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واحد یادگیری 28 )ازصفحۀ 75 تا 77(

عنوان: محلول ها و فاز

نکات پنهان درس
به دانش آموزان این توجه را بدهید که:

 مخلوط دو یا چند جامد اغلب مخلوط ناهمگن است. البته اگر مخلوط دو فلز یا چند فلز را گرما 
دهیم، آلیاژ به دست می آید. برخی آلیاژها، مخلوط همگن اند. 

روش تدریس پیشنهادی: پرسش و پاسخ، کاوشگری هدایت شده
مواد و ابزار آموزشی: کاربرگ ٤ عدد، بشر 150mL، مقداری آب مقطّر، نمک خوراکی، 

برادٔه آهن، برادهٔ مس، شن، روغن مایع، کلسیم سولفات )گچ تحریر(، کلسیم کلرید و هم زن شیشه ای

چگونگی اجرا
دربارٔه  پرسش هایی  و  کنید  جلب  فصل  ورودی  شکل  به  را،  دانش آموزان  توّجه  آغاز  در 
موادمعدنی که می توان از آب کره استخراج کرد برای آنان طرح کنید )برای راهنمایی بیشتر می توانید 

بخش »بر دانش خود بیفزایید« را مطالعه کنید(. 
در ادامه چند مخلوط از نمک با آب، شن و نمک، برادٔه آهن و برادٔه مس، آب، روغن و کلسیم 
کلرید در آب آماده کنید. مخلوط ها را به دانش آموزان نشان دهید و با استفاده از هم زن آنها را هم 
بزنید. حال دربارٔه مخلوط هایی که آماده کرده اید، پرسش هایی مشابه پرسش های زیر طرح کنید و از 

دانش آموزان بخواهید به آنها پاسخ دهند. 
1ــ کدام یک مخلوط ناهمگن است؟ برای پاسخ خود توضیح دهید.

2ــ اگر فاز بخشی از سامانه باشد که دارای خواص شدتی مانند رنگ، چگالی و ضریب شکست 
یکسان است، آیا مخلوط آب و روغن مخلوط یک فازی است؟

3ــ آیا مخلوط های ناهمگن را می توان سامانه چندفازی دانست؟
٤ــ در کدام سامانه، اجزای مخلوط قابل تشخیص نیستند؟ 

5  ــ کدام مخلوط ها همگن و تک فازی هستند؟ چرا؟
پاسخ های دانش آموزان را بشنوید و آنان را هدایت کنید تا با انواع مخلوط ها و مفهوم فاز آشنا 
شوند. در صورت نیاز توضیح الزم ارائه دهید. در ادامه با مثال هایی مانند مثال های زیر دانش آموزان 

را از ضرورت وجود محلول ها در زندگی روزمره آگاه سازید. 
  1ــ اگر نمک ها در آب حل نمی شدند، آیا جانداران و انسان ها می توانستند موادمعدنی مورد 

هدف های آموزشی
انتظار می رود دانش آموزان 
پس از پایان این واحد یادگیری:

1ــ با نقش و اهمّیت محلول ها 
و  صنعت  روزمره،  زندگی  در 
آشنا  گوناگون  جانداران  زندگی 

شوند.
2ــ مهارت دسته بندی مواد 
را کسب و در خود تقویت کنند. 
3ــ مفهوم فاز را درک کنند. 
تعداد  تعیین  مهارت  ٤ــ 
در  را  مخلوط ها  انواع  فازهای 

خود تقویت کنند. 
محلول  ویژگی های  با  5ــ 

آشنا شوند. 
٦ــ با انواع مواد آشنا شوند. 
٧ــ با آب به عنوان مهم ترین 

حالل در طبیعت آشنا شوند. 
شیمی  نقش  به  نسبت  ٨  ــ 
طبیعی  بالیای  و  مسائل  حل  در 

نگرش مثبت پیدا کنند. 
٩ــ آب کره را به عنوان یکی 
از مهم ترین منابع تهیٔه موادمعدنی 

بشناسند. 

ارزشیابی تشخیصی
پیشنهاد  گرامی  همکار  به 
زیر  مفاهیم  دربارٔه  می شود 
هدفمند  و  مفهومی  پرسش هایی 
دانش آموزان  از  و  کنید  طرح 

بخواهید به آنها پاسخ دهند.
 ترکیب مولکولی و یونی 

 مخلوط همگن و ناهمگن 
خواص  و  ماده  حالت   

شدتی در مخلوط ها 
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نیاز بدن خود را تأمین کنند؟ توضیح دهید.
2ــ تصور کنید اگر نمک در آب حل نمی شد، غذاها چه مزه ای پیدا می کردند؟ 

3ــ اگر اکسیژن در آب حل نمی شد، آیا موجود زنده ای در دریاها وجود داشت؟ 
٤ــ اگر نفت در آب حل می شد، هنگامی که نفت کش ها دچار حادثه می شدند چه مشکالت 

زیست محیطی برای آب های آزاد رخ می داد؟
5 ــ انحالل داروها در آب، چه مزیتی برای درمان بیماری ها دارد؟ 

پس از آن از دانش آموزان بخواهید صفحه های ٧5 تا ٧٦ کتاب درسی را روخوانی کنند و به 
»فکر کنید« صفحٔه ٧5 پاسخ دهند.

ارزشیابی مستمر
 به همکار گرامی توصیه می شود چک لیست های ارائه شده برای ارزشیابی کار انفرادی را 

کامل کنید و امتیاز ارزشیابی مستمر را برای دانش آموزان ثبت کنید. 
 نمودار صفحه بعد را تکثیر کنید و در اختیار دانش آموزان قرار دهید و از آنها بخواهید آن را 

کامل کنند. 
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ب( آب خالص در سه فاز جامد، مایع و گازآ( محلول برخی نمک ها در آب، یک فاز تشکیل می دهد. 

فعالیت بیرون از کالس
به همکار گرامی پیشنهاد می شود: 

 بخش »اطالعات جمع آوری کنید« را به صورت یک فعالیت گروهی از دانش آموزان خود 
بخواهید. برای آنان زمانی را تعیین کنید تا این فعالیت را به کالس ارائه دهند. 

 چند تمرین از یک کتاب کار مناسب برای دانش آموزان خود تعیین کنید. و از آنها بخواهید 
برای جلسٔه بعد به آنها پاسخ دهند. 

بردانش خود بیفزایید
به صورت  داریم،  آنها سروکار  با  یا  می کنیم  استفاده  زندگی روزانه  در  که  موادی  از  بسیاری 
)چند  گازوئیل   ،)… و  چربی  قند،  )آب،  شیر  آب(،  و  هوا  )سلولز،  چوب  نمونه،  برای  مخلوط اند. 
هیدروکربن سنگین و گوگرد(، آب دریا )آب، انواع کاتیون ها و آنیون ها(، شوینده ها )چند نوع ترکیب 
آلی، ترکیب های یونی و …( فوالد زنگ نزن )آهن، کروم و نیکل( و هوا )نیتروژن، اکسیژن، بخار آب، 

کربن دی اکسید و …( برخی از این مخلوط ها هستند. 
هرگاه دو یا چند ماده، مخلوطی همگن با حالت فیزیکی و ترکیب شیمیایی یکسان ایجاد کنند، 
می گوییم مخلوط یک فازی داریم. محلول ها، مخلوط های همگن و یک فازی اند، مواد خالص نیز در 

هریک از حالت های فیزیکی جامد، مایع و گاز، یک فاز را تشکیل می دهند )شکل 2(. 

مخلوط یک فازی، مخلوطی 
است که همٔه خواص شدتی آن در 
سراسر مخلوط یکسان باشد. در 
مخلوط یک فازی فصل مشترک 

وجود ندارد.  

ت( نمک خوراکی در فاز جامدپ( کربن در فاز جامد )الماس(
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در جدول 1 چند نمونه محلول و اجزای سازندهٔ آنها نشان داده شده است. 

ث ــ اگر مغز مداد کربن)گرافیت( خالص باشد، یک فازی است )نوک مداد حداقل دوفازی است(. 

شکل 2 ــ چند مثال از مواد یک فازی

برای دسترسی به ادامۀ این مطلب و مطالعه بیشتر به فایل 19 نشانی 
اینترنتی زیر مراجعه کنید:

http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/index.html
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هدف های آموزشی
انتظار می رود دانش آموزان 
پس از پایان این واحد یادگیری:

1ــ با مفهوم »ماده محلول، 
آشنا  نامحلول«  و  کم محلول 

شوند. 
در  مواد  انحالل  علت  2ــ 

یکدیگر را درک کنند. 
3ــ مهارت پیش بینی انحالل 
شیمیایی  ماده  دو  انحالل  عدم  یا 
در خود  و  را کسب  یکدیگر  در 

تقویت کنند. 
و  شناسایی  مهارت  ٤ــ   
را  بین مولکولی  نیروهای  مقایسٔه 

در خود تقویت کنند. 
»شبیه،  عبارت  مفهوم  5ــ 
می کند«،  حل  خود  در  را  شبیه 

درک کنند. 
انحالل پذیری  روند  با  ٦ــ 

الکل ها در آب آشنا شوند. 
٧ــ علت تغییر انحالل پذیری 
را  آب  در  گوناگون  الکل های 

توضیح دهند. 
تـشخیـص  مهـارت  ٨  ــ 
یک  ناقطبی  و  قطبی  بخش هـای 
به  توجه  بـا  را  شیمیایی  ترکیب 
خود  در  آن  ساختـاری  فرمـول 

تقویت کنند.

واحد یادگیری 29 و ٣٠ )ازصفحۀ 77 تا 8٠(

عنوان: انحالل پذیری مواد در آب، چرا محلول ها به وجود می آیند؟

نکات پنهان درس
به دانش آموزان این توجه را بدهید که:

 اغلب نمک ها در آب کم محلول اند؛ اما برخی از آنها محلول اند. 
 تمام هیدروکربن ها در آب نامحلول اند. 

 گاز اکسیژن در آب بسیار کم حل می شود. 

 )Solubility( انحالل پذیری
در بررسی انحالل پذیری مواد )حل شونده: Solute( در آب، این پرسش مطرح می شود: آیا 
می توان با قاطعیت بیان کرد که یک مادٔه شیمیایی در آب انحالل پذیر است یا انحالل ناپذیر؟ برای پاسخ 
باید توجه کنیم که انحالل پذیری مواد گوناگون در آب، مقادیر متفاوتی دارد و گسترٔه  به این پرسش 

انحالل پذیری آنها بسیار وسیع است )جدول2(. 

1 atm 25 و فشار °C جدول 2ــ انحالل پذیری برخی مواد در دمای

مقدار حل شونده )g( در 1٠٠g آب نام و فرمول شیمیایی ماده 

 )C12H22O11( 1٧٩/2ساکاروز
)NH٤NO3( 11٨/3آمونیوم نیترات

)NaI( 11٤/٦سدیم یدید
)K2CO3( 101پتاسیم کربنات

)NH٤(2 SO٧0/٦آمونیوم سولفات ٤
)CaCl2( 53/3کلسیم کلرید
 )NaCl( 35/٧سدیم کلرید

)C3H٨O33ویتامین ث )٦
)NaHCO3( ٦/٩جوش شیرین

)O2( 0/00٦٩گاز اکسیژن
 )N2( 0/002٩گاز نیتروژن

)CaCO3( 0/0012کلسیم کربنات



   98   98

برخی  و  نیتروژن  اکسیژن،  ناقطبی  گازهای  مانند  مواد  برخی  می کنید،  مشاهده  که  همان طور 
نمک ها، مانند کلسیم کربنات در آب به مقدار ناچیز حل می شوند؛ اما برخی مواد دیگر مانند شکر به 
مقدار زیاد در آب حل می شوند. متانول و اتانول به هر نسبتی در آب حل می شوند و در اصطالح این دو 
مایع امتزاج پذیرند )Miscible( بنابراین شیمی دان ها براساس یک قاعدهٔ کلی و معین، مواد را براساس 
 Slightly( کم محلول ،)Insoluble( به سه دستٔه نامحلول )انحالل پذیری در آب )در دما و فشار اتاق

Soluble( و محلول )Soluble( دسته بندی می کنند. 

بررسی انحالل از دیدگاه مولکولی )میکروسکوپی( و ترمودینامیکی
آ( دیدگاه مولکولی 

برای بررسی انحالل یک حل شونده در یک حالل از دیدگاه مولکولی باید به نیروهای جاذبٔه 
بین مولکولی حل شوندٔه خالص و حالل خالص توجه کرد )جدول 3(. 

عبـارت هـای   امتـزاج پـذیـر 
امتـزاج نـاپـذیر  و   )Miscible(
سنتی  بـه طور   ،)Immiscible(
مایع  چند  یـا  دو  مخلوط  بـرای 
ایـن  مطابق  می شونـد.  تعریف 
تعریف اگر دو یا چند مایع به هر 
یکـدیگر حل شونـد،  نسبتی در 
)شکل  امتزاج پذیرند  می گویند 
اتانول  و  آب  نمونه،  برای   .)5
روغن  و  آب  ولی  امتزاج پذیرند؛ 

امتزاج ناپذیرند. 

شکل آ( دو مایع امتزاج پذیر )آب و اتیلن گلیکول( 

ب( دو مایع امتزاج ناپذیر )آب و روغن موتور( 

شکل 5

برای دسترسی به ادامۀ این مطلب و مطالعه بیشتر به فایل 2٠ نشانی 
اینترنتی زیر مراجعه کنید:

http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/index.html



واحد یادگیری ٣1 )ازصفحۀ 81 تا 84(

عنوان: آنتالپی و آنتروپی انحالل

نکات پنهان درس
به دانش آموزان این توجه را بدهید که: 

 فرایند انحالل یک ماده در آب را نمی توان به مرحله های گوناگون تفکیک کرد؛ زیرا این مرحله ها 
هم زمان باهم انجام می شوند؛ اّما برای درک بهتر این فرایند در کتاب های درسی آن را به صورت چندمرحله ای 

توصیف می کنند. 
 آنتالپی شبکٔه بلور و آنتالپی فروپاشی شبکه باهم تفاوت دارند.  

روش تدریس پیشنهادی: پرسش و پاسخ و انجام آزمایش
مواد و ابزارهای آموزشی: فایل های Flash یا PowerPoint با عنوان »انحالل مولکولی 
و یونی«، پتانسیم نیترات، سدیم هیدروکسید، آب مقطر، بشر 100mL، استوانٔه مدرج، دماسنج، همزن 

شیشه ای، 2 عدد قاشقک، لولٔه آزمایش. 

چگونگی اجرا
پیشنهاد می شود از دانش آموزان بخواهید تا آزمایش های زیر را انجام دهند یا به صورت نمایشی 

آنها را انجام دهید. 
آزمایش انحالل سود در آب: یک لولٔه آزمایش )بشر( بردارید و تا نیمه درون آن آب بریزید. 
دمای آب را با استفاده از یک دماسنج اندازه بگیرید؛ سپس دو حبه سود درون لولٔه آزمایش بیندازید 
و آن را به آرامی هم بزنید تا سود در آب حل شود. پس از انحالل کامل سود دمای محلول را اندازه 

بگیرید و یادداشت کنید. 
هشدار: سود سوزآور و محلول آن سوزاننده است. توجه داشته باشید این ماده با پوست بدن 

شما تماس پیدا نکند و در صورت تماس ،آن قسمت بدن را با مقدار فراوان آب سرد بشویید. 
آزمایش انحالل پتاسیم نیترات در آب: یک لولٔه آزمایش )بشر( بردارید و تا نیمه درون آن 
آب بریزید. سپس دمای آب را اندازه بگیرید. حال به اندازهٔ نصف یک قاشق از پتاسیم نیترات را درون 
محتویات لولٔه آزمایش )بشر( بیفزایید و آن را به آرامی هم بزنید تا پتاسیم نیترات کامل حل شود. پس از 

انحالل نمک، دمای محلول را اندازه بگیرید و یادداشت کنید. 
پس از انجام آزمایش ها پرسش های زیر را مطرح کنید و از گروه ها بخواهید که پاسخ آنها را به 

گفت وگو بگذارند. 
1ــ نوع سامانه در هر آزمایش را مشخص کنید. 

هدف های آموزشی
دانش آموزان  می رود  انتظار 

پس از پایان این واحد یادگیری:
1ــ دریابند که فرایند انحالل 

با مبادلٔه انرژی همراه است. 
یک  انحالل  مراحل  با  2ــ 

ترکیب مولکولی آشنا شوند. 
یک  انحالل  مراحل  با  3ــ 

ترکیب یونی آشنا شوند. 
دهند،  تشخیص  بتوانند  ٤ــ 
انحالل  فرایند  از  مرحله  کدام 
گرماگیر و کدام مرحله گرماده است.
5ــ بتوانند با استفاده از قانون 
با  انحالل  آنتالپی  بین  رابطه  هس 
به دست  را  انحالل  مراحل  آنتالپی 

آورند. 
یک  انحالل  بین  تفاوت  ٦ــ 
ترکیب  یک  و  مولکولی  ترکیب 

یونی در آب را بدانند. 
پیشرفت  علت  ٧ــ 
خودبه خودی انحالل های گرماگیر 

را توضیح دهند. 
تغییر  تشخیص  مهارت  ٨ــ 
آنتروپی )تعیین عالمت تغییر آنتروپی( 
در انحالل مواد گوناگون در آب را 

کسب و در خود تقویت کنند. 
در  آنتروپی  تغییر  علت  ٩ــ 
توضیح  را  گوناگون  مواد  انحالل 

دهند.  

ارزشیابی تشخیصی
توصیه  گرامی  همکاران  به 
زیر  مفاهیم  دربارٔه  می شود 
و  کنید  طرح  هدفمند  پرسش هایی 
آنها  به  بخواهید  دانش آموزان  از 

پاسخ دهند.
و  گرماگیر  واکنش های   

گرماده 
 تغییر آنتروپی واکنش ها 
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2ــ پس از نیم ساعت، دمای هریک از لوله های آزمایش چه تغییری می کند؟ 
3ــ اگر هریک از انحالل ها در یک سامانٔه منزوی انجام می شد، در آن صورت دمای محلول ها 

نیم ساعت پس از انجام آزمایش چه تغییری می کرد؟ 
٤ــ کدام انحالل گرماگیر و کدام انحالل گرماده است؟ 

5  ــ چرا انحالل پتاسیم نیترات در آب خودبه خودی است؛ در حالی که آنتالپی انحالل عاملی 
نامساعد است؟

پاسخ دانش آموزان را بشنوید و پاسخ های درست را تأیید و پاسخ های نادرست را اصالح کنید 
و سرانجام موضوع درس را جمع بندی کنید. 

سپس از دانش آموزان بخواهید صفحه های ٨1 تا ٨3 کتاب درسی را مطالعه کنند و به »فکر 
کنید« پاسخ دهند. 

در ادامه فایل پویانمایی را نشان دهید )برای دریافت فایل به نشانی پایگاه شیمی مراجعه کنید(. 
از دانش آموزان بپرسید چه عواملی بر انحالل خود به خودی یک ماده در آب مؤثر است. سپس 
از آنها بخواهید با بررسی نمودار و شکل های زیر مشخص کنند کدام یک از دو عامل آنتروپی یا آنتالپی 

در انحالل مؤثرتر است. 
عوامل ترمودینامیکی مؤثر بر 

انحالل مواد در آب
آنتروپیآنتالپی

 انحالل O2 در آب
ΔS < 0
ΔH < 0

 انحالل متانول در آب
ΔS   >0
ΔH <0

 انحالل نمک خوراکی در آب
 ΔS >0
ΔH >0

مخلوط                       متانول                      آب

ترکیب یونی

مولکول های آب

کاتیون

آنیون

یون های 
آب پوشیده

1

2

3
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در پایان پاسخ دانش آموزان را بشنوید و موضوع را جمع بندی کنید. 

ارزشیابی مستمر 
را  دانش آموزان  ارزشیابی  برای  ارائه شده  توصیه می شود چک لیست های  گرامی  به همکار 

کامل و امتیاز آن را برای دانش آموزان ثبت کنید. 
 از دانش آموزان بخواهید »خود را بیازمایید« و »فکر کنید« صفحٔه ٨٤ کتاب درسی را پاسخ 

دهند. 
با استفاده از گرمای تشکیل نمک و گرمای تشکیل   گرمای انحالل یک نمک را می توان 
یون های آب پوشیدٔه آن به کمک قانون هس محاسبه کرد. یک بسته دارای 5 گرم کلسیم کلرید است. 

مقدار گرمایی را که پس از حل شدن این نمک در آب تولید می شود، حساب کنید. 
 Ca2+ )g(  +  2 Cl-)g(  →  CaCl2)s(         ΔH°

kJ/mol ٨/٧٩5 - = [CaCl2] تشکیل
 Ca2+ )g(    →   Ca2+)aq(                           ΔH° = - 5٤2 kJ/mol 
 Cl- )g(      →    Cl-)aq(                            ΔH° = - 1٦٧/2 kJ/mol 
 CaCl2)s(   →   Ca2+ )aq(  + 2Cl-)aq(     ΔH° = ?

فعالیت های بیرون از کالس 
 چند تمرین از یک کتاب کار مناسب برای دانش آموزان خود تعیین کنید و از آنها بخواهید 

برای جلسٔه بعد به آنها پاسخ دهند. 

بر دانش خود بیفزایید 
آنتالپی انحالل از دیدگاه ترمودینامیکی

فرایند انحالل حل شونده در حالل با مبادلٔه انرژی همراه است. این تبادل انرژی را می توان با 
بررسی تغییر تابع حالت آنتالپی، برای انحالل یک مول حل شونده در مقدار زیادی حالل بررسی کرد.

بررسی آنتالپی انحالل یک ترکیب مولکولی در آب
انحالل یک ترکیب مولکولی مانند 1ــ بوتانول را در آب در نظر بگیرید. براساس قانون هس 
انحاللH∆ این فرایند برابر با مجموع H∆ تبخیر آب )H1∆ (، تبخیر 1ــ بوتانول )H2∆( و آنتالپی وابسته 

به جاذبٔه میان مولکول های آب و 1ــ بوتانول در فاز گازی )H3∆( و در نهایت آنتالپی تبدیل به حالت 
مایع )H٤∆( و تشکیل محلول آبی 1ــ بوتانول در آب خواهد بود )شکل ٧(. 

برای دسترسی به ادامۀ این مطلب و مطالعه بیشتر به فایل 21 نشانی اینترنتی زیر مراجعه کنید:
http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/index.html


