
 

 

 

                  

               Το τσάι περιέχει: 

   νερό, ζάχαρη, εκχυλίσματα  μέντας  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΣΤΑΥΡΟY                                                                 Σχολική χρονιά 2019 – 2020 

ΤΑΞΗ: B ‘ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ 

 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΙΓΜΑΤΑ-ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 

 Ημερομηνία: 21.04.20 

 

Η Μαρία πήγε στην υπεραγορά και αγόρασε  σοκολατούχο γάλα 

και ένα παγωμένο τσάι. 

 Διάβασε τις ετικέτες στα μπουκάλια που έγραφαν:     

                                                    

 

 

                                   Σοκολατούχο γάλα    

                   περιέχει: γάλα, σοκολάτα, νερό  

                    Ανακινήστε πριν ανοίξετε.        

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Γιατί πρέπει να ανακινηθεί το σοκολατούχο γάλα, ενώ δεν χρειάζεται να 

ανακινηθεί και το παγωμένο τσάι; 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Για να επαληθεύσετε την απάντησή σας στο ερώτημα, προχωρήστε στην 

παρακάτω πειραματική εργασία. 

Πειραματική εργασία: 

1. Σε (5) ποτήρια ζέσεως να  προσθέσετε νερό μέχρι τη μέση περίπου. Σε 

κάθε ποτήρι προσθέστε  μικρή ποσότητα από ένα μόνο από τα εξής  

υλικά: λάδι, ζάχαρη, αλάτι, κρασί, κιμωλία. Ανακατέψετε καλά το 

περιεχόμενο και αφήστε το σε ηρεμία. Επίσης, σε μία ύαλο ωρολογίου 

ανακατέψτε λίγη ζάχαρη με λίγη σκόνη καφέ. 

 

 

                                                                                                       

    

             

                                                                          

                                                                                                                                       

 

2. Μείγματα ονομάζονται τα υλικά που αποτελούνται από ........................ ή 

................... καθαρές ......................, οι οποίες συνυπάρχουν χωρίς να 

αντιδρούν μεταξύ τους. Οι καθαρές ουσίες που αποτελούν το μείγμα  

3. ονομάζονται .......................... του μείγματος. 
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Στ 



 

 

4. Να κατατάξετε τα μείγματα που φτιάξατε σε δύο κατηγορίες, Α και Β.  

Κατηγορία Α: 

........................................................................................................................... 

Κατηγορία Β: 

……………………………………………………………………………… 

5. Σύμφωνα με ποιο κριτήριο κάνατε αυτό τον διαχωρισμό; 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 α) Ποια  μείγματα ονομάζονται Ομογενή; 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

β) Ποια  μείγματα ονομάζονται  Ετερογενή;  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

6. α) Ποια από  τα μείγματα που έχετε φτιάξει είναι ομογενή; 

………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………………….. 

     β) Ποια από  τα μείγματα που έχετε φτιάξει είναι ετερογενή; 

…………………………………………………………………………….     

……………………………………………………………………………   
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7.   Να γράψετε μείγματα που χρησιμοποιείτε στην καθημερινή σας ζωή. 

Μείγμα                                Συστατικά του μείγματος 

1)……………………         ………………………………….. 

2)…………………….        .……..………………………….. 

3)…………………….        ..…..…………………………….. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Α. Να μελετήσετε το σκίτσο του καφενείου  από το τετράδιο εργασιών σελ 39. 

Ο κυπριακός καφές   παρασκευάζεται με την ανάμειξη των συστατικών του 

σε ………………..αναλογίες. 

Μπορούμε να παρασκευάσουμε ……………… μείγματα  με τα ίδια 

συστατικά,  αλλάζοντας τις ποσότητες  τους. 

Β. Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα: 

Μείγμα 

Ιδιότητες των συστατικών που 

διατηρούνται (π.χ. φυσική κατάσταση, 

χρώμα, γεύση) 

Χλωριούχο νάτριο + ένυδρος 

θειικός χαλκός 

α) χλωριούχο νάτριο 

 

 

β) ένυδρος θειικός χαλκός 

 

 

Χλωριούχο νάτριο + νερό α) χλωριούχο νάτριο 

 

 

β) νερό 

 

Τα συστατικά των μειγμάτων διατηρούν …………….. από τις ιδιότητές τους. 
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Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

Μείγμα 
Κύρια 

συστατικά 

Ιδιότητες των συστατικών 

που διατηρούνται στο 

μείγμα (γλυκό, αλμυρό, 

ξινό, πικρό) 

Ομογενές ή 

ετερογενές 

μείγμα 

Λαδόξιδο   

 

 

Σκέτος καφές   

 

 

Φραπέ γλυκό 

με γάλα 

  

 

 

Άλμη για ελιές   

 

 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 

1) Το θαλασσινό νερό είναι .............................. διάλυμα, που περιέχει μεταξύ 

άλλων ......................., που είναι στερεή ουσία, και ................................, που 

είναι αέριο. 

2) Γεμίζοντας ένα ποτήρι με αναψυκτικό, παρατηρούμε ότι σχηματίζεται 

αφρός. Η δημιουργία αφρού οφείλεται στην απελευθέρωση ………… 

……......, το οποίο είναι διαλυμένο στο αναψυκτικό.                                                                                               

3) Ρίχνοντας λάδι σε ένα ποτήρι με νερό, παρατηρούμε ότι το λάδι δεν 

........................ στο νερό και σχηματίζονται δύο στοιβάδες, μια στοιβάδα 

νερού και μια στοιβάδα λαδιού. Το λάδι μένει στην πάνω στοιβάδα. 

 4) Κάνοντας το ίδιο εγχείρημα με οινόπνευμα αντί λάδι, παρατηρούμε ότι   

το οινόπνευμα ......................... στο νερό.   
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Στις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις, το νερό ονομάζεται 

............................, ενώ το αλάτι, το οξυγόνο, το διοξείδιο του άνθρακα και 

το οινόπνευμα ονομάζονται ..........................       ........................ 

1) Να γράψετε παραδείγματα διαλυμάτων για τις πιο κάτω περιπτώσεις: 

α) νερό + στερεό 

........................................................................................................... 

 β) νερό + αέριο: 

........................................................................................................... 

 γ) νερό + υγρό : 

............................................................................................................... 

2) Ποιος είναι ο σπουδαιότερος διαλύτης στη Χημεία; ………....... 

3) Ποιες άλλες ουσίες που γνωρίζετε αποτελούν σημαντικούς διαλύτες; 

........................................................................................................................... 

4) Να συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 

Διάλυμα Διαλύτης Διαλυμένη ουσία 

νερό- ζάχαρη   

λίπος -βενζίνη   

πίσσα- πετρέλαιο   

Βερνίκι νυχιών-

ασετόν 

  

Ατμοσφαιρικός αέρας   
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