•

مخلوط سوسپانسيون  :مخلوط ناهمگن جامد در
مايع است كه ذرات جامد در آب پراكنده و معلق
هستند و به مرور زمان در مايع ته نشين مي
شوند  :آبليمو-شربت سرفه

•

مخلوط امولوسيون  :مخلوط ناهمگن مايع در
مايع است كه ذرات دو يا چند نوع مايع اصال
باهم تركيب نشده و جدا مي مانند  :مخلوط
روغن و آب

•
.1
.2
.3
.4

روش هاي جدا سازي آب و روغن :
استفاده از قيف جدا كننده.
استفاده از كاغذ صافي.
سر ريز كردن.
استفاده از كيسه فريزر

• اصلي ترين مايعات براي مخلوط كردن :
 .1آب
 .2كربن
 .3تترا كلريد
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درس اول :

مخلوط و جداسازي مواد
نكات مهم
•

ماده  :هرآنچه جرم  ،حجم و مولكول دارد ماده
ناميده ميشود.

• مواد به دو دسته تقسيم مي شوند:
عنصر:آهن،مس،گوگرد،كربن،جيوه
الف)خالص
تركيب
همگن (محلول)
ب)ناخالص
ناهمگن (مخلوط)
• خالص:موادي كه از يك نوع ماده تشكيل شده
باشند مواد خالص نام دارند.
• ناخالص:موادي كه از دو يا چند ماده تشكيل شده
باشند مواد ناخالص نام دارند.
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•
•
•
•
•

موادي كه پي اچ انها كمتر از  7است اسيدي اند
موادي كه پي اچ آنها بيشتر از  7است بازي اند
موادي كه پي اچ آنها 7است خنثي اند
اسيد ها  :ترش مزه اند
بازها :تلخ مزه اند

•

هر محلول حداقل از دو جز حالل و حل شونده
تشكيل شده است.
حالل :ماده اي است كه معموال جز بيشتري از
محلول را تشكيل مي دهد و حل شونده را درون
خود حل مي كند.
حل شونده:ماده اي مه در حالل حل مي شود.

•
•

آلياژ ها  :محلول جامد در جامدند
هواي پاك :محلول گاز در گاز (نيتروژن،
اكسيژن،كربن دي اكسيد)

•

در دماي  20درجه سلسيوس حدود  38گرم نمك
در  100ميلي ليتر آب حل مي شود.
مقدار حل شدن نمك در آب با افزايش دما
افزايش مي يابد ولي مقدار حل شدن اكسيژن در
آب با كاهش دما افزايش مي يابد.

•

كاغذ پي اچ :با كاغذ پي اچ مي توان عالوه بر
شناسايي اسيد ها و بازها  ،مقدار اسيدي و بازي
بودن مواد را نيز مشخص كرد.

•

•

•
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 سواالت زير را به صورت كامل پاسخ دهيد.
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نمونه سواالت :
 گزينه درست را انتخاب كنيد.
-1حالل محلول هوا كدام يك از گاز هاي زير است؟
اكسيژن كربن دي اكسيد نيتروژن هيدروژن
-2كدام يك از مواد زير محلول است؟
دوغ
نوشابه
سكه طال
چاي شيرين
-3در دماي  30درجه سلسيوس در  010ميلي ليتر
آب چند گرم نمك حل مي شود؟
40
39
38
38.5
-4اسيد ها پي اچ.....از هفت دارند.
بيش تر
كم تر
-5كدام يك سوسپانسيون است؟
دوغ
آب و روغن
مايع ظرفشويي
شير
 هر يك از مفاهيم زير را تعريف كنيد.
ماده ناخالص.............................................:

