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AÇIKLAMALAR 

 
KOD 524LT0007 

ALAN Laboratuvar Hizmetleri 

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Analiz Çözeltileri - 1  

MODÜLÜN TANIMI 

Analizlerde kullanılacak yüzde, molar ve normal çözeltilerin 

hazırlanması ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Katı ve sıvılarda ölçüm modülünü baĢarmıĢ olmak 

YETERLĠK Çözelti hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak yüzde, 

molar ve normal çözeltileri hazırlayabileceksiniz. 

 
Amaçlar 

1. Ġstenilen deriĢimde yüzde çözelti hazırlayabileceksiniz. 

2. Ġstenilen deriĢimde molar çözelti hazırlayabileceksiniz. 

3. . Ġstenilen deriĢimde normal çözelti hazırlayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Laboratuvar ortamı, kütüphane, Ġnternet, bireysel 

öğrenme ortamları vb. 

Donanım: Hesap makinesi, hassas terazi, tartı kabı, spatül, 

balon joje, mezür, beher, baget, pipet, piset, cam huni, 

saklama kabı, etil alkol, NaCl, Na2SO4, Na2CO3, H2SO4 

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, 

 

Ülkemizde her alanda laboratuvar çalıĢmalarının önemi ve sayısı her geçen gün 

artmaktadır. Böylece çeĢitli alanlarda birçok bilinmeyen, laboratuvarda yapılan çalıĢmalar 

sayesinde aydınlatılmaktadır. Bu veriler, tarım ve hayvancılığın geliĢtirilmesi ve bu alandaki 

mevcut sorunların giderilmesinde kullanılmaktadır.  

 

ÇalıĢmaların doğru sonuçlar vermesi için laboratuvarda kullanılan çözeltilerin hassas 

olarak hazırlanması gerekmektedir. Çözeltilerin istenilen deriĢimde ve saflıkta olması 

sonuçların dolayısıyla çalıĢmaların güvenilirliğini arttıracaktır. 

 

Bu modüldeki bilgiler ıĢığında analiz çözeltilerini kısa sürede ve doğru olarak 

hazırlama bilgi, beceri ve deneyimi kazanacaksınız. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak  yüzde çözeltiler 

hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Çevrenizde ve günlük yaĢamınızda kullandığınız çözeltilerin neler olduğunu 

araĢtırınız ve arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 Yüzde çözeltiler hakkında araĢtırma yapınız. 

 

1. YÜZDE ÇÖZELTĠ 
 

1.1. Çözeltiler 
 

Çözeltiler kimyasal reaksiyonlar için ideal ortam sağlamaları bakımından çok 

önemlidir. Kullanılacağı yere ve amaca göre, çeĢitli fiziksel hallerde bulunan maddeler ve 

bunların karıĢımları ile değiĢik türde çözeltiler hazırlanır. Ancak reaksiyonların pek çoğu sıvı 

çözeltilerde yürüdüğünden, en çok kullanılan ve laboratuvar çalıĢmaları için en önemli olanı 

sıvı çözeltilerdir. 

 

1.1.1. Temel Kavramlar 
 

Bir maddenin baĢka bir madde içerisinde (atom, iyon ya da molekül hâlinde) homojen 

olarak dağılmasına çözünme; oluĢan homojen karıĢıma da çözelti denir. 

 

Çözeltiler, fiziksel özellikleri her yerinde aynı olan homojen karıĢımlardır.  Bir çözelti 

en az iki saf maddeden oluĢur. Bunlara çözeltinin bileĢenleri denir. Tuzlu suyun bileĢenleri 

tuz ve sudur. Boyalı suyun bileĢenleri boya ve sudur.  

 

Resim 1.1: CuSO4 çözeltisi 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Çözelti içinde miktarı çok olan bileĢene "çözücü" veya ―çözen‖; miktarı az olan 

bileĢene ise "çözünen" denir. Çözücü ve çözünen; katı, sıvı veya gaz olabilir. Buna göre 

çeĢitli çözeltiler hazırlanabilir.  

 

Çözücü Çözünen Örnek Çözelti 

Sıvı Sıvı Alkollü su (suda alkolün çözünmesi) 

Sıvı Katı Tuzlu su (suda tuz çözünmesi) 

Sıvı Gaz Amonyaklı su (suda amonyağın çözünmesi) 

Katı Sıvı Amalgam (gümüĢte civanın çözünmesi) 

Katı Katı Pirinç (bakırda çinkonun çözünmesi) 

Katı Gaz Palladyumda hidrojenin çözünmesi 

Gaz Gaz Azotta oksijenin çözünmesi 

Tablo1.1: Fiziksel hallerine göre bazı çözelti örnekleri 

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

çözünenin sıvı, katı, gaz oluĢuna göre de üç türlü çözelti hazırlamak mümkündür. Çözücü 

gaz olduğunda ise gazlar içinde sadece gazlar çözündüğünden tek tür çözelti hazırlanabilir. 

Gazlar, katı ve sıvılarla homojen çözelti oluĢturmazlar. 

 

Çözeltiler arasında en sık kullanılanlar sıvıda katı, sıvıda sıvı, sıvıda gaz çözeltileridir. 

Bu tür çözeltiler, çözücüsü su ise "sulu çözelti" adını alırlar.  

 

1.1.2. Çözeltilerin Özellikleri 

 
Bir çözücüde uçucu olmayan bir maddenin çözünmesi, onun buhar basıncını düĢürür. 

Çünkü çözünen madde tanecikleri birim yüzeydeki çözücü taneciklerin sayısını azaltır. Bu 

durum çözücünün zor buharlaĢmasına neden olur. Buhar basıncının düĢmesi de kaynama 

noktasının yükselmesine sebep olur. Yani çözelti saf çözücünün normal kaynama noktasında 

kaynamaz. Çözeltinin buhar basıncını bir atmosfere çıkarmak için sıcaklığının, çözücünün 

normal kaynama sıcaklığının üstüne çıkarılması gerekir. ġu hâlde uçucu olmayan maddelerin 

çözülmesiyle hazırlanan çözeltilerin kaynama noktaları saf çözücülerinkinden daha 

yüksektir. 

 

Kaynama noktasındaki yükselme, çözeltideki çözünenin deriĢimi ile orantılıdır. Çünkü 

çözeltide suyun moleküler deriĢimi (1 litredeki molekül sayısı) saf sudan daha düĢüktür. Bu 

yüzden 100 ºC’de saf suyun buhar basıncının 760 mm-Hg olmasına karĢılık deriĢimi 5 mol/l 

olan NaCl çözeltisinin buhar basıncı bundan 143 mm-Hg eksik, yani 617 mm-Hg olacaktır. 

Bu çözelti saf sudan daha yüksek sıcaklıkta kaynar, daha düĢük sıcaklıkta donar.  

 

Örneğin tuzlu suyun donma noktası saf suyun donma noktasından küçüktür. %10’luk 

tuz çözeltisinin donma noktası -6 °C iken %20’lik tuz çözeltisinin donma noktası -16 °C’ye 

düĢer. 
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1.1.3. Çözelti ÇeĢitleri 
 

Çözeltiler, içerdikleri çözünen madde miktarına ve çözücü içinde çözünen madde 

miktarının az veya çok olmasına göre gruplandırılmaktadır. 

 

 Çözünürlüğe göre çözelti çeĢitleri: Çözeltiler içerdikleri çözünen madde 

miktarına göre doymamıĢ, doymuĢ ve aĢırı doymuĢ çözeltiler olarak üçe 

ayrılırlar. 

 

 DoymamıĢ çözelti: Belli bir sıcaklık ve basınçta, belirli miktarda 

çözücünün çözebileceğinden daha az maddeyi çözdüğü durumdur. 20 

°C’de 100 g suda en fazla  36 g NaCl çözünebilir. 20 °C’de 36 g’dan 

daha az NaCl çözünmüĢ ise bu çözelti doymamıĢ çözelti olur. 

 

 DoymuĢ çözelti: Belli bir sıcaklık ve basınçta, belirli miktarda 

çözücünün çözebileceği maksimum maddeyi çözdüğü durumdur. Bir 

behere koyduğumuz az miktar suya iri bir bakır sülfat kristali atarsanız 

mavi renkli madde tanecikleri (iyonları) suda dağılıp yayılmaya baĢlar. 

Kristal gittikçe küçülür, suyun mavi rengi koyulaĢır. Bir süre sonra 

kristalin ve suyun renginin değiĢmediği gözlenir. Çözünme durmuĢ, 

çözelti doygun hâle gelmiĢtir. Bu çözelti doymuĢ çözeltidir. Çözücü daha 

fazla maddeyi çözemez.  

 

 AĢırı doymuĢ çözelti: Belli bir sıcaklık ve basınçta, belirli miktarda 

çözücünün çözebileceğinden daha fazla maddeyi çözdüğü durumdur. 

DoymuĢ çözeltiler ısıtılarak daha fazla madde çözünebilir. Bu çözeltiler 

tekrar soğutulduklarında fazla (aĢırı) çözünmüĢ maddenin kristallenmesi 

ile bulundukları sıcaklıkta doygun çözelti hâline gelirler. Ancak sodyum 

asetat gibi bazı tuzların çözeltileri dikkatle soğutulursa aĢırı madde 

ayrılmayabilir. Bu Ģekildeki çözeltilere aĢırı doymuĢ çözelti denir. 

 

 Çözünenin miktarına göre çözelti çeĢitleri: Çözeltiler çözücü içinde çözünen 

madde miktarının az veya çok olmasına göre seyreltik ve deriĢik çözeltiler 

olarak ikiye ayrılırlar. 

 

 Seyreltik çözelti: Az miktarda çözünen içeren çözeltilere seyreltik 

çözelti denir. Birim hacme düĢen çözünen madde miktarı ne kadar az ise 

çözelti o kadar seyreltiktir.  

 

 DeriĢik çözelti: Çok miktarda çözünen içeren çözeltilere deriĢik çözelti 

denir. Birim hacme düĢen çözünen madde miktarı ne kadar fazla ise 

çözelti o kadar deriĢiktir. Bir çözeltiye bir miktar çözücü ilave edildiğinde 

veya bir miktar çözücü buharlaĢtırıldığında yüzde deriĢim değiĢir. Ancak 

çözünen madde miktarı değiĢmez.  
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1.1.4. Çözelti DeriĢimleri 
 

Belirli bir miktar çözelti veya çözücü içerisinde çözünen madde miktarına deriĢim 

(konsantrasyon) denir. 

 

DeriĢimi düĢük olan çözeltiler seyreltik çözelti; deriĢimi yüksek olan çözeltiler ise 

deriĢik çözelti olarak bilinir. Ancak bir çözeltide çözünen madde miktarının bilinmesi 

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

deriĢim birimleri ile belirtilir. En çok kullanılan deriĢim birimleri: yüzde deriĢim, molarite, 

normalite, ppm ve ppb'dir.  

 

Çözeltiler, deriĢim birimlerine göre yüzde çözeltiler, molar çözeltiler, normal 

çözeltiler Ģeklinde sınıflandırılmaktadır. 

 

1.1.5. Çözeltilerin Hazırlanması 
 

Çözeltiler hazırlanırken öncelikle hazırlanacak çözeltinin hacmine ve deriĢime göre 

gereken madde miktarı hesaplanır. Hesaplanan miktarda madde tartılarak veya bir hacim 

ölçüm aracı ile alınarak çözeltinin hazırlanacağı kaba aktarılır.  

 

Çözeltisi hazırlanacak madde katı ise hassas terazide tartılarak alınır. Tartımlar ya 

direk çözeltinin hazırlanacağı kaba yapılmalı ya da tartım kabı kullanılarak tartılan madde 

daha sonra çözelti kabına aktarılmalıdır. Bu durumda tartım kabındaki maddenin tamamının 

eksiksiz bir Ģekilde kaba aktarılmasına dikkat edilmeli, gerekirse çözücü ile yıkanarak kaba 

aktarılmalıdır. Kaba aktarılan madde hesaplanılan hacimde çözücü içerisinde çözülerek 

çözelti hazırlanır.  

 

Çözelti hazırlamak için genellikle balon jojeler kullanılır. Hazırlanacak çözelti 

hacmine göre balon joje seçildikten sonra tartılan madde balon jojeye aktarılır. Daha sonra 

üzerine bir miktar çözücü eklenip iyice çalkalanarak maddenin tamamen erimesi sağlanır. 

Maddenin tamamı eridikten sonra balon joje çözücü ile hacim çizgisine tamamlanır. Böylece 

çözelti hazırlama iĢlemi tamamlanmıĢ olur. Bazen de tartılan madde önce uygun bir kap 

içerisinde bir miktar çözücü ile tamamen çözündükten sonra balon jojeye aktarılıp çözücü ile 

istenen hacme tamamlanır. Bu durumda maddenin çözündüğü kap, çözücü ile iyice 

temizlenerek balon jojeye aktarılmalıdır. 

 

Çözeltisi hazırlanacak madde sıvı ise hesaplanan madde pipet veya uygun bir hacim 

ölçüm kabı ile alınarak çözelti kabına aktarılır, üzerine hesaplanan hacimde çözücü 

eklenerek çözelti hazırlanır. Hidroklorik asit, sülfürik asit gibi kuvvetli asitlerin çözeltisi 

hazırlanırken öncelikle balon jojeye bir miktar saf su konulmalı, üzerine asit azar azar ilave 

edilmeli, daha sonra da saf su ile hacim çizgisine tamamlanmalıdır. 

 

Çözelti hazırlama esnasında ısı yükselmesi meydana gelmiĢse bu durumda hazırlanan 

çözeltinin oda sıcaklığına kadar soğuması beklendikten sonra çözelti hacim çizgisine 

tamamlanmalıdır. 

 



 

  

 

7 

Çözelti hazırlanıp hacim çizgisine tamamlandıktan sonra hemen kullanılmayacaksa ya 

hazırlandığı balon jojede ya da uygun bir çözelti ĢiĢesine aktarılarak muhafaza edilmelidir. 

Hazırlanan çözeltinin üzerine mutlaka çözeltinin adı, deriĢimi, hazırlandığı tarih ve 

hazırlayanın isminin yazıldığı etiket yapıĢtırılmalıdır. 

 

1.1.6. Çözeltilerin Muhafazası 
 

Çözeltiler ne kadar hassas hazırlanırsa hazırlansın zamanla çeĢitli faktörlerin etkisiyle 

bozunabilmektedir. Bunlar, çözeltilerin hava ile teması, güneĢ ıĢığı ile teması, ortamın 

sıcaklığına bağlı değiĢmeler, konulduğu malzemelerin temizliği ve ortamın pH değeri gibi 

faktörlerdir. Saklanacak bir çözeltinin hangi Ģartlarda, ne kadar süre bekletilebileceği bu 

faktörler ve çözeltinin özellikleri dikkate alınarak belirlenir. 

 

Resim 1.2: Saklama ĢiĢeleri 

Çözeltiler uzun süre kullanılabilmeleri için özellikleri dikkate alınarak uygun 

ortamlarda saklanmalıdır. Bu nedenle çözeltilerin konulacağı kapların ve bekletileceği 

ortamın iyi belirlenmesi gerekir. Örneğin asitler ve bazlar renkli cam veya plastik kaplarda, 

oda koĢullarında saklanmalıdır. Bunlar metal kaplarla tepkimeye girebileceğinden tercih 

edilmez. Yalnız hidroflorik asit cam ile reaksiyona girdiğinden cam kaplarda saklanamaz. 

 

AgNO3, Na2S2O3, KMnO4, HIO gibi maddeler güneĢ ıĢığında bozunduğu için bu 

maddelerle hazırlanan çözeltiler renkli ĢiĢelerde saklanmalıdır. Örneğin potasyum 

permanganat çözeltisi güneĢ ıĢığında bekletildiğinde safsızlık içeren istenmeyen MnO2 

oluĢmasına neden olur. OluĢan bu MnO2 de katalitik etki yaparak çözeltinin ayarının 

bozulmasına neden olur. 

 

Kullanılan çözeltilerdeki metal iyonu kendisinden daha aktif bir metalden yapılan bir 

kapta saklanamaz çünkü çözelti kap ile tepkimeye girer ya da çözeltideki metal kabın 

yüzeyini kaplar. Örneğin CuSO4 çözeltisi demir kapta saklanamaz. 

 

Mayalar, çeĢitli organik ve biyokimyasal belirteçler oda koĢullarında 

bozunabileceğinden buzdolabında saklanmalıdır. 
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Çözeltilerin bozunmadan saklanabilmesi için saklama kabının temiz olması ve 

kapağının hava ile teması önleyecek Ģekilde kapanması gereklidir. Ayrıca reaktif ĢiĢe 

kapakları açıldığında hiçbir zaman alt tarafları ile masa üzerine konulmamalıdır. Aksi 

taktirde kapak yabancı maddelerle kirleneceği için tekrar ĢiĢeye kapatıldığında bu yabancı 

maddeler ĢiĢe içindeki saf madde veya çözelti ile temas edip onu bozabilir. 

 

Çözeltiler bekletilirken ağzı açık bırakıldığında hava ile teması sonucunda çeĢitli 

reaksiyonlar oluĢabilmektedir. Örneğin NaOH çözeltisi hava ile temas ettiğinde havadaki 

CO2 ile tepkime vererek Na2CO3 a dönüĢür.  
 

Ayrıca bazı kimyasal maddelerin buharları birbiriyle reaksiyona girerek yangına veya 

Ģiddetli patlamalara yol açarlar ya da toksik ürünler oluĢtururlar. Böyle maddelere geçimsiz 

kimyasal maddeler denir. Bunlar her zaman ayrı ayrı yerlerde, ağzı kapalı olarak muhafaza 

edilmelidir. Bu sayede çözeltiye baĢka maddelerin karıĢması ve kirlenmesi de önlenmiĢ 

olacaktır.  

 

Resim 1.3: Kapaklı saklama ĢiĢesi 

Çözeltilerin alınması ve aktarılması genellikle pipet kullanılarak yapılır. ÇalıĢmalar 

sırasında sık sık çözelti alınacağından pipetlerin temiz olması analiz sonuçlarını olumlu 

yönde etkileyecektir. Bu nedenle mümkünse sık kullanılan çözeltiler için her çözeltide ayrı 

pipet kullanılması sağlanmalıdır. Yapılan analizlerde çözelti alınıp aktarıldıktan sonra pipet 

mutlaka saf sudan geçirilerek yıkanmalıdır. Damlalıklı ĢiĢelerde damlalıklar kullanıldıktan 

sonra yine aynı ĢiĢeye konulmalıdır. 
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1.2. Yüzde Çözeltiler 
 

100 biriminde belirli miktarda çözünmüĢ madde içeren çözeltilere yüzde çözeltiler 

denir ve ―%‖ iĢareti ile gösterilir. Kütlece yüzde, hacimce yüzde ve hacim-kütlece yüzde 

olmak üzere üç Ģekilde ifade edilebilir. 
 

 Kütlece yüzde çözeltiler: 100 g çözeltide kaç g çözünen maddenin olduğunu 

gösterir. Birim olarak g, kg, mg, vb. olabilir. Örneğin kütlece % 10’luk Ģeker 

çözeltisi demek; 100 g Ģeker çözeltisinin içinde 10 g katı Ģeker var  ya da 100 

ton Ģeker çözeltisinin içinde 10 ton katı Ģeker var demektir. Burada çözünenin 

ve çözeltinin miktarı ağırlık birimiyle ifade edilmelidir. 
 

 Hacimce yüzde çözeltiler: 100 ml çözeltide kaç ml çözünen maddenin 

olduğunu gösterir. Birim olarak ml, l, m
3
 vb. olabilir. Örneğin hacimce % 

10’luk alkol çözeltisi demek; 100 ml alkol çözeltisinin içinde 10 ml saf alkol 

var  ya da 100 litre alkol çözeltisinin içinde 10 litre saf alkol var demektir. 

Burada çözünenin ve çözeltinin miktarları hacim birimiyle ifade edilmelidir. Bu 

konsantrasyon cinsi genellikle sıvıların sıvılar içindeki çözeltileri için kullanılır.  
 

 Hacimce – Kütlece yüzde çözeltiler: 100 ml çözeltide kaç gram maddenin 

çözündüğünü gösterir. Birim olarak ml, l, m
3
 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. 
 

1.2.1. Yüzde Çözelti Hesaplamaları 
 

 Kütlece yüzde çözeltiler 
 

Çözünenin kütlesi 

Kütlece yüzde ( % m,m ) = ————————— x 100 

Çözeltinin kütlesi 
 

Örnek 1: 500 g % 15’lik BaCl2 çözeltisi hazırlayabilmek için kaç g BaCl2 gerekir? 
 

    Çözünenin kütlesi     X 

Kütlece yüzde ( % m,m )  = ———————— x 100  => 15 = ———— x 100 

    Çözeltinin kütlesi            500 

         => X = 75 g BaCl2 

 

Örnek 2: 22 g suda 18 g KNO3 çözünmesiyle oluĢturulan çözeltinin kütlece yüzde 

deriĢimini bulunuz. 

 

    Çözünenin kütlesi     18 

Kütlece yüzde ( % m,m )  = ———————— x 100  => % = ————— x 100 

    Çözeltinin kütlesi          22 + 18 

         => % = 45 
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Örnek 3:Kütlece % 25  tuz içeren çözeltide 10 g tuz kaç gram su içinde çözünmüĢtür? 

 

     Çözünenin kütlesi     10 

Kütlece yüzde ( % m,m )  = ———————— x 100  => 25 = ————— x 100 

     Çözeltinin kütlesi     X 

 

         => X = 10 x 100 / 25 

         => X = 40 

 

Çözeltinin Kütlesi = Çözünenin kütlesi  + Çözücünün kütlesi  => 40 = 10 + X 

          => X = 30 g  

 

Örnek 4: 12 g NaCl kullanılarak kütlece % 30’luk sulu çözelti hazırlanacaktır. Bu 

çözelti için gerekli su miktarını bulunuz. 

 

    Çözünenin kütlesi     12 

Kütlece yüzde ( % m,m )  = ———————— x 100  => 30 = ————— x 100 

    Çözeltinin kütlesi          12 + X 

         => X = 28 g su gereklidir. 

 

 Hacimce yüzde çözeltiler 

 

Çözünen maddenin hacmi 

Hacimce yüzde ( % v,v ) = ————————————— x 100 

Çözeltinin toplam hacmi 

 

Örnek 1: Hacimce  % 25’lik 500 ml etil alkol çözeltisi hazırlamak için kaç ml alkol 

gerekir? 

 

Çözünen maddenin hacmi 

Hacimce yüzde ( % v,v ) = ————————————— x 100 

     Çözeltinin toplam hacmi 

 

     X 

 % 25 = ————— x 100 => X = 125 ml alkol gerekir. 

            500 

 

Örnek 2: 20 ml amonyak ve su kullanılarak hazırlanan 250 ml çözelti hacimce % 

kaçlıktır? 

 

     Çözünen maddenin hacmi 

Hacimce yüzde ( % v,v ) = ————————————— x 100 

 Çözeltinin toplam hacmi 

 

     20 

     % = ————— x 100 => % = % 8’liktir. 

             250 
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 Kütle – Hacimce yüzde çözeltiler 
 

Çözünen maddenin kütlesi 

Kütlece yüzde ( % v,m ) = ————————————— x 100 

Çözeltinin toplam hacmi 
 

Örnek 1: % 10’luk 250 ml NaNO3 çözeltisi hazırlamak için kaç g NaNO3 gerekir?  
 

Çözünen maddenin kütlesi 

Kütlece yüzde ( % v,m ) = —————————————— x 100 

  Çözeltinin toplam hacmi 

 

       mç 

     10 = ——— x 100  => m= 25g NaNO3 gerekir. 

      250 

 

1.2.2. Yüzde Çözelti Hazırlama 
 

 Saf katı maddelerden yüzde çözelti hazırlama 
 

Saf katı maddelerden yüzde çözeltiler hazırlarken maddenin saf olduğundan emin 

olmalıyız. Daha sonra çözeltimiz için gereken madde miktarını hesaplamalıyız. Hesaplanan 

miktarı hassas terazide tartmalıyız. Tarttığımız maddeyi hesapladığımız kadar çözücü 

içerisinde çözmeliyiz. Böylece istediğimiz çözeltiyi hazırlamıĢ oluruz. 
 

Hacimce yüzde çözeltilerde ise tartım sonunda alınan katı madde bir miktar çözücüde 

çözülür ve çözücü ile istenilen hacme tamamlanır.  

 

Örnek : 500 g  % 20’lik NaOH çözeltisi nasıl hazırlanır? 
 

Örneğe göre 100 g çözelti içinde 20 g katı NaOH bulunmaktadır. Yani deriĢim kütlece 

% 20, çözelti miktarı 500 g’dır. 
 

Değerleri formülde yerine koyarsak; 
 

    Çözünenin kütlesi      X 

Kütlece yüzde ( % m,m )  = ———————— x 100  => 20 = ———— x 100 

    Çözeltinin kütlesi             500 

         => X = 100 g 
 

Çözeltinin Kütlesi = Çözünenin kütlesi  + Çözücünün kütlesi  => 500 = 100 + X 

=> X = 400 g  
 

100 g NaOH tartılıp uygun bir kapta 400 g su içinde çözülerek çözelti hazırlanır. 

Saklama kabına aktarılarak etiketlenip muhafaza edilir. 
 

Örnek: 1 litre % 10’luk KCl çözeltisi nasıl hazırlanır? 

 

Öncelikle 1 litre % 10’luk KCl çözeltisi için gerekli KCl miktarının bulunması 

gerekmektedir. 
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      Çözünen maddenin kütlesi 

Kütlece yüzde ( % v,m ) = ————————————— x 100 

        Çözeltinin toplam hacmi 

 

         X 

     10 = ———— x 100  => X= 100g KCl gerekir. 

      1000 

 

500 ml’lik bir behere 100 g KCl tartılır. Üzerine bir miktar saf su eklenip temiz bir 

bagetle karıĢtırılarak tamamen çözündürülür. Hazırlanan bu çözelti litrelik bir balon jojeye 

aktarılır. Beherde kalıntı kalmamalıdır. Bu nedenle beher saf su ile yıkanarak balon jojeye 

aktarılır. Balon joje saf su ile hacim çizgisine tamamlanarak çözelti hazırlanmıĢ olur. 

Hazırlanan çözelti hemen kullanılmayacak ise saklama kabına aktarılarak kapağı kapatılır, 

üzerine etiket yapıĢtırılarak muhafaza edilir. 

 

 Kristal suyu içeren maddelerden yüzde çözelti hazırlama 

 

Yüzde çözeltiler hazırlanırken çözeltisi hazırlanacak olan madde, kristal suyu içeren 

bir tuz ise hesaplama yaparken maddedeki kristal suyunu dikkate almamız gerekir. 

 

Resim 1.4: Kristal suyu içeren CuSO4 

Örnek: % 25’lik 500 g Fe(NO3)3 çözeltisini Fe(NO3)3.9H2O tuzundan hazırlayalım. 

 

Öncelikle 500 g % 25’lik Fe(NO3)3 çözeltisi için gerekli Fe(NO3)3  miktarının 

bulunması gerekmektedir. 

 

      Çözünen maddenin kütlesi 

Kütlece yüzde ( % v,m ) = ————————————— x 100 

        Çözeltinin toplam hacmi 

 

         X 

     25 = ———— x 100  => X= 125g Fe(NO3)3  gerekir. 

       500 
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125 g Fe(NO3)3  gereklidir. Ancak bu maddeyi Fe(NO3)3 .9H2O tuzundan alacağımız 

için tartılan madde içinde, gerekli olan maddeden ne kadar olduğunu bilmemiz ve alınması 

gereken Fe(NO3)3 .9H2O miktarının hesaplanması gerekir. 

 

Fe(NO3)3 .9H2O’ nun molekül ağırlığı Fe(NO3)3 .9H2O  

↓ ↓ 

242 g 162 g = 404 g’dır 

 

242 g Fe(NO3)3   404 g Fe(NO3)3 .9H2O da ise 

125 g Fe(NO3)3  X g Fe(NO3)3 .9H2O da bulunur. 

———————————————————— 

X = 125 x 404/242  = 208,68  g  Fe(NO3)3 .9H2O tuzundan tartılması gerekir.  

 

208,68 g Fe(NO3)3 .9H2O tuzundan tartılır ve bir kaba aktarılır. Üzerine 500-208,68 = 

291,32 g saf su ilave edilip çözündürülerek çözelti hazırlanır. 

 

Hacim-kütlece aynı çözelti hazırlanması istenirse gerekli tuz miktarı hesaplanır. Saf su 

miktarını hesaplamaya gerek duymadan 500 ml’lik balon jojeye tuz aktarılır.Üzerine bir 

miktar saf su eklenip çözündürüldükten sonra balon joje saf su ile hacim çizgisine  

tamamlanır. 

 

Örnek: 100 g CaCl2.5H2O tuzu kullanılarak 500 g çözelti hazırlanıyor. OluĢan 

çözeltinin kütlece yüzde kaçı CaCl2 dir?  (CaCl2:111, H2O:18)   

 

CaCl2.5H2O’nun  molekül ağırlığı CaCl2.5H2O    

↓ ↓ 

111 g 18 g = 201 g’dır. 

 

201 g tuzda  111 g CaCl2 var ise  

100 g tuzda  X g CaCl2 vardır 

————————————————   

 

X=111.100 / 201 = 55.22 g CaCl2 vardır.       

 

      Çözünen maddenin kütlesi 

Kütlece yüzde ( % v,m ) = ————————————— x 100 

        Çözeltinin toplam hacmi 

 

       55.22 

      % = ———— x 100  => % = 11.04’lük olur. 

        500 



 

  

 

14 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 AĢağıdaki iĢlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak kütlece % 

10’luk 250 g NaCl çözeltisi hazırlayınız. 
 

Uygulamada kullanılan araç gereç ve kimyasallar: Hesap makinesi, hassas terazi, 

NaCl, tartım kabı, spatül, 400 ml beher, baget, mezür,  saklama kabı, cam huni 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına uyunuz. 

 ÇalıĢma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız.  

 Araç gereçlerin temizliğine dikkat ediniz. 

 Gerekli NaCl miktarını hesaplayınız.  Hesapların doğruluğundan  emin olunuz. 

 Hesaplanan miktar kadar NaCl 

tartınız. 

 

 Tartım için tartım kabı, saat camı veya 

beher kullanınız. 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Tartılan NaCl’yi behere aktarınız.  

 Üzerine toplam kütle 250 g olacak 

kadar saf su ekleyiniz. 

 400 ml’lik beher kullanınız. 

 Tartım kabında NaCl kalmamasına 

dikkat ediniz.  

 NaCl’yi bagetle karıĢtırarak 

çözündürünüz. 

 

 Kimyasalın tamamen çözündüğünden 

emin oluncaya kadar dikkatli karıĢtırınız.  

 Çözeltiyi saklama kabına aktarınız ve 

etiketleyiniz. 

 Saklama kabının kapağını kapatmayı 

unutmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 AĢağıdaki iĢlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak hacimce % 

10’luk 250 ml etil alkol çözeltisi hazırlayınız. 

 

Uygulamada kullanılan araç gereç ve kimyasallar: Hesap makinesi, etil alkol, 250 

ml balon joje, mezür, piset, cam huni, saklama kabı 

  

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 ÇalıĢma ortamınızı ve 

kullanacağınız araç gereçleri 

hazırlayınız.  

 Araç gereçlerin temizliğine dikkat 

ediniz. 

 Gerekli etil alkol miktarını hesaplayınız. 
 Hesapların doğru olduğundan  

emin olunuz. 

 250 ml’lik balon jojeye hesaplanan miktar 

kadar etil alkol alınız. 

 

 Alkolü temiz bir mezür yadımı  ile 

hassas olarak ölçünüz. 

 Kullandığınız araç ve gereçlerin 

temizliğine dikkat ediniz. 

 Balon jojeye hacim çizgisine kadar saf su 

ilave ediniz. 

 

 Su ilave ederken iĢaret çizgisini 

geçmeyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Balon jojeyi alt-üst ederek çözeltiyi 

homojen hâle getiriniz.  

 

 Çalkalarken balon jojenin kapağını 

kapatınız.  

 

 Çözeltiyi saklama kabına aktarınız ve 

etiketleyiniz . 

 

 Aktarma yaparken mutlaka huni 

kullanınız. 

 Saklama kabının kapağını 

kapatmayı unutmayınız. 
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 AĢağıdaki iĢlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak kütle – hacimce 

% 8’lik 500 ml Na2SO4 çözeltisi hazırlayınız. 

 

Uygulamada kullanılan araç gereç ve kimyasallar: Hesap makinesi, hassas terazi, 

Na2SO4, beher, spatül, baget, piset, 500 ml balon joje, cam huni, saklama kabı  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 ÇalıĢma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız.  

 Araç gereçlerin temizliğine dikkat 

ediniz. 

 Gerekli Na2SO4 miktarını hesaplayınız. 
 Hesapların doğru olduğundan  emin 

olunuz. 

 Behere hesaplanan miktar kadar Na2SO4 

tartınız. 

 

 Tartım için tartım kabı, saat camı 

veya beher kullanınız. 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Behere bir miktar saf su ekleyip bagetle 

karıĢtırarak Na2SO4 ü çözündürünüz. 

 

 Kullandığınız araç ve gereçlerin 

temizliğine dikkat ediniz. 

 Aktarma yaparken madde kaybı 

olmamasına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Çözeltiyi 500’lük balon jojeye aktarınız. 

 

 Çözeltiyi huniden taĢırmayınız. 

 Beherde madde kalmamasına özen 

gösteriniz. 

 Beheri saf su ile iyice temizleyiniz. 

 Çözelti saf su ile hacim çizgisine 

tamamlayınız. 

 

 Tamamlama iĢleminde saf su 

kullanınız ve hacmi geçmeyiniz. 

 Balon jojeyi alt-üst ederek çözeltiyi 

homojen hâle getiriniz. 

 

 Çalkalarken kapağın iyice kapanmıĢ 

olmasına dikkat ediniz. 

 Çözeltiyi saklama kabına aktarınız ve 

etiketleyiniz.  

 Aktarma yaparken mutlaka huni 

kullanınız. 

 Saklama kabının kapağını kapatmayı 

unutmayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. % 10’luk NaCl çözeltisinin 60 gramında kaç gram NaCl vardır? 

A) 3   

B) 6   

C) 9   

D) 15 

 

2. 10 g KNO3 kullanılarak hazırlanan 80 g çözelti % kaçlıktır? 

A) 22,5 

B) 20 

C) 15 

D) 12,5 

 

3. 160 g  KCl  ile hazırlanan çözeltinin % 40’lık olması için ne kadar su gereklidir? 

A) 180  

B) 200 

C) 240 

D) 280  

 

4. Kütlece % 20 NaOH içeren 500 g çözeltide kaç g NaOH çözünmüĢtür? 

A) 100 

B) 150 

C) 200 

D) 220 

 

5. Hangi asit çözeltisi cam kaplarda saklanmaz? 

A) HF    

B) HCl   

C) HI   

D) HNO3 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

6.  (   ) Hava bir çözelti değildir. 

 

7. (   )Çözeltilerin kaynama noktası saf çözücülerin kaynama noktasından yüksektir. 

 

8. (   )Katı maddelerle çözelti hazırlarken tartılarak balon jojeye alınan madde üzerine 

iĢaret çizgisine kadar su doldurularak çözülür. 

 

9. (   )ġekerli çayda Ģeker çözünen, su çözendir. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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10. (   )Çözelti hacmini tamamlarken mutlaka piset kullanılmalıdır. 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız 

 

11. Çözebileceği kadar madde çözmüĢ olan çözeltilere ………………………….denir. 

  

12. Homojen karıĢımlara ……………………denir. 

 

13. Asit çözeltileri hazırlarken …………. üzerine ………….. eklenmez. 

 

14. 14. AgNO3, Na2S2O3, HIO gibi maddeler güneĢ ıĢığında bozunduğu için bu 

maddelerle hazırlanan çözeltiler …………………….......…. saklanmalıdır. 

 

15. Çözeni az ,çözüneni fazla olan çözeltilere ………………………… denir. 
 

 

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-2 
 

     

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak molar çözeltiler 

hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Molar çözeltiler hakkında araĢtırma yapınız. 
 

 

2. MOLAR ÇÖZELTĠ 
 

Litresinde çözünen madde miktarı mol sayısı veya mol ağırlığına göre ifade edilen 

çözeltilere molar çözeltiler denir ve ―M‖ ile gösterilir. 

 

Örneğin litresinde 1 molekül gram çözünmüĢ madde içeren çözeltiye 1 molar çözelti 

denir ve ―1 M‖ Ģeklinde ifade edilir. 

 

2.1. Molar Çözelti Hesaplamaları 
 

 Mol ağırlığı  
 

Bir maddenin bir molünün g cinsinden kütlesine mol ağırlığı ya da mol kütlesi denir 

ve ―MA‖ ile gösterilir.  
 

Örneğin oksijenin atom kütlesi 16, karbonun atom kütlesi 12 g’dır. Verilen bu 

değerlerin anlamı; 

1mol oksijen atomu = 16 g → Oksijenin mol ağırlığı (MA) = 16 g/mol, 

1mol karbon atomu = 12 g → Karbonun mol ağırlığı (MA) = 12 g/mol, 

1mol CO2 molekülü=12+2.16 = 44 g → CO2 mol ağırlığı (MA) = 44 g/mol’dür. 

Sodyum klorürün (NaCl) mol ağırlığı yaklaĢık (23+35,5) = 58,5 g/mol,  

Sülfürik asitin (H2SO4) mol ağırlığı yaklaĢık ((2.1) + 32 + (4.16) = 98 g/mol,  

HCl’nin mol ağırlığı yaklaĢık (1+35,5) = 36,5 g/mol’dür.  

 

 Mol sayısı 

 

Herhangi bir maddenin Avagadro sayısı (6,02.10
23

) kadar tanecik (atom, molekül, 

formül birim, iyon) içeren miktarına 1 mol denir ve ―n‖ sembolü ile gösterilir. 

 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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Mol sayısı; 

 Tanecik sayısı verilmiĢ ya da isteniyorsa  N / NA 

 Kütle verilmiĢ ya da isteniyorsa  m / MA 

 Hacim verilmiĢ ya da isteniyorsa  V / Vo 

 

Ģeklinde ifade edilir. Burada;  

n  : Mol sayısını, 

     N : Tanecik sayısını, 

     NA: Avagadro sayısını, 

     m : Verilen kütleyi,      

     MA: Mol  ağırlığını,                     

     Vo : 1 mol gazın normal koĢullardaki hacmini (22.4 litre),  

V  : Verilen hacmi ifade eder. 

 

 
 

 Molar deriĢim (Molarite) 
 

Bir litre çözeltide çözünmüĢ maddenin mol sayısına molarite denir ve ―M‖ ile 

gösterilir. Molaritenin birimi mol/litredir. Mol/litre birimi yerine molar terimi de kullanılır.  
 

Örneğin 1 M NaOH çözeltisi, 1 litresinde 1 mol NaOH içeren çözelti demektir. 

 

Bir çözeltinin molaritesi (M), çözünenin mol sayısının (n),  litre cinsinden çözeltinin 

hacmine (V) oranı olup 

       n 

M = —— 

      V 

Ģeklinde ifade edilir.  
 

Mol sayısı yerine n= m / MA yazılırsa 

      m 

M=——— 

       MA . V 
 

bağıntısı elde edilir. Mol sayısı verilmeyip kütle verildiğinde bu bağıntıdan kolaylıkla 

molarite hesaplanabilir. 

 

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

deriĢimi nedir? (NaCl=58,5 g ) 

 

   n               23,4 

M= ———— M = ————— M = 0,8 mol/l 

MA.V           58,5 . 0,5 

Normal Ģartlar altında bütün gazların  

1 molü 22.4 litre hacim kaplar. 
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Örnek: 11.7 g NaCl kullanılarak 0,4 M kaç ml çözelti hazırlanabilir? (NaCl = 58,5 g) 

 

  n        11,7 

M= ————   0,4 = —————  

MA.V       58,5 . V 

 

    V =0,5 l = 500 ml 

 

 

Örnek: Kütlece % 36,5’luk ve öz kütlesi 1,2 g/ml olan HCl’den 400 ml 0,5 M HCl 

çözeltisi hazırlamak için kaç ml kullanılmalıdır? ( HCl = 36,5 ) 

 

  m      m 

M = ———       0,5 = ————    m =  7,3 g saf HCl gerekir. 

MA .V    36,5 . 0,4 

 

 

HCl % 36,5’lik olduğuna göre; 

 

HCl’nin 100 g da  36,5 g saf  HCl olduğuna göre 

HCl’nin X  g’da   7,3 g saf  HCl bulunur. 

—————————————————————— 

X.36,5 = 100.7,3   => X = 20 g  % 36,5’lik HCl gereklidir. 

 

 

HCl’nin yoğunluğu 1,2 g/ml olduğuna göre 

 

       m   m         20 

d= —— =>   V= ——   =>    V= ——— =>    V=16,67 ml HCl kullanılmalıdır. 

       V   d        1,2 

 

2.2. Molar Çözelti Hazırlama 
 

 Saf maddelerden molar çözelti hazırlama 

 

Saf katı maddelerden molar deriĢimi bilinen bir çözelti hazırlarken öncelikle çözünen 

maddenin kütlesi g olarak molarite formülü yardımıyla hesaplanır. Daha sonra çözeltinin 

hacmine uygun balon joje seçimi yapılır. Hesaplanan miktarda madde tartılarak balon jojeye 

aktarılır. Üzerine bir miktar çözücü ilave edilerek maddenin çözünmesi sağlanır. Hacim ölçü 

çizgisine kadar çözücü ile tamamlanır.  

 

Molar çözeltilerin en önemli dezavantajı sıcaklığa bağımlı oluĢudur. Çünkü sıcaklıkla 

sıvı hacmindeki genleĢme deriĢimi değiĢtirir. Bu nedenle çözelti hazırlama esnasında 

sıcaklık artıĢı oluĢmuĢsa oda sıcaklığına kadar soğutulması ve hacim kontrolünün tekrar 

yapılması gerekir. 
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Örnek: 1 molar 1 litre sodyum klorür (NaCl) çözeltisi nasıl hazırlanır? (NaCl: 58,5) 

 

Öncelikle gerekli NaCl miktarı hesaplanır. 

 

  m            m 

M= ———          1 = ————     m = 58,5 g NaCl  

MA.V    58,5 . 1  

 

58,5 g NaCl hassas bir tartımla alınır ve 1 litrelik bolon jojeye aktarılır. Üzerine bir 

miktar saf su konularak çözülür. Sonra saf su ile hacim çizgisine kadar tamamlanır. Hemen 

kullanılmayacaksa etiketlenip usulüne uygun olarak muhafaza edilir. 

 

Örnek: Saf NaOH katısından 250 ml 0,1 molar çözelti nasıl hazırlanır ? (NaOH: 40) 

 

  m            m 

M= ———        0,1 = ————     m = 1 g NaOH 

MA.V     40 . 0,25  

 

Yeterli büyüklükte bir behere 1 g NaOH tartılıp üzerine bir miktar saf su eklenir. 

Temiz bir baget yardımıyla karıĢtırılarak NaOH’ın tamamen çözünmesi sağlanır. Çözelti 250 

ml’lik  bolon jojeye dikkatli bir Ģekilde aktarılır. Çözünme sırasında sıcaklık yükselmiĢse 

oda sıcaklığına kadar ısının düĢmesi beklenir. Daha sonra iĢaret çizgisine kadar saf su ile 

tamamlanır. Hemen kullanılmayacaksa etiketlenip usulüne uygun olarak muhafaza edilir. 

 

 Kristal suyu içeren maddelerden molar çözelti hazırlama 

 

 Katı madde kristal suyu içeriyorsa molekül ağırlığı hesaplanırken kristal suları da 

hesaba katılmalıdır.  

 

Örneğin FeSO4.5H2O ile çözelti hazırlanacaksa molekül ağırlığı (MA) hesaplanırken 

 

MA = 56 + 32 + (4 x 16)      => MA = 152 g değil, 

MA = [(56 + 32 + (4 x 16) + (5 x 18)]  => MA = 242 g alınmalıdır.  

 

Örnek: FeSO4.5H2O katısından 500 ml 0,5 molar FeSO4 çözeltisi nasıl hazırlanır? 

 

MA = [(56 + 32 + (4 x 16) + (5 x 18)]  => MA = 242 g 

 

  m            m 

M= ———        0,5 = ————     m = 60,5 g FeSO4.5H2O 

MA.V     242 . 0,5  

 
60,5 g FeSO4.5H2O  hassas olarak tartılır. 500 ml’lik bolon jojeye aktarılır ve bir 

miktar saf su ile çözülür. Sonra saf su ile hacim çizgisine kadar tamamlanır. Hemen 

kullanılmayacaksa etiketlenip usulüne uygun olarak muhafaza edilir. 
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Örnek: 1000 ml 0,1molar CuSO4.5H2O çözeltisi nasıl hazırlanır? 

 

MA = (63,5 + 32 + (4 x 16) + (5 x 18)) => MA = 249.5 g 

 

  m            m 

M= ———        0,1 = ————     m = 24,95 g CuSO4.5H2O 

MA.V     249,5 . 1 

 

24,95 g CuSO4.5H2O hassas olarak tartılır. 500 ml’lik bolon jojeye aktarılır ve bir 

miktar saf su ile çözülür. Sonra hacim çizgisine kadar hassas olarak tamamlanır. Hemen 

kullanılmayacaksa etiketlenip usulüne uygun olarak muhafaza edilir. 

 

 DeriĢik çözeltilerden molar çözelti hazırlama 

 
Laboratuvarda kullanılan birçok çözelti deriĢik hâlde bulunan çözeltilerinden 

hazırlanmaktadır. Örneğin HCl genellikle % 36,5’lik olarak bulunur. Gerekli hesaplamalar 

yapıldıktan sonra % 36,5’lik HCl’den gerekli miktar alınarak istenilen molaritede çözeltiler 

hazırlanır. 

 

Örnek: Yoğunluğu 1.19 g/ml olan ağırlıkça  % 36,5’lik HCl’den 3 molar 250 ml HCl 

çözeltisi nasıl hazırlanır ? (HCl:36,5)  

 

Öncelikle gerekli HCl miktarı hesaplanır. 

 

  m          m 

M = ———         3 = —————    m =  27.375 g saf HCl gerekir. 

MA .V    36,5 . 0,25 

 

HCl % 36,5’lik olduğuna göre; 

 

HCl’nin 100 g’da  36,5 g saf  HCl olduğuna göre 

HCl’nin X  g’da   27.375 g saf  HCl bulunur. 

—————————————————————— 

X.36,5 = 100. 27.375 => X = 75 g  % 36,5’lik HCl gereklidir. 

 

HCl’nin yoğunluğu 1,19 g/ml olduğuna göre; 

 

 m    m      75 

d= ——— => V= ——  => V= ——— => V= 63 ml 

 V    d     1,19 

 

250 ml’lik bolon jojeye bir miktar su konulur. Üzerine 63 ml deriĢik HCl eklenir ve 

hacim  saf su ile 250 ml’ye tamamlanır. Hemen kullanılmayacaksa etiketlenip usulüne uygun 

olarak muhafaza edilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 AĢağıdaki iĢlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak 1 M 500 ml 

Na2CO3 çözeltisi hazırlayınız. 

 

Uygulamada kullanılan araç gereç ve kimyasallar: Hassas terazi, Na2CO3, 500 ml 

balon joje, pipet, piset, 100 ml beher, baget, hesap makinesi, cam huni   

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 ÇalıĢma ortamınızı ve 

kullanacağınız araç gereçleri 

hazırlayınız.  

 Araç gereçlerin temizliğine dikkat 

ediniz. 

 Gerekli Na2CO3 miktarını hesaplayınız.  
 Hesapların doğru olduğundan  

emin olunuz. 

  Tartım kabına hesaplanan miktar kadar 

Na2CO3 tartınız. 

 

 Tartım için tartım kabı, saat camı 

veya beher kullanınız. 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Tartılan Na2CO3’ı 500 ml’lik balon jojeye 

aktarınız. 

 

 Tarttığınız maddeyi daha rahat ve 

etrafa dökmeden aktarmak için balon 

jojeye huni yerleĢtiriniz. 

 Tartım kabında kalıntı 

kalmamasına özen gösteriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Balon jojeye bir miktar saf su ekleyip 

çalkalayarak Na2CO3 ı çözündürünüz. 

 Na2CO3 ın tamamen çözünmesine 

dikkat ediniz. 

 Çözeltiyi saf su ile hacim çizgisine 

tamamlayınız. 

 

 Hacim çizgisini geçirmemeye 

dikkat ediniz. 

 Balon jojeyi alt-üst ederek çözeltiyi 

homojen hâle getiriniz. 

 

 Çalkalarken kapağın iyice 

kapanmıĢ olmasına dikkat ediniz. 

 Çözeltiyi saklama kabına aktarınız ve 

etiketleyiniz.  

 

 Aktarma yaparken mutlaka huni 

kullanınız. 

 Saklama kabının kapağını 

kapatmayı unutmayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. 4.9 g H2SO4 kullanılarak hazırlanan 200 ml çözeltinin molaritesi nedir?(H2SO4: 98) 

A) 0.25 

B) 0.50 

C) 0.8 

D) 1.2 

 

2. 100 ml 0.5 molar Na2CO3 çözeltisinde kaç g Na2CO3 çözünmüĢtür? 

A) 5.0 

B) 5.3 

C) 3.5 

D) 3.0 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

3. (   )Kristal suyu içeren katılardan çözelti hazırlanırken kristal suyu hesaba katılmaz. 

 

4. (   ) 1 litre çözeltide çözünmüĢ maddenin mol sayısına molarite denir. 

 

5. (   ) 0.5 mol su 18 g’dır. 

 

6. (   ) 6,02.10
23

 tane Fe atomu 1 moldür. 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız 

 

7. Bir maddenin Avagadro sayısı (6,02.10
23

) kadar tanecik (atom, molekül, formül birim, 

iyon) içeren miktarına ……………. denir. 

 

8. 5,85 g NaCl’ün çözünmesiyle hazırlanan 100 ml çözelti …………molarlıktır. 

 

9. Kütle verildiğinde m/MA oranı bize ……………verir. 

 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3  
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak normal çözeltiler 

hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Normal çözeltiler hakkında araĢtırma yapınız. 

 

3. NORMAL ÇÖZELTĠ 
 

Litresinde çözünen madde miktarı eĢdeğer gram veya eĢdeğer ağırlığına göre ifade 

edilen çözeltilere normal çözeltiler denir ve ―N‖ ile gösterilir. 

 

Örneğin litresinde 1 eĢdeğer gram çözünmüĢ madde içeren çözeltiye 1 normal çözelti 

denir ve ―1 N‖ Ģeklinde ifade edilir. 

 

3.1. Normal Çözelti Hesaplamaları 
 

 Tesir (Etkin) değerlik 

 

Bir maddenin bir kimyasal olayda yer değiĢtiren ya da yer değiĢtirebilen elektriksel 

yük sayısına tesir değerliği denir. Bu yer değiĢtiren ya da yer değiĢtirebilen elektriksel yük 

cinsi ve sayısı asitlerde, bazlarda, tuzlarda ve redoks olaylarında farklıdır. 

 

Asitlerde tesir değerlik asit hidrojeni sayısına eĢittir. Örneğin HCl’de bir hidrojen 

iyonu bulunur, tesir değerliği 1’dir. 

 

H2SO4  → Td = 2 

H3PO4 → Td = 3 

CH3COOH  → Td = 1 

 

Organik asitlerde karboksil grubundaki hidrojen yer değiĢtirebileceğinden tesir 

değerliğini karboksil grubu sayısı belirler. 

 

Hidrojensiz asitlerde tesir değerliği, çözeltide açığa çıkardığı proton sayısıdır. 

 

Fe
+3

 +3H2O→ Fe(OH)3 +3H
+
  tepkimesi gereğince Fe

+3
 ün tesir değerliği 3’tür. 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
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Bazlarda tesir değerlik, hidroksil iyonu sayısına eĢittir. Örneğin KOH’de bir hidroksil 

iyonu bulunur, tesir değerliği 1’dir. 

 

NaOH  → Td = 1 

Ca(OH)2 → Td = 2 

Al(OH)3       → Td = 3 

 

Hidroksil grubu içermeyen bazlarda tesir değerlik çözeltiden alabileceği H
+
 sayısıdır. 

 

NH3 +H2O→ NH4
+
 +OH

-
  tepkimesinde amonyak sudan bir proton aldığı için tesir 

değerliği 1’dir. 

 

Tuzlarda tesir değerlik katyon ya da anyonun toplam yüküne eĢittir. Örneğin Na2SO4 

tuzunda sodyum iyonunun toplam yükü (+2) olduğundan tesir değerliği 2’dir. 

 

NaCl   → Td = 1 

Ca(NO3)2 → Td = 2 

AlBr3  → Td = 3     

Fe2(SO4)3 → Td = 6  

 

Redoks olaylarında tesir değerlik alınan veya verilen elektron sayısına eĢittir. 

 

Örnek: Al2O3 bileĢiğinde Al
+3 

ve O
-2

 yüklüdür. Yani alüminyum 3 mol elektron 

vermiĢ, oksijen 2 mol elektron almıĢtır. Buna göre; 2Al  3O var. Yükseltgeme ve indirgeme 

tepkimelerine göre alınan ve verilen elektron sayısı 6’dır. Bu nedenle tesir değerliği 6 olur. 

 

Örnek:  Zn(k) +  Cu
+2

(suda)   →  Zn
+2

(suda)   +  Cu(k)  redoks tepkimesinde alınan ve 

verilen elektron sayısı 2 olduğundan tesir değerliği Td = 2’dir. 

 

Örnek: MnO4
-
 + 3e

- 
+ 2H2O   →  MnO2 + 4OH

- 
reaksiyonunda MnO4

-
 içindeki 

manganın değerliği +7'den, MnO2 içinde +4'e indirgendiği için aktarılan elektron sayısı 3'tür. 

Bu reaksiyona göre MnO4
-
'in tesir değerliği, formül ağırlığının üçe bölünmesiyle bulunur. 

 

 EĢ değer ağırlık 

 
Bir elementin 1,008 g hidrojenle birleĢebilen miktarına eĢ değer gram veya eĢ değer 

ağırlık denir. BaĢka bir ifadeyle bir maddenin eĢ değer gramı, 1 mol elektron alabilen veya 

verebilen miktarıdır.  

 

EĢ değer gram (ağırlık)  ―neĢ‖ ile ifade edilir ve mol ağırlığının (MA),  tesir değerliğine 

(Td) bölünmesi ile bulunur. 

       MA 

neĢ = ————  

        Td 
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Örnek: H2SO4 bileĢiğinin eĢ değer gramını hesaplayınız (H:1,S:32,O:16). 

 
MA = (2 x H) + S + (4 x O) =(2 x 1) + 32 + (4 x 16) = 98 g    

 

Td =2 

 

   MA  98 

neĢ = ———  = ——— =49 g’dır. 

   Td  2 

 

Örnek: HCl’in eĢ değer ağırlığını hesaplayınız (H:1,Cl:35,5). 

 

MA = H + Cl = 1 + 35,5 =3 6,5 g  

 

Td =1 

 

  MA       36,5  

neĢ = ——— = ———  = 36,5  g’dır. 

  Td         1 

 

 

 EĢ değer gram sayısı 

 
Bir maddenin g cinsinden kütlesinin eĢ değer gramına bölünmesiyle bulunan değere eĢ 

değer gram sayısı denir. 

 

 EĢ değer gram sayısı ―ε‖ ile gösterilir ve madde kütlesinin (m) eĢ değer ağırlığına 

(neĢ) bölünmesi ile bulunur. 

m 

ε = ——— 

neĢ 

 
Örnek: 4.9 g H2SO4 bileĢiğinin eĢ değer gram sayısını hesaplayınız (H:1,S:32,O:16). 

 
MA = (2 x H) + S + (4 x O) =(2 x 1) + 32 + (4 x 16) = 98 g   

 

Td =2 

 

   MA     98 

neĢ = ———— = ——— = 49 g’dır. 

    Td     2 

 
        m  4.9 

ε= ——  = ———— = 0.1 

       neĢ  49 
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Örnek: 8.11 g FeCl3’ün eĢ değer gram sayısını hesaplayınız (Fe:56, Cl:35.5). 

 

MA = Fe + (3 x Cl) = 56 + (3 x 35,5) = 162,5g,  Td: 3 

 

     MA  162,5 

neĢ = ———— = ———  = 54,17 g 

     Td       3 
 

   m  8,11 

ε  = ————  = ————— = 0.15 

   neĢ  54,17 
 

 Normalite  
 

Bir litre çözeltide çözünen maddenin eĢ değer gram sayısına normalite denir ve ―N‖ 

ile gösterilir.  

 

Normalite, çözünenin eĢ değer gram sayısı ―ε‖ ve çözeltinin hacmi ―V‖ olmak üzere 

 

       ε 

N = —— 

      V 

Ģeklinde ifade edilir.  

 

Genel olarak V ml çözeltide, mol ağırlığı MA olan m gram madde çözünmüĢse 

çözünen maddenin tesir değerliği belirlenerek  

 

       m . Td 

N= ————  

       MA . V 

 

formülüne göre normalitesi hesaplanabilir. 
 

Örnek: 16,4 g Ca(NO3)2 ile 500 cm
3
 sulu çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltinin 

normalitesini hesaplayınız. (MA: 164 g/mol, Td: 2). 

     

    MA  164 

1 eĢ değer gram Ca(NO3)2, neĢ = ——— = ———— =82 g’dır. 

            Td        2    

 

       m     16,4 

Buna göre eĢ değer gram sayısı, (ε)  = ——  = ———  = 0,2 eĢ değer gram olur. 

  neĢ           82 
 

           ε  0,2 

Normalite,   N= —— = ——— = 0,4 normal olur. 

          V  0.5 
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Örnek: 20 g NaOH kullanılarak 500 ml çözelti hazırlanıyor. Çözeltinin normalitesi 

nedir? (MA: 40,  Td: 1) 
 

1. Yol 

         MA     40 

1 eĢ değer gram NaOH, neĢ = ——— = —— = 40 g’dır. 

               Td      1    

 

       m      20 

Buna göre eĢ değer gram sayısı,  ε  = ——  = ———  = 0,5 eĢ değer gram olur. 

  neĢ         40 
 

           ε  0,5 

Normalite,   N= —— = ——— = 1 normal olur. 

          V  0.5 

2. Yol 

 

        m . Td          20 . 1 

N= ———— N = ————— N = 1 

       MA . V         40 . 0,5 

 

Örnek: 2 N 1000 ml NaOH çözeltisi hazırlamak için kaç g NaOH gereklidir? (MA: 

40,  Td: 1) 

 

        m . Td          m . 1 

N= ———— 2 = ———— m = 80 g 

       MA . V          40 . 1 

 

Örnek: Yoğunluğu 1,84 g/cm
3
 olan % 98’lik H2SO4 den 500 ml 0,25 N sülfürik asit 

çözeltisi hazırlamak için kaç ml H2SO4 gerekir? (MA: 98 g/mol, Td: 2) 

 

        m . Td               m . 2 

N= ———— 0,25 = ———— m = 6,125 g saf H2SO4 

       MA . V             98 . 0,5 

 

H2SO4% 98’lik olduğuna göre; 

 

100 g  H2SO4 te  98 g saf  H2SO4 olduğuna göre 

X g  H2SO4 te  6,125 g saf  H2SO4 bulunur. 

—————————————————————— 

X . 98 = 100 . 6,1255 => X = 6,25 g  % 98’lik H2SO4 gereklidir. 

 

H2SO4 ün yoğunluğu 1,84 g/ml olduğuna göre; 

 

 m    m     6,25 

d= ——— => V= ——  => V= ——— => V= 3,4 ml alınmalıdır. 

 V    d     1,84 
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3.2. Normal Çözelti Hazırlama 
 

 Saf katı maddelerden normal çözelti hazırlama 
 

Saf katı maddelerden normal deriĢimi bilinen bir çözelti hazırlarken öncelikle gerekli 

çözünen madde miktarı hesaplanır. Daha sonra hesaplanan miktarda madde tartılıp hacme 

uygun bir balon jojeye aktarılarak bir miktar çözücü ile çözündürüldükten sonra çözücü ile 

hacim çizgisine tamamlanarak veya bir beherde çözündürüldükten sonra hacme uygun bir 

balon jojeye aktarılıp çözücü ile hacim çizgisine tamamlanarak çözelti hazırlanır.  
 

Örnek: Saf NaOH katısından 250 ml 0,1 N çözelti nasıl hazırlanır ? (MA: 40, Td: 1) 
 

Öncelikle gerekli NaOH miktarı hesaplanır. 
 

        m . Td             m . 1 

N= ———— 0,1 = ————— m = 1 g 

       MA . V          40 . 0,25 
 

Yeterli büyüklükte bir behere 1 g NaOH tartılıp üzerine bir miktar saf su eklenir. 

Temiz bir baget yardımıyla karıĢtırılarak NaOH’ın tamamen çözünmesi sağlanır. Çözelti 250 

ml’lik  bolon jojeye dikkatli bir Ģekilde aktarılır, saf su ile iĢaret çizgisine tamamlanır. 

Hemen kullanılmayacaksa etiketlenip usulüne uygun olarak muhafaza edilir. 
 

 Kristal suyu içeren maddelerden normal çözelti hazırlama 
 

  Katı madde kristal suyu içeriyorsa molekül ağırlığı hesaplanırken kristal suları da 

hesaba katılmalıdır. 
 

Örnek: CaCl2.4H2O katısından 0,25 N 500 ml CaCl2 çözeltisi nasıl hazırlanır?  

(Ca:40, Cl:35,5, H:1, O:16, Td: 2) 
 

Öncelikle suyun mol ağırlığı da hesaba katılarak CaCl2.4H2O’ün mol ağırlığı, daha 

sonra çözelti için gerekli madde miktarı hesaplanır.  
 

MA: Ca + (2xCl) + (4.(2xH)+O)→ MA: 40 + (2x35,5) + [4x(2x1 + 16)] = 183 g/mol 
 

        m . Td                m . 2 

N= ———— 0,25 = ————— m = 11,44 g 

       MA . V             183 . 0,5 
 

11,44 g CaCl2.4H2O hassas olarak tartılır. 500 ml’lik balon jojeye aktarılır ve bir 

miktar saf su ile çözülür. Sonra saf su ile hacim çizgisine kadar tamamlanır. Hemen 

kullanılmayacaksa etiketlenip usulüne uygun olarak muhafaza edilir. 

 

 DeriĢik çözeltilerden normal çözelti hazırlama 
 

Laboratuvarda kullanılan bir çok çözelti deriĢik hâlde bulunan çözeltilerinden 

hazırlanmaktadır. Örneğin H2SO4 orijinal ambalajında genellikle % 98’lik olarak bulunur. 

Gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra % 98’lik H2SO4’ten gerekli miktar alınarak istenilen 

normalitede çözeltiler hazırlanır. 
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Örnek: Yoğunluğu 1,84 g/cm
3
 olan % 98’lik H2SO4’ten 500 ml 2 N çözelti 

hazırlayınız. (MA: 98 g/mol, Td: 2) 
 

Önce gerekli H2SO4 miktarını hesaplayalım. 
 

        m . Td          m . 2 

N= ————   2 = ————   m = 49 g saf H2SO4 

       MA . V         98 . 0,5 
 

H2SO4% 98’lik olduğuna göre; 
 

100 g  H2SO4 te  98 g saf  H2SO4 olduğuna göre 

X g  H2SO4 te  49 g saf  H2SO4 bulunur. 

—————————————————————— 

X . 98 = 100 . 49 => X = 50 g  % 98’lik H2SO4 gereklidir. 
 

H2SO4 ün yoğunluğu 1,84 g/ml olduğuna göre; 
 

d = m/V => V = m/d olur. V = 49 / 1,84 = 26,6 ml 
 

500 ml’lik balon jojeye önce bir miktar saf su konur ve üzerine % 98’lik H2SO4 ten 

26,6 ml eklenir. Sonra saf su ile hacim çizgisine kadar tamamlanır. Hemen 

kullanılmayacaksa etiketlenip usulüne uygun olarak muhafaza edilir. 

 

Örnek: Yoğunluğu 1.19 g/ml olan ağırlıkça % 36,5’lik HCl’den 0,5 normal 1000 ml 

HCl çözeltisi nasıl hazırlanır? (MA: 36,5 g/mol, Td: 1) 
 

Önce gerekli HCl miktarını hesaplayalım. 
 

        m . Td            m . 2 

N= ————   0,5 = ————   m = 18,25 g saf HCl 

       MA . V           36,5. 1 
 

HCl % 36,5’lik olduğuna göre; 
 

100 g çözeltide  36,5 g saf asit varsa 

X g çözeltide 18,25 g saf asit 

———————————————— 

X x 36,5 = 100 x 18,25  => X = 50 g HCl gereklidir. 
 

HCl’nin yoğunluğu 1,19 g/ml olduğuna göre; 
 

d= m/V den V= m/d  =>V= 50/1,19  =>V= 42 ml bulunur. 

 

Litrelik balon jojeye bir miktar saf su konur üzerine 42 ml HCl eklenir. Sonra saf su 

ile hacim çizgisine kadar tamamlanır. Hemen kullanılmayacaksa etiketlenip usulüne uygun 

olarak muhafaza edilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 AĢağıdaki iĢlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak % 98’lik 

H2SO4’ten 0,2 normal 1000 ml H2SO4 çözeltisi hazırlayınız . (d=1,84g/ml) 

 

Uygulamada kullanılan araç gereç ve kimyasallar: Hesap makinesi, pipet, balon 

joje, piset, saklama kabı,  % 98’lik H2SO4 (d=1,84 g/ml) 

  

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 ÇalıĢma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız.  

 Araç gereçlerin temizliğine dikkat 

ediniz. 

 Gerekli H2SO4 miktarını hesaplayınız. 
 Hesapların doğru olduğundan  emin 

olunuz. 

 Litrelik balon joje alarak içerisine bir 

miktar saf su koyunuz.  

 

  Balon jojenin temiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Bir pipet ile hesaplanan miktarda deriĢik 

H2SO4 alınız. 

 

 Asiti çekmek için puar kullanınız. 

 Asitle temas etmeyiniz. 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

  

 

37 

  Aldığınız H2SO4 ü balon jojeye aktarınız. 

 

 Aktarma sırasında çevreye ve 

üzerinize asit damlatmayınız. 

 Asiti yavaĢ yavaĢ ilave ediniz. 

 Çözeltiyi saf su ile hacim çizgisine 

tamamlayınız. 

 

 Hacim çizgisini geçirmemeye dikkat 

ediniz. 

 Balon jojeyi alt-üst ederek çözeltiyi 

homojen hâle getiriniz. 

 

 Çalkalarken kapağın iyice kapanmıĢ 

olmasına dikkat ediniz. 

 Çözeltiyi saklama kabına aktarınız ve 

etiketleyiniz.  

 Aktarma yaparken mutlaka huni 

kullanınız. 

 Saklama kabının kapağını kapatmayı 

unutmayınız. 
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. 9,5 g MgCl2 ile 400 ml çözelti hazırlanırsa bu çözeltinin normalitesi aĢağıdakilerden 

hangisidir? (MgCl2:95) 

A) 0.25   

B) 0.50 

C) 0.80 

D) 1.20 

 

2. Bir eĢ değer gram sülfürik asit kaç gramdır? (H:1, S:32, O:16) 

A) 29 

B) 39 

C) 49 

D) 52 

 

3. 0.4 N 200 ml H2SO4 çözeltisi hazırlamak için  kaç g H2SO4 asit gerekir?  

(H:1, S:32, O:16) 

A) 2,90  

B) 3,92 

C) 4,95 

D) 5,28 

 

4.  0,2 normallik 400 ml Ba(OH)2 çözeltisi hazırlamak için kaç g Ba(OH)2 gerekir? 

A) 2,19 

B) 3,25 

C) 4,75 

D) 6,84 

 

5. 8 g NaOH’in çözünmesiyle 200 ml çözelti hazırlanıyor. Hazırlanan bu çözeltinin 

normalitesi nedir? (NaOH:40) 

A) 1,00 

B) 1,25 

C) 2,00 

D) 2,50 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız 

6. Hazırlanan çözeltileri saklama ĢiĢesine alırken etrafa dökülmemesi için …….. 

kullanılır. 

 

7. Bir litre çözeltide çözünen maddenin eĢ değer gram sayısına …………… denir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

8. (   ) Bir maddenin g cinsinden hacminin eĢ değer gramına bölünmesiyle bulunan 

değere eĢ değer gram sayısı denir. 

 

9. (   ) Bir elementin eĢdeğer gramı; 1,008 g hidrojenle birleĢebilen miktarına denir. 

 

10. (   ) Asit çözeltisi hazırlarken su üzerine asit dökülmez. 

 

 

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 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. DeriĢimi 20 g/l olan KCl çözeltisinin 5 litresinde kaç g KCl bulunur? 

A) 50 

B) 100 

C) 150 

D) 175 

 

2. % 10’luk NaCl çözeltisinin 60 gramında kaç gram NaCl vardır? 

A) 2,5  

B) 3.5  

C) 4,5  

D) 6 
 

3. 20 g CaCl2 çözünerek 250 g çözelti hazırlanıyor. Bu çözelti % kaçlıktır? 

A) 5 

B) 10 

C) 8 

D) 15 
 

4. % 12’lik 250 ml etil alkol çözeltisi hazırlamak için kaç ml alkol gereklidir? 

A) 15 

B) 30 

C) 50 

D) 75 
 

5. 340 g NaNO3 kullanılarak 0.5 molar kaç litre çözelti hazırlanabilir? 

A) 5 

B) 6 

C) 8 

D) 9 
 

6. Yoğunluğu 1,6 g/cm
3
 olan % 63’lük HNO3 ten 50 ml alınarak hazırlanan 1500 ml 

çözeltinin molaritesi nedir? (HNO3: 63g/mol) 

A) 0.25 

B) 0.53 

C) 0.8  

D) 0.1 

7. 316 g KMnO4 alınarak hazırlanan 4 l çözeltinin normalitesi nedir? (KMnO4:158)  

A) 2.5 

B) 3 

C) 3.5  

D) 5 
 

 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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8. KMnO4 çözeltisini muhafaza etmek için aĢağıdaki kaplardan hangisi seçilmelidir? 

A) Plastik saydam ĢiĢe 

B) Renkli cam ĢiĢe  

C) Metal kap 

D) Renksiz cam ĢiĢe 
 

9. Ağzı açık olarak bırakılan çözeltilerde aĢağıdakilerden hangisi gerçekleĢmez? 

A) Havadaki çeĢitli maddelerle tepkime verebilir. 

B) BuharlaĢma sonucu deriĢimi değiĢebilir. 

C) Çözelti uzun süre saklanabilir. 

D) Çözeltiye baĢka madde karıĢımı olabilir. 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

  
10. Bazı kimyasal maddelerin buharları birbiriyle reaksiyona girerek yangına veya Ģiddetli 

patlamalara yol açar ya da toksik ürünler oluĢturur. Böyle maddelere 

…………………… kimyasal maddeler denir. 
 

11. Çözeltilerin buhar basınçları saf çözücülerin buhar basınçlarından ……………tür. 
 

12. Bir çözeltide çözünen miktarı arttıkça donma noktası …………………..  
 

13. Bir çözelti ………………….ve …………………………. den oluĢur.  
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

14. (    ) Bir çözeltinin çözücüsü buharlaĢtırılırsa deriĢimi artar. 
 

15. (  ) Bir çözeltinin 100 ml’sinde çözünen madde miktarına o çözeltinin hacimce 

yüzdesi denir. 
 

16. (    ) Hidroflorik asit çözeltisi cam kaplarda muhafaza edilir. 
 

17. (    ) Belirli bir miktar çözelti içerisinde çözünen madde miktarına deriĢim denir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karĢılaĢtırınız, cevaplarınız doğru 

ise uygulamalı teste geçiniz. YanlıĢ cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne 

dönerek konuyu tekrar ediniz. 
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UYGULAMALI TEST 

 

0,1 normal 500 ml nitrik asit (HNO3) çözeltisi hazırlayarak kazandığınız becerileri 

aĢağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri  Evet Hayır  

1. Laboratuvar önlüğünüzü giyip çalıĢma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Kullanılacak malzemeleri temin ettiniz mi?   

3. Gerekli deriĢik HNO3  miktarını hesapladınız mı?    

4. Balon jojeye bir miktar saf su koydunuz mu?    

5. Bir pipet ile hesaplanan miktar kadar deriĢik HNO3 aldınız mı?    

6. Aldığınız HNO3 içinde saf su bulunan balon jojeye aktardınız mı?   

7. Çözeltiyi saf su ile 500 ml’ye tamamladınız mı?   

8. Balon jojeyi alt-üst ederek çözeltiyi homojen hâle getirdiniz mi?   

9. Saklamak için ağzı kapalı bir cam kaba aktararak etiketlediniz 

mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

―Evet‖ ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 C 

4 A 

5 A 

6 Y 

7 D 

8 Y 

9 D 

10 D 

11 DoymuĢ 

12 Çözelti 

13 Asit,su 

14 
Renkli cam 

ĢiĢeler 

15 DeriĢik 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 Y 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 1 Mol  

8 1 

9 Mol sayısı 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 B 

4 D 

5 A 

6 Huni 

7 Normalite 

8 D 

9 D 

10 Y 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 C 

4 B 

5 C 

6 B 

7 A 

8 B 

9 C 

10 Geçimsiz 

11 DüĢüktür 

12 DüĢer 

13 
Çözücü 

Çözünen 

14 D 

15 D 

16 Y 

17 D 
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