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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 524KI0206 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK 
Dokusuz Yüzeyler/ Tekstil Boyacılığı/ Tekstil 

Apreciliği/ Tekstil Test Laborantlığı 

MODÜLÜN ADI Çözelti Hazırlama 1 

MODÜLÜN TANIMI 

Kimya ile ilgili kavramları tanıyabilme; yüzde çözelti, 

molar ve normal çözelti hazırlayabilme bilgi ve 

becerilerinin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Ön koĢul yoktur. 

YETERLĠK Çözelti hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  

Bu modül ile uygun ortam sağlandığında kurallara uygun 

olarak çözelti hazırlayabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Kimya ile ilgili kavramları tanıyabileceksiniz. 

2. Kurallara uygun olarak yüzde çözelti 

hazırlayabileceksiniz. 

3. Kurallara uygun olarak molar çözelti 

hazırlayabileceksiniz. 

4. Kurallara uygun olarak normal çözelti 

hazırlayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Laboratuvar ortamı 
Donanım: pH kâğıdı, pHmetre, pH metre solüsyonları, 
kimyasal maddeler, beher, balon joje, mezür, spatül, 
hassas terazi, pipet, puar, koyu renkli ĢiĢeler, kalem, kâğıt, 
refraktometre, huni, piset 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 
Günümüzde, geçerli olan bilimsel ve teknolojik gelişmeler,  profesyonel laboratuvar 

uygulamalarıyla bütünleşerek sağlanmaktadır. 

 

Terbiye teknolojisi alanına yönelik eğitimin en önemli temel taşlarından biri 

laboratuvarda yapılan uygulamalardır. Çözelti Hazırlama 1 modülünde terbiye işlemlerini 

yaparken temel laboratuvar becerisi kazanacaksınız. Bu modül ile laboratuvar becerisi 

yanında terbiye işletmelerinde karşılaşacağınız temel terimleri de kavrayacaksınız. 

 
Terbiye işletmelerinin kalbi olan laboratuvarlarda istihdam edilecek bir eleman olarak 

pH ölçmeyi, çözelti hazırlamayı ve bu işlemleri yaparken ihtiyaç duyacağınız kimya ile 

ilgili terimleri mesleki anlamda ihtiyaç duyulan türde ve oranda öğreneceksiniz. 

 

Bu modülle laboratuvarda yapılan uygulamaların işletmeler için ne derece hassasiyet 

gerektirdiğini ve ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. 

 

 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında kimya ile ilgili kavramları 

tanıyabileceksiniz.  

 

 

 

 

 

 Tekstil terbiye laboratuvarlarında kullanılan pH ölçme yöntemlerini araĢtırınız. 

 pH‟ın günlük yaĢantımızdaki önemini araĢtınız. 

 

 

1.KĠMYA ĠLE ĠLGĠLĠ KAVRAMLAR 
 

1.1. pH ve Ölçülmesi  

Herhangi bir çözeltideki H+ (hidrojen iyonu) ve OH
-
 (hidroksil iyonu) sayısını 

belirleyen ölçeğe pH denir.  

 

pH,  0-14 sayıları arasındaki rakamlarla ifade edilmektedir. Buna göre 0-6 arasındaki 

değerler asidik, 7 nötr ve 8-14 arasındaki değerler ise bazik çözelti ve maddeleri ifade eder.  

 

 

Asidik ve bazik özellik gösteren maddeler, içindeki H
+ 

ve OH
-
 iyonlarının 

yoğunluğuna göre kuvvetli ya da zayıf asit ve baz  olmak üzere de sınıflandırılır. Bu ayrımın 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ġekil 1.1: pH çizelgesi 
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temeli onların su içindeki çözünürlükleridir. Su içinde tamamen veya tamamına yakını 

çözünen asitler kuvvetli asit, bazlar ise kuvvetli baz olarak adlandırılmaktadır. Zayıf asit ve 

bazların sadece bir kısmı suda çözünür.  

 

AĢağıda bazı kuvvetli ve zayıf asit-bazlara örnekler verilmiĢtir.  
 

Kuvvetli asit: HClO4 (perklorik asit), HCl (hidroklorik asit), HNO3  (nitrik asit), 

H2SO4  (sülfürik asit) 

Kuvvetli baz: NaOH (sodyum hidroksit), KOH (potasyum hidoksit), Sr(OH)2, 

Ba(OH)2 (baryum hidoksit) 

Zayif asit: HF (hidrojen florür), HCN (hidrosiyonik asit), H3PO4 (fosforik asit) 

Zayif baz: NH3 (amonyak), Mg(OH)2 (magnezyum hidroksit), Na2CO3 (sodyum 

karbonat) 
 

Bir kimyasal madde içindeki H
+ 

 oranı OH
-
 oranından fazla ise çözelti asidik, H

+ 
 oranı 

OH
-
 oranından az ise çözelti bazik özellik gösterir. H

+ 
 ve OH

-
 miktarı birbirine eĢit ise 

çözelti nötr özellik gösterir.  

Çözeltilerin asitlik ve bazlık değerinin ölçümlerinde pH kâğıdı ya da pH metre 

kullanılır. 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. pH Kâğıdı ile Ölçme 

YaklaĢık bir pH belirlemesi, pH seviyesi değiĢtikçe değiĢik renk alan pH kâğıtları ile 

elde edilebilse de doğruluklarında sınırlamalar vardır. Ağartma, boyar madde çözeltileri ve 

dispersiyonların pH ölçümlerinde pH kâğıtları kullanılamaz. Yükseltgen ve indirgen 

maddelerin pH kâğıdının rengini etkilemesi, boyar madde çözeltilerinde ise boyar maddenin 

pH kâğıdını boyaması sonucu doğru ölçümler yapılamaz. Bu durumlarda çözelti veya 

dispersiyonun pH‟ı, pH metre ile ölçülmelidir. Fiyatının düĢük olmasından dolayı basit pH 

ölçümlerinde yaygın olarak kullanılır. 

pH kâğıtlarında indikatör boya test kâğıdına kovalent bağlarla bağlanmıĢtır. 

Dolayısıyla indikatör boya kâğıda sabitlenmiĢtir. Analiz sırasında kâğıttan akmaz.  

pH‟ı bakılacak olan çözeltinin içerisine küçük bir manyetik balık atılarak manyetik 

karıĢtırıcıda yavaĢça karıĢtırılır. pH kâğıdı dikkatlice çözeltinin içerisine daldırılır ve kâğıt 

üzerinde renk değiĢimi tamamlanıncaya kadar bir süre beklenir. Çözeltiden çıkarılan renk 

Resim 1.2: pH metre 

 

Resim 1.1: pH kâğıdı 
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 değiĢimine uğramıĢ pH kâğıdındaki renkler pH kâğıtlarının içinde bulunduğu kutu 

üzerindeki renklerle karĢılaĢtırılır. Sonuç oluĢan renk değerlerine göre belirlenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. pH Metre 
 

Çözeltilerin pH‟ını elektrokimyasal değiĢim esasına göre ölçen aygıtlardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1.3: pH kâğıdı ile pH ölçümü 

ġekil 1.3: pH kâğıdındaki pH değerleri 

Resim 1.4: pH metre çeĢitleri 
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Herhangi bir çözeltinin pH‟ı kontrol edilmeden önce pH metrenin öncelikle 

kalibrasyonu yapılmalıdır. Eğer asidik bölgede çalıĢılacaksa pH 4 ve pH 7 tamponlarıyla, 

bazik bölgede çalıĢılacaksa pH 7 ve pH 10 tamponları kullanılarak cihazın kalibrasyonu 

yapılır. Cihazın kalibrasyonu için elektrot önce saf su ile temizlenir. Tampon çözeltiye 

elektrot daldırılır. Dijital ekrandan pH değeri okunur. pH metreden tampon çözeltinin pH‟ı 

okunur. Ġkinci tampon çözelti ile de aynı iĢlem yapılır. Bulunan pH değerleri ile tampon 

çözeltinin pH‟ları aynı ise pH ölçme iĢlemi yapılır. 

Kalibrasyonu yapılan pH metrenin elektrodu saf su ile iyice yıkanıp kurutulur. pH 

ölçümü yapılacak çözelti bir behere konur. pH‟ı bakılacak olan çözeltinin içine küçük bir 

manyetik balık atılarak manyetik karıĢtırıcıda yavaĢça karıĢtırılır. Elektrot dikkatlice 

çözeltinin içerisine daldırılır ve okunan pH‟nın sabit olması için bir süre beklenir. Eğer 

çözeltinin üzerine herhangi bir asit veya baz çözeltisi eklenecekse ekleme iĢleminden sonra 

çözeltinin bir süre karıĢması beklenir ve yine karıĢırken elektrot daldırılarak sabit bir değer 

okunana kadar beklenir. Elektrodun ucunun çözeltinin tam dibine değmemesine dikkat 

edilmelidir.  Çözeltinin pH‟ı en az üç kez ölçülmelidir. Ölçülen ilk değer dikkate alınmaz. 

Diğer iki değerin aritmetik ortalaması çözeltinin pH değeri olur.  

Üretici firmanın önerisi de dikkate alınarak pH elektrodu, kullanılmadığı zaman 

kapakları kapatılmalı ya da saf suda bekletilmelidir. Elektrot çeĢme suyunda 

bekletilmemelidir.   

 

1.2. Tekstil Terbiyeciliğinde Kullanılan Kavramlar 
 
1.2.1. Dispersiyon 

Kelime anlamı dağılmadır. Birbiri içinde çözünmeyen en az iki maddenin bir yardımcı 

madde ile ya da yardımcı madde olmadan oluĢturduğu homojen karıĢımlara dispersiyon 

denir. Dispersiyon oluĢturmak için kullanılan yardımcı maddeye dispergatör ya da dispergir 

madde denir. 

 

Örnek:  

           TebeĢir tozu+su+dispergatör=dispersiyon 

 

Dispersiyonu oluĢturan maddeler özelliklerini değiĢtirmez, kimyasal bir değiĢikliğe 

uğramaz. 

 

1.2.2. Emülsiyon 

Birbiri içinde çözünmeyen iki sıvının bir yardımcı madde ile ya da yardımcı madde 

olmadan oluĢturduğu homojen karıĢımlara emülsiyon denir. Yani dispersiyonu oluĢturan 

maddeler sıvı fazda ise bu dispersiyona emülsiyon denir.  

Örnek: Yağ+su karıĢımı+emülgatör= emülsiyon 
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1.2.3. Süspansiyon 

Birbiri içinde çözünmeyen bir sıvı ve bir katı maddenin yardımcı madde ile ya da 

yardımcı madde olmadan oluĢturduğu homojen karıĢımlara süspansiyon denir. Yani 

dispersiyonu oluĢturan maddelerden birisi sıvı diğeri katı ise bu dispersiyona süspansiyon 

denir.  

Örnek: TebeĢir tozu+su+dispergatör= süspansiyon 

1.2.4. Yüzey Gerilim  

Bir gazla bir sıvının ya da birbiriyle karıĢmayan iki sıvının yüzeyleri gerilmiĢ esnek 

bir zara benzer. Bu gerilim sıvının serbest yüzeyine ait ise buna yüzey gerilim denir. Ġki 

sıvının yüzeyine ait ise ara yüzey (yüzeyler arası)  gerilim denir.  

Madde içindeki moleküller arasında kısa mesafede çekim kuvvetleri vardır. Bu 

kuvvetler nedeniyle moleküller sıvı hâldedir. Sıvının iç kısmında bulunan moleküller, 

ortalama tüm yönlerden eĢit kuvvetlerle çekilmektedir. Dolayısıyla bunlara etki eden 

kuvvetlerin toplamı sıfırdır. Yüzeyde olanlar ise aĢağıya doğru dengelenmemiĢ çekim 

kuvvetinin etkisi altındadır. Yüzeydeki molekülleri içeriye doğru çeken bu kuvvetler sınır 

yüzey gerilimini oluĢturur.  Sıvı-hava ara yüzeyinde de sınır yüzey gerilimi vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birçok molekül, sıvının iç kısmına doğru sıvının yüzeyini terk ettiği için yüzey 

kendiliğinden daralır. Bu nedenle sıvı damlaları ve gaz kabarcıkları küre Ģeklini almaya 

eğilimlidir.  

Sıvılar arasındaki ara yüzeyde, çok büyük olmasa da dengelenmemiĢ kuvvetler vardır. 

Genellikle ara yüzey gerilimleri, iki sıvının yüzey gerilimleri arasında değer alır. GörünüĢte 

durgun olan sıvı yüzeyinin, aslında sıvının hacmi ile yüzeyi ve yüzey ile buhar fazı 

arasındaki iki yönlü trafik sonucunda moleküller büyük bir kargaĢa hâlinde bulunur. Sıvı 

yüzeyinde bir molekülün ortalama yaĢam süresi 6-10 saniyedir.  

hava 

sıvı 

ġekil 1.4 : Yüzey ve sıvının içerisindeki moleküller arasındaki çekim kuvveti 
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Çoğu sıvı için yüzey gerilimi sıcaklık artıĢıyla doğrusal olarak azalır. Moleküller arası 

kohezyon kuvvetleri sıfıra yaklaĢtığında, kritik sıcaklık bölgesinde yüzey gerilim çok küçük 

olur.  

   Yüzey ve ara yüzey gerilimlerinin ölçülmesi: 

Yüzey ve ara yüzey gerilimlerinin ölçümü için kullanılabilen birçok yöntem vardır. En 

yaygın olarak kullanılan yöntem, damla hacmi ve damla ağırlığı metodudur. 

Sıvı damlalarının, düĢey olarak yükselen dar tüpün ucundan yavaĢça kendi baĢlarına 

kopmaları beklenir. Damlalar ya tartılır ya sayılır ya da hacimleri ölçülür. Damla sayısı ya da 

damla hacmi az ise yüzey gerilim yüksek, çok ise yüzey gerilim düĢüktür. 

 

Yüzey gerilimi düĢürmek için kullanılan maddelere yüzey aktif maddeler denir. Yüzey 

aktif maddeler bir sıvı içinde çözünebilen veya disperslenebilen, çözündükleri ya da 

disperslendikleri sıvının yüzey gerilimini düĢüren maddeler olarak tanımlanabilir. Çok az 

miktardaki yüzey aktif madde ile çok büyük boyutlarda yüzey gerilim düĢüĢleri 

sağlanabilmektedir. Bu maddelerden tekstilde en çok kullanılanları ıslatıcı, sabun ve deterjan 

olarak adlandırılan maddelerdir. 

Sulu tekstil iĢlemlerinde devamlılık çok önemli bir etkendir. Eğer tekstil iĢlemlerinde 

kullanılan su veya sulu çözelti yüzey aktif madde ihtiva ediyorsa bu su veya çözeltinin yüzey 

gerilimi düĢer. Bu da tekstil mamulünün ıslanmasını ve böylece iĢlem görmesini 

kolaylaĢtırır. 

Yüzey aktif maddeler ve benzerleri tarımdan torna sektörüne kadar her yerde 

kullanılır. Tarım ilaçlarında kullanıldığında ilacın böceklerin kabuk kısmında bulunan yağlı 

ve mumsu tabakadan geçmesini sağlar. Makine sanayinde torna iĢlemi sırasında metali 

ıslatarak onun soğumasını sağlar. Tekstilde ise kumaĢın ıslanmasını ve kirin uzaklaĢmasını 

sağlayan yardımcı kimyasal maddelerdir. 

 

ġekil 1.5: Dar bir tüpün ucundan damlanın kopması 
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1.2.5. ĠyonlaĢma 

 

Bir molekülün anyon ve katyonlarına ayrılmasına iyonlaĢma denir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6. Diğer Kavramlar 

 Anyon: Eksi elektrik yükü taĢıyan bir iyon ya da kök demektir. Örneğin, klor (Cl
-
) 

eksi değerlikli bir anyondur. 

 

 Katyon: Artı elektrik yükü taĢıyan bir iyon ya da kök demektir. Örneğin, sodyum 

(Na+) artı değerlikli bir katyondur. 

 

 Katalizör: Katıldıkları herhangi bir kimyasal reaksiyonun hızını artıran ama 

reaksiyonun sonunda herhangi bir değiĢikliğe uğramayan maddelerdir. Bazı 

katalizörler reaksiyonun bir basamağında tüketilirken diğer basamağında tekrar 

oluĢur. Kimyasal bir madde olmamasına rağmen ıĢık bazı reaksiyonları hızlandırır. 

Bu nedenle ıĢık katalizör olarak nitelendirilir. 

 

 Stabilizör: Katıldıkları herhangi bir kimyasal reaksiyonun hızını yavaĢlatan ama 

reaksiyonun sonunda herhangi bir değiĢikliğe uğramayan maddelerdir. 

 

 Süblimasyon: Erime noktası temperatürünün altında belirli derecede buhar 

basıncına sahip katı maddeler, ısıtıldıklarında sıvı hâli atlayarak doğrudan gaz hâline 

dönüĢür. Katı hâldeki bazı maddelere enerji verildiğinde sıvı hâli atlayarak doğrudan 

gaz hâline dönüĢmesine süblimasyon denir. Örneğin, tuvaletlerde koku giderici 

olarak kullanılan “ernet” katı hâldedir. Bu madde hiç sıvı hâle geçmeden zamanla 

azalarak yok olur. Yünlü giysilerimizi güve zararlısında korumak için kullandığımız 

naftalin de zamanla iz bırakmadan yok olur. Bu maddeler katı hâlden gaz hâline 

geçerek süblimasyona uğrarlar. 

ġekil 1.6: NaCl’ün iyonlaĢmasındaki molekül görünümü 
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 Viskozite: AkıĢkanların (sıvı, gaz) akmaya karĢı gösterdiği dirençtir. BaĢka bir 

deyiĢle akıcılık değeridir. Örneğin, balın viskozitesi suyun viskozitesinden çok 

yüksektir. Sıvıların viskoziteleri molekül yapıları ve moleküler arası etkileĢimleriyle 

yakından ilgilidir. Bir sıvının viskozitesi iç sürtünme kuvvetinin akmaya karĢı 

gösterdiği dirençtir. Viskozite ölçümlerinde sıcaklık önemli bir değiĢkendir. Bu 

nedenle tüm viskozite ölçümleri sabit sıcaklıkta (20± 0,1 °C) yapılır. 

 

 Boume (bome): °Be' ile gösterilir. Yoğunluk, konsantrasyon değeridir. Bir 

maddenin yoğunluğu o maddenin birim hacminin gram olarak kütlesidir. Sıvıların 

yoğunluğu, genellikle belli hacimdeki sıvı tartılarak veya sıvının içine daldırılan bir 

cismin kaldırma kuvvetinden yararlanılarak tespit edilir. Ayrıca yoğunluk 

hidrometreler ile de ölçülebilir. Hidrometreler aĢağıdan yukarıya doğru g/ml 

(yoğunluk) bome derecesi olarak iĢaretlenmiĢtir.  
 

 Agregasyon: Atom veya moleküllerin moleküller arası çekim ile (kohezyon) bir 

araya gelmesine agregasyon denir. OluĢan daha büyük moleküllere ise agregat adı 

verilir. Assosiatlar da özel agregatlardır. 
 

 Assosiat: Moleküllerin moleküller arası çekim kuvvetleri yardımıyla bir araya 

gelmeleri, molekül toplulukları oluĢturmalarına assosiat denir. 
 

 Ġndikatör:  Kelime anlamı belirteçtir. Asit ve baz tepkimelerinin yürüyüĢünü 

izlemek için kullanılan bir çok madde vardır. Asidik ve bazik ortamda farklı 

renklerde olan zayıf organik asit ve baz yapısındaki bu maddelere indikatör denir. 

Önemli indikatörler metil oranj, metil kırmızısı, fenol ftalein ve turnusol kâğıdıdır. 

 

 Herhangi bir analiz iĢleminde sonucu görmek için kullanılır. Genellikle bitkisel 

maddelerden elde edilen ve ortamın asitliğine ya da alkaliliğine göre renk değiĢtiren 

maddelerdir. Analiz edilecek bir çözeltiye belirteç katıldığında, renkleri çözeltinin 

pH değerine göre değiĢen kompleks iyonlar oluĢur. Turnusol kâğıtları ve standart 

belirteçler (örneğin pH kâğıtları) kimyasal analizler sırasında sıkça kullanılan 

belirteçlerdir. 
 

 Atom:  Bir elementin bütün kimyasal özelliklerini taĢıyan en küçük birimidir. 
 

 BileĢik: Ġki ya da daha fazla element içeren ve elementleri birbiriyle kimyasal olarak 

belirli oranlar hâlinde bağlanmıĢ olan saf maddelerdir. Su (H2O) bileĢiğinde hidrojen 

ve oksijen atomları birbirlerine 2:1 oranında bağlıdır. 

 

 BileĢiklerin özellikleri: 
 

o BileĢikler kendilerini oluĢturan elementlerin özelliğini göstermez. 

o Saf maddelerdir. Belirli erime ve kaynama noktalarına sahiptir. 

o BileĢiklerin özelliğini gösteren en küçük yapı taĢına molekül denir. 

o BileĢikler farklı cins atomlardan oluĢur.  

o Kendini oluĢturan atomlara kimyasal yöntemlerle ayrıĢtırılabilir. 

o BileĢiği oluĢturan atomlar arasında sabit kütle oranları vardır. 

o BileĢikler formüllerle gösterilir. 
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 DeriĢim: Çözeltinin birim hacminde bulunan çözünmüĢ madde miktarıdır. 

 

 Higroskobik: Havadaki suyu çekme özelliğidir. Nem çekici maddeler 

higroskobik madde olarak bilinir. 

 

 Koloit: Bir maddenin parçacıklarının baĢka bir madde içinde düzgünce dağılmıĢ 

hâlde olduğu çözeltiye benzer bir karıĢım türüdür. 

 

 KarıĢım: Ġki ya da daha fazla saf maddenin (element ya da bileĢik) kimyasal 

olarak birleĢtirilmeden yalnızca karıĢtırılarak bir araya getirilmesidir. 

 

 KarıĢımların özellikleri 

 

o KarıĢımı oluĢturan maddelerin kimyasal özelliklerinde değiĢiklik 

olmaz. 

o Saf değildir. 

o Fiziksel yollarla ayrıĢtırılır. 

o Erime ve kaynama noktaları sabit değildir. 

o KarıĢımların öz kütleleri sabit değildir. KarıĢımı oluĢturan 

maddelerin miktarına bağlı olarak karıĢımın öz kütlesi değiĢir. 

o KarıĢımın yapısında farklı cins atom veya molekül vardır. 

o KarıĢımda bulunan maddelerin miktarı arasında belirli, sabit bir 

oran yoktur. 

 

 BileĢik ve karıĢım arasındaki farklar 

 

o BileĢikler aynı cins moleküllerden, karıĢımlar farklı cins atom veya 

moleküllerden meydana gelir. 

o BileĢikle kimyasal yollarla, karıĢımlar fiziksel yollarla birleĢtirilir-

ayrıĢtırılır. 

o BileĢikteki atomlar belirli kütle oranlarında birleĢirlerken 

karıĢımlar için belirli bir oran yoktur. 

o BileĢiklerin sabit bir öz kütleleri varken karıĢımların öz kütleleri 

karıĢımdaki maddelerin birleĢme oranlarına bağlı olarak değiĢir. 
 

 Molekül: Bir bileĢiğin tüm özelliklerini taĢıyan ve bölünemeyen en küçük 

parçasıdır. 

 

 Titrasyon: Genellikle bir çözeltinin deriĢimini belirlemek için o çözeltiye 

deriĢimi bilinen baĢka bir çözeltiden belli bir miktarın eklenmesidir. Titrasyon 

asit-baz, kompleks oluĢum, çökelme veya redoks reaksiyonlarında 

konsantrasyonu bilinen bir çözelti ile tepkimeye giren bilinmeyen bir çözeltinin 

konsantrasyonunu oluĢan tepkimeden yola çıkılarak belirlenmesi tekniğidir. Bu 

iĢlem titrasyon düzeneğinde yapılır. 
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Konsantrasyonu ve 

içeriği bilinen çözelti 

Büret: dereceli cam boru (Ne kadar reaktif 

eklendiğini ölçmemize yarar.) 

Konsantrasyonu 

bilinmeyen çözelti 

Erlenmeyer (Reaksiyonun 

gerçekleĢtiği ortamdır.) 

ġekil 1.7: Titrasyon düzeneği 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

pH kâğıdı ve pH metre ile pH ölçümü yapınız. 

 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 pH ölçümü yapılacak iĢlem çözeltisini 

laboratuvarda beher içine koyunuz. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Kullanacağınız kimyasal maddenin etiket 

bilgilerini mutlaka okuyunuz. 

 Laboratuvar çalıĢma kurallarını gözden 

geçiriniz. 

 pH ölçümü yapacağınız çözeltinin kuvvetli 

asidik çözelti olabileceğini düĢünerek dikkatli 

olunuz. 

 pH ölçümü yapacağınız çözelti renkli ya da 

klorlu bileĢikler içeriyorsa pH metre ile 

ölçüm yapmalısınız. 

 pH ölçme iĢlemi iĢlem esnasında yapılacaksa                  

çözeltinin içine manyetik balık atarak 

flottenin hareketini sağlayınız. 

 pH metre ile yapılacak ölçümlerde 

cihazın kalibrasyonunu yapınız. 

 

 

 

 Eğer asidik bölgede çalıĢılacaksa pH 4 ve pH 

7 tamponlarıyla, bazik bölgede çalıĢılacaksa 

pH 7 ve pH 10 tamponları kullanılarak 

cihazın kalibrasyonunu yapınız. 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kalibrasyonu yapılan pH metrenin 

elektrodunu saf su ile yıkayınız ve 

kurutunuz. 

 

 Elektrodu dikkatlice çözeltinin 

içerisine daldırınız ve okunan pH‟ın 

sabit olması için bir süre bekleyiniz. 

 

 

 

 Eğer çözeltinin üzerine herhangi bir asit veya 

baz çözeltisi ekleyecekseniz ekleme 

iĢleminden sonra çözeltinin bir süre 

karıĢmasını bekleyiniz. 

 Çözelti yine karıĢırken pH metrenin 

elektrodunu daldırarak sabit bir değer 

okunana kadar bekleyiniz. Elektrodun 

ucunun çözeltinin tam dibine değmemesine 

dikkat ediniz.  

 Doğru pH değeri için ölçüm iĢlemini üç kez 

yapınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çözeltinin pH değerini okuyarak 

sonucu değerlendiriniz. 

 

 Okunan ilk pH değerini dikkate almayınız. 

 Sonraki iki pH değerinin aritmetik 

ortalaması çözeltinin pH‟ıdır. Bu nedenle iki 

pH değerinin aritmetik ortalamasını 

hesaplayınız. 

 Bulunan pH değeri 1-6 arasındaysa çözelti 

asidik, 8-14 arasındaysa çözelti baziktir. pH 

değeri 7 ise çözelti nötr özelliktedir. 
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 Aynı çözeltinin pH‟ını pH kâğıdı ile 

ölçünüz.  

  

 pH kâğıdını çözeltiye daldırıp bir süre renk 

değiĢimini gözleyiniz. Renk değiĢimi 

bittikten sonra çözeltiden pH kâğıdını 

çıkartınız.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 pH kâğıdında oluĢan renk değiĢimini 

kutu üzerindeki standart renklerle 

karĢılaĢtınız. 

 

 Bulunan pH değeri 1-6 arasındaysa çözelti 

asidik, 8-14 arasındaysa çözelti baziktir. pH 

değeri 7 ise çözelti nötr özelliktedir.  

 pH metre ve pH kâğıtları ile bulduğunuz 

değerleri karĢılaĢtırınız. 

 

 pH kâğıtlarını laboratuvarda yerine 

kaldırınız. pH metrenin elektrodunu 

temizleyip kapatınız. 

 pH metrenin elektrodunu saf su ile 

temizleyip elektrot kapaklarını kapatınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 
 
 

Değerlendirme Ölçütleri 
 

Evet 
 

Hayır 

Laboratuvar önlüğünüzü giydiniz mi?   
pH ölçümü yapılacak iĢlem çözeltisini laboratuvarda beher içine 

koydunuz mu? 
  

pH ölçümü yapılacak beherdeki iĢlem çözeltisini yeterince 

karıĢtırdınız mı? 
  

pH metre ile yapılacak ölçümlerde cihazın kalibrasyonunu yaptınız 

mı? 
  

Kalibrasyonu yapılan pH metrenin elektrodunu saf su ile yıkayıp 

kuruttunuz mu? 
  

Elektrodu dikkatlice çözeltinin içerisine daldırıp pH‟ının sabit olması 

için bir süre beklediniz mi? 
  

pH metre ile üç kez ölçüm yaptınız mı?   

Çözeltinin pH ortalamasını doğru olarak hesaplayabildiniz mi?   
Aynı çözeltiye pH kâğıdı daldırıp renk değiĢimi bittikten sonra 

çözeltiden çıkardınız mı?  
  

pH metre ve pH kâğıdı ile bulduğunuz sonuçları karĢılaĢtırabildiniz 

mi? 
  

Çözeltinin pH değerini okuyarak sonucu asidik, bazik ya da nötr 

olarak değerlendirebildiniz mi? 
  

pH kâğıtlarını laboratuvarda yerine kaldırdınız mı?   

pH metrenin elektrodunu temizleyip kapattınız mı?   
Yaptığınız bütün iĢlemlerde laboratuvar çalıĢma kurallarına uygun 

davrandınız mı? 
  

ĠĢ güvenliği kurallarına uydunuz mu?   

Yapılan iĢin raporunu hazırladınız mı?   
 
 
 
 
DEĞERLENDĠRME 

 
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi pH‟ın tanımıdır? 

A) Herhangi bir çözeltideki H+ (hidrojen iyonu) ve OH
-
 (hidroksil iyonu) sayısını 

belirleyen ölçeğe pH denir.  

B) Herhangi bir çözeltideki H2O sayısını belirleyen ölçeğe pH denir 

C) Herhangi bir çözeltideki NaOH sayısını belirleyen ölçeğe pH denir. 

D) Herhangi bir çözeltideki kimyasal maddelerin miktarını belirleyen ölçeğe pH 

denir. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi kuvvetli asit değildir? 

A) HClO4  

B) HNO3 

C) H2SO4 

D) NaOH 

 

3. Bir kimyasal maddenin nötr özellik göstermesi için H
+ 

ve OH
-
  oranı nasıl olmalıdır? 

A) Çözeltideki H+  oranı OH- oranından çok olmalıdır. 

B) Çözeltideki H+  oranı OH- oranından az olmalıdır. 

C) Çözeltideki H+  ve OH- oranı birbirine eĢit olmalıdır. 

D) Çözeltideki H
+ 

 ve OH
-
 oranının nötr özellik ile herhangi bir ilgisi yoktur. 

 

4. Bir kimyasal maddenin bazik özellik göstermesi için H
+ 

ve OH
-
  oranı nasıl olmalıdır? 

A) Çözeltideki H+  oranı OH- oranından çok olmalıdır. 

B) Çözeltideki H+  oranı OH- oranından az olmalıdır. 

C) Çözeltideki H+  ve OH- oranı birbirine eĢit olmalıdır. 

D) Çözeltideki H
+ 

 ve OH
-
 oranının baziklik ile herhangi bir ilgisi yoktur. 

 

5. Bir kimyasal maddenin asidik özellik göstermesi için H
+ 

ve OH
-
  oranı nasıl olmalıdır? 

A) Çözeltideki H+  oranı OH- oranından çok olmalıdır. 

B) Çözeltideki H+  oranı OH- oranından az olmalıdır. 

C) Çözeltideki H+  ve OH- oranı birbirine eĢit olmalıdır. 

D) Çözeltideki H+  ve OH- oranının asidik özellik ile herhangi bir ilgisi yoktur. 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi karıĢımların özelliklerinden değildir? 

A) KarıĢımda bulunan maddelerin miktarı arasında belirli, sabit bir oran yoktur.  

B) Kendini oluĢturan atomlara kimyasal yöntemlerle ayrıĢtırılabilir. 

C) Fiziksel yollarla ayrıĢtırılır.  

D) KarıĢımı oluĢturan maddelerin kimyasal özelliklerinde değiĢiklik olmaz. 
 

ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
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7. Birbiri içinde çözünmeyen iki sıvının bir yardımcı madde ile ya da yardımcı madde 

olmadan oluĢturduğu homojen karıĢım aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Dispersiyon 

B) Süspansiyon 

C) Emülsiyon 

D) Dispergatör 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi bileĢiklerin özelliklerinden değildir? 

A) BileĢikler kendilerini oluĢturan elementlerin özelliğini gösterir. 

B) BileĢikler farklı cins atomlardan oluĢur.  

C) Kendini oluĢturan atomlara kimyasal yöntemlerle ayrıĢtırılabilir. 

D) Saf maddelerdir. Belirli erime ve kaynama noktalarına sahiptir. 

 

9. Bir molekülün anyon ve katyonlarına ayrılmasına ne denir? 

A) Süblimasyon 

B) Agregasyon 

C) ĠyonlaĢma 

D) Koloit 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi katalizör teriminin açıklamasıdır? 

A) Katıldıkları herhangi bir kimyasal reaksiyonun hızını artıran ama reaksiyonun 

sonunda herhangi bir değiĢikliğe uğramayan maddelerdir. 

B) Katıldıkları herhangi bir kimyasal reaksiyonun hızını yavaĢlatan ama reaksiyonun 

sonunda herhangi bir değiĢikliğe uğramayan maddelerdir. 

C) AkıĢkanların (sıvı, gaz) akmaya karĢı gösterdiği dirençtir. 

D) Birbiri içinde çözünmeyen bir sıvı ve bir katı maddenin yardımcı madde ile ya da 

yardımcı madde olmadan oluĢturduğu homojen karıĢımlardır.  

 
 
 
DEĞERLENDiRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 
 

 
 

Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında kurallara uygun olarak yüzde çözelti 

hazırlayabileceksiniz. 
 

 
 

 
 

 

 Çözünme kavramı hakkında araĢtırma yapınız. 

 Çözelti türlerini ve birbirleriyle iliĢkilerini araĢtırınız. 

 Çözeltilerin günlük yaĢamdaki önemini araĢtırınız. 

 

2.YÜZDE ÇÖZELTĠ HAZIRLAMA 
 

2.1. Çözelti Tanımı ve Türleri 

Bir küp Ģekeri veya toz Ģekeri suya atıp karıĢtırdığımızda Ģeker yavaĢ yavaĢ gözden 

kaybolur. ġekerli suyun tadından da anlaĢılacağı üzere Ģeker yok olmamıĢ su içinde homojen 

olarak dağılmıĢtır. Bu halk dilinde Ģekerin erimesi olarak bilinir. Ancak bu durum yağın ya 

da demirin erimesinden farklıdır. Bilimde erime bir katının ısı etkisiyle katı hâlden sıvı hâle 

geçmesini belirten bir terimdir. Burada ise birbirinden farklı iki maddeden yeni bir madde 

(Ģekerli su) meydana gelmiĢtir. Bilim dilinde buna “Ģeker çözündü” denir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

ġekil 2.1: ġekerin erimesinde iĢlemin gerçekleĢmesi 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Bir veya birden fazla türde maddenin diğer madde türünün içinde homojen olarak 

dağılmasıyla çözelti oluĢur. Bir çözeltide en az iki bileĢen vardır.  

Çözelti içinde fazla miktarda bulunan maddeye çözücü (çözen) denir. Çözücü madde 

aynı zamanda çözeltinin durumunu (katı, sıvı, gaz) belirler. 
KarıĢımda daha az bulunan maddeye de çözünen denir. 

Yukarıdaki ifadeler göz önüne alınarak çözelti kavramını Ģöyle tanımlayabiliriz: 

 

Çözen ve çözünenin oluĢturduğu homojen karıĢımlara çözelti denir. 

 

 

Çözeltiler kendisini oluĢturan maddelerin özelliklerini ya da kendi özelliklerini taĢıyan 

yeni maddeler oluĢturur. 

 

2.1.1. Çözünürlük 

Bir maddenin çözücü içinde az veya çok miktarda çözünebilme yeteneğine 

çözünürlük denir. Çözünme, moleküller arasındaki çekim kuvvetine dayanır. Bir çözücünün 

bir maddeyi çözebilmesi için çözücü ile çözünen molekülleri arasındaki çekim kuvvetlerinin, 

çözücü ve çözünenin kendi molekülleri arasındaki çekim kuvvetinden daha büyük olması 

gerekir. Örneğin Ģekerin suda çözünmesi, Ģeker ile su molekülleri arasındaki çekim 

kuvvetinin, Ģeker moleküllerinin kendi arasındaki çekim kuvvetinden daha büyük 

olmasındandır. ġeker, suda iyonlarına ayrıĢmadan moleküler hâlde çözünür. 

Çözünme olayı ile çözeltide yüklü iyonik parçacıklar veya yüksüz moleküler 

parçacıklar oluĢabilir. Örneğin sodyum klorür, sulu çözelti içinde iyonlarına (Na
+
 ve Cl

-
) 

ayrıĢır. Ancak her madde bu Ģekilde iyonlarına ayrıĢarak çözünmez. Bazı maddeler suda 

iyonlarına ayrıĢmadan moleküler yapısını koruyarak çözünebilir. Örneğin aseton (CH3 

COCH3), suda + ya da – yüklü iyonlarına ayrıĢmaz. 

 

        ) 
 

 

 

 

 

CH3 COCH3 (s) + su         CH3 COCH3 (suda) 
 

 

ġekil 2.2: Çözelti 
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Çözeltisinde yüklü parçacıklar bulunmayan bir çözelti elektriği iletmez. Bu tür 

elektriği iletmeyen çözeltiler oluĢturan çözünen maddeler elektrolit olmayanlar olarak 

adlandırılır. Çözünen madde, sodyum klorür gibi iyonik bir bileĢik ise suda artı ve eksi yüklü 

iyonik parçacıklar oluĢturur. 

  
 

 

 

 

 

Çözeltide (+) ve (-) yüklü parçacıklar oluĢturarak çözeltisinin elektriği iletmesini 

sağlayan maddeler elektrolitler olarak adlandırılırlar. Elektrolitler, çözeltide oluĢturdukları 

yüklü iyonik parçacıkların sayısına bağlı olarak kuvvetli veya zayıf elektrolit olarak 

sınıflandırılabilirler. 

 

Kuvvetli bir elektrolit, çözücü içerisinde çözünerek tamamen iyonlarına ayrıĢır. 

Örneğin hidroklorik asit suda çözündüğünde tamamen iyonlarına ayrıĢır ve çözeltisi elektriği 

iyi iletir. 

HCl(g) + su H+ (suda) + Cl- (suda) 

 

Zayıf bir elektrolit ise çözeltide kısmen iyonlarına ayrıĢır. Örneğin asetik asit, 

CH3COOH, moleküllerinin büyük bir kısmı (%98,7) iyonlarına ayrıĢmadan çözeltide 

kalabilir. Bu durum aĢağıdaki gibi gösterilebilir. 

 

       

 

 

 

 

Asetik asit gibi suda çözünerek az miktarda (%1,3) iyonlar verebilen zayıf 

elektrolitler elektriği pek iyi iletmezler. 

 

Kuvvetli elektrolitlere, HNO3, HCl, NaOH, KOH, Ca(OH)2, NaCl gibi maddeler, 

zayıf elektrolitlere ise; H2CO3, H3 PO4, H2S, CH3 COOH, HgCl2, HCN, NH3 gibi maddeler 

örnek olarak verilebilir. 

 

Çözünürlük genellikle 100 mƖ (100 cm
3
) veya 100 g çözücüde çözünebilen maddenin 

gram cinsinden ağırlığı olarak verilir. Örneğin, NaCl'ün sudaki çözünürlüğü 20°C‟de 36 

g/100 mƖ‟dir. 

 

Bir maddenin hem çözünürlüğünü hem de çözünürlük hızını etkileyen faktörler vardır. 

Bunlar; çözücü ve çözünenin cinsi, sıcaklık ve basınçtır. 

 

 

CH3COOH (s) + Su         CH3 COO
-
(suda) + H

+
 (suda) 

%98,7     %1,3 

    

 

 

 

NaCl(k) + su         Na
+
 (suda) + Cl

-
 (suda) 
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 Çözücü ve çözünenin cinsi 

 

Çözünürlük geniĢ oranda çözünen maddenin türüne bağlıdır. Genellikle çözücü 

maddeler kendilerine benzer yapıdaki maddeleri çözer. Örneğin polar bileĢikler polar 

çözücüde, organik bileĢikler organik çözücülerde çözünebilir. 

 

Çözünen maddenin toz hâlde olması çözünen maddenin çözücüye değen yüzeyini 

artıracağından çözünmeyi hızlandırır. Ancak çözünürlük miktarını artırmaz. 

 

 Sıcaklık 

 

Bir maddenin çözünürlüğü genellikle 100 ml veya 100 g çözücü içinde çözünen madde 

miktarı olarak belirler. Ancak maddelerin kendine özgü fiziksel sabiti olan çözünürlük 

sıcaklığa bağlı olarak da değiĢir.  Bu nedenle çözünürlük belirtilirken sıcaklığın ve 

çözünmenin yer aldığı ortamın diğer Ģartlarının tanımlanması gerekir. Maddelerin 

çoğunluğunun çözünürlüğü sıcaklık ile birlikte artar. Katıların suda çözünmesi ısı alan bir 

olaydır. Bu nedenle sıcaklığın artırılması katıların çözünürlüğünü de artırır. 

 

Katı maddelerin 100 ml veya 100 g çözücü içinde 20°C‟de çözünürlükleri farklı 

Ģekilde değerlendirilir.  

 

 

Çözünürlük derecesi 

Çözünürlük miktarı 

(100 ml veya 100 g çözücü  

içinde çözünme miktarı) 

Kolay çözünür 5 g ve üzeri 

Oldukça çözünür 1-5 g arası 

Ġyi çözünmez 0,1-1 g arası 

Güç çözünür 0,0001-0,1 g arası 

Pratikte çözünmez 0,0001 g‟dan az  

 
Tablo 2.1: Katı maddelerin 100 ml veya 100 g çözücü içinde 20°C’de çözünürlüklerinin 

değerlendirilmesi 

 

Gazlar ise suda çözünürken ısı verir. Bu nedenle gazların çözünürlükleri sıcaklıkla 

ters orantılıdır. Yani gazların çözünürlüğü sıcaklık arttıkça azalır, sıcaklık azaldıkça artar.  

Sıvıların çözünürlüğü sıcaklıkla birlikte değiĢkenlik gösterir. Eğer çözünen maddenin 

kaynama noktası çözücü maddenin kaynama noktasından yüksekse çözünürlük sıcaklık 

arttıkça artar. Çözünen maddenin kaynama noktası çözücü maddenin kaynama noktasından 

düĢükse çözünürlük sıcaklık arttıkça azalır. 
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 Basınç  

 

Katı ve sıvıların çözünürlüğüne basıncın etkisi yok denecek kadar azdır. Ancak 

gazların çözünürlüğü basınç arttıkça artar. 

 

2.1.2. Çözelti Türleri 

Çözeltiler fiziksel hâllerine, elektrik akımını iletmelerine, bileĢenlerin miktarlar ve 

çözünürlüklerine ve deriĢimlerine göre değiĢik açılardan sınıflandırılır. 

 

Çözücü ve çözünen maddelerin fiziksel hâllerine göre sınıflandırılması: 

 

 Katı-sıvı çözeltileri: Bir katının bir sıvı içinde homojen olarak çözünmesiyle 

oluĢan çözeltilerdir (tuzlu su, Ģekerli su). 

 Sıvı-sıvı çözeltileri: Bir sıvının baĢka bir sıvı içinde homojen olarak 

çözünmesiyle oluĢan çözeltilerdir (alkol+su =kolonya). 

 Katı-katı çözeltileri: Bir katının baĢka bir katı içinde homojen olarak 

çözünmesiyle oluĢan çözeltilerdir.  

 Gaz-gaz çözeltileri: En az iki gaz karıĢımının oluĢturduğu çözeltilerdir 

(oksijen+azot=hava). Bütün gaz karıĢımları homojendir. 

 Gaz-sıvı çözeltileri: Bir gazın bir sıvı içinde homojen olarak çözünmesiyle 

oluĢan çözeltilerdir (kola, gazoz gibi içecekler). 

 

Tekstilde sıvı-sıvı ve sıvı katı karıĢımlarından oluĢmuĢ çözeltiler önemlidir. Örneğin 

boyar madde banyosu, tekstil yardımcı maddelerinin sudaki çözeltileri vb. gibi. 

 

Elektrik akımını iletmelerine göre sınıflandırılması: 
 

 Elektriği ileten çözeltiler (elektrolit) 

 Elektriği iletmeyen çözeltiler (elektrolit olmayan) 

 

BileĢenlerin miktarlarına ve çözünürlüklerine göre sınıflandırılması: 

 

 DoymuĢ çözelti: Çözücünün çözebileceği kadar çözünen madde miktarı 

içerdiği çözeltilerdir. Çözebileceği maksimum maddeyi çözmüĢ olan çözeltidir. 

DoymuĢ çözeltiye çözünen madde ilave edilse bile eklenen maddeler çözünmez, 

çöker. 

 

 DoymamıĢ çözelti: Bir çözeltide doygunluk miktarının altında madde 

çözünmüĢ ise buna doymamıĢ çözelti denir. Çözebileceği maksimum maddeyi 

çözmemiĢ çözeltidir. 

 

 AĢırı doymuĢ çözelti: Bir çözeltide doygunluk miktarının üstünde madde 

çözünmüĢ ise buna aĢırı doymuĢ çözelti denir. Çözücü çözebileceğinden fazla 

maddeyi çözmüĢtür. 
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AĢırı doymuĢ çözeltiler çok kararsızdır. Çözelti içine küçücük çözünen kristalinin 

eklenmesiyle süratle çöker ve doymuĢ çözelti hâline geçer.  Bazen reçelin Ģekerlenmesi aĢırı 

doymuĢ çözelti olmasından kaynaklanır.  

 

DeriĢimlerine göre çözelti türleri: 

 

Belirli bir miktar çözelti veya çözücü içerisinde çözünen madde miktarına deriĢim 

denir. Bir çözeltide çözünmüĢ olarak bulunan madde miktarını belirtmek için deriĢim 

(konsantrasyon) birimi kullanılır. Çözeltiler deriĢimlerine göre iki sınıfa ayrılır: 

 

 Seyreltik çözelti: Az miktarda çözünen madde içeren çözeltilerdir.  

 DeriĢik çözelti: Çok miktarda çözünen madde içeren çözeltilerdir. 

 
 

 

ÇÖZÜCÜNÜN 

HÂLĠ 

 

ÇÖZÜNENĠN 

HÂLĠ 

 

ÖRNEK 

 
 
 

Katı 

Katı Lehim (kurĢunla kalayın çözünmesi) 

Sıvı Amalgam (gümüĢle civanın çözünmesi) 

Gaz Paladyumda hidrojen gazının çözünmesi 

 
Sıvı 

Katı Su içinde Ģekerin çözünmesi 

Sıvı Suda alkolün çözünmesi 

Gaz Su içinde oksijenin çözünmesi 

 
Gaz 

Katı Azot içinde iyot çözünmesi 

Sıvı Azot içinde su çözünmesi (nemli hava) 

Gaz Hava (azot içinde oksijenin çözünmesi) 

 
Tablo 2.2: Fiziksel durumuna göre çözelti türleri 

 

Tablo 2.2‟de çözen ve çözünenin fiziksel durumuna göre meydana gelen çözeltiler 

görülmektedir. Çözücü katı ise çözünenin sıvı, katı, gaz oluĢuna göre üç türlü; çözücü sıvı 

ise çözünenin sıvı, katı,  gaz oluĢuna göre üç türlü çözelti hazırlamak mümkündür. Çözücüsü 

gaz olan çözeltilerde gazlar kolay çözünür. Fakat gazlar içinde katı ve sıvılar daha zor 

çözündüğünden homojen bir çözelti oluĢturması güçleĢir. Çözen madde çözeltinin fiziksel 

hâlini belirler. Örneğin, çözücüsü katı olan çözeltinin fiziksel hâli de katıdır. 

 

Katı çözeltiler, iki ya da daha çok metalin eritilerek oluĢturdukları homojen katı 

karıĢımlardır. Bunlara alaĢım denir. AlaĢımlarda bir metalin atomları diğer metalin kristal 

yapısı içine girerek homojen bir karıĢım oluĢturur. Örneğin paslanmaz çelik (% 76 Fe, % 

16 Cr, % 8 Ni), pirinç (% 60 Cu, % 40 Zn), bronz (% 80 Cu, % 15 Sn, % 5 Zn) birer 

alaĢımdır. 

 

Gaz çözeltiler ise iki veya daha çok gazın aynı kap içine konulduğunda homojen 
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olarak karıĢmasıyla oluĢur. Örneğin, hava bir gaz çözeltisidir. 

 

2.2. Yüzde Çözeltiler 
 

Bir çözeltide çözünen madde miktarını nasıl ifade ederiz? 

 

Bir çözeltide çözünen madde miktarı, kütle, hacim, mol terimlerini içeren çeĢitli 

deriĢim birimleri ile belirtilir. En çok kullanılan deriĢim birimleri, yüzde deriĢim, mol kesri, 

molarite, normalite, molalite, ppm ve ppb'dir. 

Bu deriĢim birimi; değiĢik anlamlarda kullanıldığından ağırlık, hacim veya ağırlık-

hacim gibi terimlerle açıkça belirtilmelidir. 

 

 Kütlece yüzde çözeltiler: 

 

100 ağırlık birimi, çözeltide kaç ağırlık birimi çözünen olduğunu gösterir. Birim olarak 

gram, kilogram, miligram, ton vb. olabilir. Örneğin, kütlece % 20‟lik sodyum klorür çözeltisi 

demek 100 g sodyum klorür çözeltisinin içinde 20 g katı sodyum klorür var demektir. Böyle 

bir çözelti 20 g NaCl'in 80 g saf suda çözünmesiyle hazırlanabilir. Bu, 100 ton sodyum 

klorür çözeltisinin içinde 20 ton katı sodyum klorür var demektir. Burada çözünenin ve 

çözeltinin miktarı ağırlık birimiyle ifade edilmelidir. 

 

AĢağıdaki eĢitlik ile ifade edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hacimce yüzde çözeltiler: 

 

100 hacim birimi (ml, Ɩ, m³ vb.) çözeltide kaç hacim birimi çözünen olduğunu 

gösterir. 100 ml çözeltide kaç ml çözünen maddenin olduğunu gösterir. Birim olarak 

mililitre, litre, metreküp vb. olabilir. Örneğin hacimce % 20‟ lik alkol çözeltisi demek, 100 

ml alkol çözeltisinin içinde 20 ml saf alkol var demektir. Ya da 100 Ɩ alkol çözeltisinin 

içinde 20 ml saf alkol var demektir. Burada çözünenin ve çözeltinin miktarları hacim 

birimiyle ifade edilmelidir. 

AĢağıdaki eĢitlik ile ifade edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözünen maddenin ağırlığı 

Ağırlık yüzdesi  =                    x 100 

Çözen maddenin ağırlığı 
  

 

Çözünen maddenin hacmi 

Hacim yüzdesi  =                    x 100 

Çözen maddenin hacmi 
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Örneğin 30 ml hacmindeki bir maddeyi, uygun bir çözücüde çözerek çözelti 

hacminin tam 100 ml‟ye tamamlanmasıyla % 30'luk bir çözelti hazırlanmıĢ olur. 

 

 Hacimce- kütlece yüzde çözeltiler: 

 

100 hacim birimi çözeltide kaç ağırlık birimi çözünen olduğunu gösterir. Birim olarak 

mililitre, litre, metreküp vb. olabilir. Örneğin hacim - kütlece % 20‟lik sodyum klorür 

çözeltisi demek, 100 ml sodyum klorür çözeltisinin içinde 20 g sodyum klorür var demektir. 

Burada çözeltinin miktarı hacim biriminden, çözünen maddenin miktarı ise ağırlık 

biriminden ifade edilmelidir. Çözeltinin toplam ağırlığı, çözünen maddenin ağırlığı ile 

çözücü maddenin ağırlığına eĢittir. 

 

AĢağıdaki eĢitlik ile ifade edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek: 500 g % 25‟lik BaCl2 çözeltisi hazırlayabilmek için gerekli suyun kütlesini 

hesaplayınız. 

 
 
Çözüm: 
 

Çözünen madde miktarı                 X       

% C=                . 100        25 =        .100      

         Çözelti miktarı                    500   

 

    

    25.500    

X=        = 125 g    500 - 125 = 375 g su gereklidir. 

 100 

 
  Örnek: % 35 hidrojen peroksit (H2O2) içeren çözeltide 14 ml hidrojen peroksit kaç ml 

suda çözünmüĢtür? 
 
 

 

Çözünen maddenin kütlesi 

Hacim-kütle yüzdesi (%C)  =                       x 100 

Çözen maddenin hacmi 
  

 

% DeriĢim; % C, % ya da Y sembolleriyle ifade edilebilmektedir. 
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Çözüm: 
 

Çözünen madde hacmi                 14     

% C=                . 100        35 =        .100      

           Çözelti hacmi                     X 

 

    

    14.100    

X=        = 40 ml    40 - 14 = 36 ml su gereklidir. 

  35 

 

 
Örnek: Kütlece % 10‟ lik 50 g bakır sülfat çözeltisine 15 g bakır sülfat ekleniyor. 

Çözeltinin kütlece yüzde kaçı bakır sülfat olur? 
 
 
Çözüm: 
 

Çözünen madde miktarı                 X       

% C=                 . 100        10 =        .100     

         Çözelti miktarı                    50  

 

    

    10.50    

X=        = 5  g  bakır sülfat  50 - 5= 45 ml su vardır. 

      100 

 

% 10‟ lik 50 g bakır sülfat çözeltisinde 5 g bakır sülfat ve 45 ml su bulunur.  

15 g bakır sülfat daha eklenmesi çözeltideki bakır sülfat miktarını  

5 + 15 = 20 grama çıkarırken çözeltinin kütlesi de  
50  + 15 = 65 g olur. 

 

 

     65   g çözeltide     20 g bakır sülfat varsa 

 

100 g çözeltide     X g 

 

     X = 20 . 100  / 65  = 31 gramdır.  Çözeltinin  % 31‟i bakır sülfattır. 

 

 

Örnek:  Kütlece  %  5„lik 200 gram sodyum klorür çözeltisine 40 g sodyum klorür 

ve 260 g su ekleniyor. Yeni çözelti yüzde kaç sodyum klorür içerir? 
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Çözüm 

 

Çözünen madde miktarı                 X       

% C=                 . 100        5 =        .100     

         Çözelti miktarı                    200 

    

 

    200.5    

X=        = 10  g  sodyum klorür 

     100 
200 gram çözeltiye 40 g sodyum klorür ve 260 gram su eklenirse çözeltinin toplam 

kütlesi 500 g olur. 
 
Çözünen toplam sodyum klorür miktarı: 10+40 = 50 g‟dır. 
 

500 gramlık çözeltide 50 gram sodyum klorür bulunursa;  

 

 

Çözünen madde miktarı                50      

% C=                 . 100       % C =        .100   

 %10       Çözelti miktarı                    500 

 

çözeltinin % 10‟u sodyum klorür demektir. 

 

2.2.1. Refraktometre 

 
Bir çözeltinin içerisinde çözünmüĢ olan madde miktarının yüzdesi bilinmiyorsa 

maddenin kırılma indisi değerini bularak tespit etmek mümkündür. Kırılma indisi maddenin 

kaynama noktası, erime noktası, yoğunluğu gibi fiziksel özelliklerinden biridir. 

Kırılma indisi gerçekte  kimyasal değil, fiziksel bir olaydır. Her gün gözümüzün 

önündedir. Çay bardağına  kırk beĢ derece açıyla bakarsanız çay kaĢığını sıvının altında 

sanki kırılmıĢ gibi görürsünüz. Suyun içinden geçen ıĢınlar belli bir açıyla kırılır ve  cisim 

sanki farklı yerdeymiĢ gibi görünür. Yalnızca suyun değil, tüm sıvıların ıĢığı kırma özelliği 

vardır ve bu,  o maddenin bir özelliğidir. 

IĢığın farklı ortamlara geçerken yön değiĢtirmesine kırılma, ıĢığın boĢluktaki hızının 

madde içerisinde hızına oranına da kırılma indisi denir. Bir ıĢık ıĢını bir ortamdan baĢka 

bir ortama geçerken yönünde ve hızında değiĢiklikler olur. IĢık çok kırıcı ortama geçerken 

bu ortamda bulunan taneciklere çarpar. IĢığın elektriksel alanı ile maddenin elektronlarının 

etkileĢmesi ıĢığın yayılmasını engeller. Eğer ıĢın hava yerine çok kırıcı bir ortama 

gönderilirse ıĢının hızı ve yönü değiĢir. 

Suyun kırılma indisi (1.0000) dir. Gliserinin,  etil alkolün, asetonun ve diğer tüm saf 

sıvı maddelerin kendisine özgü bir kırılma indisi vardır. Öte yandan birden fazla karıĢımların 

da kırılma indisleri sabit bir sayıdır. Yani % 5 Ģekerli suyun belirli bir kırılma indisi vardır. 

Buradan  kırılma indisinin toplanabilir olduğu ortaya çıkar. Yani örnek olarak kırılma indisi 

1 olan bir sıvı ile 2 olan bir baĢka sıvıyı eĢit olarak karıĢtırırsanız, ürünün  kırılma indisi 1,5 

olacaktır. Bu olay gerçekte kırılma indisi için ciddi bir sorundur. Çünkü kırılma indisi 1,5 ve 
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0,75 olan iki sıvıyı karıĢtırıp kırılma indisi 1 olan bir karıĢım yapabiliriz ama bu ürün 

kesinlikle su değildir. Oysa kırılma indisi (1) olan sıvı sudur. Yani sözün kısası, kırılma 

indisi tek baĢına pek de güvenilir bir kavram değildir. Buna karĢın diğer analizlerle 

birleĢtirildiğinde çok değerli sonuçlar verir.  

Refraktometre ile ölçümlerde saflığından emin olunan maddenin kırılma indisi ölçülür 

ve bulunan değer standart verilerle karĢılaĢtırılır. 

Abbe refraktometresi bir laboratuvarda bulunması gereken 

önemli cihazlardan biridir. Öteki cihazlarla çalıĢıldığında uzun 

zaman alacak bazı analizler bu cihazla çok kısa zamanda ve daha 

yüksek doğrulukla yapılabilir.  

Abbe refraktometresinin ölçüm yapabilecek duruma 

getirilmesi için çeĢitli standartlar kullanılır ve su bunlardan biridir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 2.1 : Abbe refraktometresi 

 
Cihazın suyla ayarlanması ve ölçüme hazır duruma getirilmesi aĢağıdaki basamaklar 

takip edilerek yapılır: 

 
 Cihazın her tarafının,  özellikle de prizmalarının çok temiz olması gerekir.  Aksi 

hâlde ölçmeler yanlıĢ olur.  Çünkü cihaz çevre Ģartlarından çok etkilenir.  

Prizmalar saf alkolle ıslatılmıĢ yumuĢak bir bezle temizlenir ve kurulanır 

(Temizlemede pamuk ve aseton kullanılmaz.). Bunun için cihazın orta 

kısmındaki kilitleme düğmesi açılır ve prizmalar birbirinden ayrılır. Temizleme 

yapıldıktan sonra prizmalar tekrar eski hâline getirilir. 

 Cihazın varsa termostatı 20 °C ayarlanır. Bir süre bu sıcaklıkta çalıĢtırılır. 

Ondan sonra orta kısmındaki kilitleme düğmesi açılarak yüzeyi buzlu prizma 

üzerine sıcaklığı 20°C‟de tutulan saf sudan bir damla konur. Üstteki prizma 

alttakinin üstüne kapatılır.  Ġki prizma arasında son derece ince bir su tabakası 

kalır. Ölçmede bu tabakadan yararlanılır. 

 Cihazın skalası yaklaĢık 1,33 kırma indisine ayarlanır.  Cihazın aynası sağa sola 

çevrilerek okülerden bakan göze ıĢığın en fazla gelmesi sağlanır. 
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 Cihaz teleskopunun (uzun kısım) üstündeki dispersiyon düğmesi öyle 

ayarlanmalıdır ki okülerden bakan kimsenin gözüne bir dairenin yarısı siyah, 

yarısı aydınlık görünmeli ve bu iki yarım dairenin ayrılma sınırı keskin 

olmalıdır. Bu sınır keskin değilse ve yarım daireler iç içe geçmiĢ durumdaysa 

aynanın yanına beyaz bir ıĢık demeti diffuz hâle getirilir. Böylece daha iyi bir 

ölçme yapılır. 

 Okumanın yapıldığı teleskopun koluyla oynanarak aydınlık ve karanlık daireleri 

ayıran çizginin tam ortaya gelmesi sağlanır. Bundan sonra oküler  (gözün 

baktığı mercek) ayarlanarak net olarak görülmesi sağlanır.  Bu durumda skala 

üzerindeki kırma indisi 1,3325‟e ayarlanır. Cihaz ölçme yapmaya hazır duruma 

gelmiĢtir. 

 Isıtma düğmesi kapatılır.  Prizmalar birbirinden ayrılır.  Her iki prizmanın 

yüzeyi yine saf alkolle ve yumuĢak bezle silinip kurutulur. 

a)  b) c)  

Resim 2. 2: Abbe refraktometresinin prizmaları 

 

ġekil 2.3: Refraktometre okülerinden sıvıya bakıĢ açısı 
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 Kırma indisi tayin edilmek istenen sıvıdan veya çözeltiden bir damla alınarak 

cihazın alt prizmasına yerleĢtirilir ve su için yapılan iĢlemler tekrarlanır.  

Cihazdan okunan değer bilinmeyenin indisidir. 

 

2.2.2. Balon Joje 

Balon jojeler laboratuvarda çözelti hazırlamak için kullanılan ölçülü balonlarıdır. Ġnce, 

uzun boyunlu ve düz diplidir. Bunların boyunları üzerinde halka biçiminde bir çizgi bulunur. 

Balonun çizgisine kadar sıvı doldurulduğunda balonun üzerinde yazan hacim alınmıĢ olur 

(Genellikle 20 ºC için geçerlidir.). 

Balon jojelerin ağız kısmı genellikle Ģilifli olup ağzına uygun kapakları vardır. Balon 

jojeler 5 ml ile 5000 ml arasında hacimlere uygun olarak imal edilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hazırlanacak çözeltinin hacmine uygun hacimdeki balon joje seçimi yapılır ve 

kullanılır. Örneğin 100 ml‟lik bir çözelti hazırlanması isteniyorsa mutlaka 100 ml‟lik 

balon joje kullanılması gerekmektedir. Aksi takdirde çözeltinin konsantrasyonunda 

hassasiyet elde edilemez. 

Balon jojeler doldurulurken jojenin üzerindeki çizginin sıvı yüzeyinde meydana gelen 

yarım ay Ģeklindeki kıvrımın tam alt orta noktasına teğet geçmesi sağlanmalıdır. Aksi 

takdirde doğru hacim alınmıĢ olmaz. 

Resim 2.4 : ÇeĢitli hacimlerdeki balon jojeler 
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Balon jojelerde hazırlanan çözeltiler koyu renkli ĢiĢelerde (genellikle kahverengi), 

üzeri etiketlenerek saklanır.  Sıvı çözeltilerin saklanacağı ĢiĢeler ağızları dar ve vida kapaklı 

olmalıdır. 

 

Çözelti hazırlama özel bir dikkat gerektirir. Sıvı – sıvı çözeltileri hazırlarken çözünen 

maddenin ölçümü için mutlaka mezür kullanılmalıdır. Mezür ile ölçülen çözünen madde ölçü 

kabı adı da verilen ve belli hacimleri ölçen balon jojeye aktarılır. Hacmi balon jojenin ölçü 

çizgisine kadar çözücü madde ile tamamlanır. Çözeltilerde önemli olan çözeltinin son 

hacmidir.  Bu kaplarda yapılan karıĢım sonucunda çözünen ve çözenin ağırlıkları toplam 

çözelti ağırlığını verir. Sadece kütlece % çözelti hazırlanırken çözen ve çözünenin kütleleri 

esas alındığından özel ölçülü kaplara ihtiyaç yoktur. Kütlece % çözelti hazırlarken katı 

maddeler hassas terazide tartılmalıdır.  
 

 

 

a        b   

 

ġekil 2.4.a : Balon joje hacim çizgisi   ġekil  2.4.b : Balon jojedeki sıvı hacim seviyesi 

 

Resim 2.3: Mezür çeĢitleri Resim 2.4: Hassas terazi 
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Eğer çözücü saf su ise  saf suyun yoğunluğu 1 g/cm³ olduğundan suyun ağırlığı hacmine 

eĢittir. Bu nedenle ölçülü kapların kullanımı tercih edilir. 

 
Hesaplanan miktar kadar çözünen madde, bu ölçü kaplarına alınır ve çözücü ile 

(genellikle saf su ile)  hacim tamamlanır. Çözelti hazırlamanın en önemli dezavantajı 

sıcaklığa bağımlı oluĢudur. Sıcaklık nedeniyle sıvı hacmindeki genleĢme, deriĢimi yani 

konsantrasyonu değiĢtirir. Bu nedenle çözelti hazırlandıktan sonra eğer ısınma olmuĢsa oda 

sıcaklığına kadar soğutulması ve hacmin kontrolünün yapılması gerekir. 

 

Laboratuvarda en çok kullanılan malzemeler cam malzemelerdir. Bu cam malzemeler 

değiĢik oranlarda mikro elementleri içeren silikatlardan yapılmıĢlardır. 

Cam malzemeler imal edildiği malzemenin içerdiği bileĢiklere göre ısıya,  basınca, 

asitlere, alkalilere ve diğer kimyasal maddelere karĢı dayanıklılık gösterir. 

Resim 2.5: Isıya dayanıklı cam malzemeler 
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Çözelti hazırlanırken bir iĢlem sırası takip edilmelidir. Öncelikle gerekli hesaplamalar 

yapılır.  Çözelti miktarına göre balon joje seçimi yapılarak gerekli araçlar hazırlanır. Daha 

sonra hesaplama doğrultusunda kimyasal madde tartımı  (madde sıvı ise pipet ile ölçüm) 

yapılır. 

Eğer su ile çözelti hazırlanıyorsa  bir miktar saf su balon jojeye aktarılır.  Üzerine 

ölçülen kimyasal madde ilave edilir.  Tekrar bir miktar saf su ilave edilir.  Balon jojenin 

ağzı kapatılarak çalkalanır. Maddenin çözünmesi sağlanır. Saf su ile balon jojenin hacim 

çizgisine kadar tamamlanır. Maddenin tamamının çözünüp çözünmediği kontrol edilir. 

Balon joje düz bir zemine konur.  Çözelti seviyesinin hacim çizgisine teğet olup olmadığı 

kontrol edilir. Çözeltinin deriĢimini ve kullanılan maddenin adını ifade eden etiket koyu 

renkli ĢiĢe üzerine yapıĢtırılır. Balon jojedeki çözelti bu ĢiĢeye aktarılır. 

Yüzde çözeltilerin gerçek anlamına uygun olarak hazırlanabilmesi için öncelikle 

hesaplamaların doğru olarak yapılması gerekir. 

 
Örnek: Kütlece  % 5‟lik 500 g NaOH çözeltisi nasıl hazırlanır? 

 
Çözüm: Tanıma göre 100  g  çözelti  içinde  5  g  katı  NaOH  bulunmaktadır.  Yüzde 

deriĢim; % 5 kütlece diye ifade edildiğinden 500 g olarak formülde yerine konur. 

 

 

 

Çözünen madde miktarı                 X       

% C=                 . 100        5 =        .100     

         Çözelti miktarı                    500 

    

    500.5    

X=        = 25  g  sodyum hidroksit 

     100 

 

                
 

Resim 2.6: Çözelti hazırlama basamakları 
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O hâlde 500 g – 25 g = 475 g su gereklidir. 

 

Kullanılacak suyun yoğunluğu 1 g  /  ml olarak kabul edilirse  475 g su içinde 25 g 

NaOH çözülür. 

Yüzde çözeltiler hazırlanırken çözeltisi hazırlanacak olan madde,  kristal suyu içeren bir 

tuz ise hesaplama yaparken kristal suyunu dikkate almamız gerekir. 

 
Örnek:   Kütlece  % 25‟lik  500  gram  Na2SO4  çözeltisini  Na2SO4 .10H2O  tuzundan 

hazırlayalım. 

 

Çözüm: Burada çözünen gram olarak istenmektedir. Dolayısıyla tartılan madde içinde 

gerekli olan maddeden ne kadar olduğunu bilmemiz gerekir ( Na=23 g, S=32,1 g, O=16 g, 

H=1 g). 
 

Na2SO4 .10H2O   

 

46 +32,1+ 64 =142,1 g    10.(2+16)= 180 g 

Na2SO4 .10H2O      142,1+180=322,1 g 

 

Çözünen madde miktarı                 X       

% C=                 . 100        25 =        .100     

          Çözelti miktarı                    500 

    

    500.25    

X=        = 125  g  Na2SO4 .10H2O  gereklidir. 

     100 

 

Ancak  bu  maddeyi  Na2SO4 .10H2O  tuzundan  alacağımız için; 

  

142,1 g Na2SO4      322,1 Na2SO4 .10H2O   

125  g Na2SO4      X 

 

     125.322,1 

X=           = 283,33 g Na2SO4 .10H2O  tuzundan alınması gerekiyor. 

     142,1 

 

283,33 g Na2SO4 .10H2O  tuzundan tartılır, bir kaba aktarılır üzerine 
 

500 g - 283,33 =216,67 g saf su ilave edilir. 
 

 

 Özellikle asitlerden çözelti hazırlarken çok dikkatli çalıĢılmalıdır. Öncelikle az 

miktar suyu, üstüne asidi ilave etmek daha sonra saf suyla tamamlamak gerekir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  

 
Çözelti hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Laboratuvar çalıĢma kurallarını gözden 

geçiriniz ve çözeltisi hazırlanacak 

maddeyi belirleyiniz. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Kullanacağınız kimyasal maddenin etiket 

bilgilerini mutlaka okuyunuz. 

 

 ÇalıĢmaya özel dikkat edilecek hususları 

belirleyiniz. 

 Gerekli araç ve gereci tespit edip 

hazırlayınız. 

 

 

 

 

 Çözelti hacmine uygun cam malzeme 

seçimini yapınız. 

 Araç gereçlerin temiz ve kuru olmasına 

dikkat ediniz.  

 Gerekli hesaplamaları yapınız. 
 Yaptığınız hesaplamayı kontrol ediniz. 

 

 Sonuca göre katı maddeyi tartınız. 

 

 Tartım iĢlemine geçmeden önce terazinin 

sıfır ayarını yapınız. 

 Tartımdan önce mutlaka dara alınız.  

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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 Balon jojeye az miktarda çözücüyü 

aktarınız. 

 

 Çözücü ilavesinin, balon joje hacminin 

dörtte birlik kısmını geçmemesine dikkat 

ediniz.  

 

 

 Tartılan katı maddeyi balon jojeye 

aktarınız.  

 

 Tartılan maddeyi taĢırmadan balon jojeye 

aktarmak için temiz ve kuru huni kullanınız.  
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 Balon jojenin ağzını kapatıp çalkalayarak 

maddenin çözünmesini sağlayınız. 

 

 BaĢparmağınızla kapağı, diğer parmak ve 

avuç içiyle de jojenin gövdesini kavrayınız. 

 Hafif eğimle aĢağı ve yukarı yönde hareket 

ettirerek çalkalayınız.  

 

 Tekrar çözücü ilave ederek katı 

maddenin tamamen çözünmesini 

sağlayınız. 

 

 Saf suyu koyarken piset ucu, jojenin iç 

çeperine dokunmamalıdır. 

 Sıvı seviyesinin, jojenin hacim çizgisini 

geçmemesine dikkat ediniz. 

 

 

 Hava kabarcığı olduysa biraz bekleyip 

sıvı seviyesini tekrar kontrol ediniz. 

 

 

 Gözle jojenin hacim çizgisiyle sıvı 

seviyesinin teğet olmasına dikkat ediniz.  

 

 

  Çözeltiyi ĢiĢeye aktarırken mutlaka huni 
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 Çözelti hacminin doğruluğundan emin 

olduktan sonra koyu renkli ĢiĢeye 

aktarınız ve etiketleyiniz.  

 

 

 

 

kullanınız. 

 Çözeltinin adını, deriĢimini, hazırlanıĢ 

tarihini, çözeltiyi hazırlayan kiĢinin ad ve 

soyadını etikete yazınız. 

 Etiketi ĢiĢe gövdesinin ortasına yapıĢtırınız.  

 Hazırladığınız çözeltiden damlalıkla 

numune alarak refraktometrenin 

prizmasına damlatınız. 

 

 

 Refraktometrenin prizmasını temizleyiniz.   

 

 

  

 Ölçümü yapıp değeri okuyunuz. 

 

  Refraktometrenin skalasına dikkatle 

bakınız.  
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 Hesaplayarak yaptığınız çözeltinin % 

deriĢimi ile refraktometre çalıĢması 

sonucu tespit ettiğiniz sonucu 

karĢılaĢtırınız. 

 

 ÇalıĢmanızın doğruluğunu belirleyiniz. 

 Sonuçları iĢlem basamaklarına göre 

rapor hâlinde yazınız. 

 Refraktometreyi saf alkole batırılmıĢ 

yumuĢak bezle silmeyi unutmayınız. 

 Kullandığınız diğer malzemeleri de 

temizleyerek bir sonraki çalıĢmaya hazır 

bırakınız. 

 Raporunuzda çalıĢmaya özgü dikkat 

edilecek hususları belirtiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 
 

 
Değerlendirme Ölçütleri 

 
Evet 

 
Hayır 

Laboratuvar kıyafetinizi giydiniz mi?   

Gerekli hesaplamaları doğru olarak yaptınız mı?   

Dikkat edilmesi gereken hususları belirlediniz mi?   

Gerekli araç ve gereci hazırladınız mı?   

Uygun balon joje seçimini yaptınız mı?   

Kullanılan kimyasalın etiket bilgilerini okudunuz mu?   

Madde ölçümünü kuralına uygun olarak yaptınız mı?   

Balon jojeye ilk olarak az miktarda çözücü koydunuz mu?   

Çözünen maddeyi tamamen çözdünüz mü?   

Çözelti hacmini doğru olarak ayarladınız mı?   

Balon jojenin ölçü çizgisi ile sıvı seviyesini teğet olarak ayarladınız mı?   

Yapılan çözeltiyi etiketlediniz mi?   
Yaptığınız bütün iĢlemlerde laboratuvar çalıĢma kurallarına uygun 

davrandınız mı? 
  

ĠĢ güvenliği kurallarına riayet ettiniz mi?   

Yapılan iĢin raporunu hazırlayabildiniz mi?   
 
 
 
DEĞERLENDĠRME 

 
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. AĢağıdaki iĢlemlerden hangisinde çözünme olmaz? 

A) Suya kolonya damlatılması 

B) Çaya Ģeker katılması 

C) Suya buz katılması 

D) Yağ lekelerinin benzinle temizlenmesi 

 

2. I. Homojen karıĢımlardır. 

II. Tek çözünen içeriklerdir. 

III. Elektrik akımını iletirler. 

Yukarıdaki yargılardan hangileri çözeltiler için her zaman doğrudur? 

A) I, II ve III 

B) Yalnız I 

C) II ve III 

D) Yalnız III 

 

3. AĢağıdakilerden hangisinin sulu çözeltisi elektrik akımını en az iletir? 

A) KOH 

B) H2SO4 

C) O2 

D) NaCl 

 

4. I-Sıcaklığı yükseltmek 

II-Katıyı toz hâline getirmek 

III-Bir karıĢtırıcı ile karıĢtırmak 

Yukarıdaki ifadelerden hangileri bir katının hem çözünürlüğünü hem de çözünme 

hızını değiĢtirir? 

 

A) Yalnız I 

B) I ve II 

C) II ve III 

D) I ve III 

 

5. 15 gram Ģekerin 60 gram suda çözünmesiyle oluĢan çözeltide Ģeker yüzdesi kaçtır? 

A) 9 

B) 15 

C) 20 

D) 25 

 

 

ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
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6.  % 20‟lik 800 g çözeltide kaç gram NaOH çözünmüĢtür? 

A) 160 g 

B) 200 g 

C) 120 g 

D) 140 g 

 

7. 360 g su kullanılarak hazırlanan % 40‟lık alkol çözeltisinde çözünen maddenin 

kütlesi aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) 144 g 

B) 240 g 

C) 400 g 

D) 320 g 

 

8.  400 g su kullanılarak hazırlanan % 12‟lik CaCl2 çözeltisinde çözünen maddenin 

kütlesi aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) 48 g 

B) 58 g 

C) 28 g 

D) 68 g 

 

9. 1250 gram % 20‟lik tuz çözeltisi hazırlamak için gerekli olan suyun kütlesi 

aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) 50 g 

B) 500 g 

C) 750 g 

D) 1000 g 

 

10.  600 g su kullanılarak hazırlanan % 20‟lik Na2CO3 çözeltisinde çözünen maddenin 

kütlesi aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) 80 g 

B) 100 g 

C) 120 g 

D) 150 g 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında kurallara uygun olarak molar çözelti 

hazırlayabileceksiniz. 
 

 
 

 
 

 Molar çözeltiler hakkında bilgi edininiz. 

 Mol kavramı ile molar çözeltiler arasındaki bağlantıları tespit ediniz. 

 

3.1.MOLAR ÇÖZELTĠ HAZIRLAMA 
 

3.1. Mol Kavramı 

Çözeltilerde belli bir hacim içerisinde ne kadar madde çözündüğünü bilmek önemlidir. 

Tarımda ve tıpta kullanılan çözeltilerde, çözünmüĢ madde dozunun aĢırı olması veya yetersiz 

olması istenmeyen birçok hayati sonuçlar doğurur. 

Atomlar ve moleküller en güçlü mikroskoplarla bile görülemeyecek kadar küçük 

taneciklerdir. Bu taneciklerin oluĢturduğu 6.02 x 10
23

 tanelik kümeye 1 mol denir.  Bu 

sayının açık hâli 602.000.000.000.000.000.000.000 tanedir. Görüldüğü gibi bu sayının 

okunması son derece zordur. Bu nedenle kısa Ģekilde yazılıp okunur. Bu sayı kimyada 

avagadro sayısı olarak bilinir ve bütün elementlerin bir molü 6.02 x 10
23 

tanedir. 

 

 1 mol demir (Fe), 6.02 x 10
23

 tane demir atomu demektir. Buna avagadro sayısı 

denir. 

 

 mol;  avagadro sayısı (6.02 x 10
23

) kadar atom ya da molekül içeren maddeye 1 mol 

denir. Yani bir kimyasal madde ya da bileĢiğin molekül ağırlığına, molekül kütlesine mol 

denir.  
 

Örnek: Bir mol C2H5OH (etil alkol) kaç gamdır? (C=12 O=16 H =1) 

 

Çözüm: 

 

1 mol C2H5OH mol ağırlığı (MA) 

 

Örnek: Bir mol H2SO4  (sülfürik asit) kaç gamdır? (H=1 S=32 O=16 ) 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Çözüm: 

 

MA: = 2.1 + 1.32 + 16.4= 98 gram/mol‟dür. 

 

3.1.1.Atom Ağırlığı 

Gerçekte “atom ağırlığı”  yerine “atom kütlesi” daha doğru bir ifadedir. Ağırlık 

kütlenin yer çekimi kuvveti tarafından çekilmesidir. Dolayısıyla aynı madde değiĢik yerlerde 

değiĢik ağırlıklarda ölçülebilir ama kütle değiĢmez sabittir. 

Bir elementin tartılabilen en küçük miktarı milyarlarca atom içerir. Hesaplamalarda 

atomların mutlak kütleleri pek kullanılmaz. Bunun yerine bağıl atom ağırlıkları kullanılır. 

Bir atomun temel olarak seçilen baĢka bir atomdan kaç kez ağır olduğunu gösteren sayıya 

bağıl atom ağırlığı denir.  

Ġlk olarak en hafif olan hidrojenin bağıl atom ağırlığı 1 olarak kabul edilmiĢtir. Buna 

göre öteki element atomların hidrojen atomundan kaç kez daha ağır oldukları yani bağıl atom 

ağırlıkları saptanmıĢtır. Daha sonra temel olarak oksijen alınmıĢtır. Oksijenin bağıl atom 

ağırlığı tam 16,000 olarak kabul edilmiĢtir. 

 

Günümüzde temel olarak karbonun 12 kütle numaralı izotopu seçilmiĢ ve bunun atom 

ağırlığı 12,00000 olarak kabul edilmiĢtir. Buna göre bir elementin atom ağırlığı, o elementin 

bir atomunun karbon atomunun kütlesinin 1/12‟sine oranını gösteren sayıdır. Bu yeni 

sisteme göre oksijenin bağıl atom ağırlığı 15,9994 olur. Ancak yaklaĢık 16 alınır.  

 

 Bir tek molekülün kütlesi molekül ağırlığının avagadro sayısına bölümüyle bulunur. 

Mesela 6,02.1023 tane hidrojen atomu 1 g geldiğinden 1 tek hidrojen atomunun ağırlığı 

1/6,02.10
23 

g olur. Bu rakam oldukça küçük olduğundan genellikle avagadro sayısı (1 mol) 

kadar atomun ağırlığından söz edilir. Böylece 1 mol Fe atomu 56 g, 1 mol oksijen atomu 16 

g olur. 

 

3.1.2. Mol Ağırlık, Mol Atom ve Atom Sayıları 

Mol Ağırlığı: BileĢiği oluĢturan elementlerin atom sayıları ile mol ağırlıklarının 

çarpımlarının toplamı alınır. Bir bileĢik içerisinde hangi elementten kaçar tane olduğu o 

elementin sağ altına yazılan rakamla belirtilir. Hiçbir Ģey yazılmamıĢ ise bir demektir.   

 

Bir atomun gram türünden miktarına atom-gram (1 mol atom) denir. Örneğin C=12 

g, H=1 g, O=16 g‟dır. 

 

Bir bileĢiğin molekül kütlesinin gram türünden miktarına molekül-gram (1 mol 

molekül) denir. 

 

Örnek: 1 mol H2O molekülü kaç gramdır? (O=16 H=1) 
        = 2 mol H atomu + 1 mol O atomu içerir. 

= 2(1) +1(16)  

= 18 g/mol örneğin su molekülünde 
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Örnek : 1 mol C6H12O6 (glikoz) kaç gramdır ? (C=12 O=16 H=1) 

=6 mol C atomu + 12 mol H+ 6 mol O atomu içerir. = 72 gram C 

=6.(12)+ 12.(1) + 6.(16) 

=180 g/mol 

 

Örnek :  1 mol H2SO4 molekülü gramdır? (O=16 H=1 S=32)  

= 2 mol H atomu + 1 mol S atomu + 4 mol O atomu  

=  2(1) + 1(32) + 4(16)  

=  98 g/mol  

 

3.2. Molarite 

 
M sembolü ile gösterilir. Molar olarak okunur. Bir litre çözeltide 1 mol çözünmüĢ 

madde varsa o çözeltinin konsantrasyonu 1 molardır.  

Bir litre çözelti içinde 1 mol madde varsa bu çözelti 1 molarlık çözeltidir. Bir 

çözeltinin bir litresinde 3 mol/gram madde çözünmüĢse bu çözeltinin molaritesi 3‟tür. 

Molarite tanımına göre, 

 

                

                                                      

          

  

 

 

 

olur. Bu formülasyona göre molaritenin birimi mol/Ɩ‟dir.  

 

n= çözünen maddenin mol sayısı 

V= litre cinsinden çözeltinin hacmi 

M= molarite (mol / litre)‟dir 

mol / litre terimi yerine "molar" terimi kullanılır. 

MA  = Molekül ağırlığı 

 

Mol sayısı yerine n= m / MA yazılırsa; 

 

 

 

                   

        

 

Çözünen mol sayısı     n (mol) 

Molarite (M) =                = 

Çözeltinin hacmi (litre)           V (l) 

 

m  

M =            

     MA  . V (l)  

 

n       m/ MA      m    l       m 

M =                      .     = 

V         V (l)        MA     V     MA  . V (l)   
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bağıntısı elde edilir. 

Problemde mol sayısı verilmeyip kütle verildiğinde bu bağıntıdan kolaylıkla çözüm 

yapılabilir. 

 

Örnek: 23,4 g NaCl kullanılarak 500 ml çözelti hazırlanıyor. Çözeltinin molar deriĢimi 

nedir?  

 

(NaCl=58,5 g ) 

 

Çözüm: m= 23,4 g   MA= 58,5 g   V= 500 ml = 0,5 l    M= ? 

Hacmin daima litre olmasına dikkat edilmelidir. 

 

I. yol: 

Önce çözünen maddenin mol sayısının bulunması gerekir. 

 

    m       23,5 

N=              = 0,4 mol 

MA       58,5 

 

    n        0,4 

M=              = 0,8 mol/l 

V (l)      0,5 

 

II. yol: 

     m          23,5 

M=          M=         =0,8 mol/l  

MA .V (l)        58,5.0,5 

 

   

Örnek: 12,1 g NaCl kullanılarak 0,5 M kaç ml çözelti hazırlanabilir? ( NaCl = 58,5 g/mol ) 

 

Çözüm: m= 12,1 g   M=0,5  MA= 58,5 g   V (ml)= ? 
 

I. yol: 

    m         12,1 

n=          n=      = 0,2 mol 

MA         58,5 

 

    n          0,2        0,2 

M=         0,5     =  V (l)=     0,4 l = 400 ml 

V (l)         V (l)       0,5  
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II. yol: 

     m          12,1 

M=          0,5=         =0,4 l = 400 ml 

MA .V (l)        58,5. V (l)   
Örnek: 500 ml 0,2 M NaOH çözeltisinde 10 g katı NaOH çözülüyor. Yeni çözeltide NaOH 

molar deriĢimi nedir? (NaOH=40 g/mol) 

 

Çözüm: V= 500 ml = 0,5 l   M: 0,2 molar   Ġlave m= 10 g    MA=40 g    Mson= ? 

 

I. yol: 

    n            n 

M=          0,2=     = 0,1 mol 

V (l)           0,5 

 

 

    m         10 

n=          n=      = 0,25 mol 

MA         40 

 

Yeni çözeltide toplam mol sayısı 0,1 + 0,25 = 0,35 moldür. 

 

 

    n            0,35        

Ms=         Ms =         = 0,7 mol/l  

V (l)           0,5         

 

II. yol: 

     m           m 

M=          0,2=         =4 g 

MA .V (l)        40.0,5 

 

Yeni çözeltide toplam mol sayısı 10 + 4 = 14 g‟dır. 

 
 

     m           14 

Ms=          Ms=         =0,7 g 

MA .V (l)        40.0,5 

 

 

Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi istenilen çözeltinin hesaplamaları yapılır. 

Molaritede en önemli nokta çözeltinin son hacmidir. Molar çözeltiler belli hacimleri ölçen 

balon jojelerde hazırlanır. Hazırlanacak molar çözelti için önce çözünecek madde miktarı 

hesaplanır. 

Daha sonra çözeltinin hacmine uygun balon joje seçimi yapılır. Balon jojeye az 

miktarda çözücü konur. Hesaplanan miktarda madde ölçülerek balon jojeye aktarılır. 
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Üzerine tekrar çözücü ilave edilerek maddenin çözünmesi sağlanır. Daha sonra hacim 

çizgisine kadar çözücü ile tamamlanır. Molar çözeltilerin en büyük dezavantajı, sıcaklıktan 

olumsuz etkilenmesidir. Çünkü sıcaklık, sıvı hacmindeki genleĢme deriĢimini değiĢtirir. Bu 

nedenle çözelti hazırlama esnasında sıcaklık artıĢı oluĢmuĢsa oda sıcaklığına kadar 

soğutulması ve hacim kontrolünün tekrar yapılması gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katı maddelerden molar deriĢimi bilinen bir çözelti hazırlarken öncelikle çözünen 

maddenin gram olarak kütlesi, molarite formülü yardımıyla hesaplanır. Eğer katı madde 

kristal suyu içeriyorsa molekül ağırlığı hesaplanırken kristal suları da hesaba katılmalıdır. 

Sıvı maddelerden molar değiĢimi bilinen bir çözelti hazırlanırken de çözünen 

maddenin mililitre olarak hesaplanması için kullanılan sıvı maddenin yoğunluğu ve yüzdesi 

 

Resim 3.1: Çözelti hazırlama basamakları 

 

Resim 3.2: Molar çözeltilerde hacim kontrolü 
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bilinmelidir. Kuvvetli asit çözeltileri hazırlanırken balon jojeye öncelikle su daha sonra 

yavaĢ yavaĢ asit eklenmelidir. Aksi hâlde çözünme olayı, Ģiddetli ısı çıkıĢı olan bir reaksiyon 

olacağı için ani sıçrama ve patlama meydana gelerek kazalara neden olur. 

Çözelti için istenilen hacim pipet ve puar kullanılarak çok dikkatli bir Ģekilde istenilen 

hacim çekilmelidir. Hazırlanan çözeltiler mutlaka koyu renkli ĢiĢelere aktarılmalıdır. Üzeri 

etiketlenerek stok çözelti olarak muhafaza edilmelidir. 
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 UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Molar çözelti hazırlayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çözeltisi hazırlanacak maddeyi 

belirleyiniz. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Kullanacağınız kimyasal maddenin etiket 

bilgilerini mutlaka okuyunuz. 

 Gerekli araç ve gereci tespit edip 

hazırlayınız. 

  

 

 

 Çözelti hacmine uygun balon joje seçimini 

yaparak kuru ve temiz olmasına dikkat ediniz.   

 

 Gerekli hesaplamaları yapınız. 

 

 

 Yaptığınız hesaplamayı kontrol ediniz. 

 Sonuca göre katı maddeyi tartınız.  

 Tartımdan önce mutlaka dara alınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Balon jojeye az miktarda çözücüyü 

aktarınız. 

 

  

 Çözücü ilavesinin, balon joje hacminin 

dörtte birlik kısmını geçmemesine dikkat 

ediniz.  

 

 

 

 

 

 Tartılan maddeyi dıĢarı dökmeden balon 

jojeye aktarınız. 

 

 Temiz ve kuru huni kullanırsanız maddeyi 

jojeye hatasız aktarırsınız. 

 Hunide ve darada madde kalıntısı 

kalmaması için çözücüyle yıkayınız.  

 

 

 

 Balon jojeye biraz daha çözücü ilave 

ediniz. 

 

 Sıvı seviyesi, jojenin boyun kısmından 

aĢağıda olmalıdır. 

 Çözücüyü koyarken piset ucunu, jojenin iç 

çeperine dokundurarak yıkatınız.  
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 Tekrar çözücü ilave ederek katı 

maddenin tamamen çözünmesini 

sağlayınız. 

 
 BaĢparmağınızla kapağı, diğer parmak ve 

avuç içiyle de jojenin boyun gövdesini 

kavrayınız. 

 Hafif eğimle aĢağı ve yukarı yönde 

hareketle çalkalayınız.  

 

 

 Balon jojenin hacim çizgisine kadar 

çözücü ilave ediniz. 

 

 

 Sıvı seviyesinin, balon jojenin hacim 

çizgisini geçmemesine dikkat ediniz.   

 

 

 Çözelti hacminin doğruluğundan emin 

olduktan sonra koyu renkli ĢiĢeye 

aktarınız ve etiketleyiniz. 

 

 

 Çözeltiyi ĢiĢeye aktarırken mutlaka huni 

kullanınız. 

 Çözeltinin molaritesini ve adını etikete 

yazınız. 

 Etiketi ĢiĢe gövdesinin ortasına yapıĢtırınız.   
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 Araç, gereç ve ortamı temizleyiniz. 

 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek bir 

sonraki çalıĢmaya hazır bırakınız. 

 

 Sonuçları iĢlem sırasına göre rapor 

hâlinde yazınız. 

 

  

 Raporunuzda çalıĢmaya has dikkat edilecek 

hususları belirtiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 
 

 
Değerlendirme Ölçütleri 

 
Evet 

 
Hayır 

Laboratuvar kıyafetinizi giydiniz mi?   

Gerekli hesaplamaları doğru olarak yaptınız mı?   

Gerekli araç ve gereci tespit edip hazırlayabildiniz mi?   

Kullanılan kimyasalın etiket bilgilerini okudunuz mu?   

Gerekli hesaplamaları doğru olarak yapabildiniz mi?   
Tartım iĢlemine geçmeden önce terazinin kalibrasyonunu 

yapabildiniz mi? 

sıfır ayarını yapınız. 

 

  

Uygun balon joje seçimini yaptınız mı? 
  

Balon jojeye az miktarda çözücüyü aktarabildiniz mi? 

 
  

Tartılan maddeyi dıĢarı dökmeden balon jojeye aktarabildiniz mi?   

Balon jojeye biraz daha çözücü ilave ettiniz mi?   

Tekrar çözücü ilave ederek katı maddenin tamamen çözünmesini 

sağladınız mı? 

 

  

Balon jojenin hacim çizgisine kadar çözücü ilave edebildiniz mi? 

 
  

Çözelti hacminin doğruluğundan emin olduktan sonra bunu koyu 

renkli ĢiĢesiye aktarıp etiketlediniz mi? 

 

 

  

Yaptığınız bütün iĢlemlerde laboratuvar çalıĢma kurallarına uygun 

davrandınız mı? 
  

ĠĢ güvenliği kurallarına riayet ettiniz mi?   

Yapılan iĢin raporunu hazırlayabildiniz mi?   
 
 
 
DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. 4 g NH4NO3 (amonyum nitrat) kaç moldür? (N: 14 H: 1 O: 16 ) 

A) 0,05 

B) 0,08 

C) 0,06 

D) 0,03 

 

2. 0,4 mol (NH4 )2 SO4 (amonyum sülfat) kaç gramdır? (N: 14 S: 32 O: 16 H: 1 ) 

A) 0,05 

B) 0,08 

C) 0,06 

D) 0,03 

 

3. Bir maddenin 14,2 gramı 200 ml suda çözünerek 0,5 M‟lık çözelti elde ediliyor. 

Çözünen maddenin mol kütlesi kaç gramdır? 

A) 148 g/mol 

B) 145 g/mol 

C) 154 g/mol 

D) 142 g/mol 

 

4. 160 gram NaOH kullanarak kaç litre 0,8 molarlık çözelti hazırlanabilir? (NaOH : 40 

g/mol) 

A) 4 l 

B) 40 l 

C) 5 l 

D) 8 l 
 

5. 5,85 gram NaCl‟nin suda çözünmesiyle hazırlanan 200 ml‟lik çözeltisinin molaritesi 

ne olur? (NaCl : 58,5 g/mol) 

A) 0,5 M 

B) 0,3 M 

C) 0,4 M 

D) 0,6 M 
 

6. 4 g NaOH kullanarak hazırlanan 250 ml çözeltinin deriĢimi kaç molardır? (NaOH: 40 

g/mol) 

A) 0,4 M 

B) 4 M 

C) 5 M 

D) 8 M 

ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
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7. 490 gram H2SO4 kullanılarak kaç litre 0,5 molarlık çözelti hazırlanabilir? (H2SO4: 98 

g/mol) 

A) 12 M 

B) 5 M 

C) 15 M 

D) 10 M 

 

8. 0,2 molü 9,2 gram olan bileĢiğin formülü aĢağıdakilerden hangisidir? (N=14 

O=16) 

A) N2O  

B) NO  

C) NO2  

D) N2 O3 

 

9. 6 g CH3COOH kullanılarak hazırlanan 500 ml çözeltinin deriĢimi kaç molardır? 

(Na2SO4: 60 g/mol) 

A) 0,4 M 

B) 4 M 

C) 5 M 

D) 8 M 

 

10. 3 litresinde 49 g H2SO4 içeren bir çözeltinin molaritesi ne olur? (H2SO4 : 98 

g/mol) 

A) 0,012 M 

B) 0,016  M 

C) 0,015 M 

D) 0,01 M 

 

 

 
DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 
 

Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında kurallara uygun olarak normal çözelti 

hazırlayabileceksiniz. 
 

 
 

 
 

 Normal ve molar çözeltilerin kullanım alanlarını araĢtırınız. 

 En çok kullanılan çözeltileri ve deriĢimlerini araĢtırınız. 

 

4. NORMAL ÇÖZELTĠ HAZIRLAMA 
 

4.1. Normalite 

Bir litre çözeltide çözünen maddenin eĢ değer gram sayısına normalite denir. 

Normalitenin birimi “normal”dir ve N simgesiyle gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Tesir Değerliği 

Bir maddenin tesir değerliği o maddenin girdiği reaksiyona bağlıdır.  

EĢ değer gram ise çözünen maddenin mol kütlesinin ( MA) tesir değerliğine ( Ed) 

bölünmesiyle bulunur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

Çözünen maddenin eĢ değer gram sayısı mol sayısı    

Normalite (N) =            

Çözeltinin hacmi (litre)           

 

ε 
N =         

     V           

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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BileĢikleri üç grupta toplayarak tesir değerliğini bulabiliriz (Tablo 4.1): 

 

 Asitlerin tesir değerliği, asidin verebileceği H
+
 iyonu sayısıdır.  

 

Asitlerin eĢ değer gramı, asidin girdiği tepkimede 1 mol H+ iyonu veren ya da 

oluĢturabilen miktarıdır. 

 

 Bazlarda tesir değerliği, bazın verebileceği OH iyonu sayısıdır. 

 

Bazların eĢ değer gramı; bazın girdiği tepkimede 1 mol OH- iyonu veren ya da 

oluĢturabilen miktarıdır. 

 

 Tuzlarda tesir değerliği, bir formül birimi içinde bulunan toplam (+) yük 

sayısına eĢittir. 

 

Tuzların eĢ değer gramı, mol kütlesinin tesir değerliğine oranıdır. 

 

Mol kütlesi    

EĢ değer gram =            

Tesir değerliği           

 

      TD 

neĢ =            

        MA         
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Madde türü 
Tesir 

değerliği 

Madde 

ağırlığı 

EĢ değer gram 

  TD 

neĢ =                                                   

MA 

Asitler    

HCl 1 36,5 g 36,5/1=36,5 

H2SO4 2 98 g 98/2=49 g 

H3PO4 3 98 g 98/3=32,66 g 

Bazlar    

NaOH 1 40 g 40/1= 40 g 

Ca(OH) 2 2 54 g 54/2=27 g 

Al(OH) 3 3 64 64/3=21,33 g 

Tuzlar    

NaCl  (Na+3) 1 58,5 g 58,5/1=58,5 g 

CaCO3 (Ca +2) 2 100 g 100/2=50 g 

Al2 (SO4)3 (Al+3) 6 74 g 342/6=57 g 

 
Tablo 4.1: Asit, baz ve tuzlarda eĢ değer gramı; tuzların eĢ değer gramı 

 

EĢ değer gram, maddenin gireceği tepkimedeki etkisine göre değiĢir. Örneklerle 

açıklamaya çalıĢalım. Elementlerin eĢ değer gramı; Al2O3 bileĢiğinde Al +3 ve O -2 

yüklüdür. Yani alüminyum 3 mol elektron vermiĢ, oksijen 2 mol elektron almıĢtır. 

Elementlerin bir kısmının yükleri değiĢken olduğundan Cu+ , Cu+2 , Fe+2, Fe+3 vb. elementler 

için birden fazla eĢ değer gram söz konusudur. 

Normalite, molar deriĢim kullanılarak da bulunabilir. Molariteyi tesir değerliği ile 

çarparsak normaliteyi buluruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalite = Molarite × Tesir değerliği 

 

N = M × T D 

     

 

      n 

neĢ =       .TD    

       V         
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NaOH, HCl gibi molekül ağırlığı, eĢ değer gramına eĢit olan maddelerin çözeltilerinde; 

 

Normalite = Molarite‟dir. 

 

Örnek: 18,5 g Ca(OH)2 ile 250 ml çözelti hazırlanıyor. Çözeltinin normalitesi kaçtır?  

 

[Ca(OH)2 : 74 g/mol] 

 

Çözüm:  
 

250 ml = 0,25 Ɩ      

 

 Td = 2 

 

 

           MA      74 

1 eĢ değer gram =       =       = 37 g  

TD      2 

 

     m     18,5   

Є =       =       = 0,5  

neĢ      37 

 

 

     Є      0,5   

N =       =       = 2 Normal  

  V      0,25 

 

Örnek: 19,6 g H2SO4 ile 0,8 normallik bir çözelti hazırlanabilmesi için çözeltinin hacmi kaç 

Ɩ olmalıdır? ( H2SO4 : 98 g/ mol ) 

 

Çözüm 

                N       0,8 

N= M.TD        M =      =       = 0,4 M 

                TD       2 

        m       19,6 

n =        =      = 0,2 mol 

         MA         98 

 

 

          n         n      0,2 

M =        V=        =      = 0,5 l 

          V          M     0,4 
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Örnek: 20 g NaOH eĢ değer gramını bulunuz. (NaOH= 40 g/mol) 

 

Çözüm: 

               MA      40 

 1 eĢ değer gram =       =       = 40 g  

TD      1 

 

        m      20  

Є =       =        = 0,5  

neĢ      40      

 

4.2. Molalite 

1000 gram çözücüde çözünmüĢ maddenin mol sayısına o maddenin molalitesi denir. 

Molalite veya molal deriĢim “m” ile gösterilir. Birimi mol. kg -1 veya daha yaygın 

kullanımıyla molal‟dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molalitenin tanımı çözeltinin toplam hacmine bağlı olmadığından molal çözeltilerde 

son hacim önemli değildir. Örneğin 1 kg suda 1 mol NaCl çözündüğü zaman elde edilen 

NaCl çözeltisinin molalitesi 1 olup “1 m NaCl çözeltisi” Ģeklinde belirtilir. 

 

Molal çözeltiler, bileĢenlerinin kütlelerine göre hazırlandığından ve kütle sıcaklığına 

bağlı olmadığından verilen bir çözeltinin molalitesi sıcaklıkla değiĢmez.  

 

Örnek: 30,8g NaOH‟ın 1100 g suda çözünmesiyle oluĢan çözelti kaç molaldir? 

(NaOH: 40 g/mol) 

 

 

Çözünenin mol sayısı    

Molalite(m) =            

Çözücünün kütlesi           

 

n      mol 

m =       =        

      G            kg 
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Çözüm: 

 

1100 g = 1,1 kg 

 

        m      30,8     

n =        =       = 0,77 mol 

 MA     40   

 

 

n      0,77 

m =       =      = 0,7  molal              

G            1,1 
 

 

Örnek: 800 g suda (800 ml suda) 80 g CuSO4 çözülmüĢtür. Bu çözeltinin molalitesi nedir?  

(CuSO4: 159,5  g/mol ) 

 

Çözüm: 

 

        m       80    

n =        =       = 0,5 mol 

 MA     159,5   

 

 

n      0,5 

m =       =      = 0,625 molal              

G            0,8 
 

Örnek: 0,300 m KNO3 çözeltisi hazırlamak için 500 g suya kaç gram KNO3 eklemek 

gerekir?  

(KNO3 : 101,1 g/mol) 

 

Çözüm:  

 

n            n 

m =          0,3 =            n= 0,3.0,5 = 0,15 mol          

    

G                   0,5 

 
        m            n         

n =           0,15 =          n = 0,15.101,1 = 15,165 g   

     MA           101,1 
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4.2.1. ppm, ppb 

 

Bazen çok hassas analizlerde deriĢimler o kadar küçük olur ki deriĢim birimi olarak 

"ppm" veya "ppb" kullanılır. Ppm (parts per million), milyonda parça anlamında  bir deriĢim 

birimidir. Örneğin 5 ppm, bir milyonda (106) beĢ parça demektir. 5 ppm cıva denildiğinde 

ise 1 kg su örneğinde 5 mg cıva bulunduğu anlaĢılır ve aĢağıdaki gibi ifade edilir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Örneğin 25 ppm Al denilince 1 litre çözeltide 25 mg alüminyum olduğu anlaĢılır. 

 

Çok küçük deriĢimler için diğer deriĢim birimi ppb (parts per billion) kullanılır. 

Milyarda parça anlamına gelen ppb için 1 litre çözücüde çözünen miktarı mikrogram 

cinsinden ifade edilir. Buna göre aĢağıdaki gibi ifade edilir: 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Örnek: 500 ml su örneğinde 3,6 mg kurĢun bulunuyorsa çözeltinin deriĢimini ppm 

olarak hesaplayınız. 

 

Çözüm: 
 

Çözünenin miktarı (mikrogram)   

ppb =            

Çözeltinin hacmi          
 

3,6 mg Pb
+2

 

ppb =              =  7,2 mg / Ɩ Pb
+2

 = 7,2 ppm Pb
+2 

 

        0,5 

 

 

 

Çözünenin miktarı (mikrogram)   

ppb =            

Çözeltinin hacmi           

 

5 mg    5 mg 

     =      = 5 ppm    

  1 l         10
6 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Normal çözelti hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çözeltisi hazırlanacak maddeyi 

belirleyiniz. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Kullanacağınız kimyasal maddenin etiket 

bilgilerini mutlaka okuyunuz. 

 

 

 Gerekli araç ve gereci tespit edip 

hazırlayınız. 

  

 

 Çözelti hacmine uygun balon joje seçimini 

yaparak kuru ve temiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Gerekli hesaplamaları yapınız. 

 

 

 Gereken formülleri doğru belirleyiniz. 

 Tesir değerliğine doğru karar veriniz. 

 Matematiksel iĢlemleri dikkatli yapınız. 

 

 

 Elde edilen sonuca göre maddeyi 

tartınız. 

 

 Tartımdan önce mutlaka dara alınız. 

 Tartım iĢleminde kullanılan malzemelerin 

ıslak olmamasına dikkat ediniz. 

 Temiz bir kâğıt parçasına maddeyi spatülle 

alınız. 

 Ölçümü dikkatli yapıp doğru değeri 

okuyunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Maddeyi az saf su ile temiz bir beherde 

çözünüz. 

 

 

 

 Beheri kullanmadan önce az saf su ile 

çalkalayınız. 

 Maddeyi behere koyarken yere dökmemeye 

dikkat ediniz. 

 Maddeyi beherde az saf su ile çözünüz. 

 
 

 

 

 Çözeltiyi dıĢarı dökmeden balon jojeye 

aktarınız. 

 

 Temiz ve kuru huni kullanırsanız maddeyi 

jojeye hatasız aktarırsınız.  
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 Balon jojeye biraz daha çözücü ilave 

ediniz. 

 

 Sıvı seviyesi, jojenin boyun kısmından 

aĢağıda olmalıdır. 

 Çözücüyü koyarken piset ucunu, jojenin iç 

çeperine dokundurarak yıkatınız.  

 

 Balon jojenin hacim çizgisine kadar 

çözücü ilave ediniz. 

 

 BaĢparmağınızla kapağı, diğer parmak ve 

avuç içiyle de jojenin boyun gövdesini 

kavrayınız. 

 Hafif eğimle aĢağı ve yukarı yönde 

hareketle çalkalayınız.  

 Sıvı seviyesinin, balon jojenin hacim 

çizgisini geçmemesine dikkat ediniz.   

 

 
 Çözelti hacminin doğruluğundan emin 

olduktan sonra çözeltiyi koyu renkli 

ĢiĢeye aktarınız ve etiketleyiniz. 
 Çözeltiyi ĢiĢeye aktarırken mutlaka huni 

kullanınız. 

 Çözeltinin molaritesini ve adını etikete 

yazınız. 

 Etiketi ĢiĢe gövdesinin ortasına yapıĢtırınız.   

  

 

 

 

 Araç, gereç ve ortamı temizleyiniz. 

 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek bir 

sonraki çalıĢmaya hazır bırakınız. 

 

 Sonuçları iĢlem sırasına göre rapor 

hâlinde yazınız. 

 

 Raporunuzda çalıĢmaya has dikkat edilecek 

hususları belirtiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 
 

 
Değerlendirme Ölçütleri 

 
Evet 

 
Hayır 

Laboratuvar kıyafetinizi giydiniz mi?   

Gerekli hesaplamaları doğru olarak yaptınız mı?   

Gerekli araç ve gereci tespit edip hazırlayabildiniz mi?   

Kullanılan kimyasalın etiket bilgilerini okudunuz mu? 
  

Gerekli hesaplamaları doğru olarak yapabildiniz mi?   

Tartım iĢlemine geçmeden önce terazinin kalibrasyonunu 

yapabildiniz mi? 

 

  

Tartım iĢlemini doğru olarak yapabildiniz mi? 
  

Maddeyi az saf su ile temiz bir beherde çözebildiniz mi? 
  

Uygun balon joje seçimini yaptınız mı?   

Çözeltiyi dıĢarı dökmeden balon jojeye aktarabildiniz mi? 
  

Balon jojeye biraz daha çözücü ilave ettiniz mi? 
  

Balon jojenin hacim çizgisine kadar çözücü ilave edebildiniz mi? 
  

Çözelti hacminin doğruluğundan emin olduktan sonra çözeltiyi koyu 

renkli ĢiĢesiye aktarıp etiketlediniz mi? 

 

 

  

Yaptığınız bütün iĢlemlerde laboratuvar çalıĢma kurallarına uygun 

davrandınız mı? 

  

ĠĢ güvenliği kurallarına riayet ettiniz mi?   

Yapılan iĢin raporunu hazırlayabildiniz mi? 
  

 
 
DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. 9,8 normal sülfirik asidin çözünmesiyle oluĢan 400 ml çözeltinin normalitesi nedir? 

(H2SO4= 98 g/mol ) 

A) 0,05 

B) 0,5 

C) 0,6 

D) 0,7 

 

2. 16 g mol Al(OH)3 (alüminyum hidroksit) ile 0,9 normal çözelti hazırlanabilmesi için 

çözeltinin hacmi kaç Ɩ olmalıdır? (Al(OH)3 = 64 g/mol) 

A) 1,5 

B) 1,6 

C) 2,1 

D) 1,2 

 

3. 250 ml 0,1 N çözeltide kaç gram H3PO4 vardır? (H3PO4= 98 g/mol) 

A) 0,81 g 

B) 0,18 g 

C) 1, 30 g 

D) 1, 81 g 

 

4. 0,16 m NaOH çözeltisi hazırlamak için kaç 300 g suya kaç gram NaOH eklemek 

gerekir?  (NaOH : 40 g/mol) 

A) 2,01 

B) 2,19 

C) 1,92 

D) 2,12 

 

5. 600 g suda 60 gram CaCO3 çözünmüĢtür. Bu çözeltinin molalitesi nedir? (CaCO3 :100 

g/mol) 

A) 1 m 

B) 2 m 

C) 1,4 m 

D) 0,6 m 

ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
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6. ppm nasıl bir deriĢim birimidir? 

A) Milyonda bir parça 

B) Binde bir parça 

C) Milyarda bir parça 

D) Yüzde bir parça 

 

7. ppb nasıl bir deriĢim birimidir? 

A) Binde bir parça  

B) Milyarda bir parça 

C) Milyonda bir parça  

D) Yüzde bir parça 

 

 

8. H2SO4 bileĢiğinin tesir değerliği nedir? 

A) 4  

B) 3 

C) 2  

D) 1 

 

9. Normalite birimi nedir? 

A) Molar  

B) Gram  

C) Mol  

D) Normal  

 

10. 3 M H2SO4 kaç N‟dir? 

A) 6 N  

B) 3 N  

C) 9 N  

D) 12 N 
 

 
DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
1.  % 15‟lik 80 gram Ģeker çözeltisi hazırlamak için kaç gram Ģeker ve kaç gram su 

gerekir? 

A) 12 g Ģeker/68 g su  

B) 15 g Ģeker/85 g su  

C) 22 g Ģeker/78 g su  

D) 25 g Ģeker/75 g su  

 

2. 38,2 gram suda 11,8 gram tuz çözülerek hazırlanan çözeltinin kütlece yüzdesi nedir? 

A) % 25,2  

B) % 23,6 

C) % 28  

D) % 32,7   

 

3. 126 gram HNO3 içeren 5 litre çözelti kaç molardır? (H:1, N:14, O:16) 

A) 0,4  

B) 0,6   

C) 0,2  

D) 0,8  

 

4. 1,5 litre 2 M HCI çözeltisinde kaç mol HCI çözünmüĢtür? (HCI :36,5 g/mol ) 

A) 3 

B) 5 

C) 2 

D) 4 

 

5. 300 ml 2,2 M AlCl3 çözeltisini hazırlamak için kaç gram madde tartılmalıdır? (Al: 13, 

Cl: 35,5) 

A) 44 g 

B) 88 g 

C) 64 g 

D) 56 g 

 

6. 0,5 N 200 ml KCl çözeltisi hazırlamak için kaç gram KCl gerekir?  (KCl =74,5 g/mol) 

A) 49 g 

B) 4,9 g 

C) 7,45 g 

D) 0,745 g 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. 5,85 gram NaCl, 250 g suda çözünürse molalitesi ne olur? (NaCl, = 58,5 g/mol) 

A) 0,4 g 

B) 0,1 g   

C) 4 g 

D) 1 g  

 

8. 20 ml 3 molal Al2(SO4)3 çözeltisinde kaç mol Al2(SO4)3 vardır? 

A) 0,6  

B) 0,06  

C) 6 

D) 0,006 

 

9. Bir çözeltinin normalitesini hesaplamak için aĢağıdakilerden hangisine gerek yoktur? 

A) Çözeltinin hacmi  

B) Çözünen maddenin eĢ değer gram sayısı   

C) Çözünen maddenin eĢ değer gramı  

D) Çözeltinin eĢ değer gramı  

 

10. 18,5 g Ca(OH)2 ile 250 ml çözelti hazırlanıyor. Çözeltinin normalitesi kaçtır? 

(Ca(OH)2 : 74 g/mol) 

A) 0,2 N  

B) 2 N 

C) 0,02 N 

D) 0,002 N 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

SORU CEVAP 

1 A 

2 D 

3 C 

4 B 

5 A 

6 B 

7 C 

8 A 

9 C 

10 A 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

SORU CEVAP 

1 C 

2 B 

3 C 

4 A 

5 C 

6 A 

7 B 

8 A 

9 D 

10 C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

SORU CEVAP 

1 A 

2 C 

3 D 

4 C 

5 A 

6 A 

7 D 

8 C 

9 A 

10 B 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ -4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

SORU CEVAP 

1 B 

2 D 

3 A 

4 C 

5 A 

6 A 

7 B 

8 C 

9 D 

10 A 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

SORU CEVAP 

1 C 

2 B 

3 C 

4  A 

5 B 

6 C 

7 A 

8 A 

9 D 

10 B 
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