
( داسازی موادمخلوط و ج) 1فصل  | هشتم علوم تجربیسواالت امتحانی 

خانوادگی:نام ونام 

تاریخ آزمون:

 : مدرسه

مدت پاسخگویی:

1  

نمره(  3) الف( درست یا نادرست بودن هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید:

نادرست                درست 

. مخلوط آب و شکر یک مخلوط ناهمگن می باشد -1

. شکر یک ماده خالص است -2

.تعلیقه )سوسپانسیون( نوعی مخلوط همگن است -3

 .شربت معده یک محلول مایع است -4

موادی که پی اچ آن ها کمتراز هفت باشد مواد اسیدی و موادی که پی اچ آن ها بیشتر -5

. از هفت باشد مواد بازی نامیده می شوند

تقطیر استفاده می شود. شیر از دستگاه از در صنعت برای جداسازی چربی  -6

نمره(   1) کنید. نمودار داده شده زیر را کاملب( 

نمره( 3) کامل کنید. جمالت زیر را با کلمات مناسبج(  
ه می شود.ماده ای که تنها از یک جزء تشکیل شده باشد ............ و ماده ای که از بیش از یک جز تشکیل شده باشد ..................... نامید  -1

.................. محلول هایی جامد در جامد هستند. -2

.............. می شود در حالی که مقدار حل شدن برخی مواد در آب، مانندمقدار حل شدن برخی مواد مانند نمک پتاسیم در آب با افزایش دما   -3

................... با افزایش دما کاهش می یابد.  

برای جداسازی یک مخلول جامد در جامد )مانند مخلوط کاه و گندم( از دستگاه ................. استفاده می کنیم.  -4

مواد

ناخالص 

عنصرترکیب

سوسپانسیون 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



( داسازی موادمخلوط و ج) 1فصل  | هشتم علوم تجربیسواالت امتحانی 

خانوادگی:نام ونام 

تاریخ آزمون:

 : مدرسه

مدت پاسخگویی:

2  

به هر یک از سواالت زیر پاسخ کامل بدهید. (  د
مخلوط های همگن و ناهمگن را با مثال توضیح دهید.  -1

تعلیقه )سوسپانسیون( چیست؟ مثال بزنید.  -2

اجزای تشکیل دهنده محلول ها را نامبرده و با مثال توضیح دهید. -3

انحالل پذیری چیست؟ با مثال توضیح دهید. -4

را بنویسید.  (pH)کاربرد های کاغذ پی اچ  -5

مخلوطی از ماسه، نمک و براده آهن در اختیار داریم. آزمایشی طراحی کنید و بنویسید که به کمک آن این مواد را از هم جدا کنیم.  -6

نمره(   1) .کنیدکامل  جدول زیر را( هـ

نام وسیله )دستگاه هایی که از آنها برای جداسازی  

استفاده می شود( 
مثالی از مخلوط مورد استفاده

دستگاه دیالیز

آب و نمک

صافی 

یک مخلوط مایع در مایع که یکی از اجزا سبک و دیگری سنگین 

 است )اختالف چگالی دارند( 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



3  

: پاسخنامه

قسمت الف( 

اجزای؛ مخلوط آب و شکر همگن است چراکه درست نا -1

نواخت پراکنده شده اند.  مخلوط به طور یک

درست  -2

ناهمگنیقه یا سوسپانسیون نوعی مخلوط تعل ؛درست نا -3

نواخت پراکنده  یک غیراجزای مخلوط به طور  زیرااست 

 شده اند.

؛ شربت معده نوعی تعلیقه است. محلول یعنیدرست نا -4

، تعلیقه یک  ا همانطور که گفته شدص همگن، امماده ناخال

 است.   ناهمگنمخلوط 

درست  -5

شیر از از در صنعت برای جداسازی چربینادرست؛  -6

استفاده می شود.  سانتریفیوژ یا گریزانهدستگاه 

(بقسمت 

 

( جقسمت 

باشد    -1 شده  تشکیل  جزء  یک  از  تنها  که  ای  مادهماده 

باشد    خالص شده  تشکیل  جز  یک  از  بیش  از  که  ای  ماده  و 

 نامیده می شود.     ناخالصماده  

محلول هایی جامد در جامد هستند.  هاآلیاژ -2

با  -3 آب  در  پتاسیم  مواد مانند نمک  برخی  مقدار حل شدن 

دما   شدن    افزایشافزایش  حل  مقدار  که  حالی  در  شود  می 

مانند   آب،  در  مواد  می    اکسیژنبرخی  کاهش  دما  افزایش  با 

یابد. 

برای جداسازی یک مخلول جامد در جامد )مانند مخلوط  -4

استفاده می کنیم.  کومباینکاه و گندم( از دستگاه 

(دقسمت 

تشکیل  مواد  های ذره که مخلوطی   مخلوط همگن:  -1

آب مثال.  اند پراکنده هم در  یکنواخت طور به آن دهنده

ناهمگن:    .نمک  مواد های  ذره که مخلوطیمخلوط 

پراکنده هم  در  یکنواخت غیر  طور به آن  دهنده تشکیل 

 خاک  آب مثال. اند

اس  ی مخلوط  قه یتعل   -2 ذرات  ناهمگن  آن  در  که  کی ت 

ما در  معلق  صورت  به  مانند  ع یجامد  پراکنده  دوغ،  )آب( 

بیوتیک    ، شربت معده، شربت آنتیریخاکش  شربت  مو،یآبل

.. .  و . )پادزیست(

حالل   و  شونده  حل  جزء  دو   از   حداقل  محلول  هر  -3

جزء  معموالً  که   است   ای   مادّه   حالل .  است  شده  تشکیل 

در   را  شونده  حلّ  و  دهد  می  تشکیل  را  محلول  از  بیشتری

نمک  نمک،  آب  محلول  در  هنمون  برای  کند؛  می  حل  خود

 .است ل الح آب و شونده حل

ثابت در  یشونده که در دما   از هر حل   یمقدار مشخص   -4

مع  م  ی نیحجم  حل  حالل  پذ  شودی از  انحالل  ی م   یریرا 

دما ندیگو در  مثال  پذ  20  ی.  انحالل  در    یریدرجه،  نمک 

م  38آب    تری ل  یلیم  100 دما  یگرم  )در  20  یباشد. 

م   38درجه   را  نمک  در  تو  یگرم  آب    تریل  یل یم  100ان 

 حل نمود( 

ها،  اسید  شناسایی  بر  عالوه  توان  می  اچ  پی   کاغذبا    -5

.کرد  مشخص نیز را  آنها بودن اسیدی  میزان

ابتدا به کمک یک آهنربا براده های آهن را از ماسه و  -6

دراد کنیم.  می  جدا  در  نمک  را  نمک  و  ماسه  مخلوط  امه 

به خوبی هم می  تا نمک کامال در آب    آب ریخته و  زنیم 

و   نمک  آب،  رد  حل شود. حاال مخلوط  از صافی  را  ماسه 

را   نمک  و  آب  مخلوط  حاال  شود.  جدا  ماسه  تا  کنیم  می 

فقط   و  شده  بخار  کامال  آب  تا  گذاریم  می  حرارت  روی 

سوسپانسیون

همگن ناهمگن 

خالصناخالص 

عنصر  ترکیب

مواد 
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4  

بماند.  نمک باقی 

(هـقسمت 

نام وسیله )دستگاه هایی که از آنها برای  

 جداسازی استفاده می شود(
مثالی از مخلوط مورد استفاده

خون دستگاه دیالیز

آب و نمکتقطیر، جوشاندن آب

آب و شن، مخلوط آب و خاکشیرصافی 

ده قیف جدا کنن
یک مخلوط مایع در مایع که یکی از اجزا سبک و دیگری سنگین است 

 )اختالف چگالی دارند( 
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