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همه ی چیزهایی که در اطراف ما هستند ماّده نام دارند. در سال قبل با حالت های مختلف ماّده )جامد، مایع و گاز( آشنا شدید.

 ماّده ی جامد مانند: چوب، قند، آرد، نخود.    

 ماّده ی مایع مانند: شیر، آب، روغن، الکل.

 ماّده ی گاز مانند: اکسیژن، کربن دی اکسید. 

وقتی دو یا چند ماّده را با هم قاطی  کنیم به طوری که خواص آن ها تغییر نکند و بتوانیم 

آن ها را از هم جدا کنیم، به آن ماّده مخلوط  گوییم، مانند مخلوط حبوبات )نخود، عدس، 

لوبیا و ...(، مخلوط براده ی آهن و خاک اره، مخلوط آب و روغن، مخلوط نمک و آب و ... .

انواعمخلوطها

یک ظرف پر از آجیل )پسته، بادام، فندق و ...( را در نظر بگیرید. این ظرف مخلوطی از چند ماّده ی جامد 

است، مخلوط سبزی های مختلف و مخلوط میوه ها نیز مخلوط چند ماّده ی جامد هستند.

 مخلوط ها همیشه از چند ماّده ی جامد تشکیل نمی شوند.

مخلوط، از دو یا چند ماّده تشکیل شده است که اجزای آن می توانند جامد،  مایع یا گاز باشند.

می توانیم با مواّد مختلف، مخلوط های متفاوتی بسازیم؛ مانند:

 مخلوط جامد در جامد   مخلوط مایع در مایع  مخلوط جامد در مایع  مخلوط گاز در مایع
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به مخلوط های زیر نگاه کنید:

 شربت خاکشیر، یک مخلوط جامد 

در مایع است.

 عدس و لوبیا یک مخلوط جامد در 

جامد است.

 قند در چای، یک مخلوط جامد در 

مایع است.

مخلوط  یک  آب  در  زیتون  روغن   

مایع در مایع است.

 جوهر در آب، یک مخلوط مایع در 

مایع است.

مختلف  گاز  چند  از  مخلوطی  هوا،   

است که مهم ترین آن اکسیژن است.

مخلوِطیکنواختیامحلول 

وقتی دو یا چند ماّده ی مختلف را روی هم می ریزیم گاهی مخلوط های 

شّفاف و یک نواختی تولید می شود؛ مانند مخلوط قند و آب، مخلوط الکل 

و آب. اگر حّبه ی قندی را در آب بیاندازیم و آن را هم بزنیم، ذّره های 

قند در بین ذّره های آب قرار می گیرند و دیده نمی شوند، در این صورت 

مخلوط آب و قند حالت یک نواختی دارد.

 به مخلوِط یک نواخت، محلول گفته می شود.

مخلوطغیریکنواخت 

و  شّفاف  آمده  دست  به  مخلوط  گاهی 

یک نواخت نیست، مانند مخلوط آرد و آب 

یا مخلوط ماست و آب.

 مواّدی مانند سرکه، الکل، جوهر، نمک و قند در آب حل می شوند و مخلوط یک نواخت )محلول( درست می کنند.

 اگر یک محلول را مّدتی در جایی ساکن بگذاریم، اجزای آن از هم جدا نمی شوند.

 همه ی محلول ها نوعی مخلوط هستند ولی همه ی مخلوط ها، محلول نیستند. مثالً مخلوط روغن در آب یک 

مخلوط است ولی محلول نیست، چون ذّره های تشکیل دهنده ی آب و روغن بین هم قرار نمی گیرند و مخلوط 

حالت یک نواختی ندارد. )روغن روی آب قرار می گیرد.(
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 در محلول ها خواص مواّد تشکیل دهنده در کل ظرف )باال، پایین، … آن( مانند هم است.

مخلوط

غیر یک نواخت

گاز در مایعمایع در مایع

نفت و آب
نوشابه ی 

گازدار

گاز در گازجامد در گاز

گرد و غبار
هوای پاکدر هوا

مایع در مایعجامد در مایع

خاک اره و 
آب و الکلآب

جامد در مایعجامد در جامد

براده ی آهن
قند و آب و شن

یک نواخت)محلول(

عواملمؤثربرسرعتحلشدنمواددرآب

 اندازه ی ذّره های مواد: هر چه ذّره های ماّده ی حل شونده کوچک تر باشد، 

آسان تر و سریع تر در آب حل می شود.

در آب حل می شود، چون  نبات  و  قند  از شکر، حبه  قند سریع تر  پودر  مثالً 

ذرّه های سازنده ی آن از همه ریزتر است. به نمودار روبه رو توجه کنید:

پودرقندشکرقندنبات

 گرما: هر چه دمای آب بیشتر باشد، مواد سریع تر در آن حل می شوند. 

مثالً نبات در آِب جوش سریع تر از آب سرد حل می شود. در نمودار روبه رو 

به سرعت حل شدن نبات در آب سرد، آب نیم گرم و آب داغ توجه کنید.

 نبات در آب داغ زودتر از آب نیم گرم و آب سرد حل می شود.

 با دانستن این ویژگی ها می توانید سریع تر مخلوط های مختلف را تهیه کنید.

مثالً برای تهیه ی شیرعسِل خنک، می توانید ابتدا مقدار کمی شیر را 

حرارت دهید تا داغ شود و بعد عسل را در شیر داغ 

حل کنید، سپس شیر سرد را به آن اضافه 

کنید. )به همین راحتی!(
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جداسازیمخلوطها

مخلوط  مانند  کنیم،  جدا  هم  از  سادگی  به  می توانیم  را  مخلوط ها  از  بعضی  تشکیل دهنده ی  مواّد 

حبوباِت مختلف یا آجیل، ولی مواّد تشکیل دهنده ی بعضی از مخلوط ها را به این آسانی نمی توان جدا 

کرد، مانند مخلوط براده ی آهن و ماسه، مخلوط آب و نمک و ... .

برای جدا کردن اجزای مخلوط های گوناگون می توانیم از روش ها و ابزارهای مختلفی استفاده کنیم.

روشهایجداسازیمخلوطها

 صاف کردن: با استفاده از صافی های مختلف می توان اجزای سازنده ی بعضی از مخلوط ها را از هم جدا کرد. حتماً صافی هایی 

که برای صاف کردن چای استفاده می شود را در آشپزخانه دیده اید.

 صافی ها در اندازه  و شکل های گوناگونی وجود دارند و با استفاده از آن ها می توانیم مخلوط ها را براساس اندازه ی آن ها )درشتی 

یا ریزی( از هم جدا کنیم. این روش جداسازی در زندگی روزمره، زیاد به کار می رود. برای  جداکردن مخلوط سبوس1 و آرد از 

صافی هایی با منافذ ریزتر و برای جداکردن مخلوط شن و ماسه در ساختمان سازی، از صافی هایی با منافذ بزرگ تر استفاده می شود. 

به شکل های زیر نگاه کنید:

 بخارکردن )تبخیر(: با حرارت دادن می توانیم بعضی از مخلوط ها را از هم جدا کنیم، 

مانند جداکردن نمک از آب نمک.

برای تهیه ی نمک خوراکی نیز از این روش استفاده می شود. آب دریا شور است و مقدار زیادی 

نمک دارد، با حرارت دادن آب دریا، )ظرف 1( آب کم کم بخار شده و نمک در ته ظرف باقی 

می ماند. با قراردادن ظرفی فلزی در مقابل بخار آب )مطابق شکل روبه رو(، می توان بخار آب را 

جمع آوری و سرد کرد. آبی که در ظرف )2( جمع شده است، آب خالص است و شور نیست.

 سرریز کردن: اگر یک مخلوط دوتایی داشته باشیم که یک جزء آن سنگین تر و جزء دیگر سبک تر باشد، جزء سنگین زیر جزء 

سبک قرار می گیرد؛ در چنین حالتی از روش سرریز کردن برای جداسازی استفاده می شود. مثل جدا کردن روغن از آب. 

کاربردمخلوطها

ما در زندگی از مخلوط های مختلفی استفاده می کنیم و مخلوط ها نقش مهمی در زندگی ما دارند.

مانند: انواع ادویه ها ـ شوینده ها ـ داروها ـ رنگ ها ـ حشره کش ها و ... .

1-بهپوستهیگندم،جووبرنجسبوسمیگویند.

جداسازی براده ی آهن و ماسه

)1( )2(
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استفادهیبیشازحدازبعضیازمخلوطهابرایسالمتیمحیطزیستوجاندارانمضراست.مانندحشرهکشهاورنگها.

یادتانباشدکهبرایاستفادهازبعضیازمخلوطها،بههشدارهاواّطالعاتیکهرویبستهیآنهادادهشدهدقتکنید.

جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.

،تشکیلشدهاست. 1-مخلوطازدویاچند

)یکنواختـغیریکنواخت(دیدهنمیشوند. 2-مواّدتشکیلدهندهیمخلوِط

است. در 3-روغنزیتوندرآبیکمخلوط

میگویند. 4-بهمخلوِطیکنواخت،

)یکنواختـغیریکنواخت(است. 5-مخلوِطآبونفتیکمخلوِط

است. در 6-خاکارهدرآب،یکمخلوِطغیریکنواخت

است. در 7-هوایپاک،یکمحلول

)سرریزکردنـتبخیر(استفادهمیشود. 8-برایجداسازینمکازآبدریاازروش

)داغـسرد(سریعترحلمیشوند. 9-مواّدمختلفدرآِب

)ریزترـدرشتتر(باشد،سریعتردرآبحلمیشود. 10-هرچهاندازهیذّراتیکماّده)مانندقند(

جمله های درست را با  و جمله های نادرست را با  مشّخص کنید. 

1-مخلوط،فقطشاملدویاچندماّدهیجامداست.

2-مخلوطآبوروغنرامیتوانباسرریزکردنازهمجداکرد.

3-هوا،مخلوطیازچندگازاست.

4-مخلوطدومایع،همیشهمحلولاست.

5-روغنمایعدرآب،یکمحلولمایعدرمایعاست.

6-اجزاییکمحلولبابیحرکتماندنازهمجدانمیشوند.

7-مخلوطگچوآبشّفافاست.

8-هرچهآبگرمترباشد،زمانالزمبرایحلشدنمواددرآنکمتراست.

9-همهیمحلولها،مخلوطهستند.

10-نمکخوراکیباروشبخارکردن،ازآبدریاتهیهمیشود.
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هرجملهرابهکلمهیمناسبآنوصلکنید.

الکل در آب مخلوِط غیر یک نواخِت دو مایع است.

نوشابه ی گازدارذّره های تشکیل دهنده ی این مخلوِط جامد در مایع، بین هم پراکنده شده اند.

صاف کردنبا این روش می توان نمک را از آب دریا جدا کرد.

تبخیرمخلوط یک نواخِت گاز در مایع است.

نفت در آبروش جداکردن اجزای مخلوط ماسه در آب است.

آب قندیک محلوِل مایع در مایع است. 

بهپرسشهایزیرپاسخدهید.

1- نمودار زیر را کامل کنید.

مخلوط

جامد در مایع

شکر در آب

مایع در مایع

جوهر در آب

2- در جدول زیر مشخص کنید کدام یک، مخلوط یک نواخت و کدام یک غیریک نواخت است.

غیریکنواختمخلوطیکنواختمخلوط

شربتآلبالو

نوشابه

دوغ

خاکارهدرآب

هوایتمیز
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3- برای هر یک از مخلوط های زیر یک مثال بزنید.

 مخلوطی که همه ی اجزای آن گاز باشد: 

 مخلوطی که همه ی اجزای آن جامد باشد: 

 مخلوط غیریک نواختی که اجزای آن مایع باشد: 

 مخلوط یک نواختی که یکی از اجزای آن جامد باشد: 

4- مخلوط چیست؟

5- به چه مخلوطی، محلول می گوییم؟

6- برای جداکردن نمک از آب دریا از چه روشی می توان استفاده کرد؟

7- از مخلوط کردن کدام یک از مواّد زیر با آب، محلول تشکیل می شود، دور آن ها خط بکشید.

 خاک اره  ماسه  الکل  جوهر

 سرکه  استون  نشاسته  روغن

8- هر کدام از مخلوط های زیر مربوط به کدام شکل )1( یا )2( است؟

 نمک در آب:

 ماسه در آب:

9- آیا همیشه هوای اطراف ما یک مخلوِط یک نواخت است؟

10- پویا در یک فنجان چای داغ، یک حّبه ی قند انداخت و بدوِن هم زدن، یک بار از چای سطح ظرف و یک بار از ته ظرف چشید.

 آیا مّزه ی چای در سطح فنجان با ته فنجان فرق دارد؟ علت را توضیح دهید.

  پس از هم زدن آیا تغییری در مّزه ی چای سطح فنجان و ته فنجان حس کرد؟

)1( )2(
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11- مشخص کنید هر یک از ظرف های )1(، )2( و )3( چه مخلوطی را نشان می دهند؟ )مخلوِط یک نواخت یا غیریک نواخت(

)1( )2( )3(

 ظرف شماره ی )1( مخلوِط   است، زیرا 

 ظرف شماره ی )2( مخلوِط  است، زیرا 

 ظرف شماره ی )3( مخلوِط  است، زیرا 

12- نشاسته در آب چه نوع مخلوطی است؟

با چه روشی می توان اجزای این مخلوط را از هم جدا کرد؟

13- آیا اجزای مخلوط های یک نواخت راحت تر از اجزای مخلوط های غیریک نواخت از هم جدا می شوند؟

14- مخلوط ماسه در آب و مخلوط شکر در آب چه تفاوتی با هم دارند؟

15- اجزای مخلوط آب نمک و شن را چگونه می توان از هم جدا کرد؟

16- آیا شربت خاک شیر یک مخلوِط یک نواخت است؟

17- به نظر شما جمله ی زیر درست است؟

»همه ی محلول ها، نوعی مخلوط هستند.«

18- مواّد زیر را به دو گروه تقسیم کنید.

نشاسته ـ قند ـ آبلیمو ـ اکسیژن ـ خاک اره ـ براده های چوب ـ کره

 گروه اول: مواّد حل شدنی در آب:

 گروه دوم: مواّد حل نشدنی در آب:
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19- سروش مقداری آب دریا را در ظرفی می ریزد و آن را به شکل زیر حرارت می دهد. 

با توجه به شکل مشخص کنید )1( و )2( و )3( چه مواّدی هستند؟ 

20- برای هر یک از مخلوط های زیر یک روش جداسازی مناسب بنویسید:

 شکر و عدس: 

 روغن زیتون و آب: 

 براده ی آهن و نشاسته: 

21- با توجه به مخلوط هایی که در زیر آمده است به سؤاالت پاسخ دهید.

 آب و نفت  آب گل آلود  آب و الکل  ماسه و نمک

 در کدام مخلوط یکی از اجزای آن پس از مّدتی در باالی مخلوط قرار می گیرد؟ 

  در کدام مخلوط یکی از اجزای آن پس از مّدتی ته نشین می شود؟ 

 در کدام مخلوط اجزای آن با چشم دیده نمی شود؟ 

 اجزای کدام مخلوط را با صاف کردن )الک کردن( می توان از هم جدا کرد؟  

22- از وسیله ی روبه رو برای جداکردن کدام یک استفاده می شود؟

 آرد و آب 

 روغن و آب 

 شکر و لوبیا 

گفت  می توان  آیا  می کند.  استفاده  تنّفس  برای  آب  در  موجود  اکسیژن  از  ماهی   -23

اکسیژن در آب دریا یک نوع محلول است؟

بار چه مخلوطی تولید می شود؟  با خاک شیر مخلوط کنیم در هر  بار دیگر آب را  با شکر و  24- در صورتی که یک بار آب را 

)یک نواخت یا غیریک نواخت(

25- به نظر شما آیا همه ی مخلوط ها، محلول هستند؟ با مثالی توضیح دهید.

)1(

)2(

)3(
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26- کدام یک از ظرف های روبه رو، یک ماّده ی محلول را نشان می دهد؟ 

به چه دلیل؟

    

27- با استفاده از مواّد زیر مخلوط هایی که در جدول گفته شده است را بسازید. 

آب ـ روغن زیتون ـ شکر ـ نشاسته ـ الکل 

مخلوطیکنواختمخلوط

جامددرجامد

مایعدرمایع)یکنواخت(

روغنزیتوندرآبمایعدرمایع)غیریکنواخت(

جامددرمایع)یکنواخت(

جامددرمایع)غیریکنواخت(

28- سهیل و دوستانش در یک آزمایش مقدار مساوی از قند حّبه ای، خرده قند و پودر قند را در 3 لیوان که تا نیمه آب معمولی 

دارد ریخته اند و با زمان سنج، زمان الزم برای حل شدن آن ها در آب را اندازه گرفته اند و نتایج را در جدول زیر نوشته اند.

نتایج را به صورت نمودار ستونی نشان دهید.   

 

زمان)ثانیه(نوعقند

50حّبهیقند

30خردهقند

        10پودرقند

 چه رابطه ای بین اندازه ی ذّرات و سرعت حل شدن آن ها در آب وجود دارد؟

)1( )2( )3(
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29- یک گروه از دانش آموزان برای پی بردن به رابطه ی بین نوع آب و زمان الزم برای حل شدن یک ماّده در آب، 

آزمایشی انجام دادند. نمودار ستونی زیر نتیجه ی این آزمایش را نشان می دهد.

به نظر شما هر نمودار مربوط به چه نوع آبی است: گرم، نیم گرم یا سرد؟

 نمودار  

 نمودار  

 نمودار  

چه  شما  شوند.  حل  چای  در  زودتر  چه  هر  قندها  این  می خواهد  و  دارد  عجله  کاوه   -30

پیشنهادی برای کاوه دارید؟

31- دو روش جداسازی که در آشپزخانه مورد استفاده قرار می گیرد را بنویسید.

32- از مخلوط ها در زندگی استفاده های زیادی می شود. برای هر مورد یک مخلوط مثال بزنید.

 آشپزی:

  پاکیزگی:

  ساختمان سازی:

33- چند مخلوط نام ببرید که برای جانداران و طبیعت مضرند.
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فعالیت پیشنهادى

جداسازیمخلوطها

اگر دو مایع در یکدیگر حل نشوند )مثل آب و روغن زیتون( یک مایع در زیر مایع دیگر می ماند. این مایعات را می توانید به راحتی 

و با یک وسیله ی ساده از یکدیگر جدا کنید. شما هم می توانید این وسیله را بسازید.

وسایلالزم:

1- یک بطری بزرگ مانند بطری آب معدنی

2- لوله ی الستیکی یا نی پالستیکی

3- گیره ی لباس

4- خمیربازی یا خمیر مجسمه سازی

روشساخت:

 با کمک بزرگ ترها دِر بطری را سوراخ کرده و لوله ی الستیکی را از آن عبور دهید. )اطراف 

لوله را با خمیربازی یا خمیر مجسمه سازی بپوشانید.( 

 داخل بطری، آب و روغن مایع بریزید.

 با گیره ی لباس که نقش شیر کنترل را دارد لوله ی الستیکی را ببندید.

 بطری را به صورت وارونه روی یک ظرف نگه دارید. ابتدا کمی صبر کنید تا دو مایع به طور 

کامل از یکدیگر جدا شوند، سپس با بازکردن گیره اجازه دهید تا مایعی که پایین تر است )آب( 

خارج شده و داخل ظرف بریزد، سپس بالفاصله گیره را ببندید تا مایع باالیی )روغن( داخل بطری 

بماند و خارج نشود.

 این وسیله نوعی قیف جداکننده یا ِدکانتور نام دارد که تصویر آن را در شکل روبه رو می بینید. 

در آزمایشگاه از قیف جداکننده برای جدا کردن مخلوط های غیر یک نواخت مایع در مایع استفاده 

می کنند. 

گزینهیدرستراانتخابکنید.

1- مخلوط روغن در آب شبیه کدام مخلوط است؟

 الکل در آب  سرکه در آب  نفت در آب  شکر در آب

2- شکر در شیر چه نوع محلولی است؟

 جامد در جامد  مایع در مایع  جامد در مایع  گاز در مایع
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3- کدام مخلوط زیر، مخلوط یک نواخت نیست؟

 آب نمک  آرد و آب  جوهر و آب  الکل و آب

4- کدام یک مخلوط است ولی محلول نیست؟

 آب و الکل  آب و خاک  آب و گالب  نوشابه

5- کدام یک از مخلوط های زیر، محلول جامد در مایع است؟

 روغن زیتون در آب  شن ریز در گالب  خاک اره در آب  شکر در سرکه

6- کدام مخلوط زیر یک محلول نیست؟

 شکر در آب  هوای پاک  روغن زیتون در آب  الکل در آب

7- با بی حرکت گذاشتن کدام مخلوط اجزای آن کامالً از هم جدا می شوند؟

 الکل در آب  نمک در آب  نوشابه  نفت در آب 

8- در همه ی مخلوط ها 

 اجزای مخلوط خاصیت خود را حفظ می کنند.  اجزای تشکیل دهنده با چشم دیده می شوند.

 اجزای مختلف آن را به آسانی می توان از هم جدا کرد.  یک جزء آن همیشه مایع است.

9- نفت در آب یک مخلوِط  و   است.

 یک نواخت ـ مایع در مایع   غیریک نواخت ـ مایع در مایع

 یک نواخت ـ جامد در مایع   غیریک نواخت ـ جامد در مایع

10- روش جداسازی اجزای کدام مخلوط آسان تر است؟

 شن در آب  الکل در آب  نمک در آب  سرکه در آب

11- برای جداسازی مخلوط شکر و آب کدام روش مناسب تر است؟

 سرریزکردن  استفاده از صافی  بی حرکت گذاشتن مواد  تبخیرکردن

12- آسان ترین راه تشخیص مخلوِط یک نواخت از مخلوِط غیریک نواخت این است که مخلوط را:

 حرارت دهیم.  هم بزنیم.  از صافی عبور دهیم.  مدتی بی حرکت بگذاریم.

13- کدام یک از مواّد مایع زیر، در صورتی که با آب مخلوط شوند، محلول درست نمی کنند؟

 سرکه  الکل  گالب  روغن بادام

14- دوغ شبیه کدام یک از مخلوط های زیر است؟

 آب گل آلود  آب نمک  گالب  نوشابه ی  گازدار
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