هر آن چه در کتاب درسی گفته شده است ،پیدا کنند.
در فصل اول بهتر است که معلم ،دانش آموزان را درگیر خواندن متن کتاب و انجام فعالیت ها و آزمایشها
کند و در نهایت با بحث روی سؤاالتی که ایدة هر مبحث از آن گرفته شده است ،به یادگیری دانش آموز
عمق ببخشد .در فصل دوم انجام آزمایش ها حین تدریس بسیار مفیدتر از زمانی است که درس و آزمایش ها
در زمان های مختلف تدریس شوند .از این رو آزمایش های پیشنهادی در کتاب به گونه ای انتخاب و تنظیم
شده است که معلم بتواند هر جلسه با دست پر به کالس برود و دانش آموزان را با فعالیت های جذاب،
شگفت زده کند .در فصل سوم حتم ًا توجه دانش آموزان را به مفاهیم مهمی مانند نظریه و مدل علمی جلب
کنید و روند تاریخی حاکم بر مباحث را مورد توجه شاگردان قرار دهید.
تیم تألیف کتاب وظیفۀ خود میداند تا از تمامی همکاران انتشارات که نهایت همکاری را با این تیم داشتند
به ویژه مدیر انتشارات ،آقای عابدی ،مدیر مؤسسۀ عالمه حلی ،آقای انصاری و سرگروه آموزشی مؤسسه،
آقای حنیفی تشکر و قدردانی نماید .همچنین اگر زحمات خانمها :الهه شرفی ،شیوا دلوچی ،آزاده مهری،
راضیه فرهانیان و آقایان :فاضلی و صفدریان که برای تایپ ،صفحهآرایی ،تصویرسازی ،هماهنگی چاپ و
دیگر مراحل تولید این اثر تالش کردند ،نبود؛ محتوای این کتاب هرگز بر روی کاغذ ماندگار نمیشد.
در پایان از دقت نظر و پی گیری ویراستار علمی کتاب ،آقای وحید افشار که در کیفیت این اثر تأثیر بسزایی
داشتند؛ قدردانی می نماییم.
به اميد سرافرازي و پيشرفت روزافزون ميهن عزيزمان
							

گروه مؤلفان

قبل از شروع به مطالعۀ کتاب این قسمت را بخوانید:
وقتی شروع به خواندن این کتاب کنید با بخشهای مختلفی مواجه میشوید که غالب ًا یک الکپشت متفاوت در
اول هرکدام وجود دارد .برای هرکدام از این بخشها از شما انتظار داریم کار متفاوتی انجام دهید .این قسمتها
بر اساس تئوریهای نوین آموزش و تجارب موفق تدریس برای آموزش دانشآموزان مستعد طراحی شده است.
این بخشها شامل:
درخت دانش :در صفحه دوم هر فصل ،نمودار دایرهای شکلی کشیده شده که به ما کمک میکند بفهمیم در
آن فصل مطالب علمی چطوری تقسیمبندی شده و ارتباط آنها با هم چیست .درواقع این بخش نقشهای است
برای گم نشدن در موضوعات علمی.
اهداف رفتاری :زیر هر درخت دانش ،چند جمله نوشته شده که از اول کار معلوم کند که این فصل را
میخوانیم که چه بشود .خوب است در آخر فصل هم برگردیم و ببینیم که میتوانیم کارهایی را که در این بخش
گفته انجام دهیم یا نه.
پاسخگو باش :در این قسمت باید پاسخگو باشیم .پاسخگوی سؤالی که پرسیده شده و انتظار میرود بعد از
خواندن درس تا آن قسمت ،بتوانیم باکمی فکر کردن به آن جواب دهیم.
فسفر بسوزان :شاید الزم باشد مقدار بیشتری از مغز خودمان استفاده کنیم و قدری از فسفرهای ذخیرهشده
را بسوزانیم! سؤاالتی که در بخش فسفر بسوزان مطرح میشود فقط با خواندن مطالب درسی قابل پاسخگویی
نیست و باید کمی بیش از معمول درباره آنها فکر کنیم.
کنکاش کن :همه یادگرفتن در زمان کالس اتفاق نمیافتد .گاهی الزم است راجع به یک موضوعی بعداً
تحقیق کنیم و نتیجه آن را در کالس ارائه کنیم .موضوعاتی برای تحقیق که به یادگیری ما میتواند کمک
زیادی کند در بخش کنکاش کن آورده شده است.
دستبهکار شو :در موضوعات علمی مخصوص ًا علوم تجربی ،یادگیری باکیفیت بدون انجام آزمایش ،مشاهده
میدانی و ساخت وسایل علمی امکانپذیر نیست .در قسمت دستبهکار شو نحوه انجام آزمایش ،دستورالعمل
ساخت وسیله و یا نوع مشاهده توضیح داده شده و انتظار میرود تا آنها را مثل متن درسی جدی بگیریم.
جالب است بدانی :برای افرادی که دوست دارند بیشتر از سطح استاندارد با موضوعات آشنا شوند این قسمت
توصیه میشود .در جالب است بدانی مطالبی آورده شده است که خواندن و یادگرفتن آن الزامی نیست ولی
آنقدر جذاب است که نشود بهراحتی بیخیال خواندن آن شد .دیده شده بعضی از افراد فقط همین قسمتهای
کتاب را میخوانند!

لغتنامه :ما دانشآموزان مستعد و متفاوت (!) دوست داریم بتوانیم عالوه بر مطالب درسی ،جستجویی هم
بکنیم و ببینیم در دنیا درباره موضوع درسی ما چه چیزی وجود دارد .برای همین در پایان هر فصل لغات مهم
فصل با معادل انگلیسی آن آورده شده است.
تمرینها :در آخر هر فصل تمرینهای مرتبط با آن آورده شده است .ازآنجاییکه مؤلفان کتاب از دبیران
باسابقه هستند پس تعداد تمرینها ،وقت الزم برای انجام آنها ،تعداد سؤاالت سخت و آسان و نوع سؤاالت با
برنامه و محاسبه تعیین شده است .پس خیالتان راحت باشد که همه تمرینها را در طول سال میشود انجام داد.
تمرینها بر اساس موضوعات هر فصل بخشبندی شده ،بنابراین الزم نیست برای تمرین منظر پایان فصل
باشید؛ در پایان هر مبحث میتوانید به بخش تمرینها مراجعه کنید و تمرینهای همان مبحث را حل کنید.
پرسشهای چهارگزینهای :سؤاالت چهارگزینهای یا همان تست نیز در این ویرایش از کتاب گنجانده
شده است .سؤاالت چهارگزینهای با این پیشفرض طراحی شده است که شما اگر نکات مربوط به سؤال را بلد
باشید حداکثر در  2دقیقه میتوانید به آن جواب دهید.

مهمانی مولکولها

فصل اول

فصل 1

مهمانی مولکول ها

استاالکتیت ها زمانی تشکیل می شوند که ترکیبات کربناتی حین تبخیر آب ،از محلول به جا می مانند.

زمانی که طبیعت جداسازی می کند...

9

شیمی
هشتم

اگر این فصل را به خوبی مطالعه کنی و کارهای خواسته شده را به دقت انجام دهی؛
}
}
}
}
}
}
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}با مفهوم مخلوط و نوع تغییرات ماده در یک مخلوط آشنا میشوی.
}انواع مخلوط ها را میشناسی.

}میتوانی روش های جداسازی هر نوع مخلوط را توضیح دهی.

}ابزارهای جداسازی مورد نیاز برای هر نوع مخلوط را میتوانی تشخیص دهی.
}با مفهوم غلظت آشنا میشوی.

}میتوانی مفهوم میزان انحالل پذیری را ،توضیح دهی.

مهمانی مولکولها

فصل اول

در کتاب شیمی هفتم با مفاهیم پایۀ علم شیمی آشنا شدیم .فهمیدیم که اگر تمام اجزای سازندة یک ماده از یک
نوع اتم باشد به آن ماده عنصر می گوییم و اگر از دو یا چند نوع اتم باشد به آن ماده ترکیب میگوییم .همچنین
فهمیدیم که عنصرها خود به سه دستۀ فلز ،نافلز و شبه فلز تقسیم میشوند که در کتاب شیمی هفتم با خواص آنها
آشنا شدیم.
اما در ابتدای فصل اول شیمی هشتم میخواهیم از شما سؤالی بپرسیم .به نظرتان فرق بین آب و هوا در چیست؟
آیا فقط در حالت ماده با هم فرق دارند؟
فرق آب و آب نمک در چیست؟ فرق آب و ظرفی از آب و خاک در چیست؟
به نظر می رسد که باید فرق اساسی بین موادی که در باال اشاره کردیم باشد .طبق مفاهیمی که از سال قبل
آموختیم می دانیم که آب یک ترکیب است .زیرا از هر دو نوع اتم  Hو  Oساخته شده است .اما آب نمک ماده ای
است که خود از دو مادۀ جدا از هم تشکیل شده است.
بگذارید تعریف جدیدی برایتان ارائه کنیم .دسته بندی مواد به دو شیوۀ کلی انجام میشود:
 )1مادۀ خالص ،ماده ای که تمام اجزای سازندۀ آن از یک نوع مولکول و یا یک نوع اتم ساخته شده است .برای
مثال آب یک مادۀ خالص است؛ زیرا تمام اجزای سازندۀ آن از مولکول هایی که حاوی اتم های  Hو  Oهستند،
تشکیل شده است .مثال دیگری از این دسته آهن است ،زیرا تمام اجزای آن از اتم های  Feتشکیل شده اند.
با توجه به تعریف ،میشود این موضوع را نتیجه گیری کرد که تمام عنصرها و ترکیب ها جزو مواد خالص هستند.
 )2مادۀ ناخالص ،ماده ای است که اجزای سازندة آن از مولکول ها و یا اتم های مختلف تشکیل شده است .برای
مثال ترکیب آب و خاک از آنجایی که از مولکول های مختلف تشکیل شده است ،جزو مواد ناخالص است .با
استداللی مشابه آب نمک نیز همینطور است.
به مواد ناخالص ،مخلوط میگوییم .در این فصل میخواهیم به طور مفصل در مورد مخلوط ها صحبت کنیم.
مولکول ها در مخلوط چه لباسی می پوشند؟

تصور کنید در مراسم جشن فارغ التحصیلی خودتان شرکت کردید .همه لباس های یک رنگ و متحدالشکل
پوشیده اید و کاله مخصوص فارغ التحصیالن را روی سرتان گذاشته اید .اگر کسی از دور به شما نگاه کند،
نمی تواند تشخیص دهد که آدم های متفاوتی در این مراسم شرکت کرده اند و همۀ شما را یک جور می بیند .حاال
مهمانی ای را تصور کنید که هر کس با لباس متفاوتی در میهمانی شرکت کرده است .یک جشن رنگ و وارنگ!
در این مهمانی ،شما به راحتی از فاصلۀ خیلی دور هم می توانید دوستانی را پیدا کنید.
مخلوط ها هم از نظر یک دست بودن مواد سازنده یا پراکنده بودن مولکول های مواد در آن ،دو حالت کلی متفاوت
دارند .اولین حالت مربوط به مخلوط هایی است که «همگن» هستند .در این مخلوط ها اجزای سازنده به طور
یکنواخت در کل مخلوط پخش شده اند .از هر جایی از این مخلوط اگر نمونه ای بردارید ،این نمونه ها شبیه هم
هستند و فرقی ندارد که از زیر مخلوط نمونه برداری کنید ،یا از وسط یا از روی آن .نوع دیگر مخلوط را «ناهمگن»
می گویند .اجزای سازندۀ این مخلوط ها در سرتاسر مخلوط یکسان پخش نشده اند .اگر هم حسابی آن ها را با
همزن ،پخش و یکنواخت کنیم ،خیلی عالقه ای ندارند که با سایر مواد همنشین شوند و تا فرصتی پیدا کنند
سراغ ذرات هم شکل خود می روند.
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مثال :برادۀ آهن و شکر را در نظر بگیرید ،شکر با لباس سفید و برادۀ آهن با لباس تیره .شکر را که در آب
مخلوط می کنیم ،بعد از کمی هم زدن کام ً
ال در آب مخلوط می شود و دیگر اثری از این پودر سفید رنگ دیده
نمی شود .برادۀ آهن را وقتی در آب مخلوط می کنیم و هم می زنیم ،چند ثانیه بعد از مولکول های آب جدا
می شود و به ته ظرف می رود .انگار تمایلی به همراه شدن با مولکول های آب ندارد .همین شکر و برادۀ آهن را
با هم مخلوط می کنیم و حسابی هم می زنیم و از دور نگاهشان می کنیم؛ انگار یک مادۀ سیاه و سفید هستند
(میهمانی ای که در آن همه لباس چهارخانه پوشیده اند) .از نزدیک که بررسی کنیم ،تصور می کنیم ذرات شکر و
آهن با هم کنار آمده اند و دوست دارند بیشتر در کنار هم باشند .فقط کافی است مخلوط را در آب بریزیم .ذرات
شکر سراغ ذرات آب می روند و آهن دوباره در ته ظرف تنها می شود .اگر همان مخلوط را قبل از این که در آب
بریزیم کنار یک آهن ربا ببریم ،آهن ها میهمانی را ترک می کنند و از شکر جدا می شوند.
دسته بندی مخلوط ها

مخلوط ها را بر حسب این که حالت فیزیکی اجزای آن چگونه باشد نیز طبقه بندی می کنند .یک مخلوط می تواند
جامد در جامد ،جامد در مایع یا مایع در مایع باشد .مخلوط هایی که بخشی از آن به صورت گاز باشد نیز وجود دارند.
نوشابه نمونۀ یک مخلوط است که عالوه بر شکر که حالت جامد دارد ،و اسید که حالت مایع دارد ،مقداری گاز کربن
دی اکسید را هم در خود دارد.
در خیلی از مخلوط ها ،یک ماده مقدار بیشتری ،نسبت به سایر مواد دارد .این ماده که مادۀ زمینه نام دارد ،از
اهمیت بیشتری هم برخوردار است .در مخلوط هایی که یکی از اجزا مایع است ،معمو ًال مایع ،مادۀ زمینه است.
برای همین است که مخلوط مایع در جامد خیلی کم داریم و کمتر از عبارت مخلوط مایع در جامد استفاده می شود.
آزمایش الف :اجزای بازدم ما!

بازدم ما مخلوطی از چند گاز است .برای اثبات حضور حداقل دو جزء آن ،سیستمی را مطابق شکل زیر تهیه کن.

دست بهکار
شو

در لولۀ سمت چپ نشان داده شده

بازدم

در دستگاه بدم .تغییرات را به دقت
مشاهده کن.
به نظرت تغییر رنگ کبالتکلرید و

لولۀ آزمایش

همچنین کدر شدن آب آهک ،هرکدام

بشر

بیانگر وجود کدام گازها در بازدم است؟

آب آهک

کبالت کلرید
بدون آب

یخ

آب

آزمایش ب :آیا آب هم مخلوط است؟

مواد و وسایل مورد نیاز :آب ،بشر ،شیشه ساعت ،شعله
شرح آزمایش:

بشر را از آب لولهکشی پر کن و مقداری از آن را در یک شیشه ساعت بریز .بشر را روی شعله و شیشه ساعت را

روی آن قرار بده .پس از تبخیر کامل آب موجود در شیشه ساعت ،آیا چیزی باقی میماند؟ این امر نشانۀ چیست؟
آزمایش را با نمونه های مختلفی از آب (آب معدنی ،آب دریا و  )...تکرار کن .نتایج را مقایسه کن .آیا نتایج
حاصل ،با پیش بینی هایت مطابقت دارد؟
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مواد در مخلوط همگن

مخلوط های همگن در شیمی از اهمیت زیادی برخوردارند و حالت مایع آن ها که محلول نام
دارد خیلی پر کاربرد است .محلول ها از دو جزء عمده تشکیل شده اند .حالل و حل شونده .حالل
به ماده ای می گویند که معمو ًال مقدار آن بیشتر است و حالت فیزیکی آن در محلول تغییری
نمی کند .در حالی که حل شونده معمو ًال مقدار کمتری دارد و گاهی اوقات نیز حالت فیزیکی
آن در محلول دچار تغییر می شود .همان شکر در مثال های قبل را در نظر بگیرید .وقتی در آب
حل می شود ،دیگر حالت جامد ندارد .البته اگر حل شونده نیز مانند حالل ،مایع باشد ،تغییر حالت
فیزیکی برای حل شونده اتفاق نمی افتد.
بیشتر اوقات حالل یک مایع است ،در حالی که حل شونده می تواند مایع ،جامد یا گاز باشد .نوشیدنی های گازدار
که قبل تر هم به آن اشاره شد ،مثالی از محلول های گاز در مایع است.
انواع مخلوطها:
مادۀ زمینه

پخش شده

نوع مخلوط

نمونهها

محلول

گاز

گاز در گاز

هوا ،گاز سوختنی



مایع

مایع در گاز

مه



جامد

جامد در گاز

دود



گاز

گاز در مایع

نوشابۀ گازدار



مایع

مایع در مایع

آب و الکل



جامد

جامد در مایع

نمک در آب



گاز

گاز در جامد

حباب های داخل صابون



مایع

مایع در جامد

جامد

جامد در جامد

گاز

مایع

جامد

جیوه در سرب و نقره
(آمالگام :مادۀ پر کنندۀ
دندان)
برنز (آلیاژ مس و قلع) ،برنج
(آلیاژ مس و روی)





مولکول ها در محلول

دربارۀ ویژگی های یک مخلوط همگن (محلول) ،گفته شد که اگر از هر قسمت این مخلوط نمونه ای برداشته شود،
آن نمونه ها یکسان و مشابه هم هستند .یعنی نوع ذرات و نسبت تعداد آن ها با هم برابر است .برای مثال اگر
یک محلول آب و شکر داشته باشیم که در آن به ازای هر  100مولکول آب 20 ،مولکول شکر موجود باشد ،این
نسبت در هر نمونه ای که از هرجای محلول برداشته شود 100 ،به  20خواهد بود .این موضوع از دیدگاه مولکولی
چگونه قابل توضیح است؟
درحالت جامد و مایع ،مولکول ها به یکدیگر چسبیده اند .هنگامی که یک مادۀ جامد یا مایع در حالل وارد می شود،
مولکول های مادۀ حل شونده کام ً
ال از هم جدا می شوند .در همین حین مولکول های حالل نیز آن قدر جابه جا
می شوند تا فضای کافی و مناسب را برای قرار گرفتن حل شونده بین خود باز کنند .حرکت ذرات حل شونده ،به
پخش شدن ذرات حل شونده در البه الی ذرات و مولکول های حالل کمک می کند .آن قدر این جنب وجوش ها
ادامه پیدا می کند تا مقدار مادۀ حل شونده در سرتاسر محلول به طور یکسان و یکنواخت درآید و یک مخلوط
همگن به وجود آید( .شکل های حاشیۀ صفحه)
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محلول غلیظ ،محلول رقیق

نسبت مقدار مادۀ حلشونده در یک محلول را غلظت میگویند .محلولی
که غلیظ است ،مقدار مادۀ حلشوندة بیشتری در مقایسه با یک محلول
رقیق دارد .برای اینکه یک محلول غلیظ ،رقیق شود ،راحتترین کار
اضافه کردن حالل به محلول است .برای غلیظ کردن یک محلول دو
روش مرسوم است .نخستین روش ،اضافه کردن مادۀ حلشونده به
محلول است و دومین راه خارج کردن حالل از محلول میباشد .اگر
محلول جامد در مایع باشد ،این کار به سادگی انجام میشود .اما زمانی که
محلول مایع در مایع باشد کار کمی مشکل میشود .به علت آن فکر کنید.
رقیق سازی محلول
دست بهکار
شو

یک بشر را با  95گرم ( 95میلیلیتر=  95سی سی) آب ُپر کن .اگر بخواهی یک محلول  5٪شکر بسازی ،چه
مقدار شکر باید به آب اضافه شود؟
 5گرم شکر
= »5٪
« 5گرم شکر  95 +گرم آب =  100گرم محلول»« .
 100گرم محلول
وسایل و مواد مورد نیاز :قطرهچکان  1میلیلیتری ،رنگ غذا 200 ،میلیلیتر آب 9 ،عدد لولۀ آزمایش
مراحل فعالیت:
لولههای آزمایش را از  1تا  9شمارهگذاری کن.
داخل لولۀ شماره  ،1محلول  10٪رنگ غذا و آب بساز (اگر به  90قسمت آب 10 ،قسمت رنگ غذا افزوده شود،
محلول  10٪خواهیم داشت .برای اینکار میتوانی  9بار قطره چکان را از آب پر کرده و درون لوله بریزی؛ یک بار
هم قطره چکان را از رنگ غذا پر کن و اضافه نمایی).
سپس یک میلیلیتر از محلول اول برداشته و در لولۀ دوم بریز ،و همانند مرحلۀ قبل به آن  9سی سی آب اضافه
پر کن .سپس ،از لولۀ دوم یک سی سی برداشته و در لولۀ سوم بریز .به آن  9سی سی آب اضافه کن .این کار را تا
لولۀ آزمایش نهم ادامه بده.
تغییرات رنگ از لولۀ  1تا  9به چه صورت است؟

با توجه به فعالیت باال ،به سؤال های زیر پاسخ بده.
 .1غلظت محلولهای  2تا  9را به دست بیاور.
 .2در چه غلظتی (کدام بشر) محلول بیرنگ خواهد شد؟ چرا؟
هرچه محلولها را از  1به  9رقیقتر میکنیم ،مشاهدة رنگ سخت تر می شود (محلول بیرنگتر میشود) ،اگر
چه رنگ همچنان در محلول حضور دارد .اما نمیتوانیم مواد را در این مقیاس کم ببینیم ،با این که آنها هنوز
وجود دارند .اگر چیزی را نمیتوانیم ببینیم ،به این معنی نیست که آن چیز وجود ندارد ،یا اینکه کوچکتر از آن
است که بخواهد اثر و فایدهای داشته باشد.
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مثال :در دو ظرف به ترتیب  10و  20گرم نمک خوراکی ریخته ایم .به هر دو ظرف  50سی سی آب اضافه
می کنیم .غلظت این دو محلول را با یکدیگر مقایسه کنید.
در این محلول آب حالل است و نمک مادۀ حل شونده .هر دو محلول به یک میزان حالل دارند ،اما مقدار مادۀ
حل شونده در ظرف دوم بیشتر است .در نتیجه محلول دوم غلیظ تر است و می توان گفت که غلظت محلول
دوم دو برابر غلظت محلول اول است ،زیرا محلول دوم دو برابر محلول اول مادۀ حل شونده دارد.
مثال 10 :گرم نمک خوراکی را در دو ظرف به طور مساوی ریخته ایم .به یکی از ظرف ها  50سی سی آب
اضافه می کنیم و به ظرف دیگر  100سی سی .غلظت این دو محلول را با هم مقایسه کنید.
همان طور که مشخص است ،مقدار مادۀ حل شونده در هر دو ظرف یکسان است (هر کدام  5گرم) ،اما
محلولی که در آن حالل کمتری ریخته شده است ،یعنی ظرف اول ،غلظت بیشتری دارد .زیرا نسبت مادۀ
حل شونده به حالل در آن ظرف بیشتر است.
مقدار حل شونده
 5گرم
غلظت = 0/1
مقدار حالل
 50سی سی
 5گرم

مقدار حل شونده

 100سی سی

مقدار حالل

غلظت = 0/05

« زمانی که دو ماده در هم حل می شوند؛ مولکول های شان تقریب ًا به طور یکنواخت در البه الی هم قرار می گیرند».

وقتی حالل سیر می شود

هر حالل توان حل کردن مقدار مشخصی از یک نوع مادۀ حل شونده را دارد .برخی اوقات با تغییر دما ،این قابلیت
نیز تغییر می کند .شاید تجربه کرده باشید که هر چه آب گرم تر شود ،میزان انحاللپذیری شکر در آن بیشتر
می شود؛ یا در نوشابۀ سرد گاز بیشتری حل می شود .انحالل پذیری یا میزان قابلیت حل شدن ،بیانگر توانایی
مقدار مشخصی از یک حالل (مانند آب) در حل کردن یک حل شونده (مانند شکر) ،در یک دمای مشخص (مث ً
ال
 70درجۀ سانتی گراد) است.
برای آن که بتوان از تعریف انحالل پذیری در علم شیمی دقیق تر و بهتر استفاده کرد ،مقدار حالل را عدد ثابت
 100گرم در نظر می گیرند و بیشترین مقدار ممکن از یک ماده را که می شود در  100گرم حالل ،در دمای
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مشخصی حل کرد؛ تعیین می کنند.
برابر با  205گرم است ،یعنی در
به عنوان مثال ،وقتی گفته می شود انحالل پذیری شکر در آب در دمای
می توان در  100گرم آب 205 ،گرم شکر را حل کرد .در جدول زیر ،انحالل پذیری چند ماده ،در آب
دمای
نشان داده شده است:
با دمای
ماده

انحاللپذیری *

نمک خوراکی
شکر
الکل
گچ
آهک

 38گرم
 205گرم
بدون محدودیت
 0/26گرم
 0/0012گرم

* مقدار مادۀ حل شونده در  100گرم آب
وقتی یک محلول را گرم میکنیم ،در اکثر مواقع مقدار بیشتری حل شونده باید در آن حل کنیم تا به حد سیر شدگی
برسد .به طور مثال اگر در دمای  20درجه  30گرم مادۀ  xدر  100گرم آب حل میشود تا به حد سیر شدگی
برسد ،با افزیش دمای محلول تا  40درجه ،میزان سیر شدگی محلول به  40گرم مادۀ  xدر  100گرم آب میرسد.
لحظهای به این پدیده فکر کنید .به نظرتان دلیلش چیست؟ با افزایش دمای محلول ،فضای خالی بین ذرات
موجود در محلول بیشتر میشود .پس مقدار بیشتری حل شونده نیاز است تا محلول به حد سیر شدگی خود برسد.
در بعضی مواقع با افزایش دما ،میزان انحاللپذیری و رسیدن به حد سیر شدگی در محلول به جای افزایش ،کاهش
فسفر
بسوزان

مییابد .به نظر شما دلیل این اتفاق چیست؟

 ،برابر  205گرم است .حداقل چند گرم شکر باید در  20گرم
مثال :انحالل پذیری شکر در آب در دمای
) حل کنیم تا محلول سیر شده به دست آید؟
آب (در دمای
انحالل پذیری ،بیشترین مقدار مادۀ حلشوندهای است که در یک دمای معین ،میتواند در  100گرم حالل حل
شود؛ پس داریم:
مقدار حل شونده

مقدار حالل

 205گرم

 100گرم

x

 20گرم

x = 41 g

با اضافه کردن  41گرم شکر ،محلول سیر شده درست می شود.
انحالل پذیری روی نمودار
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نمودارها روند تغییرات را نیز نشان می دهند .اگر بخواهیم انحاللپذیری دو ماده را با هم مقایسه کنیم ،بدون
استفاده از نمودار ،باید تک تک اعداد را مقابل هم قرار بدهیم و بررسی کنیم .اما نمودار کار را راحت تر می کند.
به مثال زیر توجه کنید:
مثال :انحاللپذیری شکر در آب ،با افزایش دما افزایش پیدا می کند .انحاللپذیری گاز اکسیژن در آب ،با
افزایش دما کاهش پیدا می کند .مشخص کنید هر کدام از نمودارهای زیر متعلق به کدام مادۀ شکر و اکسيژن
است؟
میزان انحاللپذیری در صد گرم آب

دمای محلول

دمای محلول

میزان انحاللپذیری در صد گرم آب

نمودار ب

نمودار الف

نمودارهای باال از دو محور عمود بر هم درست شده اند .اگر از
محل تالقی دو محور به سمت باال برویم ،میزان انحاللپذیری
زیاد می شود ،و اگر از محل تالقی به سمت راست حرکت
کنیم ،در حال بررسی شرایط در زمان افزایش دما هستیم.
همان طور که مشاهده می شود ،در نمودار (الف) ،با افزایش
دمای محلول ،میزان انحاللپذیری افزایش پیدا می کند .این
موضوع در نمودار (ب) برعکس است و با افزایش دما ،میزان
انحاللپذیری کاهش مییابد .پس نمودار (الف) مربوط به
انحاللپذیری شکر ،و نمودار (ب) مربوط به تغییرات میزان
انحاللپذیری اکسیژن است.
نمودار بخوانیم!

یکی از کارهایی که باید در مبحث انحاللپذیری
یاد بگیرید ،نحوۀ صحیح خواندن نمودار است.
فرض کنید میخواهیم میزان انحاللپذیری
 KClرا در دمای  10Cمشخص کنیم .ابتدا
از روی محوری که دما بر روی آن مشخص
شده (محور افقی) ،دمای 10درجه را پیدا
میکنیم .در راستای همان دما باال میرویم
تا به نمودار  KClبرسیم .هر نقطهای که بود،
از روی محور عمودی (میزان انحاللپذیری)،
مقدار حلشدگی را مشاهده میکنیم .برای مثال
این مقدار برای  30 ، KClگرم است.
یا برای مثال دیگر در دمای 60درجه تقریب ًا 30
گرم  KClO3در  100گرم آب حل شده است.
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مثال :نمودار صفحۀ قبل ،انحاللپذیری مواد مختلف ،در  100گرم آب در دماهای مختلف را نشان میدهد .با
توجه به این نمودار ،به دو سؤال زیر پاسخ دهید:
در چه دمایی  HClو  KNO3انحالل پذیری یکسانی دارند؟
محل تقاطع خطوط  HClو  KNO3جایی است که انحاللپذیری این دو ماده یکسان است .با دقت در نمودار،
مشخص است که این نقطه در دمای
است.
 50 ،گرم NaNO ،را در 80گرم آب حل کنیم ،آیا باز هم میتوان NaNO

با توجه به نمودار ،اگر در دمای
در آب حل کرد ،یا محلول سیرشده است؟
از روی نمودار مشخص است که در دمای

3

3

 ،انحاللپذیری این ماده 80 ،گرم در  100گرم آب است.

مقدار حل شونده مقدار حالل
 80گرم

 100گرم

X = 64g

 80گرم

با یک تناسب ساده میتوان فهمید که در  80گرم آب تا  64گرم  NaNO3حل میشود .از آنجایی که فقط  50گرم
ماده در آب حل شده است ،پس محلول هنوز سیر نشده است و گنجایش  14گرم مادۀ حلشوندۀ دیگر را هم دارد.
حالل های معروف

معروف ترین و پرکاربردترین حالل در سراسر دنیا «آب» است .بسیاری از محلول های مفید و مؤثر در زندگی ما
در آب ساخته می شوند .خیلی از مواد شیمیایی مورد نیاز بدن ما از طریق حل شدن در آب ،به بدن می رسند و یا
درون بدن جابه جا می شوند .آب محیط مناسبی برای انجام خیلی از واکنش های شیمیایی است.
«اتانول» که معمو ًال ما آن را با عنوان عمومی الکل می شناسیم ،از حالل های معروفی است که در زندگی روزمره
بیشترین کاربرد را بعد از آب دارد .اتانول مایعی احتراقپذیر (قابل سوختن) و بی رنگ است .دمای جوش آن کم
است و بسیار راحت تبخیر می شود .در صنایع عطرسازی و آرایشی و بهداشتی ،کاربرد زیادی دارد و دارای خاصیت
ضدعفونی کنندگی هم هست.
«استون» از دیگر حالل هایی است که برای رنگ بری و پاک کردن لکه های رنگی کاربرد دارد .اما گاهی اوقات
عالوه بر لکه ،سایر مواد پالستیکی را هم در خود حل می کند.
«هگزان» یک ترکیب شیمیایی است که از نفت خام جدا می شود ،بوی نامطبوعی دارد و بسیار اشتعال پذیر است.
از این ماده برای استخراج روغن گیاهان استفاده می شود .شاید در زندگی روزمره از هگزان استفاده نشود ،اما در
صنایع شیمیایی ،دارویی ،غذایی و آرایشی و بهداشتی بسیار کاربرد دارد.
«بنزن» -که شبیه بنزین نوشته می شود ،اما تفاوت زیادی با آن دارد -از حالل های قدیمی است که زمانی خیلی
کاربرد داشته است .امروزه با مشخص شدن اثرات بد زیست محیطی و همچنین سمی بودن آن ،مدت ها است که
جایگزین های دیگری برای آن پیدا شده است .این ماده در صنعت به عنوان مادۀ خام کاربرد دارد ،اما به عنوان
افزودنی سال ها است که استفاده ای ندارد و استفاده از آن در خیلی از کشورها ممنوع است.
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مولکول هایفلز در محلول جامد

مخلوط جامد در جامدی را در نظر بگیرید که اجزای آن فلز باشند .تبدیل آن به یک مخلوط همگن کار دشواری
است .شاید به نظر امکان پذیر نرسد .اما اگر این فلزات ذوب شوند و تبدیل به فلز مایع شوند ،بهراحتی می توانند
درهم آمیخته شوند و مخلوط همگن به وجود آورند که به آلیاژ (همجوشه) معروف است .آلياژها به دلیل داشتن
خواص فیزیکی بهتر نسبت به فلزاتِ خالص ،کاربرد بیشتری دارند.
آلیاژ «برنج» از دو فلز مس ( )Cuو روی ( )Znساخته می شود .با فلزات روی و قلع ( ،)Snآلياژ برنز تولید می شود.
همیشه برای تولید یک آلياژ الزم نیست که تمام اجزای محلول فلز باشند .فوالد از پرکاربردترین آلياژهای فلز
آهن است که از حل شدن کربن در آهن ساخته شده است .فوالد برخالف آهن ،سخت و محکم است و اگر کمی
فلز کروم ( )Crو نیکل ( )Niهم به این آلياژ اضافه شود ،در برابر مواد شیمیایی و اکسيژن هوا مقاومت بیشتری
پیدا می کند.
طال که فلزی گرانبها است و جنبۀ زینتی دارد ،واکنشپذیری بسیار کمی دارد .از این رو مقاومت باالیی در مقابل
مواد شیمیایی دارد .اما مقاومت فیزیکی آن کم است و به خاطر نرم بودن ،سازندگان جواهرآالت را دچار مشکل
می کند .برای فایق آمدن بر این مشکل از آلياژ طال در ساخت جواهرآالت استفاده می شود .طالی هیجده یا
هیجده عیار ،پرکاربردترین طالیی است که استفاده می شود و معنی آن این است که  18قسمت از  24قسمت آن
طالی خالص است و  6قسمت دیگر فلزات مختلفی از جمله مس و کروم هستند .شاید حاال که این موضوع را
یاد گرفتید ،بد نباشد که ریاضیات خود را هم محک بزنید و حساب کنید که اگر طالسازی یک شمش صدگرمی
توچهار عیار داشته باشد ،چند گرم انگشتر با طالی هیجده عیار می تواند بسازد!
طالی بیس 

همانطور که میدانی ،فوالد ،آلیاژی از کربن و آهن است .در مورد آلیاژها مطالبی را فرا گرفتهای .حال با توجه
به معلومات خود ،در مورد نحوۀ کار یک کارخانۀ فوالد تحقیق کن و با دانستههای خود تطبیق بده.

کنکاش کن

از آلیاژها در ترمیم دندان های پوسیده استفاده می شود .مخلوط همگن جیوه و نقره به
همراه کمی مس ،روی و قلع که به «آمالگام» معروف است ،آلياژی است که از آن برای
پرکردن دندان ها استفاده می شود .جیوه تنها فلز مایع است که وقتی پودر نقره به آن اضافه
می شود ،آهسته آهسته شروع به سفت شدن می کند .آمالگام را وقتی آماده می کنند ،نرم
است .وقتی آن را داخل دندان می گذارند ،شروع به سفت شدن می کند و بعد از مدتی سخت
و محکم درون دندان جا خوش می کند!

مخلوط های ناهمگن

تا این جا گفته شد که همۀ مخلوط ها به دو دستۀ همگن (محلول ها) و ناهمگن تقسیم می شوند .مخلوط های
ناهمگن برخالف محلول ها از تنوع بیشتری برخوردارند که باعث شده آن ها را به طور جداگانه نیز دسته بندی
کنند .مبنای دستهبندی این گروه از مخلوط های ناهمگن ،اندازۀ ذرات و چگونگی درهم آمیختهشدنشان است.
سوسپانسیون ،کلویید و امولسیون از انواع مخلوط های ناهمگن هستند که در ادامه ،هر کدام مورد بررسی قرار
خواهند گرفت.
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«سوسپانسیون» مخلوط جامد در مایع یا جامد در گاز است .بخش جامد مخلوط ،ذرات بسیار ریز و کوچکی
است که در داخل مایع پخش شده است .یک سوسپانسیون ،اگر برای مدتی به طور ثابت و بدون حرکت باقی
بماند ،ذره های جامدش دور هم جمع شده و ته نشین می شوند .در مقایسه با محلول ،ذره های جامد موجود در
سوسپانسیون بسیار بزرگتر هستند .ذره های حل شده در محلول با میکروسکوپ قابل مشاهده نیستند ،اما ذرات
سوسپانسیون با چشم غیر مسلح نیز قابل مشاهده هستند .بهترین مثال از سوسپانسیون آب گل آلود است.
«کلویید» نوعی مخلوط ناهمگن است که اندازۀ ذرات آن از محلول بزرگتر است ،اما از سوسپانسیون کوچکتر است
و چنان با مادۀ زمینه (ماده ای که بیشتر است) آمیخته شده است که بهراحتی ته نشین نمی شود .ذره های موجود
در کلویید می تواند جامد ،مایع یا گاز باشد و مادۀ زمینه (ماده ای که ذرات در آن پخش می شوند) هم می تواند هر
سه حالت فیزیکی را داشته باشد .البته کلویید گاز در گاز نداریم (چرا؟).
کلوییدها از نظر ظاهری ممکن است شباهت هایی با محلول داشته باشند ،اما یک راه ساده برای تمایز آن ها از هم
وجود دارد و آن مقایسۀ عبور نور از داخل کلویید و محلول است .نور وقتی از درون محلول عبور می کند مسیر آن
دیده نمی شود (مانند وقتی که چراغ قوه را در خانه روشن می کنید ،مسیر نور دیده نمی شود ،بلکه فقط نوری که
روی دیوار یا وسایل منزل افتاده است معلوم است) .اگر نور را به کلویید بتابانید ،ذرات کلویید نور را پخش می کنند
و مسیر نور مشخص می شود (مانند زمانی که در هوای مهآلود چراغ ماشین را روشن می کنید).
«امولسیون» نوع دیگر مخلوط ناهمگن است که از جهاتی به کلویید شباهت دارد و مهم ترین تفاوت آن با کلویید
این است که در کلوییدها دو ماده بهراحتی در هم مخلوط می شوند و اصطالح ًا «امتزاج پذیر» هستند ،اما در
امولسیون دو ماده با هم بهراحتی آمیخته نمی شوند و «امتزاج ناپذیر» هستند که به زحمت و معمو ًال توسط یک
مادۀ دیگر در کنار هم نگه داشته شده اند.
برای مثال آب و روغن؛ این دو «امتزاجناپذیر» هستند .چنان چه آب و روغن را مخلوط کنید و هم بزنید ،سپس
ظرف را ثابت نگه دارید ،پس از زمان کوتاهی آب و روغن از هم جدا می شوند .اما اگر آب و روغن را با زردۀ تخم
مرغ حسابی هم بزنید ،این دو در کنار هم باقی می مانند و یک امولسیون می سازند.
در این جا آب و روغن اجزای امولسیون هستند و به زردۀ تخم مرغ عامل امولسیونکننده (امولسی فایر) می گویند.
امولسی فایر اجزای یک امولسیون را به طور ثابت در کنار هم نگه می دارد.
شاید بتوان امولسیون را نوعی سوسپانسون مایع در مـایع به حساب آورد.
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بررسی انواع مخلوط ها

مواد و وسایل الزم :شکر ،شن ،آب ،روغن ،سرکه ،چند عدد لیوان
بیشترین تعداد مخلوط های دوتایی که می توان با مواد فوق تهیه نمود را به دست بیاور.
مخلوط های تهیه شده را در دو دستۀ همگن و ناهمگن ،دسته بندی کن.

دست بهکار
شو

کدام مخلوط ها سوسپانسیون و کدام امولسیون است؟

امولسیون کننده چگونه کار می کند؟

سؤالی که احتماالً باید ذهنت را اکنون درگیر کرده باشد این است که چرا امولسیون کننده باعث امتزاجپذیر شدن دو مایع غیر قابل
امتزاج میشود؟
جواب به این سؤال با اندکی دقت به دست میآید .در واقع نقش امولسیفایر ایجاد رابطۀ دوستی بین دو مایعی است که دلیلی
برای دوستی با هم نمیبینند!

ِ
ِ
طرف آبگریز (روغن دوست!) دارد .وقتی که مثالً آب و روغن را
طرف آبدوست و یک
بگذارید بیشتر توضیح دهیم .امولسیفایر یک

میخواهیم با هم مخلوط کنیم ،ابتدا لسیتین را به عنوان امولسیفایر به این ظرف اضافه میکنیم .لسیتین یک سر آبدوست دارد
که باعث میشود به آب بچسبد و یک سر آبگریز به روغن میچسبد .بنابراین در واقع پلی ،مابین آب و روغن به وجود آمده است.

سس مایونز

همانطور که میدانی سس مایونز یک امولسیون است .سعی کن در منزل ،سس مایونز درست کنی! نترس ! کار
سختی نیست .به راحتی میتوانی این کار را انجام دهی.

دست بهکار
شو

نخود نخود ،هر که َر َود خانۀ خود!

همیشه تالش برای ساختن یک مخلوط نیست .خیلی از اوقات باید اجزای یک مخلوط را از هم جدا کرد .طبیعت
بیشتر مواد را به صورت مخلوط در دل خود جای داده است و بیشتر مواقع الزم است که برای استفاده از مواد ،آن ها
را از مخلوط جدا کنیم .تصور کنید که از شیر ،آب گل آلود خارج شود .آیا این آب قابل استفاده است؟ نه فقط آب،
بلکه خیلی از مواد مورد نیاز ما در طبیعت به صورت مخلوط پیدا می شوند .همین بنزینی که در باک ماشین ها پر
می شود نیز باید از نفت خام جدا شود .به جدا کردن اجزای یک مخلوط ،خالص سازی یا جداسازی هم می گویند
و از آن جایی که مخلوط ها انواع مختلفی دارند ،روش های خالص سازی یا جداسازی نیز متنوع است.
برای جداسازی یک مخلوط ابتدا باید همگن یا ناهمگن بودن آن را مشخص کنیم .سپس بسته به نوع مخلوط
همگن یا ناهمگن ،عملیات جداسازی را روی آن اجرا کنیم.
نوع مخلوط

همگن

ناهمگن

آ .جامد در مایع

ب  .مایع در مایع

پ .جامد در جامد

ت .جامد در مایع ث  .مایع در مایع ج  .گاز در گاز
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آ .جداسازی یک جامد غیر محلول از یک مایع (مخلوط ناهمگن)

برای جداسازی یک مادۀ جامد از یک یا چند مایع که در هم مخلوط هستند ،دو روش کلی وجود دارد:

• • عبور دادن مخلوط از صافی (فیلتر)
• • استفاده از سانتریفیوژ
«صاف کردن» ساده ترین روش جدا کردن جامد نامحلول از مایع است و اساس آن تفاوت اندازۀ ذرات مخلوط
است .توری ،کاغذ صافی و ستون شنی از مرسوم ترین فیلترهای جداسازی هستند .وقتی یک مخلوط از صافی
عبور داده می شود ،ذراتی که از منافذ (سوراخ های) صافی بزرگتر هستند ،عبور نمی کنند و باالی فیلتر باقی
می مانند ،اما ماده ای که ذرات کوچکتری دارد (همانند مایع) از صافی عبور می کند .در جداسازی با استفاده از
صافی ،هرچه منافذ صافی کوچکتر باشد ،فرآیند صاف کردن زمان بیشتری نیاز دارد.

صافی کاغذی

صافی های شنی

«سانتریفیوژ» ابزاری پیچیده تر از صافی است که اساس جداسازی آن اختالف چگالی ذرات تشکیل دهندۀ مخلوط
است .اگر ذرات جامد به قدری کوچک باشند که از منافذ صافی عبور کنند ،و یا این که آن قدر زمان مهم باشد که
صاف کردن بهصرفه نباشد ،از دستگاه سانتریفیوژ برای جداسازی استفاده می شود.
وقتی یک مخلوط در دستگاه سانتریفیوژ گذاشته می شود ،ظرف حاوی ماده با سرعت زیادی به دور یک محور
می چرخد .این حرکت دایره ای سریع باعث می شود که ذرات نامحلول سنگین تر در انتهای لوله ،و مادۀ سبک تر
باالی ظرف قرار بگیرد .جداسازی خامه (چربی شیر) از شیر نیز به وسیلۀ چنین روشی انجام می شود.
همچنین در آزمایشهای طبی برای جدا کردن اجزای خون از روش سانتریفیوژ استفاده می شود .با این کار
پالسمای خون و گلبولهای خون از همدیگر جدا میشوند.

سانتریفیوژ الکتریکی
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ب .جداسازی دو مایع امتزاج ناپذیر از هم (مخلوط ناهمگن)

وقتی دو مایع که ذرات تشکیل دهندهشان در هم آمیخته نمیشوند و به اصطالح امتزاجناپذیرهستند ،با یکدیگر
مخلوط شوند این مخلوط ناهمگن خواهد بود ،درست همانند آب و روغن .در این مخلوطهای ناهمگن اجزا براساس
اختالف چگالی بهصورت الیه الیه قرار میگیرند .همیشه الیهای که پایینتر قرار دارد چگالی بیشتری دارد.
جداسازی اجزای این مخلوطها بسیار ساده است کافی است ظرف مخلوط را کج کنیم تا الیۀ باالیی «سرریز»
شود و الیة زیری در ظرف اصلی بماند.
البته همیشه این روش نتیجۀ خوبی ندارد و گاهی اوقات ممکن است دو مایع بهخوبی از هم جدا نشوند و جداسازی
با خطای زیادی همراه باشد .برای کاهش خطا در این شیوه جداسازی ،از ظرفی مخصوص استفاده میشود که
به «قیف جدا کننده» معروف است .این قیف در پایین خود مجهز به یک شیر است که وقتی باز شود الیة زیرین
خارج میشود (شکل حاشیۀ صفحه).
پ .جداسازی جامد از مخلوط جامدها (مخلوط ناهمگن)

اگر مخلوط ناهمگن باشد و همۀ اجزای آن جامد باشد ،دو راه کلی وجود دارد:
 .1استفاده از صافی ،به شرط آن که حتم ًا اجزا از نظر اندازۀ ذرات متفاوت باشند .باید توجه داشت که مخلوط باید
به صورت مکانیکی مدام تکان بخورد تا ذرات ریز از صافی عبور کنند و ذرات درشت باالی صافی باقی بمانند.
الک کردن آرد مثال این نوع جداسازی است .اگر آرد ناخالص در الک ریخته شود و بدون تکان دادن در گوشه ای
قرار گیرد ،هرگز جداسازی اتفاق نمی افتد .پس تکان تکان دادن الک برای جداسازی ضروری است.
 .2حل کردن یکی از اجزای مخلوط و جدا کردن آن با استفاده از روش های گفته شده در بخش «آ» .فرض کنید
نمک خوراکی و پودر فلز روی با هم مخلوط شده اند و باید آن ها را از هم جدا کرد .هر دو پودر از نظر اندازه تقریب ًا
مشابه هم هستند ،اما فلز روی در آب حل نمی شود ،در حالی که نمک خوراکی در آب کام ً
ال محلول است .کافی
است مخلوط در آب ریخته شود و هم بخورد .محلول نمک از صافی کاغذی عبور می کند ،اما پودر فلز روی از
کاغذ صافی رد نمی شود و باالی صافی باقی می ماند.
ت .جداسازی یک جامد محلول از یک مایع (مخلوط همگن)

در مثال بخش قبل توضیح داده شد که برای جداسازی نمک خوراکی از پودر فلز روی ،می توان نمک را در آب
حل کرد و با استفاده از صافی ،از فلز روی جدا کرد .برای جدا کردن نمک از محلول آب و نمک چه باید کرد؟
ساده ترین روش برای جداسازی یک جامد (مادۀ حل شونده) از یک محلول ،تبخیر حالل است .تبخیر فرآیندی
است که در آن مایع به گاز تبدیل می شود .این اتفاق در دمای جوش ماده رخ می دهد .معمو ًال جامدها نقطۀ جوش
باالتری نسبت به حالل های مایع دارند .در نتیجه وقتی به محلول حرارت داده می شود ،حالل به حالت جوشیدن
می رسد و تبخیر می شود ،اما مادۀ حل شونده که یک جامد است ،در ظرف باقی می ماند .از آن جایی که برخی از
این مواد جامد به صورت بلوری در ظرف باقی می مانند ،به این روش «تبلور» یا بلوریشدن هم می گویند.
ث .جداسازی مایع های حل شده در یکدیگر (مخلوط همگن)

در جداسازی مایع ها از محلول ،اگر محلول جامد در مایع باشد و مایعی که قرار است جدا شود ،همان حالل باشد،
کار خیلی دشواری پیش رو نیست .همانند جداسازی به روش تبلور ،محلول حرارت داده می شود تا حالل به صورت
بخار از محلول خارج شود .در روش تبلور ،به بخار خارج شده توجهی نمی شود و تمرکز روی مادۀ جامدی است
که قرار است جدا شود .اما در این حالت باید مراقب بخار خارج شده بود و از هدر رفت آن جلوگیری کرد .چنان چه
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بخار حالل خارج شده از محلول جمع آوری شود و دوباره به مایع تبدیل شود (میعان شود) ،جداسازی بدون هدر
رفت حالل انجام شده است.
این روش که در آن از تبخیر و سپس میعان حالل استفاده می شود ،به جداسازی به روش تقطیر معروف است.
در جداسازی محلول های مایع در مایع نیز روش تقطیر کاربرد زیادی دارد .اگر محلولی که قرار است جداسازی
شود از دو مایع با دماهای جوش خیلی متفاوت تشکیل شده باشد دستگاه تقطیر ساده همانطور که در باال توضیح
داده شد ،استفاده میشود .برای مثال اگر بخواهیم اجزای مخلوط آب و اتر را از هم جدا کنیم مطابق شکل مخلوط
را در بالون تقطیر ریخته و حرارت میدهیم از آنجایی که نقطۀ جوش اتر حدود شصت درجۀ سانتیگراد از آب کمتر
است اتر زودتر تبخیر میشود و از محفظه خنککننده (مبرد) عبور میکند در حین عبور از این لوله خنک ،بخار
اتر مایع میشود و به درون ظرف جمعآوری ریخته میشود.
چنانچه دو جزئی که قرار است از هم جدا شوند نقطۀ جوش نزدیک به هم داشته باشند دستگاه تقطیر ساده به
تنهایی جوابگوی جداسازی نیست و باید از ابزارهای بیشتر و دقیقتری استفاده کرد تا اگر هر دو جزء هم تبخیر
شدند ،فقط یکی از آن ها میعان شود.
خروج آب
چوب پنبه

اتصاالت شیشه ای

سرد کننده

دماسنج
چوب پنبه

بالون تقطیر
ورود آب

بشر

مخلوط نمونه
هیتر

مایع تقطیر شده

دستگاه تقطیر ساده

طرح داخل یک دستگاه تقطیر
جزبهجز که در صنعت نفت
استفاده می شود.

شکل حاشیۀ صفحه که یک دستگاه پیچیدهتر تقطیر برای محلولهای مایع در مایع است را با شکل قبل مقایسه کنید.
اگر مخلوطی از چند مایع امتزاجپذیر (مخلوط شدنی) وجود داشته باشد که قرار باشد اجزای آن از هم جدا شوند،
عملی به نام تقطیر جزبهجز انجام می شود .این فرآیند توسط دستگاهی انجام می شود که چندین مرحله میعان ،در
دماهای مختلف را کنترل می کند (برج تقطیر) .از تقطیر جزبهجز برای پاالیش نفت خام و جداسازی مواد مختلف
موجود در نفت استفاده می شود .در جداسازی به روش تقطیر جزبهجز فقط می شود مایعاتی را از هم جدا کرد که
نقطۀ جوش متفاوتی داشته باشند و فاصله میان دمای جوش آنها کم باشد.
ج .جداسازی مخلوط همگن گاز در گاز

جداسازی گازها از هم نیز مانند جداسازی مایعات بر اساس اختالف نقطۀ جوش و دمای میعان آنها است .گازها را
تحت فشار زیاد و در دمای بسیار پایین مایع میکنند .هوا که مخلوطی از چندین گاز است به این روش جداسازی
میشود و نیتروژن و اکسیژن آن استخراج میشود.
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روشهای جداسازی و انواع مخلوطها در یک نگاه:
نوع مخلوط

ناهمگن امتزاجناپذیر
ناهمگن امتزاجپذیر
همگن

اساس جداسازی

روش جداسازی

تفاوت در اندازه ذرات هر جزء
تفاوت چگالی هر جزء
تفاوت چگالی هر جزء

عبور دادن از صافی (فیلتر)
سرریز کردن
سانتریفیوژ
تقطیر
تبخیر حالل

تفاوت در خواص فیزیکی یا شیمیایی

روش های جداسازی
آزمایش ( )1تقطیر

تقطیر یکی از روش های جداسازی محلول های مایع در مایع است .برای انجام عمل تقطیر باید ابتدا با دستگاه دست بهکار
تقطیر آشنا شده و آن را مطابق شکل صفحۀ قبل ببندی.
شو
معرفی اجزای دستگاه تقطیر:
• •بالن ته گرد :برای نگه داری محلولی که قصد داری عمل جداسازی را روی آن انجام دهی.
• •مبرد (سرد کننده) :لوله ای دو جداره است که بین دو جدارۀ آن ،آب سرد جریان دارد و بخار جداشده از
محلول ،در طی عبور از درون جدارۀ داخلی ،سرد شده و مایع می شود .حواست باشد که آب از پایین وارد
سرد کننده می شود و از باال خارج می گردد.
• •ظرف جمع آوری :می توان از یک ارلن جهت جمع آوری مایع خالص جدا شده استفاده کرد.
• •هیتر :گرم کننده ای که برای گرم کردن محلول ،زیر بالن ته گرد قرار می دهی.
سنگ جوش :برای جلوگیری از جوشیدن شدید و ورود مایع به مبرد ،می توان از سنگ جوش استفاده کرد.
دماسنج :با استفاده از دماسنج می توان دمای بخار را در طی آزمایش اندازه گیری کرد.
شرح آزمایش :مخلوط آب و استون را در بالن ته گرد بریز .مطابق شکل ،دستگاه تقطیر را ببند .هیتر را روشن
کن .صبر کن تا محلول به جوش بیاید و بخار مایع اول درست شود .این بخار از مبرد عبور کرده و تبدیل به مایع
می شود .مایع خارج شده را با ارلن جمع آوری کن .خروج مایع برای دقایقی متوقف می شود .سپس مایع دوم هم
مانند مایع اول جداسازی می شود.
در هر مرحله از جوش آمدن محلول ،دمای دماسنج را مشاهده کن .آیا می توانی بگویی هر کدام از مایعات ،چه
ماده ای هستند؟

آزمایش ( )2تبلور

مواد و وسایل مورد نیاز :مس سولفات ،آب ،بشر ،وسیله ای برای ایجاد حرارت

شرح آزمایش :مقداری آب در بشر بریز .ذره ذره مس سولفات را به آب بشر اضافه کرده و با همزن شیشه ای هم

بزن .این کار را تا جایی که دیگر ذرات مس سولفات در آب حل نشوند ادامه بده .سپس بشر را روی حرارت قرار
بده .با گرم شدن محلول ،مقدار بیشتری مس سولفات در آن حل خواهد شد .مانند مرحلۀ قبل ،اضافه کردن مس

سولفات را تا جایی که دیگر در آب حل نشود ،ادامه بده.

بشر را از روی حرارت برداشته ،در جایی بدون حرکت قرار بده و تا خنک شدن آن صبر کن .مشاهدات خود را

یادداشت کن .علت این پدیده را توضیح بده.

با استفاده از این روش ،جداسازی چه نوع محلول هایی امکان پذیر است؟آیا میتوان محلول نمک خوراکی در
آب را با این روش جدا کرد؟
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شیمی
هشتم

مخلوطها در زندگی روزمره کاربرد بسیاری دارند .بنابراین نحوۀ جداسازی آنها نیز برای ما بسیار مهم است.
در میان مثالهای بیشماری که در مورد نحوۀ جداسازی وجود دارد ،دو دستگاه پر کاربرد از این میان ،دستگاه
کنکاش کن

دیالیز و دستگاه آبشیرینکن هستند.
ما معرفی کردیم ،تو هم در مورد این دو دستگاه تحقیق کن!

عموماً انتظار داریم که در صنعت از مفاهیم خیلی پیچیدۀ علمی استفاده شود .در حالی که در صنعت از
مفاهیم خیلی پایه استفاده میشود! در واقع این تکنولوژی است که بعضی وقت ها صنعت را پیچیده میکند.
کنکاش کن

با استفاده از مفاهیمی که تا کنون یاد گرفتهای ،در مورد نحوۀ کار کارخـانۀ قند تحقیق کن و با عملکرد آن
آشنا شو.

نبات

همانطور که تا اینجا آموختیم ،در صورتی که یک محلول را سرد کنیم ،مقدار اضافه از حل شوندۀ آن تهنشین

دست بهکار
شو

میشود .این کار اساس بلورسازی است .در واقع در بلورسازی نیز با سرد کردن یک محلول سیر شده ،بلورهایی از
حل شونده به دست میآورند.
با این توضیحات ،سعی کنید در خانه نبات خانگی درست کنید .کافی است آب را به دمای  100درجه رسانده و
 !...دیگر خودت فکر کن و دست به کار شو!

عرقی جات گیاهی
دست بهکار
شو

عصارهگیری در دنیای حاضر با روشهایی
کامالً صنعتی انجام میشود .اما بسیاری از

مردم همچنان با گالب قمصری که به شیوۀ
سنتی به دست میآید ،ارتباط بیشتری
برقرار میکنند!
فرض کن که در خانه هستی و نیاز به عرق
نعنا داری .نعنای تازه هم در منزل داری
اما عرق نعنا خیر! دست به کار شو و برای
خودت عرق نعنا درست کن.

در کاشان ،از گذشتۀ دور تا کنون ،برای گالب گیری از روش
تقطیر استفاده می شده است.

فسفر
بسوزان
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جداسازی دو ماده از هم ،همیشه کار راحتی نیست .بعضی اوقات برای جدا کردن دو ماده از هم باید تالش زیادی
کرد .روشی برای جداسازی نمک و شکر از هم ارائه کن.

مهمانی مولکولها

فصل اول

سالهای خیلی دور که هنوز علم و فناوری مثل امروز پیشرفت نکرده بود؛ در یک حادثۀ جنایی فردی معروف به قتل میرسد و
قاتل ،او را در صندوق عقب یک تاکسی مخفی میکند و راننده از همه جا بیخبر در ایست بازرسی پلیس گیر میافتد .لکۀ قرمز روی
پیراهن رانندۀ تاکسی باعث میشود تا همه چیز علیه رانندۀ بیچاره باشد .پسر رانندۀ تاکسی که در درس شیمی همیشه بهترین
شاگرد کالس بود با یک آزمایش ساده به بازپرس جنایی پرونده ثابت کرد که لکۀ روی پیراهن پدرش خون نیست و یک چیز دیگر
مانند سس است .روشی که پسر متهم برای اثبات بیگناهی پدرش بهکار گرفت امروزه کروماتوگرافی نام دارد .این پسر باهوش یک
مِآب همینطور باال
قطره از خون متهم را کنار لکۀ مجهول ریخت و پایین لباس را در ظرف آب قرار داد .آب پیراهن را خیس کرد و ن 
آمد تا به جفت لکههای قرمز رسید و عبور کرد .مواد لکهها در آب حل شدند و همراه آب روی پیراهن باالرفتند و از خودشان اثر
بهجا گذاشتند .اما اثری که لکۀ خون روی پیراهن گذاشت با اثری که لکۀ قرمز مجهول روی پیراهن داشت ،متفاوت بود و علتش
بهخاطر متفاوت بودن مواد موجود در هر کدام از لکهها بود .اینگونه شد که بیگناهی رانندۀ تاکسی به اثبات رسید.
کروماتوگرافی یکی از پرکاربردترین روشهای جداسازی مواد در آزمایشگاه است که انواع مختلفی دارد و و در مواقعی که جداسازی
به روشهای دیگر ناممکن است به راحتی میتوان از این روش استفاده کرد ،زیرا اختالفات جزئی موجود در رفتار اجسام باعث
تسهیل جداسازی در جریان عبور آنها میشود .این روش بسیار ساده و سریع است؛ بهعنوان مثال ،آزمایشی که ممکن است با
استفاده از روش ستون تقطیر چندین روز به طول بینجامد ،میتواند به کمک کروماتوگرافی در زمانی بسیار کوتاه انجام گیرد،
وسایل مورد نیاز آن نیز ارزان قیمت است .مزیت دیگر روشهای کروماتوگرافی این است که تنها مقدار بسیار کمی از مخلوط برای
بررسی اجزا الزم است .این نکته را نباید فراموش کرد که از کروماتوگرافی بیشتر برای شناسایی استفاده میشود و جدا کردن کامل
اجزا از همدیگر به صورتی که از هر جز بشود به طور جداگانه استفاده کرد معموالً مورد نظر این روش جداسازی نیست.

    پرسش های مروری
1 .1مخلوطها چند دسته هستند؟ هر دسته را شرح دهيد.
2 .2سوسپانسيون را تعريف كنيد.
3 .3روشهاي جداسازي مخلوطها را فقط نام ببريد 4( .مورد)
4 .4مخلوط چيست؟
5 .5تفاوت حلشونده و حالل را بگویيد.
6 .6چه تفاوتي ميان محلول سيرشده و سيرنشده وجود دارد؟
7 .7منظور از قابليت حل شدن چيست؟
8 .8حاللیت را تعریف کنید و بگویید که به چه عواملی بستگی دارد؟
9 .9شباهتها و تفاوتهای امولسیون و کلوئید کدامند؟
1 010آلیاژ چیست و در چه مواردی استفاده میشود؟
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   تمرینها
1 111تعيين كنيد اجزاي مخلوطها يا محلولهاي زير را چگونه ميتوان از يكديگر جدا كرد (هيچيك از اجزا را نبايد از دست بدهيد)؟
الف) آب و الكل
ت) آب و روغن

پ) آب و نمك
ج) آب و نشاسته

ب) ماسه و شكر
ث) شربت خاكشير

1 212محلول اشباعی از نمک خوراکی را در نظر بگیرید که مقداری نمک در ته ظرف آن باقیمانده است .اگر دمای این محلول را 40
درجۀ سانتیگراد افزایش دهیم چه اتفاقی میافتد؟
1 313آيا هوا يك محلول است؟ توضيح دهيد.
1 414چگونه ميتوان مخلوطهاي زير را از هم جدا کرد؟
الف) مخلوط آب و نفت

ب) چربي موجود در شير

1 515هر يك از مخلوطهاي زير را چگونه ميتوان جداسازي كرد؟
ب) مخلوط دو مايع نامحلول در يكديگر
الف) مخلوط دو مايع محلول در يكديگر
پ) مخلوط دو مايع نامحلول در يكديگر كه در هر كدام ،يك جسم جامد نيز حل شده باشد.
1 616کلمۀ صحیح را در هر پرانتز مشخص کنید.
الف) هر مادۀ خالص مثل آب و اکسیژن ،دارای مولکولهای (یکسان – غیریکسان) است.
ب) مادهای چکشخوار ،رسانای برق و گرما است .پس یک (فلز – نافلز) است.
پ) برای انجام تبلور ،باید محلول را تدریج ًا (سرد – گرم) کنیم.
ت) برای جداسازی اجزای مخلوط آب و روغن (سرریز کردن – کاغذ صافی) را به کار میبریم.
1 717دو مورد از عوامل مؤثر در سرعت حل شدن يك ماده را بنویسید.
1 818با توجه به جدول روبه رو به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

انحالل پذیری

ماده

130

الف

40

ب

75

پ

الف) کدام ماده کمتر در آب حل میشود؟
ب) محلول سیرشدۀ کدامیک سنگینتر است؟ چرا؟
1 919خصوصيات محلولهاي حقيقي مايع را بنويسيد.
2020جدول روبه رو را کامل کنید:
روش جداسازی مناسب

اختالف در ویژگی

نام مخلوط

آب و ماسه
اختالف در چگالی
تبخیر
آب و نشاسته

2121چگونه میتوان وجود یک مادۀ جامد یا یک گاز را در آب معمولی ثابت کرد؟
2222برای جداسازی هر یک از مخلوطهای زیر ،چه راهی پیشنهاد میکنید؟
الف) مخلوط آب و الکل
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ب) جداسازی اجزاء نفت خام پ) مخلوط آب و نشاسته

ت) مخلوط آب و نفت

2323دو مادۀ  Aو  Bرا در هم حل كردهايم و محلول اشباع نسبت به هر كدام در دماي  40درجه داريم .ميخواهيم تا حد ممكن اين دو
ماده را از يكديگر جدا كنيم .چه روشي پيشنهاد ميكنيد؟
5 oC

40 oC

قابليت حلشدن

15

110

مادۀ A

65

70

مادۀ B

2424براي هر يك از محلولهاي زير يك مثال بزنيد:
ب) گاز در مايع
ث) جامد در جامد

الف) گاز در گاز
ت) جامد در مايع

پ) مايع در مايع

2525چگونه ميتوان از يك محلول سير نشده ،محلول اشباع تهيه كرد؟
2626مادۀ خالص و تركيب را تعريف كنيد و براي هر كدام دو مثال بزنيد .آيا يك مادۀ خالص ميتواند در شرايطي هم به صورت تركيب
باشد و هم خالص؟ توضيح دهيد.
2727در هر مورد علت را شرح دهيد:
الف) به ليوان پر از آب ميتوان مقدار زيادي نمك افزود ،بدون آنكه آب از ليوان بيرون بريزد.
ب) در توپي كه باد شده است ،باز هم ميتوان با فشار ،هوا وارد كرد.
2828يك مهندس متالورژي در حين سخنراني گفت :اگر فوالد خالص استفاده كنيم ،نتيجۀ بهتري ميدهد .به نظر شما اين جمله درست
است؟ چرا؟
2929در فاضالب کارخانۀ تولید  ،CDمادۀ شیمیایی سمی و در عین حال گرانقیمت  Aوجود دارد .این ماده در دمای  85درجۀ سانتیگراد
تجزیه شده و از بین میرود .برای رفع این مشکل زیست محیطی ،سه راه حل پیشنهاد شده است .مزایا و معایب هر یک از این راه
حلها را بیان کنید:
الف) فاضالب را تا دمای  90درجۀ سانتیگراد گرم کنیم تا این ماده از بین برود.
ب) فاضالب را تبخیر کنیم تا مادۀ مورد نظر باقی بماند و بتوانیم مجدداً از آن استفاده کنیم.
ج) مادۀ مورد نظر را با یک حالل مناسب که از بین حاللهای زیر انتخاب میکنیم ،استخراج کنیم.
توجه :در مورد راه حل «ج» ،حالل مناسب را نام برده ،بگویید به چه دالیلی آن را انتخاب کردید.
قیمت هر لیتر حالل سمی بودن حالل

قابلیت انحالل
حالل در آب

قابلیت انحالل

قابلیت انحالل

قابلیت انحالل

 Aدر  80درجه  Aدر  60درجه  Aدر  40درجه

قابلیت انحالل

 Aدر  20درجه

حالل

 750تومان

خیلیکم

بسیار زیاد

735

615

400

4

الکل

 1600تومان

ناچیز

کم

800

700

101

7

اتر

 120تومان

زیاد

بسیار ناچیز

640

420

360

18

بنزن

 150تومان

کم

ناچیز

900

790

390

3

تولوئن

 60,000تومان

بسیارناچیز

ناچیز

1600

900

410

20

VTA

29

سرد شود 5 ،گرم رسوب میدهد .قابلیت حل
داریم .اگر این محلول تا دمای
 503030گرم محلول سیر شدۀ نمکی در دمای
چه قدر است؟ (میدانیم که قابلیت حل شدن در دمای
شدن این ماده در دمای
برابر  30گرم است).
3131روش جدا كردن اجزاي موجود در امولسيون را بنويسيد.
3232دو مادۀ  Aو  Bرا در حالل  1به صورت حل شده داريم .با استفاده از اطالعات زير ،روشي پيشنهاد كنيد كه دو مادۀ  Aو  Bرا از
يكديگر جدا كنيم:
حالل 2

حالل 1

ماده

نقطۀ جوش

حالل

حل مي شود

حل مي شود

A

78 °C

1

حل نمي شود

حل مي شود

B

65 °C

2

* حالليت مادۀ  Aدر حالل  2بيشتر از حالل  1است.

** حالل  1و  2در يكديگر حل نمي شوند.

3333در يك ظرف ،مخلوطي از يك امولسيون و يك سوسپانسيون وجود دارد كه حالل هر دو آب است .روشي را براي جداسازي كامل
هر سه جزء پيشنهاد كنيد.
3434زماني كه شكر در آب حل ميشود ،چه تغييري ميكند؟
3535منظور از غليظ بودن محلول چيست؟
3636دما چه اثري روي حالليت جامدات و گازها دارد؟
3737چرا نهنگها زمستانها را در آبهاي گرم و تابستانها را در آبهاي سرد ميگذرانند؟
 3838با توجه به جدول 1000 ،ميليليتر محلول سير شدۀ كدام ماده سنگينتر است و در  100ميليليتر از آن ،چند گرم حلشونده وجود دارد؟
مقدار مادۀ حل شونده در  1000ميلي ليتر محلول

نام

2050

شكر

380

نمك

6/2

گچ

0/013

آهك

3939در شكلهاي زير عنصر خالص ،تركيب خالص ،مخلوط دو عنصر و مخلوط دو تركيب را معين كنيد.

4040انواع مخلوط را بنويسيد و اختالف بين آنها را بیان كنيد.
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4141نمودار دستهبندي مواد موجود در طبيعت را رسم نموده و جايگاه آب و جيوه را مشخص كنيد.
ﻣﺎﺩﻩ
ﻣﺎﺩﺓ ﺧﺎﻟﺺ
ﻣﺤﻠﻮﻝ

4242جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد:
الف) آب مقطر يك مادۀ  ...........................است( .مخلوط -محلول -خالص)
ب) براي جدا كردن اجزاء نفت خام از روش  ......................................استفاده ميشود.
پ) تنها عنصر فلز مايع  ..........................است.
ت) حالل مناسب براي پاك كردن رنگهاي روغني  ..................است كه نام ديگر آن اتر نفت است( .تينر ،استون ،الكل)
4343هر کدام از موارد زیر جزء کدام دسته از مخلوطها هستند؟(همگن یا ناهمگن بودن و نوع آن ها)
هوا ،شیر ،سرم ،ساالد ،آلیاژ ،الکل و روغن
4444خواص شیمیایی و فیزیکی اجزای مخلوطهای زیر را با خواص آن ها به طور جداگانه مقایسه کنید.
شن و نمک -آب و روغن -آب و الکل -نوشابه
شدن حل شونده در حالل را توضیح دهید.
4545چگونگی فرآیند حل ِ
4646غلظت محلول را تعریف کنید .در 200گرم محلول  20درصد نمک در آب ،چند گرم نمک و آب داریم؟
4747روشهای تغلیظ محلول جامد در مایع چیست؟
4848برای تغلیظ محلولهای مایع در مایع چه روشی را پیشنهاد میکنید؟
 1004949گرم محلول  20درصد شکر در آب داریم .با اضافه کردن چه مقدار آب ،این محلول تبدیل به محلول  5درصد میشود؟ با
اضافه کرن چه مقدار شکر محلول اولیه تبدیل به محلول  30درصد میشود؟
5050حدس میزنید نمودار میزان انحاللپذیری نسبت به دما برای محلول نیتروژن در آب چگونه است؟
5151با توجه به نمودار حاللیت ،نمکهای زیر را برحسب وابستگی حاللیت نسبت به دما مرتب کنید.
پتاسیم یدید( - )KIسدیم نیترات( -)NaNO3آمونیوم نیترات( -)NH4Clپتاسیم نیترات( -) KNO3سدیم کلرید ()NaCl
5252آیا انحالل پذیری تمامی نمک ها با افزایش دما افزایش مییابد؟
5353کدام یک از جمالت زیر صحیح است؟
الف) سوسپانسیون از نظر تنوع در حالت فیزیکی ذرات ،مانند محلول است.
ب) کلوئید از نظر تنوع در حالت فیزیکی ذرات مانند محلول است.
ج) یک امولسیون اگر برای مدتی بی حرکت نگه داشته شود ،ذراتش از هم قابل تشخیص نیستند.
د) در کلوئیدها دو ماده امتزاجپذیرند.
5454با توجه به آموزههای درس فیزیک ،فکر میکنید علت دیده شدن مسیر نور در کلوئیدها و دیده نشدن آن در محلولها چیست؟

31

5555در حاللیت مایع در مایع ،عاملی که تعیین میکند دو مایع در هم امتزاج پذیر هستند یا خیر ،پیوندهای بین مولکولی هر جزء است .به
این صورت که اگر پیوندهای بین مولکولی دو مایع دارای ویژگی مشترک باشند ،امتزاجپذیرند و در غیر این صورت نیستند .با توجه
به این نکته مایعات زیر را براساس ویژگیهای پیوندهایشان ،دسته بندی کنید.
آب -الکل -روغن -نفت -استون
5656در حاللیت جامد در مایع ،عاملی که تعیین میکند دو ماده در هم حل شوند یا خیر ،قدرت پیوندهای بین مولکولی ،قبل و بعد از
مخلوط شدن است .با توجه به این واقعیت راجع به قدرت پیوندها ،قبل و بعد از اختالط شکر در آب و شکر در روغن توضیح دهید.
5757مخلوط های ناهمگن را بر چه اساس دسته بندی میکنند؟
5858آیا حل شدن یک ماده در یک حالل مشخص روی انحالل پذیری مواد دیگر در آن حالل تأثیر می گذارد؟ چرا؟
5959برای جداسازی یک مخلوط ،ابتدا باید به چه چیز توجه کنیم؟
6060در مورد مخلوطهای ناهمگن پاسخ دهید:
الف) در کدام نوع ،ذرات از همه ریزتر هستند؟
ب) تفاوت امولسیون و سوسپانسیون در چیست؟
ج) کدام دسته به محلولها شبیهترین هستند؟
د) عامل امولسیون کننده چیست؟
6161در چه مواردی میتوان از صاف کردن و در چه مواردی از سانتریفیوژ کردن استفاده کرد؟
6262در هر کدام از روش های صاف کردن و سانتریفیوژ و تقطیر ،از کدام ویژگی مواد برای جداسازی استفاده میشود؟ هر مورد را برای
جداسازی چه نوع مخلوطی استفاده میکنند؟
6363در مورد محلول جامد در مایع ،هنگامی که بخواهیم مایع را به دست بیاوریم از چه روشی باید استفاده کنیم؟ هنگامی که بخواهیم
جامد را جدا کنیم ،از چه روشی باید استفاده کنیم؟
6464تقطیر شامل چه مراحلی است؟ تقطیر جزبهجز در چه مواردی به کار میرود؟
6565کدام یک از جمالت زیر صحیح است؟
الف) تمامی محلولها جامد در مایع هستند.
ب) به مخلوطهای همگن ،محلول میگویند.
ج) تمامی مخلوطهای ناهمگن ،جامد در جامد هستند.
د) یکنواختی ،صرف ًا ویژگی مربوط به مخلوطهای همگن نیست.
«6666اگر از هر قسمت مخلوط همگن ،نمونهای برداشته شود ،آن نمونهها یکسان و مشابه هم هستند» یعنی:
الف) تعداد ذرات حالل و حلشونده با هم برابر است.
ب) نسبت تعداد ذرات حالل و حلشونده با هم برابر است.
ج) ذرات حالل و حل شونده دارای خواص مشابهی هستند.
د) نوع و تعداد ذرات برابر است.
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مبحث «انحاللپذیری» مبحثی است َبس سؤالخیز! از این رو بر آن شدیم تا شما را دیگربار به چالشی البته متفاوت ،با این حوزه از

علم شیمی رودررو نماییم!

6767در  330گرم محلول سیرشدة پتاسیم نیترات در دمای  20درجة سانتیگراد 80،گرم از این ماده وجود دارد .انحاللپذیری پتاسیم
نیترات در این دما را محاسبه كنید.
6868انحاللپذیری یك مادة جامد در دمای  60درجة سانتیگراد برابر  120گرم است .چند گرم محلول سیرشده از این ماده دارای 12
گرم جامد حلشده است؟
6969جرم محلول سیرشدهای  50گرم است .اگر مقدار مادة حلشده در این محلول  10گرم باشد؛ انحاللپذیری آن چهقدر است؟
7070انحاللپذیری پتاسیم نیترات در دماهای  20و 70درجة سانتیگراد به ترتیب  32و 140گرم است .اگر دمای  100گرم محلول سیرشدة
پتاسیم نیترات را از  70درجه به  30درجه برسانیم؛ چند گرم ماده رسوب میكند؟
7171انحاللپذیری مس سولفات در  85درجة سلسیوس  60گرم و در  15درجة سلسیوس  18گرم است .اگر  120گرم از محلول سیرشدة
مس سولفات در  85درجه را سرد كنیم تا دمای آن به 15درجه برسد؛ چند گرم مس سولفات تهنشین میشود؟
7272دمای  110گرم محلول سیرشدة سدیم نیترات را از  330کلوین به  290کلوین رساندهایم .اگر انحاللپذیری این نمك در دمای 330
کلوین 120گرم و در دمای  290کلوین  90گرم باشد؛ چند گرم نمك در این فرآیند از محلول جدا میشود؟
7373در صورتیكه انحاللپذیری یك نمك در دمای  140درجة فارنهایت  120گرم باشد؛ برای تهیه  1500گرم محلول سیرشدة آن در
همین دما ،به چند گرم آب و چند گرم نمك نیاز داریم؟ اگر 600گرم نمک را وارد 400گرم آب کنیم و محلول را کام ً
ال هم بزنیم
(در دمای  140درجة فارنهایت)؛ در نهایت چه میبینیم و چرا؟
 18007474گرم از یك محلول سیرشده در دمای10درجة سانتیگراد داریم .آن را تا دمای  90درجة سانتیگراد گرم میكنیم .چند گرم از
آن ماده باید در محلول حل كنیم تا محلول سیرشده به دست آید (انحاللپذیری آن ماده در دمای 10درجه 20گرم و در دمای 90
درجه  170گرم است)؟
7575انحاللپذیری یك پلیمر در دماهای  40درجه و  70درجة سانتیگراد ،به ترتیب برابر با 20گرم و  80گرم است .اگر  360گرم محلول
سیرشدة آن را در دمای  40درجه داشته باشیم و دما را به  70درجه برسانیم؛ چند گرم دیگر از پلیمر میتوانیم درآن محلول حل كنیم
تا محلولی سیرشده داشته باشیم؟
7676با توجه به دادههای جدول زیر ،اگر  7گرم محلول سیرشدة لیتیم سولفات در دمای  20درجه را تا دمای  80درجه گرم كنیم ،چند
گرم لیتیم سولفات رسوب میكند؟
دما (درجة سانتیگراد)

20

80

انحاللپذیری

40

20
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    پرسشهای چهارگزینهای
1 .1مواد را میتوان به دو دسته  .......................و  .......................تقسیم کرد که مادة  .......................مادهای است که اجزای سازندة آن
از مولکولها و یا اتمهای  .......................تشکیل شده است.

 )2مخلوط ـ محلول ـ محلول ـ یکسان
 )4محلول ـ مخلوط ـ مخلوط ـ یکسان

 )1خالص ـ ناخالص ـ خالص ـ متفاوت
 )3خالص ـ ناخالص ـ ناخالص ـ متفاوت
2 .2به ترتیب حالت ا ّولیه اجزای مخلوطهای زیر چیست؟
گاز آشپزخانه ـ سرکه ـ فوالد

)1گاز در مایع ـ مایع در مایع ـ مایع در جامد
 )3گاز در مایع ـ گاز در مایع ـ مایع در جامد

 )2گاز در گاز ـ گاز در مایع ـ جامد در جامد
 )4گاز در گاز ـ مایع در مایع ـ جامد در جامد

3 .3کدام یک از عبارتهای زیر درست میباشد ؟

 )1در محلولها به قسمتی که حالت فیزیکی آن تغییر نمیکند حلشونده میگویند.
 )2راحتترین کار برای رقیق کردن یک محلول اضافه کردن حلشونده است.
)3در بیشتر اوقات حالل یک مایع است.
 )4مادة زمینه در مخلوطها همان حلشونده در محلولها میباشد.
4 .4از ترکیب کردن کدام دو ماده با یکدیگر  ،مخلوطی همگن تشکیل میشود؟

 )2آب و اتانول
 )4آب و نفت

 )1آب و روغن
 )3آب و نشاسته

5 .5فرض کنید در یک محلول جامد ،جرم آهن  4.5برابر جرم حلشونده باشد .میزان غلظت درصد محلول برابر کدام گزینه است؟

%84.61 )2
%81.81 )4

%22.22 )1
%18.18 )3

6 .6با توجه به نمودار و جدول زیر کدام گزینه درست میباشد؟

NaNO3
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انحاللپذیری (گرم حل شونده در  100گرم آب)
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7 .7انحاللپذیری گاز  So2در دمای 20درجه برابر با 10گرم است .در صورتیکه  7گرم از این گاز را در  65گرم آب حل کنیم،
کدام گزینه در مورد محلول بهدست آمده صحیح میباشد؟

 )1محلول سیرشده است.
 )2محلول سیرنشده است و میتوان  0.5گرم دیگر در آن حل کرد.
 )3محلول فراسیرشده است و  0.5گرم بیشتر از ظرفیت عادی در آن حل شده است.
 )4با افزایش دما میزان انحاللپذیری گاز در آب افزایش یافته است.
8 .8انحالل پذیری نمکی در دمای  90درجه سانتیگراد برابر  23گرم است 55.2 .گرم از این نمک در چقدر حالل حل شود که
یک محلول سیرشده تهیه شود؟

240 )1

100 )2

160 )3

280 )4

9 .9انحالل پذیری نمکی در دمای  70درجه سانتیگراد برابر  35گرم است .چنانچه در این دما مقدار  .......................گرم نمک
را در  .......................گرم آب حل کنیم ،یک محلول  .......................ب ه وجود میآید.

 - 210 - 70 )1فراسیرشده  - 180 - 63 )2سیرشده

 - 70 - 25 )3سیرنشده

 - 420 - 140 )4سیرشده

1 010چند گزاره از گزارههای زیر نادرست میباشد؟
 )Aمعروفترین و پرکاربردترین حالل آب است.
 )Bهگزان مایعی احتراقپذیر و بیبو است.
 )Cاستون توانایی حل کردن مواد پالستیکی را دارد.
 )Dدمای جوش اتانول کم است و به راحتی تبخیر میشود.
 )Eبنزن در صنعت به عنوان ماده خام کاربرد دارد.

 )1صفر

1 )2

2 )3

3 )4

1 111کدام یک از گزینههای زیر درست نمیباشد؟

)1آلیاژ همان مخلوط جامد در جامد است.
 )3آهن برخالف فوالد نرم است.

 )2آلیاژ برنج از فلزات روی و قلع ساخته شده است.
 )4طال جزو فلزات با واکنشپذیری پایین است.

1 212در کدام گزینه نوع کلویید درست معرفی شده است؟

 )1یونولیت  :گاز در جامد

 )2شیر :مایع در مایع

 )3دود  :مایع در گاز

 )4کف صابون  :گاز در جامد

1 313کدام گزینه به ترتیب نمونهای از سوسپانسیون  ،کلویید و امولسیون است ؟

 )1خاکشیر ـ هوا ـ آب نمک ( که به کمک گرما ترکیب شدهاند).
 )2آب گلآلود ـ هوا ـ آب و روغن ( که به کمک تخم مرغ ترکیب شدهاند).
 )3خاکشیر ـ شیر ـ آب و روغن ( که به کمک تخم مرغ ترکیب شدهاند).
 )4آب گلآلود ـ شیر ـ آب نمک ( که به کمک گرما ترکیب شدهاند).
1 414چند گزاره از گزارههای زیر درست میباشد؟
 )Aنور زمانی که از یک محلول عبور کند؛ مسیرش قابل رؤیت است.
 )Bذرات کلوییدی توانایی پخش نور را دارند.
 )Cکلویید نوعی مخلوط ناهمگن است که ذرات آن از محلول کوچکتر است.
 )Dدر امولسیون دو ماده امتزاجناپذیر هستند.
 )Eذرههای موجود در کلویید و مادة زمینه میتواند جامد در جامد ،مایع در مایع و گاز در گاز باشد.
 ) Fاز زرده تخم مرغ میتوان به عنوان امولسی فایر استفاده کرد.

2 )1

3 )2

4 )3

		

5 )4
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1 515با توجه به نقاط مشخص شده روی نمودار ،کدام نقطه نشان دهنده محلول
سیرشده است؟
A )2

B )3
C )4

40 60 80 100
دما ()0C

20

گرم حل شونده در  100گرم آب

D )1
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1 616با توجه به نمودار روبهرو به ترتیب )  (KNO3 , NaClو )  (KNO3 , NaClO3در چه دمایی دارای انحاللپذیر یکسانی
هستند؟
240

20 40 60 80 100 120
دما ()0C

انحالل پذیری

		
 105 )1ـ 30
 95 )2ـ 27
		
 90 )3ـ 52
34 - 95 )4
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1 717نمودار پرسش پیشین را در نظر بگیرید .به ترتیب در دمای  60درجه سانتیگراد در صد گرم آب چه مقدار  KNO3و در
دمای  80درجه سانتیگراد در صد گرم آب چه مقدار  NaClحل میشود؟

 110 )1ـ 40

 110 )2ـ 50

 115 )3ـ 50

 115 )4ـ 40

1 818نمودار پرسش  16رو در نظر بگیرید ،به ترتیب کدام ماده بیشترین و کمترین تغییر انحاللپذیری را نسبت به دما دارد؟

		
KNO3 − NaClO3 )1
NaCl − KNO3 )2

		
NaCl − NaClO )3
3

KBr − KNO3 )4

1 919با توجه به نمودار زیر اگر در دمای  90درجه سانتیگراد  28گرمNaClرا در 75
گرم آب حل کنیم ،چه میزان دیگر از این ماده را میتوانیم در آب حل کنیم تا
محلول سیر شده به دست آوریم؟

 39.5 )1گرم
 6 )2گرم
 2 )3گرم
 )4محلول سیر شده است.
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2020نمودار پرسش قبلی را در نظر بگیرید .اگر در دمای  50درجه سانتیگراد 15 ،گرم  KClO3را در  75گرم آب حل کنیم ،چه
میزان دیگر از این ماده را میتوانیم در آب حل کنیم تا محلول سیر شده به دست آوریم؟

 5 )1گرم

 10 )3گرم

15 )2گرم

 )4محلول سیر شده است.

2121محلول آب و الکل را به کدام روش میتوان جدا کرد؟

 )2سانتریفیوژ

 )1تبلور

 )4صافی

 )3تقطیر

2222برای هرکدام از مخلوطهای زیر از کدام روش جداسازی میتوان استفاده کرد؟
آب و روغن ـ آب و نمک ـ جدا کردن پالسما از خونـ آب و نشاسته

 )1تبلور ـ تقطیر ـ سرریزکردن ـ صاف کردن
 )2سرریزکردن ـ تبخیر حالل ـ سانتریفیوژ ـ صاف کردن
		
 )3سرریزکردن ـ تقطیر ـ سانتریفیوژ ـ تبلور
 )4تبلور ـ تبلور ـ سرریزکردن ـ تقطیر

2323کدام گزینه درست میباشد؟

 )1اساس جداسازی با کمک صافی تفاوت در چگالی ذرات مخلوط است.
 )2بهترین روش برای جداسازی مایعهای حلشده در یکدیگر روش تبلور میباشد.
 )3اساس جداسازی با کمک سانتریفیوژ تفاوت در اندازه ذرات مخلوط است.
 )4از تقطیر جزء به جزء در صنعت نفت برای جداسازی استفاده میشود.
2424کدام ماده به ترتیب جزو مخلوطها و امولسیونها به حساب میآید؟

 )2سکه ـ آب و روغن
 )4الماس ـ آب گلآلود

		
 )1سرکه ـ آب گلآلود
		
 )3الماس ـ آب و روغن
2525کدام دو ماده امتزاج ناپذیر به حساب نمیآید؟

 )2آب و نفت
 )4آب و بنزین

 )1آب و روغن
 )3آب و جوهر

2626جدول زیر را در نظر بگیرید :
ماده

انحاللپذیری در صد گرم آب در دمای  20درجۀ سانتیگراد

نمک طعام
شکر
گچ

 38گرم
 205گرم
 0/26گرم

با توجه به گزارههای داده شده کدام گزینه صحیح میباشد؟
 )Aاضافه کردن  Xگرم نمک طعام به  25گرم آب ( = Xحداقل میزانی که از ماده حلشونده
باید به محلول در دمای 20درجه سانتیگراد اضافه کنیم تا محلول سیر شده بهدست بیاید).
 )Bاضافه کردن  Yگرم گچ به  3600گرم آب ( = Yحداقل میزانی که از ماده حلشونده باید
به محلول در دمای 20درجه سانتیگراد اضافه کنیم تا محلول سیر شده به دست بیاید).
 )Cاضافه کردن  Zگرم شکر به  4گرم آب ( = Zحداقل میزانی که از ماده حلشونده
باید به محلول در دمای 20درجه سانتیگراد اضافه کنیم تا محلول سیرشده به دست بیاید).
Y>Z>X )4
X>Y>Z )3
X>Z>Y )2
Z>X>Y )1
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2727انحالل پذیری نمکی در دمای 70درجه برابر با  50گرم و در دمای 10درجه برابر با  20گرم میباشد .اگر  270گرم
از محلول سیرشدة این نمک را از دمای 70درجه به 10درجه سرد کنیم ،میزان رسوب تشکیل شده برابر کدام گزینه
میباشد؟

43 )1
59 )3

54 )2
66 )4

2828انحالل پذیری پتاسیم نیترات در دمای  50درجه برابر با  80گرم است 95 .گرم از محلول سیرشده پتاسیم نیترات در این
دما دارای چند گرم  KNO3است؟

76 )1
42.2 )2
50 )3
63 )4
2929انحالل پذیری یک نمک در دمای  20درجه برابر با  8گرم است .چنانچه مقدار  69گرم محلول سیرشده این نمک را از
دمای  70درجه تا دمای  20درجه سرد کنیم ،در صورت تشکیل  15گرم رسوب میزان انحاللپذیری را در دمای  70درجه
را بهدست آورید.

25 )1
43 )3

16 )2
38 )4

3030در مورد انحاللپذیری کدام گزینه نادرست است؟

 )1در آب گرم میزان شکری بیشتری حل میشود.
 )2در نوشابه سرد گاز بیشتری حل میشود.
 )3با افزایش دما میزان انحاللپذیری دیاکسیدکربن در آب زیاد میشود.
 )4افزایش دما لزوم ًا سبب افزایش میزان انحاللپذیری نمیشود.
3131میزان انحاللپذیری یک ماده در یک حالل به  .......................و  .......................بستگی دارد.

 )1چگالی حالل ـ نوع حلشونده
 )2دمای حالل ـ نوع حلشونده
 )3چگالی حالل ـ چگالی حلشونده
 )4دمای حالل ـ چگالی حل شونده
3232کدام گزینه در مورد حاللها نادرست میباشد؟

 )1اتانول اشتعالپذیر و بیرنگ است.
 )2استون برای پاک کردن الکهای رنگی کاربرد دارد.
 )3هگزان بوی نامطبوعی دارد و اشتعالپذیری پایینی دارد.
 )4بنزن یک حالل س ّمی میباشد.
3333به ترتیب حالت اجزای ا ّولیه مخلوطهای زیر را مشخص کنید؟
مه ـ دود ـ چدن

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

38

3 434برای جداسازی مخلوط ناهمگن جامد در مایع از کدام روش استفاده نمیکنند؟

 )1فیلتر
 )2تقطیر
 )3سانتریفیوژ
 )4استفاده از کاغذ صافی
3 535محلول موجود در کدام ظرف غلیظتر از بقیه است؟

 )1ظرف حاوی محلول  10گرم شکر و  100سیسی آب
 )2ظرف حاوی محلول  25گرم شکر و  200سیسی آب
 )3ظرف حاوی محلول  30گرم شکر و  200سیسی آب
 )4ظرف حاوی  50گرم شکر و  400سیسی آب
3 636کدام گزینه از کاغذ صافی عبور نخواهد کرد؟

 )1کلویید
 )2سوسپانسیون
 )3محلول
 )4هر سه گزینه
3 737با توجه به نمودار داده شده کدام یک از گزینههای زیر محلول سیرشده است؟
K1

 )1در دمای  50درجه سانتیگراد  42گرم  KNO3را در  55گرم آب
حل کنیم.

3

KNO

 )4در دمای  100درجه سانتیگراد  45گرم  KClO3را در  75گرم آب
حل کنیم.

KCl
NaCl

NH 3

 )3در دمای  10درجه سانتیگراد  50گرم  NH 3را در  75گرم آب حل
کنیم.

Cl
NH 4

  جرم محلول در  100گرم آب

 )2در دمای  80درجه سانتیگراد  91گرم  NaClرا در  230گرم آب
حل کنیم.

3

NO

Na

lO 3
)Ce (SO4
2

KC

3

3 838در مورد محلول و مخلوطهای ناهمگن چند گزاره از گزارههای زیر صحیح است؟

 )Aدر کلوییدها مانند محلول ذرات تهنشین نمیشوند.
 )Bسوسپانسیونها مانند محلولها توانایی پخش نور دارند.
 )Cاندازه ذرات در سوپانسیونها کوچکتر از اندازه ذرات در کلوییدهاست.
 )Dمایونز یک امولوسیون مایع در جامد است.
 )Eژله یک سوسپانسیون مایع در جامد است.
 )1صفر

 )2یک

 )3دو

 )4سه
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3939اگر از هر قسمت مخلوط همگن ،نمونهای برداشته شود ،آن نمونهها یکسان و مشابه هم هستند ؛ یعنی:

 )1تعداد ذرات حالل و حلشونده باهم برابر است.
 )2نسبت تعداد ذرات حالل و حلشونده باهم برابر است.
 )3ذرات حالل و حلشونده دارای خواص مشابهی هستند.
 )4نوع و تعداد ذرات برابر است.
4040کدامیک از جمالت زیر صحیح است؟

 )1سوسپانسیون از نظر تنوع در حالت فیزیکی ذرات ،مانند محلول است.
 )2مه کلوئید گاز در گاز محسوب میشود.
 )3یک امولوسیون اگر برای مدتی بی حرکت نگه داشته شود ،ذراتش از هم قابل تشخیص نیستند.
 )4درکلوئیدها دو ماده امتزاجپذیرند.
4141کدام یک از گزارههای زیر صحیح نمیباشد؟

 )1اساس روش تبلور ،نقطۀ جوش حالل و حلشونده است.
 )2قدرت روش تبخیر حالل جزء به جزء این است که میتوان تمام مایعات محلول در هم را جدا کند.
 )3امولسیفایر اجزای یک امولوسیون را بهطور ثابت در کنار هم نگه میدارد.
 )4طال مانند آهن فلزی نرم بهحساب میآید.
4242کدام گزینه نادرست است؟

 )1سرریز کردن یکی از روشهای جداسازی در مخلوطهای ناهمگن امتزاجناپذیر است.
 )2سانتریفیوژ یکی از روشهای جداسازی در مخلوطهای ناهمگن امتزاجپذیر است.
 )3تفاوت در خواص فیزیکی میتواند یکی از اساسهای جداسازی در مخلوطهای همگن باشد.
 )4صافی یکی از روشهای جداسازی در مخلوطهای ناهمگن امتزاجپذیر است.
4343کدام مورد در مورد آلیاژها نادرست است؟

 )1چدن یک آلیاژ است که از آهن و مس درست شده است.
 )2فوالد زنگنزن از نیکل و کروم و آهن تشکیل شده است.
 )3گاهی در تهیة آلیاژها از نافلزاتی مانند کربن نیز استفاده میکنند.
 )4ویژگی آلیاژها با عناصر تشکیل دهندة آن متفاوت است.
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