
مخلوط هامخلوط ها5
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بسىارى از خوراكى ها به حالت مخلوط 
مصرف مى شوند.

مخلوط چىست؟
كمى نخودچى و كشمش و خورا كى هاىى مثل آن ها 
را تهىّه كنىد. آن ها را در ىك ظرف برىزىد و چند بار 

زىر و رو كنىد؛
آنچه اكنون شما در ظرف دارىد، ىك مخلوط است. 

 مشاهده كنىد

هر ىك از فّعالىت هاى زىر را جداگانه انجام دهىد.
كمى شن را در آب برىزىد و آن را هم بزنىد.
مقدارى نمك و براده ى آهن را مخلوط كنىد.

كمى آب لىمو در آب برىزىد و به هم بزنىد.
كمى روغن در آب برىزىد و به هم بزنىد.

آنچه  را  در هر مرحله مشاهده مى كنىد، ىادداشت كنىد.
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در ىك استكان، تا نىمه آب برىزىد. ىك حّبه قند درشت در آن بىندازىد و به دّقت مشاهده كنىد. 
مشاهدات خود را بىان كنىد.

با قطره چكان، ىك بار چند قطره از  سطح ماىع و ىك بار چند قطره از ته ماىع بردارىد و بچشىد؛ 
مشاهدات خود را بنوىسىد.

ماىع را هم بزنىد و مرحله ى 2 را تكرار كنىد.  

 مشاهده كنىد
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هواى اطراف ما ىك مخلوط بسىار مهم است. هوا مخلوطى از چند 
گاز است كه مهم ترىن آن ها، گاز اكسىژن است.

بعضى  وقت ها،  به  سادگى  نمى توان  موادّ  تشكىل  دهنده ى ىك 
مخلوط را دىد؛ مانند: مخلوط آب و قند.

به نظر شما، چگونه مى توانىم به وجود قند در مخلوط آب و قند 
پى ببرىم؟

مخلوط هاى ىك نواخت 
در ىك حّبه قند، ذر ّه هاى قند، نزدىكِ هم قرار دارند. وقتى حبّه ى قند را در آب مى اندازىم و آب را 
به هم مى زنىم، ذر ّه هاى قند به آرامى از هم جدا مى شوند و در بىن ذر ّه هاى آب قرار مى گىرند و به اىن ترتىب، 

مخلوط ىك  نواخت به دست مى آىد؛ به اىن نوع مخلوط، محلول مى گوىىم.
در فّعالىت هاى قبل، با چند نوع مخلوط آشنا شدىد. با مشاهده ى محىط اطراف خود مى توانىد مخلوط هاى 

زىادى را نام ببرىد.

جدول روبه رو را كامل كنىد.

 فكركنىد 

مثالنوع مخلوط

دو ماّده ى جامد    

ىك ماّده ى جامد و ىك ماّده ى ماىع

دو ماّده ى ماىع
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چند قطره جوهر را در ىك لىوان آب حل كنىد. 
اىن مخلوط با مخلوط شن در آب چه تفاوتى دارد؟ 
دو مخلوط، مخلوط ىك نواخت  اىن  از  كدام ىك 

ىعنى محلول است؟

اگر ىك قاشق شكر را در آب برىزىد و هم بزنىد، شكر در آب حل مى شود.
در اىن محلول، به شكر، ماّده ى حل شونده و به آب، ماّده ى حل كننده ىا حاّلل مى گوىند.

محلول شكر در آب، ىك محلول جامد در ماىع و محلول الكل در آب، ىك محلول ماىع در ماىع است.

مى دانىد كه آب درىا نوعى محلول است. حاّلل و حل شونده را در اىن محلول تعىىن كنىد.

چند قطره سركه را در ىك لىوان آب برىزىد؛
آىا سركه در آب حل مى شود؟ چگونه فهمىدىد؟

 مشاهده كنىد

 فكركنىد

 مقاىسه كنىد
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 دو لىوان را تا نىمه آب كنىد؛ در ىكى پنج قطره الكل و در دىگرى، پنج قطره روغن ماىع برىزىد و هر دو 
را خوب هم بزنىد. كمى صبر كنىد؛ چه تفاوتى بىن اىن دو مخلوط مشاهده مى كنىد؟

كمى نمك در ىك لىوان آب و كمى نشاسته در ىك لىوان آب دىگر برىزىد و هر دو را خوب هم بزنىد. 
كمى صبر كنىد؛ چه تفاوتى بىن آن دو مشاهده مى كنىد؟

براى اىنكه بفهمىم ىك مخلوط، محلول است ىا نه، مى توانىم آن را مّدتى، بى حركت در ىك جا، قرار 
دهىم. آىا مى دانىد چرا؟

آىا همه ى مخلوط ها، محلول اند؟ با مثال توضىح دهىد.
مخلوطى از شكر، شن و آب دارىم. چگونه مى توانىم مواد سازنده ى اىن مخلوط را جدا كنىم؟

براى تهّىه ى مقدارى آب آشامىدنى، مى خواهىم از آب شور درىا استفاده كنىم؛ براى جدا كردن 
نمك از اىن آب، چه پىشنهادى دارىد؟

آىا نوشابه ى گازدار، ىك مخلوط است؟ توضىح دهىد.

جدول روبه رو را كامل كنىد.

 فكركنىد 

 مقاىسه كنىد

 فكركنىد 

 مثالنوع محلول

جامد در ماىع

ماىع در ماىع
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