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Δίπλα ςε καθεμιά από τισ επόμενεσ προτάςεισ να γράψετε ένα Σ, αν η πρόταςη είναι ςωςτή, ή ένα Λ, αν η πρόταςη 

είναι λανθαςμένη. 

 

1.      Τα αέρια σώματα δεν έχουν σταθερή μάζα 

2.      Τα στερεά σώματα έχουν σταθερό σχήμα 

3.      Τα υγρά σώματα δεν έχουν σταθερό όγκο 

4.      Εξάχνωση είναι η μετάβαση ενός σώματος από την υγρή στην αέρια κατάσταση 

5.      Η θερμοκρασία στην οποία τήκεται ( ρευστοποιείται ) ένα στερεό ονομάζεται σημείο τήξεως 

6.      Η υγροποίηση ενός αερίου είναι ένα φυσικό φαινόμενο 

7.      Η τήξη και η πήξη δε γίνονται στην ίδια θερμοκρασία 

8.      Όταν μειώνεται η πίεση, μειώνεται και η θερμοκρασία βρασμού του νερού 

9.      Ένα από τα πιο σκληρά υλικά είναι ο τάλκης 

10. Το αίμα είναι ετερογενές μείγμα 

11. Η αναλογία των συστατικών ενός μείγματος είναι σταθερή.  

12.  Αν αναμείξουμε νερό και αλάτι, μπορούμε να παρασκευάσουμε άπειρο αριθμό μειγμάτων  

13. Το ζαχαρόνερο είναι ομογενές μείγμα, άρα έχει σταθερό σημείο ζέσεως.  

14. Τα συστατικά ενός μείγματος, διατηρούν πολλές από τις ιδιότητές τους . 

15.  Τα ομογενή μείγματα έχουν την ίδια ποιοτική και ποσοτική σύσταση, σε όλη τη μάζα τους.  

16. Αν αναμείξουμε δύο υγρά, προκύπτει πάντοτε ομογενές μείγμα.  

17. Κάθε μείγμα περιέχει δύο ή περισσότερα συστατικά. 

18. Διαλύματα ονομάζονται όλα τα μείγματα που περιέχουν νερό. 

19. Διαλύτης είναι πάντοτε εκείνο το συστατικό του διαλύματος, που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία  

      στο διάλυμα.  

20. Τα συστατικά ενός διαλύματος, δεν διακρίνονται με γυμνό μάτι ή κοινό μικροσκόπιο.  

21. Το νερό είναι ο μοναδικός διαλύτης που χρησιμοποιείται.  

22. Τα διαλύματα βρίσκονται πάντοτε σε υγρή φυσική κατάσταση.  

23. Κάθε διάλυμα περιέχει δύο ή περισσότερα συστατικά 

24. Τα διαλύματα έχουν τις ίδιες ιδιότητες σε όλη την μάζα τους.  

25. Ο διαλύτης μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετική φυσική κατάσταση από το ίδιο το διάλυμα.  

26. Το αλατόνερο διατηρεί κάποιες από τις ιδιότητες του νερού και του αλατιού, από τα οποία  

      αποτελείται.  



2 Γυμνάςιο Δονούςασ 2019-20 
Επιμέλεια: Πλανά Μαρία Φυςικόσ 
 
 

27. Το νερό χαρακτηρίζεται ως παγκόσμιος διαλύτης.  

28. Η διαλυμένη ουσία μπορεί να είναι στερεό, υγρό ή αέριο.  

29. Όλες οι υγρές ουσίες διαλύονται στο νερό.  

30. Η ποσότητα της ζάχαρης που διαλύεται στο νερό, εξαρτάται από τη θερμοκρασία. 

31. Στις αλυκές ο διαχωρισμός του θαλασσινού νερού από το αλάτι γίνεται με απόσταξη.  

32. Εφαρμογή της απόσταξης έχουμε στην παρασκευή αλκοολούχων ποτών πχ ούζου, ρακής κλπ.  

33. Διήθηση (φιλτράρισμα) είναι ο διαχωρισμός ενός στερεού από ένα υγρό με διέλευση του υγρού μέσω  

      πορώδους υλικού (συνήθως διηθητικού χαρτιού).  

34. Όταν αλλάζει η φυσική κατάσταση μιας χημικής ουσίας, μεταβάλλεται το είδος των μορίων της 

35. Τα μόρια ενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν πιο σύνθετα σωματίδια που λέγονται άτομα. 

36. Κάθε μεταβολή που συμβαίνει με την επέμβαση του ανθρώπου είναι ένα χημικό φαινόμενο 

37. Μερικές καύσεις είναι εξώθερμες και μερικές ενδόθερμες αντιδράσεις. 

38. Μια χημική ένωση μπορεί να διασπαστεί σε απλούστερες ουσίες. 

39. Οι ουσίες που υπάρχουν πριν τη χημική αντίδραση λέγονται αντιδρώντα. 

40. Οι μεταβολές που δε συνοδεύονται από σχηματισμό νέων ουσιών ονομάζονται  φυσικά φαινόμενα 

41. Οι αντιδράσεις που συνοδεύονται από έκλυση θερμότητας ονομάζονται εξώθερμες αντιδράσεις 

42. Μία χημική εξίσωση λέγεται ισοσταθμισμένη όταν έχουν συμπληρωθεί οι στοιχειομετρικοί      

      συντελεστές.  

43. Οι στοιχειομετρικοί συντελεστές μιας χημικής εξίσωσης εξασφαλίζουν ότι τα μόρια των αντιδρώντων     

      είναι ίσα με τα μόρια των προϊόντων. 

44. Οι χημικές αντιδράσεις περιγράφονται με τις χημικές εξισώσεις 

45. Στα ιόντα τα ηλεκτρόνια είναι περισσότερα από τα πρωτόνια. 

46.  Όταν ένα άτομο χάσει ηλεκτρόνια μετατρέπεται σε κατιόν. 

47.  Το κατιόν έχει θετικό φορτίο 

48. Το χλωριούχο νάτριο αποτελείται από ιόντα νατρίου- χλωρίου σε αναλογία 1:1 

49. Διάλυμα 12%  w/w σημαίνει ότι σε 100ml δ/τος περιέχονται 12 ml διαλυμένης ουσίας 

50. Όταν προσθέσουμε διαλύτη σε ένα διάλυμα, η περιεκτικότητα μειώνεται 

51. Όταν αφαιρέσουμε διαλυμένη ουσία από ένα διάλυμα, η περιεκτικότητα μειώνεται 

52. Διάλυμα 12 αλκοολικών βαθμών σημαίνει ότι σε 100ml δ/τος περιέχονται 12ml διαλυμένης ουσίας 

53. Όταν μοιράσουμε σε δύο ποτήρια ένα διάλυμα από ένα μπουκάλι, η περιεκτικότητα του κάθε  

       ποτηριού είναι η μισή από αυτή του μπουκαλιού 
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54. Τα μίγματα των οποίων τα συστατικά είναι διακριτά, ονομάζονται ετερογενή 

55. Δε μπορούμε να διακρίνουμε με γυμνό μάτι τη ζάχαρη στο νερό 

56. Τα ομογενή μίγματα ονομάζονται και διαλύματα 

57. Ο αέρας που αναπνέουμε είναι ομογενές μίγμα 

58. Το μίγμα νερό-λάδι είναι ομογενές 

59. Η απόχυση χρησιμοποιείται για να διαχωρίσουμε ένα υγρό από ένα στερεό σώμα 

60. Με την εξάτμιση γίνεται διαχωρισμός στερεών ευδιάλυτων ουσιών από υγρούς διαλύτες 

 


