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در تصاوير باال نمونه هايى از مخلوط ها نشان داده شده اند. آيا همه ى مخلوط ها با هم 
يكسان هستند؟

در اين فصل با انواع مخلوط ها و روش هاى جداسازى و كاربرد هريك از آن ها آشنا 
مى شويم.

مخلوط
در سال هاى قبل با مخلوط ها آشنا شديد و ياد گرفتيد كه مخلوط از آميخته شدن دو يا 
به صورت  ما  استفاده ى  مورد  مواّد  از  بسيارى  مى شود.  درست  هم  با  متفاوت  ماّده ى  چند 

مخلوط هستند؛ مانند: غذاها، رنگ ها، پاك كننده ها ومواّد ديگر.
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گفت و گو كنيد
يك نوع غذا را كه دوست داريد نام ببريد و با دوستان خود درباره ى مواّد تشكيل دهنده ى 

آن گفت و گو كنيد.

 مشاهده كنيد
در يك بشقاب مقدارى آجيل بريزيد و خوب به هم بزنيد و با 

دقّت به آن نگاه كنيد. 
 1ـ اجزاى اين مخلوط را نام ببريد.

2ـ اين مخلوط را به طور مساوى بين 4 نفر از دوستان خود تقسيم 
كنيد. آيا تعداد هر جزء مخلوط براى هر 4 نفر يكسان است؟

مشاهده كنيد
1ـ خاك باغچه را با دقّت نگاه كنيد و به سؤال هاى زير پاسخ دهيد.

  آيا اجزاى آن قابل تشخيص است؟
  اجزاى خاك را نام ببريد.

2ـ آيا مى توانيد دو نمونه ى ديگر از مخلوط ها را 
نام ببريد كه اجزاى آن ها قابل تشخيص باشند؟

گروهى از مخلوط ها مانند آجيل هستند كه مواّد تشكيل دهنده ى آن ها به طور يكنواخت 
در همه جا پخش نمى شوند و قابل تشخيص هستند.



روش هاى جداسازى مخلوط ها
وقتى اجزاى يك مخلوط قابل تشخيص باشند، به راحتى و با استفاده از روش هاى ساده  

مى توانيم آن ها را از هم جدا كنيم.

صاف كردن
مى دانيد كه با «سرند كردن» مى توان دانه هاى ريز شن را از دانه هاى درشت آن جدا كرد. 
صافى  نام  به  وسيله اى  از  كردن  صاف  براى  مى گويند.  كردن  صاف  جداسازى  نوع  اين  به 

استفاده مى كنيم.
در تصاوير زير نمونه هايى از صافى نشان داده شده اند.

 بررسى كنيد
دو نمونه از كارهايى را بنويسيد كه در منزل انجام مى دهيد و در آن ها از روش  صاف كردن 

براى جدا كردن اجزاى مخلوط استفاده مى كنيد. 
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 مشاهده كنيد
مواد و وسايل الزم: نشاسته، آب، كاغذ صافى، ظرف شيشه اى

1ـ مقدارى نشاسته را در آب سرد بريزيد و هم بزنيد. 
آن  روى  را  صافى  كاغذ  و  برداريد  را  شيشه اى  ظرف  2ـ 

بگذاريد.
چه  دهيد.  عبور  صافى  كاغذ  از  را  به دست آمده  مخلوط  3ـ 

مشاهده مى كنيد؟

براى جدا كردن ذّرات ريز جامد در مخلوطى كه به شكل مايع است، مانند مخلوط نشاسته 
و آب، از صافى هايى كه روزنه هاى آن بسيار ريز است (صافى هاى پارچه اى و كاغذ صافى) 

استفاده مى كنيم.

سرريز كردن
و  آب  كردن  مخلوط  از  پس  برنج،  شستن  هنگام 
روش  اين  به   مى كنيد؟  جدا  را  برنج  چگونه  برنج، 

جداسازى سرريز كردن مى گويند.
در مخلوط هايى كه از دو جزء تشكيل شده اند، جزء 
سنگين تر زير جزء سبك تر قرار مى گيرد كه مى توان به 

روش سرريز كردن آن ها را از هم جدا كرد.
در مخلوط آب و برنج كدام جزء سنگين تر است؟



 فكر كنيد
اگر مقدارى روغن مايع را درون يك ليوان آب بريزيد، پس از 
مّدتى روغن از آب جدا مى شود و روى آب قرار مى گيرد؟ چرا؟

در اين حالت، براى جدا كردن روغن از آب چه روشى پيشنهاد 
مى كنيد؟

آيا مى توانيد دو نمونه ى ديگر از كاربرد روش سرريز كردن را 
در زندگى نام ببريد؟ 

كردن  صاف  براى  مناسب  صافى  انتخاب  در  شما،  نظر  به 
مخلوط ها، به چه نكته اى بايد توّجه داشت؟

محلول

 مشاهده كنيد
مواد و وسايل الزم: ليوان، آب، نمك

در ليوان آب، يك قاشق نمك بريزيد و آن را به هم بزنيد. 
آيا نمك در آب ديده مى شود؟
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در  يكنواخت  به طور  آن  ها  تشكيل دهنده ى  مواّد  كه  آب  در  نمك  مانند  مخلوط هايى  به 
همه جا پخش شده باشد و به آسانى نتوانيم آن ها را از هم جدا كنيم، محلول مى گويند. 

 مطالب تكميلى
محلول از دو جزء تشكيل شده است، حّالل و حل شونده. در محلول نمك در آب، آب 

حّالل و نمك حل شونده است.
آيا شربت در آب محلول است؟ چرا؟

حّالل و حل شونده ى آن را مشّخص كنيد.
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 بيش تر بدانيد
حل شدن گازها در آب

گازها نيز مانند بعضى از جامدها و مايع ها در آب حل مى شوند. هوا كه مخلوطى از چند 
گاز است، تا حدودى در آب حل مى شود. ماهى ها براى تنفس، از هواى حل شده در آب 

استفاده مى كنند.
در نوشابه هاى گازدار نيز، گاز در نوشابه حل شده است. 

جداسازى محلول

 آزمايش كنيد
آزمايش،  لوله ى  آب،  نمك،  الزم:  وسايل  و  مواد 

چراغ الكلى
لوله ى  در  و  كنيد  حل  آب  در  را  نمك  مقدارى  1ـ 

آزمايش بريزيد.
روى  چوبى  گيره ى  كمك  به  را  آزمايش  لوله ى  2ـ 

چراغ الكلى حرارت دهيد تا آب كامًال بخار شود.
3ـ در ته لوله ى آزمايش چه مشاهده مى كنيد؟

به اين روش جداسازى، تبلور مى گويند.



 بيش تر بدانيد
 ماّده ى خالص

همه ى  مواّدى كه در طبيعت يافت مى شوند، مخلوط نيستند. نوع ديگرى از ماّده نيز وجود 
دارد كه تنها از يك جزء ساخته شده است. به چنين مواّدى ماّده ى خالص مى گويند.

دماسنج ها  در  كه  جيوه اى  يا  و  مى شود  ذخيره  اكسيژن  كپسول هاى  در  كه  اكسيژنى  گاز 
به كار مى رود، نوعى ماّده ى خالص است.

طال نيز يك ماّده ى خالص است كه نرم و شكل پذير است. هنگام ساخت زينت آالت، با 
افزايش مقدارى نقره و مس، استحكام طال را بيش تر مى كنند تا بتوانند شكل هاى دلخواه را 
از آن بسازند. عيار طال، نسبت طال به ناخالصى هاى آن را نشان مى دهد. هرچه عيار طال 

بيش تر باشد، ناخالصى آن كم تر و قيمت آن گران تر است.
معموًال در ساخت طالهاى زينتى از طالى 18 عيار استفاده مى شود. 
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 مطالب تكميلى
 كاربرد محلول ها

امروزه در زندگى ما، حّالل ها موارد استفاده ى زيادى دارند. براى مثال، با كمك حّالل ها 
لّكه يا چربى از پارچه جدا و پارچه تميز مى شود. 

براى انتخاب حّالل مناسب، بايد به نوع لّكه و جنس پارچه توّجه كرد.
در جدول زير، چند حّالل و لّكه هايى كه با اين حّالل ها پاك مى شوند، آورده شده اند.

جدول حّالل ها
نوع لّكهنوع  حّالل
استون

تينر و نفت
آب سرد
شوينده ها

ال  ك
رنگ

لّكه ى خون
لّكه ى چربى

آزمايش كنيد
مواد و وسايل الزم: قطره چكان، پارچه ى نخى سفيد، جوهر، يك ظرف آب

به كمك قطره   چكان، روى پارچه ى نخى سفيد يك قطره جوهر بريزيد. چند لحظه صبر 
كنيد و سپس پارچه ى جوهرى را در ظرف آب بگذاريد. چه مشاهده مى كنيد؟

86



87

چه كارهايى باعث مى شوند كه مواد سريع تر حل شوند؟

آزمايش كنيد
مواد و وسايل الزم: لوله ى آزمايش (2 عدد)، همزن شيشهاى، قند

مقدارى آب و قند را در لوله ى آزمايش شماره ى 1 بريزيد.
مقدارى آب و قند را در لوله ى آزمايش شماره ى 2 بريزيد و با همزن شيشه اى آن را خوب 

به هم بزنيد.
در كدام مرحله قند زودتر آب مى شود؟ چرا؟

در هنگام حل شدن قند در آب، هم زدن باعث مى شود تا قند زودتر در آب حل شود.
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آزمايش كنيد
مواد و وسايل الزم: لوله ى آزمايش (2 عدد)، گيره ى چوبى، چراغ الكلى، كبريت 

مقدارى آب و  قند را در لوله ى آزمايش شماره ى 1 بريزيد.
گيره ى  وسيله ى  بريزيد و آن را به  شماره ى 2  آزمايش  لوله ى  قند را در  مقدارى آب و 

چوبى روى چراغ الكلى قرار دهيد.
در كدام مرحله قند زودتر حل مى شود؟ چرا؟

در هنگام حل شدن قند در آب، هرچه آب گرم تر باشد قند زودتر در آب حل مى شود.
در آزمايش هاى باال اثر گرما و هم زدن را در سريع تر حل شدن مواد مشاهده كرديد. اّما 

بايد بدانيد كه خرد و ريز كردن ماّده هم باعث مى شود مواد سريع تر حل شوند.




