
ÖÅ2: ÌÅËÅÔÁÌÅ ÔÁ ÄÉÁËÕÌÁÔÁ

ÊÜðïéïé ðßíïõí ôï ôóÜé ôïõò óêÝôï, ÷ùñßò æÜ÷áñç. ¢ëëïé

ôï ðñïôéìïýí ðïëý ãëõêü. ÐáñáôÞñçóå ôçí åéêüíá.

Ìðïñïýìå íá äéáëýóïõìå óôï ôóÜé ìáò üóç æÜ÷áñç

èÝëïõìå;

ÃÝìéóå Ýíá ðïôÞñé êñáóéïý ìÝ÷ñé ôç ìÝóç ìå íåñü. Ñß÷íå óôï

ðïôÞñé êïöôÝò êïõôáëéÝò æÜ÷áñç. ÁíáêÜôåõå êáëÜ ìåôÜ áðü

êÜèå êïõôáëéÜ. 

Ôé ðáñáôçñåßò;

.ÐáñáôÞñçóç
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theo
Γραφομηχανή
2 ώρες

theo
Γραφομηχανή
Στο νερό διαλύονται 10 κουταλιές ζάχαρη. Μετά η ζάχαρη που ρίχνω στο ποτήριμένει στον πυθμένα, όσο κι αν ανακατεύω το διάλυμα.



ÃÝìéóå Ýíá ðïôÞñé êñáóéïý ìÝ÷ñé ôç ìÝóç ìå êñýï íåñü êé

Ýíá Üëëï ìå æåóôü íåñü. Ðñüóåîå íá åßíáé ç ðïóüôçôá ôïõ

íåñïý ßäéá êáé óôá äýï ðïôÞñéá. Ñß÷íå óôï ðïôÞñé ìå ôï

êñýï íåñü êïöôÝò êïõôáëéÝò æÜ÷áñç, ìÝ÷ñé íá äåéò üôé ç

æÜ÷áñç äå äéáëýåôáé ðéá êáé ìÝíåé óôïí ðõèìÝíá ôïõ

ðïôçñéïý. ÁíáêÜôåõå êáëÜ ìåôÜ áðü êÜèå êïõôáëéÜ. Ðüóåò

êïõôáëéÝò æÜ÷áñç äéáëýèçêáí óôï êñýï íåñü;

ÅðáíÜëáâå ôç äéáäéêáóßá ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï ðïôÞñé ìå ôï

æåóôü íåñü. Ðüóåò êïõôáëéÝò æÜ÷áñç äéáëýèçêáí óôï æåóôü

íåñü;

ÃÝìéóå Ýíá ðïôÞñé êñáóéïý ìÝ÷ñé ôç ìÝóç ìå íåñü. Ñß÷íå

óôï ðïôÞñé êïöôÝò êïõôáëéÝò áëÜôé, ìÝ÷ñé íá äåéò üôé ôï

áëÜôé äå äéáëýåôáé ðéá êáé ìÝíåé óôïí ðõèìÝíá ôïõ

ðïôçñéïý. ÁíáêÜôåõå êáëÜ ìåôÜ áðü êÜèå êïõôáëéÜ. Ðüóåò

êïõôáëéÝò áëÜôé äéáëýèçêáí óôï íåñü;

ÅðáíÜëáâå ôç äéáäéêáóßá ÷ñçóéìïðïéþíôáò Ýíá ðïôÞñé

êñáóéïý ãåìÜôï ìÝ÷ñé ðÜíù ìå íåñü. Ðüóåò êïõôáëéÝò

áëÜôé äéáëýèçêáí óôï íåñü;

.ÐáñáôÞñçóç
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Ðïý äéáëýåôáé
ðåñéóóüôåñï ç

æÜ÷áñç, óôï êñýï
Þ óôï æåóôü íåñü;

atheo.gr

theo
Γραφομηχανή
Στο ζεστό νερό διαλύθηκαν περισσότερες κουταλιές ζάχαρης, από το κρύο νερό.

theo
Γραφομηχανή
Στο γεμάτο μέχρι τη μέση διαλύονται 6 κουταλιές αλάτι, ενώ στο γεμάτο μέχρι πάνω ποτήρι διαλύονται 1 - 2 κουταλιές αλάτι.



Ìðïñåßò íá ðñïôåßíåéò Ýíá ðåßñáìá, ðïõ èá óå âïçèÞóåé 

íá áðáíôÞóåéò óôï åñþôçìá áõôü; Óçìåßùóå ôá üñãáíá 

êáé ôá õëéêÜ ðïõ èá ÷ñçóéìïðïéÞóåéò êáèþò êáé ôçí 

ðåñéãñáöÞ ôïõ ðåéñÜìáôïò.

¼ñãáíá - ÕëéêÜ ÐåñéãñáöÞ

Ðïéá ïõóßá äéáëýåôáé
ðåñéóóüôåñï óôï íåñü, 

ôï áëÜôé Þ ç æÜ÷áñç;

.ÐáñáôÞñçóç
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theo
Γραφομηχανή
Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα του διαλύτη, τόσο περισσότερη ουσία μπορεί να διαλυθεί σ' αυτόν. Στο ζεστό νερό διαλύεται περισσότερη ζάχαρη απ' ότι στο κρύονερό. Στην ίδια ποσότητα νερού διαλύονται διαφορετικές ποσότητες διαφορετικώνουσιών.



ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. Êáé ôá äýï ðïôÞñéá ðåñéÝ÷ïõí áëáôüíåñï, ôï ïðïßï

Ý÷ïõìå áíáêáôÝøåé ãéá áñêåôÞ þñá ÷ñçóéìïðïéþíôáò

Ýíá êïõôáëÜêé. Ðïéá äéáöïñÜ ðáñáôçñåßò; Ðþò

ïíïìÜæïõìå ôï äéÜëõìá óôï äåîß ðïôÞñé;

2. Ôï íåñü óôá äýï ðïôÞñéá Ý÷åé ôçí ßäéá èåñìïêñáóßá.

Óå ðïéï áðü ôá äýï ðïôÞñéá ìðïñïýìå íá äéáëýóïõìå

ðåñéóóüôåñï áëÜôé; Ìðïñåßò íá åîçãÞóåéò ôçí

áðÜíôçóÞ óïõ;

3. Ðïý ìðïñïýìå íá äéáëýóïõìå ðåñéóóüôåñç æÜ÷áñç,

óôï êñýï Þ óôï æåóôü ôóÜé;

.
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theo
Γραφομηχανή
Στον πυθμένα του δεξιού ποτηριού έχει σχη-ματιστεί ίζημα. Στο διάλυμα αυτό δεν μπορείνα διαλυθεί επιπλέον αλάτι. Το διάλυμα ονο-μάζεται κορεσμένο.

theo
Γραφομηχανή
Στο αριστερό, γιατί η ποσότητα του διαλύτηείναι μεγαλύτερη.

theo
Γραφομηχανή
Στο ζεστό τσάι μπορούμε να διαλύσουμεπερισσότερη ζάχαρη, απ' ότι στο κρύο τσάι.




