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 متوسطۀ اول

 ارائه شده در وب سایت الکس درس
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 . مواد خالص را تعریف کنید.1

 . منظور از مواد ناخالص چیست؟ نام دیگر آن را بنویسید.2

 مخلوط ها را به حالت های جامد، مایع و گاز درست کرد.. چگونه می توان انواع مختلفی از 3

 . با آمیختن مواد مختلف با هم چه نوع مخلوط هایی را می توان درست کرد.4

 مخلوط ها را نام ببرید. فیزیکی . انواع حالت های5

 . یکی از ویژگی های مهم مخلوط ها را نام ببرید.6

واص آنها قبل و بعد از آمیخته شدن با یکدیگر تغییر نمی کند. برای این . یکی از ویژگی های مخلوط ها این است که خ7

 ویژگی یک مثال بزنید.

 . انواع مخلوط ها را نام ببرید.8

 . نام دیگر شربت پادزیست چیست؟9

 . شربت معده چه نوع مخلوطی است و به آن چه می گویند.10

 . منظور از تعلیقه چیست؟ نام دیگر آن را بنویسید.11

 . چند نمونه از تعلیقه یا سوسپانسیون مثال بزنید.12

 . اجزای تشکیل دهنده محلول را نام ببرید.13

 . حالل و حل شونده را تعریف کنید.14

 . با یک مثال مفهوم حالل و حل شونده را بیان کنید.15

 . حالت فیزیکی محلول ها را نام ببرید.16
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 . آلیاژها چه نوع محلول هایی هستند.17

 . چه مقدار حل شونده را می توان در آب حل کرد؟18

 ان حل شدن مواد در آب به چه عواملی بستگی دارد؟ز. می19

 میزان حل شدن مواد را توضیح دهید.. نقش دما بر 20

 برای چه منظوری استفاده می شود؟ pH. از کاغذ 21

 . الگوی شناسایی اسیدها و بازها را بر اساس اعداد بنویسید.22

 . ویژگی های مواد اسیدی را بنویسید.23

 . ویژگی های مواد بازی را بنویسید.24

 استفاده می شود؟. از کمباین برای جداسازی چه موادی 25

 . از قیف جداکننده برای جداسازی چه موادی استفاده می شود؟ نام دیگر آن را بنویسید.26

 . از کاغذ صافی برای جداسازی چه موادی استفاده می شود؟ مثال بزنید.27

 . برای جداسازی چربی از شیر از چه دستگاهی استفاده می شود؟ نام دیگر آن را بنویسید.28

 اه دیالیز چیست و برای جداسازی چه مواد استفاده می شود؟. دستگ29

 . اساس کار دستگاه تصفیه آب را بنویسید.30

 . دستگاه تقطیر برای جداسازی چه موادی استفاده می شود؟ اساس کار آن را بنویسید.31
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 موادی که از یک نوع ماده تشکیل شده باشند، مواد خالص نامیده می شوند.. 1

 نامند. نام دیگر مواد ناخالص "مخلوط" است.موادی را که از دو یا چند ماده تشکیل شده باشند، مواد ناخالص می . 2

 با آمیختن مواد مختلف با هم .3

 انواع گوناگونی از مخلوط ها، به حالت های جامد، مایع و گاز. 4

 جامد، مایع و گاز. 5

یکی از ویژگی های مخلوط این است که اجزای تشکیل دهندۀ آن، خواص اولیۀ خود را حفظ می کنند؛ به عبارت دیگر  .6

 خواص مواد قبل از آمیخته شدن با یکدیگر و بعد از آن تغییر نمی کند.

 .است شور آن چشیم، مزه   می را مخلوط این که هنگامی. است نمک و آب ماده   دو از مخلوطی نمک آب نمونه برای. 7

 اگر  دیگر طرف از. است کرده حفظ نیز در مخلوط را خود شوری خاصیت نمک یعنی است؛ نمک به مربوط شوری خاصیت

 است. آب های ویژگی از شدن جاری. شود جاری می بریزیم، زمین روی را نمک آب مقداری

 مخلوط ها ممکن است همگن یا ناهمگن باشند.. 8

 بیوتیکآنتی . 9

 شربت معده از مخلوط های ناهمگن است که به آن تعلیقه یا سوسپانسیون می گویند.. 10

نام دیگر آن سوسپانسیون   .اند  پراکنده  )آب(  مایع  در  معلق  صورت  به  جامد  ذّرات  آن  در  که  است  ناهمگن  مخلوطی  تعلیقه.  11

 است.

 شربت خاکشیر، آب لیمو، دوغ. 12

 حاّلل و حل شونده. 13
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دهد و حل شونده را در خود حل می کند. حل حاّلل ماّده ای است که معموالً جزء ببیشتری از محلول را تشکیل می . 14

 شونده بخشی از حاّلل است که در حاّلل حل می شود و جزء کمتری از محلول را تشکیل می دهد.

 به عنوان مثال در محلول آب نمک، نمک حل شونده و آب حاّلل است.. 15

 گاز یاجامد، مایع . 16

 آلیاژها محلول های جامد در جامد هستند.. 17

 در محلول های مایع در مایع، حدود و اندازه ای وجود ندارد و می توان آن ها را به هر مقدار در هم حل کرد.. 18

 دما یکی از مهمترین عوامل مؤثر در حل شدن مواد است.. 19

 حل مقدار که حالی در شود می بیشتر  دما افزایش با آب در نیترات پتاسیم نمک مانند مواد، برخی شدن حل مقدار. 20

 .یابد می کاهش دما افزایش با اکسیژن گاز مانند آب، در مواد برخی شدن

 بودن آنها استفاده می شود.یا بازی و میزان اسیدی و بازها ( برای شناسایی اسیدها PHاز کاغذ پی اچ ). 21

 ماده باز است. 14تا  7ماده خنثی است.  7ماده اسیدی است.  7تا  0. 22

 ترش مزه هستند. کاغذ پی اچ را به رنگ قرمز در می آورند. با بازها واکنش داده و خنثی می شوند. .23

 مزۀ تلخ و گس دارند. در اثر تماس با دست حالت صابونی ایجاد می کنند. با اسیدها واکنش داده و خنثی می شوند.. 24

 ، استفاده می شود.وزن )سبکی و سنگینی( و اندازه ذراتاز کمباین )خرمنکوب( برای جدا کردن دانه از کاه بر اساس . 25

از قیف جدا کننده برای جداسازی مخلوط ناهمگن مایع در مایع )بر اساس اختالف چگالی( استفاده می شود. مانند جدا .  26

 کردن نفت از آب. نام دیگر قیف جدا کننده، "ِدکانتور" است.

از کاغذ صافی برای جداسازی اجزای مخلوط های ناهمگنی که اندازه های متفاوت داشته باشند استفاده می شود. . 27

 مانند جدا کردن برنج از آب با استفاده از آب کش یا آب و نشاسته با استفاده از کاغذ صافی
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 رای جداسازی چربی از شیر از دستگاه گریزانه استفاده می شود. نام دیگر آن سانتریفیوژ است.ب. 28

مواّد زائد از خون افرادی که کلّیۀ آنها به درستی کار نمی کند یا کالً از کار دستگاه دیالیز دستگاهی است برای جدا کردن  .  29

 افتاده است.

دستگاه تصفیه آب با جدا کردن مواد زائد و امالح اضافی موجود در آب، باعث تصفیه یا سالم سازی آب آشامیدنی می .  30

 شود.

مایع که نقطۀ جوش متفاوتی دارند استفاده می شود. مانند آب   از دستگاه تقطیر برای جداسازی محلول های مایع در. 31

 و الکل یا گالب گیری.
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