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 وادسست  دسست  تًان مخلًط کشد. فقط مًاد جامذ سا می 

 وادسست  دسست  مخلًط سشکٍ ي آب یک مخلًط شفاف است. 

 وادسست  دسست  َای مخلًط َستىذ. ی محلًل َمٍ 

 وادسست  دسست  شًد. وثات دس آب داغ صيدتش حل می 

 وادسست  دسست  تًان تا صافی جذا کشد. مخلًط ومک ي تشادٌ آَه سا می 

 
 ...................... است.مخلًط آب ي وفت یک مخلًط  

 ی ...................... است. آجیل مخلًط چىذ مادٌ 

 گًیىذ. تٍ مخلًط یکىًاخت ........................ می 

 شًد. تش دس آب حل می اوذاصٌ رسات یک مادٌ ...................... تاشذ سشیعٍ چَش  

 مخلًط قىذ دس آب یک مخلًط .......................... است. 

 شًد. ای دیگش سا دس خًد حل کىذ ..................... گفتٍ می ای کٍ مادٌ تٍ مادٌ 

 
 َای صیش یک محلًل است؟ کذام یک اص مخلًط 

  آب ي ماستد(   آب ي گلج(   آب ي ماسٍب(   آب ي شکشالف( 

 مخلًط آب ي سيغه شثیٍ کذام مخلًط است؟ 

  شکش دس آبد(   وفت دس آب( ج  سشکٍ دس آبب(   الکل دس آبالف( 

 سيش جذاساصی کذام مخلًط آسان تش است؟ 

  ومک دس آب د(  سشکٍ دس آب( ج  الکل دس آبب(   شه دس آبالف( 

 تش است؟ تشای جذاساصی مخلًط سيغه ي آب کذام سيش مىاسة 

  حشکت گزاشته تی د(  تثخیش کشدن( ج  سش سیض کشدنب(   استفادٌ اص صافیالف( 

 وفت دس آب یک مخلًط ..................، .................. است. 

  یک وًاخت، جامذ دس مایعب(   یکىًاخت، مایع دس مایعالف( 
  غیش یکىًاخت، جامذ دس مایع د(  غیش یکىًاخت، مایع دس مایعج( 

 

 
 مخلًط چیست؟ 

 سيش جذاساصی ومک اص آب سا تًضیح دَیذ؟ 

 تا َمذیگش داسوذ؟ مخلًط ماسٍ دس آب ي مخلًط شکش دس آب چٍ تفايتی 

 .جملٍ َای دسست ي وادسست سا مشخص کىیذ

ٍ ی مىاسة پش کىیذ     .جاَای خالی سا تا کلم

 .گضیىٍ َای دسست سا اوتخاب کىیذ    

 :تٍ سًاالت صیش پاسخ دَیذ   
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 .ومًداس صیش سا کامل کىیذ   

 مخلًط َا

 غیش یکىًاخت

 تشادٌ آَه ي ومک جامذ دس جامذ

 جامذ دس مایع

 مایع دس مایع

(محلًل)یکىًاخت   

 جامذ دس جامذ

 مایع دس مایع


