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دبیران محترم، دانش آموزان عزیز، سالم؛

کوچک در راه آموزش فرزندان  گامی هر چند  بتوانیم  تا  کرد  را نصیبمان  بار دیگر این توفیق  که  کریم  را شا خداوند مهربان 

برداریم. عزیزمان 

زیر است: کاماًل مجزای  دارید شامل دو بخش  رو  پیش  که  کتابی 

کار(: بخش اول )کتاب 

که امکان دسته بندی و آماده سازی مفاهیم برای مرور سریع را برای شما فراهم می کند. 1- شامل درسنامه های نموداری است 

2- شامل سؤاالت بدون پاسخ به منظور تمرین و تکرار و خودسنجی در طی سال تحصیلی است. )پاسخ تمامی سؤاالت 

ببینید.(  کالغ سپید  اپلیکیشن  در  را می توانید 

بخش دوم )شاهکار امتحانی(:

آنهاست و به صورت فصل به  که شامل پرسش های مهم و پرتکرار امتحانات به همراه پاسخ تشریحی  ویژۀ شب امتحان 

گرفته شده و  فصل ارائه شده است. این بخش به منظور آمادگی دانش آموزان برای شرکت در آزمون های مدارس در نظر 

که نشان می دهد  کارآمد خواهد بود. در این بخش، مواردی با نماد  مشخص شده،  در روزهای نزدیک امتحان بسیار 

شما  است.  شده  بارگذاری  سپید  کالغ  اپلیکیشن  در  آموزشی  فیلم های  صورت  به  تکمیلی  توضیحات  بخش ها  آن  برای 

می توانید با دریافت این اپلیکیشن از سایت www.gaj.ir و نصب آن روی تلفن همراه یا تبلت خود این فیلم ها را مشاهده 

آورده شده است. این بخش  با بودجه بندی استاندارد و پاسخ تشریحی در  آزمون های نوبت اول و دوم  کنید. 

کتاب دیگر عاری از عیب و نقص نیست. بنابراین از دبیران، دانش آموزان و  کتاب نیز مانند هر  صادقانه اذعان داریم این 

اولیای عزیز تقاضا داریم پیشنهادها و انتقادهای سازندۀ خود را از طریق  تلفن 6420-021 یا صندوق پستی 13145-377 

کنند. یاری  کتاب  این  بهتر شدن  را در  ما  با ما در میان بگذارند و 

                        ارادتمند شما
محمد یاوری، راضیه حکمت  

مقدمۀ مؤلفان
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مخلوط و جداسازی موادفصل 1 مخلوط و جداسازی موادفصل 1

مادهمیگویند. اشغالمیکند، وفضا دارایجرماست و دارد اطرافمانوجود در آنچه بههر

 بهدودستهطبقهبندیمیشوند. مواد دارند. ومتنوعیوجود گون گونا مواد ما اطراف درمحیط

کسیژن. ا مانند اتمتشکیلشدهاست، نوع ازیک که مادهای عنصر:

آب. مانند دارد، اتم نوع ازیک بیش آن کهذراتسازندۀ مادهای ترکیب:
کهازیکنوعمادهتشکیلشدهاند. خالص  موادی

کهذراتسازندۀآن مخلوطی همگن)محلول(:یکنواخت

بهطوریکنواختدرهمهجایمخلوطپخششدهواجزایآن

مانندآبنمک. نیست، قابلتشخیص

مخلوطیکهذراتسازندۀآنبهطور ناهمگن:غیریکنواخت

یکنواختدرهمهجایمخلوطپخشنشدهاستواجزایآن

آجیل. مانند قابلتشخیصاست،

ناخالص  مخلوط موادیکهازدویاچندمادهتشکیلشدهاند.

ویژگی مخلوط ها:

 راحفظمیکند. اولیۀخود اجزایتشکیلدهندۀمخلوط،خواص از هریک

نمیکند. تغییر آن از بعد و یکدیگر با آمیختهشدن  از قبل اجزایمخلوط خواص

است؟ مخلوط  یک  آب نمک  چرا  سؤال: 

بودن(. مایع و آبحالتجاری و )نمکمزۀشوری کردهاست راحفظ اصلیخود آنخواص اجزای از آبنمکهریک درمخلوط زیرا

 جامد در جامد:ساالد
کشیردرآب. کندهاند،مانندخا جامد در مایع )سوسپانسیون یا تعلیقه(:مخلوطناهمگنیکهدرآنذراتجامدبهصورتمعلقدرمایعپرا

آب. در روغن مانند یکدیگرمخلوطشدهاند، با نامحلول مایع آندو در که ناهمگنی )امولسیون(:مخلوط مایع  در  مایع 

رادرخودحلمیکند. وحلشونده راتشکیلمیدهد بیشترمحلول جزء کهمعمواًل مادهای
بهعنوانحاللاست. مادۀمعروفتر باشد، یکسان وحلشونده گرمقدارحالل ا

حالل

کهدرحالل،حلمیشود. مادهای
هرچهمیزانبیشتریازمادۀحلشونده)کاتکبود(رادرحالل)آب(حلکنیم،رنگمحلولتیرهترمیشود.

حلشونده

اجزای محلول 

حالل:طال

نقره و حلشونده:مس
آلیاژ)سکۀطال(  درجامد جامد

حالل:چای

حلشونده:شکر
چایشیرین مایع در جامد

حالل:آب

گالب حلشونده:
درآب گالب  مایع در مایع

نیتروژن  گاز حالل:

گازها ودیگر کسیژن ا  گاز حلشونده:
ک پا هوای  گاز  در گاز

محلول ها  فیزیکی  حالت 

مواد

مخلوط های ناهمگن

محلول ها: مخلوط های همگن

درسنامه
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نمیکند.( تغییرچندانی یا کاهشمییابد انحاللپذیری میزان افزایشدما با دربعضینمکها )البته افزایشدما

تماس افزایشسطح

زدن افزایشسرعتهم
مایع در  جامد 

کاهشدما

افزایشفشار
مایع  در  گاز 

گر در محلولی مقدار  میزان حل شدن یک نمک در 100 میلی لیتر آب و در یک دمای معین، انحالل پذیری نمک در آن دمای معین می باشد. ا

نمک در یک دمای معین بیشتر از مقدار انحالل پذیری آن باشد، دیگر نمک در آب حل نمی شود و مقدار اضافی آن در ته ظرف ته نشین می شود.

نکته

بازی: و  اسیدی  براساس  مواد  دسته بندی 

ترشمزهاند. و از7است کمتر آنها کهپیاچ  اسیدهاموادیهستند

دارند. تلخ و گس مزۀ و از7است بیشتر آنها کهپیاچ  بازهاموادیهستند

اجزای مخلوط: روش های جداسازی 

روش جداسازینام  جداسازیاساس  وسیلۀ  مثالنام 

کردن ذراتسازندهصاف اندازۀ  در تفاوت

الک، کاغذصافی،

چایصافکن
کردنچای صاف

دیالیز وسمومدستگاه کردنمخلوطخون جدا

آب تصفیۀ آبدستگاه از اضافی مواد کردن جدا

کردن جدا
اجزایسازنده درچگالی تفاوت

)دکانتور( کننده آبقیفجدا در روغن

ازساقهکمباین دانهها جداسازی

کردن ازآب-سرریز برنج کردن جدا

اجزایسازندهتقطیر نقطۀجوش در تقطیرتفاوت الکلدستگاه و آب

)سانتریفیوژ( ذراتسازندهگریزانه یاچگالی درجرم جداسازییاختههایدستگاهسانتریفیوژتفاوت
خونازخونابوچربیازشیر

عوامل مؤثر در حل شدن مواد در محلول ها
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مترین

کنید. پر  مناسب  کلمه های  با  را  خالی  جاهای  الف( 
دارند. نام  می شوند،   تشکیل  ماده  نوع  یک  از  که  موادی   1 

است. مواد   از  کی  خورا نمک   2 

. تغییر   آن  از  بعد  و  یکدیگر  با  شدن  آمیخته  از  قبل  مخلوط  مواد  خواص   3 

می گویند. مایع،   در  جامد  ناهمگن  مخلوط  به   4 

است. و   از   مخلوطی  شیر   5 

است. شده  تشکیل  جزء  حداقل   از  محلول  هر   6 

است. حل شونده   و  حالل   درصد،   60 الکل  محلول  در   7 

است. دیگر  گازهای  و  کسیژن  ا  ، گازهای   از  محلولی  ک  پا هوای   8 

دارند. نام  است،    7 از  بیشتر  آنها   pH که  موادی   9 

می شود. استفاده  دستگاه   از  خوناب،  از  خون  یاخته های  جداسازی  برای  صنعت  در   10 

کنید. مشخص  را  زیر  عبارت های  نادرستی  یا  درستی  ب( 
نادرست  درست     است.  همگن  مخلوطی  ِگل آلود  آب   1 

نادرست  درست     است.  سوسپانسیون  مخلوط  یک  دوغ   2 

نادرست  درست     است.  گاز  در  جامد  مخلوط  هوا  دودۀ   3 

نادرست  درست     می کند.  تغییر  آب  خاصیت  آب،  در  شکر  شدن  حل  با   4 

نادرست  درست     کرد.  حل  کمتری  کسیژن  ا و  بیشتر  نبات  می توان  داغ  آب  در   5 

نادرست  درست       .7 از  کمتر   pH با  هستند  موادی  اسیدها   6 

نادرست  درست     دارد.   pH با1== ماده ای  به  نسبت  کمتری  اسیدی  خاصیت   pH == 4 با ماده ای   7 

نادرست  درست     است.  بازی  خاصیت  دارای  ظرفشویی  مایع   8 

نادرست  درست     می کنیم.  استفاده  کردن  صاف  روش  از  شیر  از  چربی  جداسازی  برای   9 

نادرست  درست     می کند.  جدا  را  الکل  و  آب  مخلوط  سازنده،  اجزای  چگالی  در  تفاوت  براساس  تقطیر  دستگاه   10 

کنید. وصل  پ( 

کنید. وصل  )ب(  ستون  در  مثالش  به  را  )الف(  ستون  مخلوط های  از  یک  هر   1 

جامد در  جامد  همگن  مخلوط 

مایع در  جامد  همگن  مخلوط 

جامد در  جامد  ناهمگن  مخلوط 

مایع در  جامد  ناهمگن  مخلوط 

الف

آجیل

شیرین چای 

آلیاژ

آنتی بیوتیک شربت 

ب

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



ل
او

ه 
سط

تو
 م

مت
ش

ه
یب 

جر
م ت

لو
ع

ل
او

ل 
ص

  ف

8

دهید. کوتاه  پاسخ  زیر  پرسش های  به  ت( 

است؟ مخلوطی  نوع  چه  هوا   1 

می گویند؟ چه  فلز  چند  یا  دو  مخلوط  به   2 

است؟ ماده ای  چه  آن  حل شوندۀ  است.  مخلوط  نوعی  شیر   3 

است؟ مخلوطی  نوع  چه  آب لیمو   4 

می دهد؟  تشکیل  چیزی  چه  را  محلول  یک  جزء  بیشترین  معمواًل   5 

می گیرد؟ قرار  اسیدی  مواد  جزء  آب لیمو  چرا   6 

می شود؟ استفاده  وسیله ای  چه  از  نفت  و  آب  جداسازی  برای   7 

می شود؟ استفاده  دستگاهی  چه  از  آن  سموم  و  خون  مخلوط  کردن  جدا  برای   8 

چیست؟ ساقه  از  گیاه  دانه های  جداسازی  برای  کمباین  کار  اساس   9 

دهید. کامل  پاسخ  زیر  پرسش های  به  ث( 

کنید. کامل  را  زیر  مفهومی  نقشۀ   1 

ببرید. نام  را  حالل  معروف ترین  و  کنید  تعریف  را  حالل   2 

کنید: تفسیر  را  زیر  جملۀ   3 

دهید.« تکان  خوب  را  آن  مصرف  از  قبل  است:  شده  نوشته  معده  شربت  شیشۀ  »روی 

مورد( )دو  چیست؟   pH کاغذ  کاربردهای   4 

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



9

بزنید. رنگ  به درستی  را   pH کاغذ  و  کنید  مشخص  را  زیر  مواد  بودن  خنثی  یا  باز  اسید،   ،pH کاغذ  روی  عدد  به  توجه  با   5 

51271

کنید. کامل  را  زیر  جدول   6 

محلول از  نوعمثالی 

جامد در  جامد 

آب نمک

گازدار نوشابۀ 

گاز در  گاز 

کنید. مشخص  زیر  مخلوط های  از  یک  هر  در  را  محلول  اجزای   7 

حل شونده:  حالل:   شکر   و  آب  الف( 

حل شونده:  حالل:   درصد    20 الکل  ب( 

حل شونده:  حالل:   نوشابه   پ( 

بزنید. مثال  کرد؟  جدا  می توان  را  مخلوط هایی  چه  زیر  وسایل  از  یک  هر  با   8 

تقطیر کنندهدستگاه  جدا صافی قیف  دیالیزسانتریفیوژکاغذ  دستگاه 

بنویسید. مثال  یک  ذکر  با  مخلوط ها  جداسازی  برای  را  کدام  هر  کار  اساس  و  نوشته  را  وسیله  هر  نام   9 

وسیله

نام

کار اساس 

مثال
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کنید. انتخاب  را  مناسب  گزینۀ  ج( 

است؟ خالص  زیر،  مواد  از  کدام یک   1 

هوا  )4 هیدروژن   گاز   )3 آشامیدنی   آب   )2 شیر    )1  

نیست؟ مخلوط  زیر،  مواد  از  کدام یک   2 

معده شربت   )4 آجیل    )3 دوغ    )2 مقطر   آب   )1  

دارد؟   قرار  سوسپانسیون  گروه  در  زیر  مخلوط های  از  کدام یک   3 

طال سکۀ   )4 کشیر   خا شربت   )3 روغن   و  آب   )2 هوا   غبار  و  گرد   )1  

دارد؟ تفاوت  بقیه  با  مخلوط  کدام  نوع   4 

آنتی بیوتیک شربت   )4 نمکی   ِسرم   )3 گالب    )2 آب نمک    )1  

است؟ آمده  سوسپانسیون  محلول،  ترکیب،  عنصر،  به ترتیب  گزینه  کدام  در   5 

کشیر خا شربت   - هوا   - کی  خورا نمک   - مقطر  آب   )2 آب لیمو    - هوا   - الکل   - مس   )1  

روغن و  آب   - آب نمک   - هوا   - آهن   )4 آب قند    - زینتی  طالی   - چوب   - طال  سکۀ   )3  

می شود؟  کمتر  آب  در  ماده  کدام  حاللیت  دما،  افزایش  با   6 

نبات  )4 کسید   دی ا کربن   )3 کی   خورا نمک   )2 شکر    )1  

و  یک   مایع  این  که  گرفت  نتیجه  او  شد.  پررنگ  قرمز   pH کاغذ  داد.  قرار  ناشناس  مایع  یک  داخل  را   pH کاغذ  سارا   7 

است. آن    pH

14  - ضعیف  باز   )4   1  - قوی  اسید   )3   1  - قوی  باز   )2   14  - ضعیف  اسید   )1  

باشد؟ می تواند  اعدادی  چه  بین  آن   pH باشد،  قوی  باز  یک  هیدروکسید  پتاسیم  گر  ا  8 

7 تا   5  )4   14 تا   12  )3   11 تا   7  )2   3 تا   2  )1  

می شود؟ استفاده  تقطیر  روش  از  زیر  مخلوط های  از  کدام یک  جداسازی  برای   9 

ماسه و  آهن  برادۀ   )2 شکر    و  ماسه   )1  

آب و  روغن   )4 نمک    و  آب   )3  

می شود. استفاده  دستگاه   از  خوناب  از  خون  یاخته های  جداسازی  شیر   از  چربی  جداسازی  برای   10 

سانتریفیوژ  - برخالف   )2 دیالیز     - همانند   )1  

دیالیز  - برخالف   )4 سانتریفیوژ     - همانند   )3  
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 فصل اول: مخلوط و جداسازی مواد

کنید.    پر  مناسب  کلمه های  با  را  خالی  جاهای  الف( 

خالص(  - )مخلوط  است.  شده  ساخته  ماده  نوع  یک  از  فقط  زیرا  است،  مادۀ   یک  شکر   1 

ناهمگن(  - )همگن  می گویند.  سوسپانسیون  آن  به  که  است  مخلوط   یک  از  نمونه ای  پادزیست   2 

می شود.   استفاده  نام   به  وسیله ای  از  روغن،  از  آب  کردن  جدا  برای   3 

کنید.  مشخص  را  زیر  عبارت های  نادرستی  یا  درستی  ب( 

نادرست  درست     است.   تعلیقه  مخلوط  یک  نشاسته  و  آب  مخلوط   4 

نادرست  درست     است.  همگن  مخلوط  یک  گازدار  نوشابۀ   5 

نادرست  درست     می شود.   استفاده  تقطیر  دستگاه  از  شیر،  از  چربی  ذرات  کردن  جدا  برای   6 

کنید. انتخاب  را  مناسب  گزینۀ  پ( 

می گیرند؟   قرار  مخلوط  و  خالص  مواد  گروه  در  به ترتیب  زیر  مواد  از  کدام یک   7 

هوا  - کی  خورا نمک   )4 مقطر   آب   - آجیل   )3 سکه    - دوغ   )2 هوا    - شیرین  چای   )1  

است؟  محلولی  نوع  چه  فوالد  آلیاژ   8 

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

است؟  7 از  بیشتر   pH دارای  زیر  مواد  از  کدام یک   9 

سرکه  )4 ظرف شویی   مایع   )3 پرتقال   آب   )2 آب لیمو    )1  

دهید. پاسخ  زیر  پرسش های  به  ت( 

کنید. تعریف  را  زیر  مفاهیم   10 

حالل: الف( 

حل شونده:  ب( 

دارند؟ خاصیتی  چه  است،  کمتر   7 عدد  از  آنها   pH که  موادی   11 

چیست؟ همگن  مخلوط  دیگر  نام   12 

می کنیم؟ استفاده  روشی  چه  از  چای  تفاله های  کردن  جدا  برای   13 

بنویسید. را  زیر  روش های  از  یک  هر  جداسازی  اساس   14 

سانتریفیوژ: پ(  تقطیر:  ب(  کردن:  صاف  الف( 

است؟ شده  نوشته  زیر  جملۀ  دارویی،  شربت های  بعضی  شیشۀ  روی  چرا   15 

دهید.« تکان  خوبی  به  را  شیشه  مصرف،  از  »قبل 

دارد؟ آب  در  کسیژن  ا گاز  و  کی  خورا نمک  شدن  حل  بر  تأثیری  چه  آب  دمای  افزایش   16 
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  فصل دوم: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

کنید.  پر  مناسب  کلمه های  با  را  خالی  جاهای  الف( 

می شود. تولید  گاز   بسته،  فضای  در  چوب  سوختن  اثر  بر   1 

کند. جابه جا  را  جسمی  و  دهد  انجام  می تواند   شود،  انجام  مناسبی  شرایط  در  شیمیایی  تغییر  گر  ا  2 

می آورند. دست  به  را  مختلف  فعالیت های  انجام  برای  نیاز  مورد  انرژی  خود،  بدن  در  سوزاندن   با  زنده  موجودات   3 

کنید. مشخص  را  زیر  عبارت های  نادرستی  یا  درستی  ب( 

نادرست  درست     می یابد.  افزایش  آب  دمای  و  می دهد  رخ  شیمیایی  تغییر  آب  در  جوشان  قرص  انداختن  با   4 

نادرست  درست     است.  همراه  گرما  و  نور  تولید  با  که  است  شیمیایی  تغییری  سوختن   5 

نادرست  درست     می گویند.   آنزیم  ما  بدن  کاتالیزگرهای  به   6 

کنید. انتخاب  را  مناسب  گزینۀ  پ( 

نمی دهد؟ نشان  را  شیمیایی  تغییر  یک  زیر،  موارد  از  کدام یک   7 

آب جوشاندن   )2 سرکه    در  تخم مرغ  انداختن   )1  

میوه شدن  فاسد   )4 غذا    هضم   )3  

است؟   همراه  مواد  ساختار  در  تغییر  با  زیر  تغییرات  از  کدام یک   8 

آب به  سرکه  کردن  اضافه   )2 نان    شدن  خشک   )1  

برف شدن  ذوب   )4 درختان    برگ  شدن  زرد   )3  

است؟ شده  نوشته  به درستی  گزینه  کدام  در  روبه رو،  کنش  وا فراوردۀ   9 
شیرین جوش   ++ جوشان  قرص  در  موجود  اسیدهای  آب      

نمک  + کسیژن  ا گاز   )2 نمک    + کسید  دی ا کربن  گاز   )1  

آب بخار   + کسیژن  ا گاز   )4 آب   بخار   + کسید  دی ا کربن  گاز   )3  

دهید. پاسخ  زیر  پرسش های  به  ت( 

است؟ تغییری  چه  کبود  کات  محلول  در  آهنی  میخ  انداختن   10 

می شود؟ تبدیل  انرژی  از  صورت  کدام  به  باتری،  یک  در  موجود  مواد  شیمیایی  انرژی   11 

دارد؟ نام  چه  می شود،  استفاده  آتشفشان  کوه  آزمایش  نمایش  برای  آن  از  که  سّمی  و  نارنجی  ماده ای   12 

کنید. تعریف  را  زیر  مفاهیم   13 

فراورده: الف( 

کاتالیزگر: ب( 

کرد؟ مهار  را  سوختن  باید  چرا   14 
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اول فصل 

الف(

کننده جدا قیف  ناهمگن  3  خالص  2   1 

ب(

درست درست  5   4 

می شود. استفاده  )سانتریفیوژ(  گریزانه  دستگاه  از  شیر  از  چربی  جداسازی  برای  نادرست،   6 

پ(

)3( گزینۀ   9  )1( گزینۀ   8  )4( گزینۀ   7 

ت(

می کند. حل  خود  در  را  حل شونده  و  می دهد  تشکیل  را  محلول  از  بیشتری  جزء   
ً

معموال که  است  ماده ای  الف(   10 

می دهد. تشکیل  را  محلول  کمتر  جزء  و  می شود  حل  حالل،  در  که  است  ماده ای  ب( 

کردن صاف  محلول  13  اسیدی  12   11 

ذرات چگالی  یا  جرم  پ(  جوش  نقطۀ  ب(  ذرات  اندازۀ  الف(   14 

 15 این داروها مخلوط ناهمگن جامد در مایع اند )تعلیقه(. بنابراین باید قبل از مصرف تکان داده شوند تا ذرات جامد در مایع معلق شوند.

مواد،  برخی  شدن  حل  مقدار  که  حالی  در  می شود،  زیاد  دما  افزایش  با  آب،  در  کی  خورا نمک  مانند  مواد،  برخی  شدن  حل  مقدار   16 

می شود.  کم  دما  افزایش  با  کسیژن،  ا گاز  مانند 

فصل دوم

الف(

گلوکز کار  3  مونوکسید  2  کربن   1 

ب(

می یابد. کاهش  آب  دمای  حالت  این  در  نادرست،   4 

درست درست  6   5 

پ(

)1( گزینۀ   9  )3( گزینۀ   8  )2( گزینۀ   7 

ت(

دی کرومات آمونیوم  الکتریکی  12  شیمیایی  11    10 
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